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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة الثالثة والستون  الدورة الثالثة والستون

  * من جدول األعمال املؤقت٧١البند 
 تقرير احملكمة الدولية حملاكمـة األشـخاص املـسؤولني        
 عــن االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل

 بقةالـــــيت ارتكبـــــت يف إقلـــــيم يوغوســـــالفيا الـــــسا 
    ١٩٩١ عام منذ

 تقرير احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة  
  

 مذكرة من األمني العام  
 

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة وأعضاء جملـس األمـن التقريـر                 
ــهاكات       ــة حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن االنت ــسنوي اخلــامس عــشر للمحكمــة الدولي ال

، ١٩٩١انون اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منـذ عـام              اجلسيمة للق 
ــادة     ــا للمـ ــة وفقـ ــة الدوليـ ــن رئـــيس احملكمـ ــّدم مـ ــة   ٣٤واملقـ ــام األساســـي للمحكمـ ــن النظـ مـ

 : اليت تنص على أن) ، املرفقCorr.1 و S/25704 انظر(
وليـة إىل جملـس      احملكمـة الدوليـة التقريـر الـسنوي للمحكمـة الد           سيقّدم رئـي  ”  

 .“األمن واجلمعية العامة
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 كتاب اإلحالة  
 ٢٠٠٨أغسطس / آب٤

 
 أصحاب السعادة،

يشرفين أن أقدم التقرير السنوي اخلامس عشر للمحكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص                
ــيم       ــيت ارُتكبـــت يف إقلـ ــدويل الـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ــسيمة للقـ ــهاكات اجلـ ــن االنتـ ــسؤولني عـ املـ

، إىل اجلمعيــة العامــة ٢٠٠٨أغــسطس / آب١، املــؤرخ ١٩٩١ منــذ عــام يوغوســالفيا الــسابقة
 . من النظام األساسي للمحكمة الدولية٣٤وجملس األمن وفقا للمادة 

 . أصحاب السعادة، قبول أمسى آيات تقديري،وأرجو 
 

 بوكارفوستو ) توقيع (
 الرئيس

 
 

  العامةرئيس اجلمعية
 األمم املتحدة

   نيويورك
 رئيس جملس األمن

 األمم املتحدة
 نيويورك
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اص التقريــر الــسنوي اخلــامس عــشر للمحكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخ    
املـــسؤولني عـــن االنتـــهاكات اجلـــسيمة للقـــانون اإلنـــساين الـــدويل الـــيت  

 ١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام ارتكبت يف إقليم 
 

 موجز 
التقرير السنوي اخلامس عـشر للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة يـشمل الفتـرة                 

 .٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ إىل ٢٠٠٧أغسطس / آب١من 
 يـشملها التقريـر، واصـلت احملكمـة اختـاذ تـدابري حمـّددة هتـدف إىل                وخالل الفتـرة الـيت     

وللمـرة األوىل يف تـاريخ احملكمـة، أجـرت دوائـر            . زيادة كفاءة إجراءات احملاكمة واالستئناف    
احملاكمة االبتدائية الثالث مثاين حماكمات يف وقت واحد، منها ثالث حماكمات لقـضايا تتعلـق               

وباإلضافة إىل هذا فإن دائرة االستئناف أصـدرت عـددا       . تهما م ١٨مبتهمني متعددين وتشمل    
قياســيا مــن القــرارات، وهــي قــرارات تــشمل ســتة أحكــام صــدرت يف الــسنة األخــرية وثالثــة   

 .أحكام صدرت يف األشهر الستة األخرية
واإلجراءات اليت اُتخذت أمام احملكمة ركزت على األشخاص الـذين كـانوا يـشغلون               

ــى املناصــب واتُ  ــأخطر اجلــرائم  أعل ــوا ب ــى     . هم ــشغلون مناصــب عل ــذين كــانوا ي ــهمون ال واملت
 . مكررا١١املستوى األدىن واملستوى املتوسط أعيدوا إىل حماكم اإلقليم وفقا للقاعدة 

واستضافت احملكمة أيضا عددا متزايدا من زيارات العمل وبرامج التدريب للمحـاكم           
فاظ على شرعيتها من خالل قيـام حمـاكم حمليـة           املوجودة يف املنطقة وذلك من أجل ضمان احل       

 .باملقاضاة على جرائم حرب
 ُعـّين الـسيد سـريج برامريتـز مـدعيا عامـا، ليحـل حمـل                 ٢٠٠٨ينـاير   /ويف كانون الثاين   

وقـد ركّـز الـسيد برامريتـز جهـوده علـى ضـمان القـبض علـى بـاقي           . السيدة كارال ديل بونت   
لى ستويان زوبلييـانني ورادوفـان كـارادزيتش وأحـيال إىل           ومت إلقاء القبض ع   . املتهمني اهلاربني 

وعــدم الــتمكّن مــن إلقــاء .  علــى الترتيــب٢٠٠٨يوليــه /يونيــه ومتــوز/مقــر احملكمــة يف حزيــران
القبض على اهلارَبني اآلخَرين، راتكو مالديتش وغوران هادزيتش، ال يـزال مثـار للقلـق البـالغ                 

 .بالنسبة للمحكمة
العــام علــى تعزيــز عالقاتــه باملــدعني العــامني واحملــاكم يف   وقــد عمــل مكتــب املــدعي   

وعمـل مكتـب املـدعي      . املنطقة من خالل عقـد دورات تدريبيـة ومـؤمترات وحلقـات دراسـية             
العام أيضا علـى حنـو وثيـق مـع حكومـات دول يوغوسـالفيا الـسابقة وذلـك مـن أجـل حتـسني               

 .عالقاهتا باحملكمة
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. لغ األمهيــة يف تقــدمي الــدعم اإلداري والقــضائيوواصــل قلــم احملكمــة القيــام بــدور بــا 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير قام رئيس احملكمـة أيـضا، حتـت سـلطة الـرئيس، باملـساعدة يف                   

وواصـل قلـم احملكمـة إجـراء     . حتديد املسائل املتبقيـة، مبـا يـشمل احتمـال وجـود آليـات متبقيـة         
قـات األحكـام وهـو مـا أّدى إىل عقـد ثالثـة              مفاوضات لتغيري أماكن إقامة الشهود وتنفيـذ اتفا       

 .اتفاقات جديدة
واضطلع برنامج التوعية مبجموعة متنوعة مـن األنـشطة الـيت هتـدف إىل إبـراز املالمـح                   

وقــد دعــم قــسم  . األساســية للمحكمــة وجعــل اجملتمعــات ذات الــصلة علــى ِعلــم بأحكامهــا   
ــع ا  ١٢خــدمات إدارة احملكمــة   ــه احــتفظ جبمي ــصلة  حماكمــة، كمــا أن ــائق ذات ال ــسم . لوث وق

الــضحايا والــشهود ســاعد العديــد مــن الــشهود واألشــخاص املــرافقني هلــم يف الهــاي وواصــل  
 .أعماله املتعلقة بتغيري أماكن إقامة الشهود املشمولني باحلماية

وواصل مكتـب املعونـة القانونيـة تقـدمي الـدعم مـن أجـل تكليـف حمـامني للـدفاع عـن                  
ــة  ــهمني يف احملكم ــهمني كــانوا       و. املت ــام مت ــسهيل قي ــّدمت لت ــات ق ــضا يف طلب نظــر املكتــب أي

 .يشغلون مناصب بارزة بتمثيل أنفسهم
  موظفــــا مــــن الفئــــة الفنيــــة والفئــــات األعلــــى ٧٦وعــــّين قــــسم املــــوارد البــــشرية   

وأشـرف القـسم علـى إدارة مـوظفني يـصل عـددهم             .  موظفا من فئة اخلـدمات العامـة       ١٢٤و  
 . موظفا١ ١٤٦إىل 

األشـخاص   متهما من بني  ١١٤اآلن، انتهت احملكمة من اختاذ اإلجراءات ضد        وحىت   
والتقريـر التـايل يتـضمن تفاصـيل األنـشطة          .  شخـصا  ١٦١الذين متت إدانتـهم والبـالغ عـددهم         

اليت قامت هبا احملكمة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كما أنه يبني االلتزام الراسخ من جانـب                
 .يق أهداف استراتيجية اإلجناز دون اإلخالل بالقواعد القانونيةاحملكمة بالنسبة لتحق
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٦-١
.األنشطة املتعلقة باحملكمة بكاملها -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٦-٥

.الرئيس -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٧٦-٥
.هيئة املكتب -اء ـب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨١١
.جملس التنسيق -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩١١
.اجللسات العامة -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠١١
.جلنة النظام الداخلي -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١١٢

.أنشطة دوائر احملكمة -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٦٤١٢-٣٢
.تكوين دوائر احملكمة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨١٢-٣٢
.األنشطة الرئيسية للدوائر االبتدائية -اء ـب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩١٣-٣٩
.األنشطة الرئيسية لدائرة االستئناف -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤١٨-٦٠

.أنشطة مكتب املدعي العام -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩٢٠-٦٥
.حملة عامة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٦٧٢٠-٦٥
.أنشطة املدعي العام -اء ـب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩٢٠-٦٨

.أنشطة قلم احملكمة -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١١٥٢٥-٩٠
.مكتب املسجل -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦٢٥-٩٣
.قسم خدمات الدعم القضائي -اء ـب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩٢٦-٩٧
.شعبة خدمات الدعم اإلداري -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٥٢٨-١١٠
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 مقدمة -أوال  
يعرض التقرير السنوي اخلامس عشر للمحكمة الدولية حملاكمة األشـخاص املـسؤولني             - ١

االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل الـيت ارُتكبـت يف إقلـيم يوغوسـالفيا الـسابقة                عن  
يوليــه /متــوز ٣١إىل  ٢٠٠٧أغــسطس / آب١األنــشطة الــيت قامــت هبــا احملكمــة يف الفتــرة مــن  

٢٠٠٨. 
اسـتراتيجية  تنفيـذ   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اختذت احملكمة خطوات مـن أجـل             - ٢

ــن         ــس األم ــرار جمل ــيت اعُتمــدت مبوجــب ق ــا ال ــاز اخلاصــة هب وواصــل ). ٢٠٠٣ (١٥٠٣اإلجن
العمل كرئيس وذلك بعد إعادة انتخابه يف اجللـسة العامـة الـيت             ) إيطاليا(القاضي فوستو بوكار    
العمـل  ) أسـتراليا (، كما واصل القاضي كـيفني بـاركر         ٢٠٠٧سبتمرب  /عقدها القضاة يف أيلول   

 .كنائب للرئيس بعد أن أعيد انتخابه يف الوقت نفسه
 متـهما مـن بـني       ١١٤وحىت اآلن، انتهت احملكمة من اختاذ اإلجـراءات القـضائية ضـد              - ٣

ــوائح اهتــام  ١٦١متــهمني عــددهم  ــر احملكمــة الــثالث التابعــة  ودوا.  متــهما صــدرت حبقهــم ل ئ
ــارا مــن       ــها، وأجــرت ســبع حماكمــات، ومثــاين حماكمــات اعتب للمحكمــة عملــت بكامــل طاقت

ــر احملكمــة  . ، يف وقــت واحــد ٢٠٠٨ مــارس/آذار ــرارا بــشأن مــسائل  ٢١٣وأصــدرت دوائ  ق
. سابقة للمحاكمة يف مثاين قضايا، ونظرت يف قـضية إهانـة واحـدة، وأصـدرت مخـسة أحكـام                  

شمل ســتة تـ  قــرارا ١٢٣ة االســتئناف أيـضا علــى اإلسـراع بأعماهلــا، وأصـدرت    وعملـت دائـر  
، وســتة قــرارات علــى االســتئناف قــرارا ســابقا ٧٩ طعنــا متهيــديا، و ٣٢طعــون يف أحكــام، و 

 .غري ذلكتتعلق باملراجعة أو إعادة النظر أو 
ــ - ٤  يف عت احملكمـــة مـــن أجـــل تنفيـــذ مبـــادرات لتعزيـــز اهليئـــات القـــضائية الوطنيـــة  وَسـ

وعكف الرئيس بنـشاط    . يوغوسالفيا السابقة وعملت على حتسني أنشطة التوعية اليت تقوم هبا         
علــى بــذل جهــود مــن أجــل حتــسني العالقــات مــع املنطقــة، وكــذلك مــع اجملتمــع الــدويل             

 .نطاقا األوسع
 

 األنشطة املتعلقة باحملكمة بكاملها -ثانيا  
 الرئيس -ألف  

هـة حنـو التعجيـل باسـتكمال         مـن اإلصـالحات املبتكـرة املوجَّ       ذ الرئيس بوكار عـددا    نفَّ - ٥
 .أعمال احملكمة دون اإلخالل باإلجراءات القانونية
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 اإلصالحات الداخلية - ١ 
ــدابري احملــدَّ     - ٦ ــذ الت ــل، تنفي ــشكل كام ــة    جــرى، ب ــة املعني ــة العامل ــيت وضــعتها األفرق دة ال

ل تلـك التـدابري يف التقـارير الـيت قدمتـها         الطعون، وتـرد تفاصـي    النظر يف   باإلسراع باحملاكمات و  
 أعـاد الــرئيس  ٢٠٠٨مــارس / ويف آذار.)١(احملكمـة إىل جملـس األمــن بـشأن اســتراتيجية اإلجنـاز    

بوكار الفريقني إىل العمـل إلعـادة النظـر يف جنـاح اإلجـراءات وتقيـيم ضـرورة اختـاذ إجـراءات                      
 .إضافية

ن الـرئيس   ، عـيَّ  ٢٠٠٨فربايـر   /شـباط وبعد احلصول علـى موافقـة مـن جملـس األمـن يف               - ٧
 قاضــيا، وذلــك كــي  ١٢صني مبــا يتجــاوز احلــّد التــشريعي لعــدد القــضاة، وهــو   قاضــيني خمصَّــ

تتمكن احملكمة من البدء يف إجراء حماكمتني جديدتني والوصـول بعـدد احملاكمـات الـيت جتـري                   
 .إىل مثاين حماكماتواحد يف وقت 

القواعــد خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير كانــت دخلــت علــى وأهــم التعــديالت الــيت أُ - ٨
مــر بــأن تتخــذ الــذي يهــدف إىل متكــني الــضحايا أو الــشهود الــذين أُ) اءحــ (٧٥املــادة تعــديل 

بالنسبة هلم تدابري وقائية مـن تقـدمي التماسـات إىل احملكمـة مباشـرة إللغـاء، أو تغـيري أو زيـادة،                       
 .هذه التدابري الوقائية

ى إىل ق نظام احملكمة اإللكترونية يف مجيـع احملاكمـات، وهـو مـا أدَّ     وأخريا، جرى تطبي   - ٩
 .حتقيق وفر كبري يف وقت احملكمة

 
 اإلصالحات اخلارجية - ٢ 

واصلت احملكمة العمل من أجل تعزيـز قـدرة احملـاكم الوطنيـة وذلـك مـن خـالل عـدد                     - ١٠
نطقــة، يف حــني وجــرى توزيــع مــواد أساســية علــى امل . مــن زيــارات العمــل وبــرامج التــدريب 

 . اخلاص باحملكمة كقناة حيوية ألحدث املعلومات املتعلقة بعملهالكترويناإلوقع املاسُتخدم 
وذلــك مــن إرثهــا ني لــضمان احملافظــة علــى ني مــشتركَوبــدأت احملكمــة أيــضا مــشروَع - ١١

واحملكمــة تقــوم، مبــساعدة مــن معهــد األمــم املتحــدة . خــالل نقــل خربهتــا إىل احملــاكم األخــرى
 الــيت ميكــن نقلــها كــي  ااألقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة، بتجميــع دليــل ألفــضل ممارســاهت   

ستخدم يف تنفيذ الوالية الدولية أو احمللية املتعلقة باختاذ إجراءات احملاكمـة يف القـضايا املتعلقـة                 ُت
ق مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقـو    من  كذلك فإن احملكمة تقوم، مبشاركة      . جبرائم احلرب 

_________________ 
 )١( S/2005/781 ــسمرب / كــانون األول١٥ املؤرخــة ــار ٣١ املؤرخــة S/2006/353؛ و ٢٠٠٥دي ــايو /أي ؛ ٢٠٠٦م

 .٢٠٠٧مايو / أيار١٦ املؤرخة S/2007/283؛ و ٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرين ١٦ املؤرخة S/2006/898 و
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اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، بتقييم مدى جناح اجلهـود الـيت تقـوم هبـا لبنـاء                   
ــام هبــا لــضمان أن تكــون      ــتعني القي ــزال ي ــد األعمــال الــيت ال ي اهليئــات لــدى القــدرات، وحتدي

 .القضائية احمللية القدرة على مواصلة أعمال احملكمة بعد أن تستكمل واليتها بفترة طويلة
 

 العالقات الدبلوماسية وأشكال التمثيل األخرى - ٣ 
شارك الرئيس بوكار بنشاط يف أنشطة التعاون والتنمية من أجـل ضـمان دعـم أعمـال            - ١٢

 .احملكمة وإبراز مالحمها األساسية الدولية
، اجتمع الـرئيس بوكـار علـى انفـراد بـسفري الـصني وممثلـي                ٢٠٠٧أغسطس  /ويف آب  - ١٣

 .ة األمريكيةالواليات املتحد
ــول - ١٤ ــبتمرب /ويف أيل ــن       ٢٠٠٧س ــسفراء كــل م ــراد ب ــى انف ــار عل ــرئيس بوك ــع ال ، اجتم

سـبتمرب حتـدث الـرئيس      / أيلـول  ٥ويف  . كرواتيا واليابان وبلجيكا والواليات املتحدة األمريكيـة      
 بلدا يف حلقـة دراسـية دبلوماسـية نظمتـها املنظمـة             ٦٠بوكار أمام دبلوماسيني من ما يزيد عن        

ــة يف بروكــسل  الد ــة للفرانكوفوني ــه،     . ولي ــذي قدم ــرئيس بوكــار، يف العــرض ال واســتعرض، ال
تطورات االجتهادات القضائية وإجنازات احملكمة وذلك قبل حـضور اجتمـاع مائـدة مـستديرة               

وشـارك الـرئيس بوكـار    . مع املدعي العام وأمني قلم احملكمة اللـذين حتـدثا أيـضا أمـام احلـضور           
 مــستديرة حــول احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف وزارة اخلارجيــة اهلولنديــة  أيــضا يف مناقــشة مائــدة

 .‘أثر احملكمة اجلنائية الدولية لفترة السنوات اخلمس املقبلة’حتت عنوان 
، اجتمع سفري املكسيك وسـفري البوسـنة واهلرسـك،          ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشرين األول   - ١٥

ضا بأعضاء اهليئة القضائية املقدونيـة خـالل        واجتمع الرئيس أي  . كلّ على حدة، بالرئيس بوكار    
زيارهتم اليت استغرقت ثالثة أيام للمحكمة من أجل املشاركة يف برنامج تدرييب بشأن القـانون               
اإلنساين الدويل تدعمه بعثة رصد انتشار الرتاع إىل سكوبيه التابعـة ملنظمـة األمـن والتعـاون يف        

، ووزارة العـدل يف مقـدونيا، وأكادمييـة التـدريب           أوروبا، ووزارة العـدل يف الواليـات املتحـدة        
وقـام أيـضا املـدعون العـامون مـن حمكمـة مقاطعـة سـراييفو بزيـارة عمـل             . القضائي يف سكوبيه  

 .للمحكمة والتقوا بالرئيس بوكار
، رحَّـــب الـــرئيس بوكـــار بـــالوفود البوســـنية الـــيت ٢٠٠٧نـــوفمرب /ويف تـــشرين الثـــاين - ١٦

 .مت أيضا بزيارة احملكمة للمشاركة يف حلقات عمل تدريبيةحضرت من سراييفو واليت قا
. ، التقــى ســفري بولنــدا بــالرئيس بوكــار يف احملكمــة٢٠٠٧ديــسمرب /ويف كــانون األول - ١٧

 .وشارك الرئيس بوكار أيضا يف اجتماع عقده رؤساء احملاكم الدولية يف الهاي
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 ممـثال هليئـات دبلوماسـية    ٨٠، حضر مـا يزيـد عـن       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٤ويف   - ١٨
وبعــد أن قــام الــرئيس بوكــار بتقــدمي املــدعي . يف هولنــدا جلــسة إحاطــة دبلوماســية يف احملكمــة

العام سريجي برامريتز إىل احلضور، قدَّم الرئيس واملدعي العام وأمني قلم احملكمـة إىل اجملموعـة                
س وزراء مجهوريـة مقـدونيا      وباإلضافة إىل هـذا قـام رئـي       . معلومات خمتصرة عن أعمال احملكمة    

اليوغوسالفية السابقة ووزير خارجية سلوفينيا، كـلّ علـى حـدة، بزيـارة للمحكمـة يف كـانون                  
 . من أجل االلتقاء بالرئيس وباملدعي العام٢٠٠٨يناير /الثاين
وقـام وفـد    . ، اجتمع الرئيس بوكار بسفري إسبانيا يف احملكمـة        ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط  - ١٩

وباإلضـافة إىل هـذا فـإن الـرئيس بوكـار عقـد             . بزيارة للمحكمة والتقى بـالرئيس    كروايت أيضا   
 .اجتماعا يف احملكمة مع املدعي العام حملكمة الدولة يف البوسنة واهلرسك

، التقى الرئيس بوكار يف احملكمـة بوفـد مـن الـسفارة الـصربية               ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار  - ٢٠
وسـافر الـرئيس بوكـار وأمـني        . ظمـى وأيرلنـدا الـشمالية     ومبمثلني للمملكة املتحدة لربيطانيـا الع     

قلم احملكمة وممثلـون ملكتـب املـدعي العـام أيـضا مـع وفـد إىل تورينـو مـن أجـل حـضور مـؤمتر                            
. “ملعهد األمم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث اجلرميـة والعدالـة بـشأن تعزيـز إرث احملـاكم الدوليـة                    

دا مـن احملاضـرات يف املكتبـة الـسمعية البـصرية            وباإلضافة إىل هذا فإن الرئيس بوكار ألقـى عـد         
 .للقانون الدويل التابعة لألمم املتحدة

واجتمـع الـرئيس    . ، استقبل الرئيس سفري النمـسا يف احملكمـة        ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان  - ٢١
 .أيضا برئيس الربازيل

ــار - ٢٢ ــنغالديش  ٢٠٠٨مــايو /ويف أي ــرئيس يف احملكمــة بــسفري ب ــار . ، اجتمــع ال ــام بزي ة وق
للرئيس أيضا كل من رئيس حمكمـة الـنقض يف بلجيكـا، ورئـيس وفـد منظمـة األمـن والتعـاون                   

وإضـافة إىل هـذا فـإن       . يف أوروبا يف البوسنة واهلرسك، ورئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا         
الرئيس رّحب مبجموعة مدَّعني عامني من الكانتونات واملقاطعات يف البوسنة واهلرسـك قـاموا             

مـايو، سـافر الـرئيس إىل البوسـنة واهلرسـك       / أيـار  ١٩ويف  . رة عمل للمحكمة مدهتا يومان    بزيا
وناقش الرئيس مسألة تعاون البلد مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة             . يف زيارة عمل مدهتا ثالثة أيام     

ليوغوســالفيا، ومــسألة فــرار رادوفــان ســتانكوفيتش مــن ســجن فوشــا، ومــسائل تتعلــق بــإرث   
دد مـن احملــاورين، بينــهم رئاسـة البوســنة واهلرســك، وممثلـون آخــرون للدولــة،    احملكمـة، مــع عــ 

وسـافر الـرئيس بوكـار أيـضا إىل مدينـة فوشـا             . وأعضاء يف اهليئة القضائية، ورابطات للـضحايا      
مــايو، ســافر الــرئيس إىل فيينــا حيــث التقــى بــسفري مكتــب   / أيــار٢٧ويف . وزار ســجن فوشــا

نــسان التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، وبــدأ       املؤســسات الدميقراطيــة وحقــوق اإل  
ويف . مشروعا مـشتركا يركّـز علـى دعـم الـسلطات القـضائية الوطنيـة يف يوغوسـالفيا الـسابقة                   
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مــايو، ألقــى الــرئيس يف بروكــسل، أمــام الفريــق العامــل املعــين بالقــانون الــدويل العــام / أيــار٢٨
 .أن الفقه القضائي للمحكمة وإرثهاوالتابع جمللس االحتاد األورويب، خطابا بش

، استقبل الرئيس يف احملكمـة صـاحبة الـسمو امللكـي األمـرية      ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران  - ٢٣
ويف . والتقــــى الــــرئيس أيــــضا بــــرئيس حمكمــــة العــــدل الدوليــــة      . أســــتريد مــــن بلجيكــــا  

جتمـع  يونيـه عقـد الـرئيس واملـدعي العـام وأمـني قلـم احملكمـة جلـسة إعالميـة للم                    /حزيران ١٠
 ممثال للـدول وللمنظمـات الدوليـة بـشأن          ٦٠الدبلوماسي يف الهاي، وحتدثوا أمام ما يزيد عن         

التطورات اليت حـدثت يف احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا والتقـدم الـذي أحـرز بالنـسبة                     
وأبـرز الـرئيس، يف حديثـه، أمهيـة بنـاء القـدرات والتعـاون مـع املؤسـسات                   . الستكمال واليتها 

ــن إرث احملكمــة    ا ــضائية يف املنطقــة كجــزء م ــه، ســافر الــرئيس إىل   / حزيــران٢٢ويف . لق يوني
ــة ورئــيس       ــوزير الدول ــة، وكــذلك ب ــر اخلارجي ــسلوفاين ووزي ــالرئيس ال ــا حيــث التقــى ب لوبليان

وجـرت مناقـشة مـسأليت اسـتراتيجية اإلجنـاز للمحكمـة            . املكتب احلكومي للـشؤون األوروبيـة     
 .احملكمة، وكذلك مسألة إرث املؤسسةواملنجزات اليت حققتها 

، قــام كــل مــن ســفري الواليــات املتحــدة وســفري شــيلي بزيــارة  ٢٠٠٨يوليــه /ويف متــوز - ٢٤
 .والتقى الرئيس أيضا مبمثلي هولندا. منفصلة للرئيس بوكار يف احملكمة

. باتوقدَّم كل من الرئيس واملدعي العام تقارير إىل األمم املتحـدة يف عـدد مـن املناسـ                  - ٢٥
ــوبر / تــشرين األول١٥ففــي  ــة العامــة بــشأن    ٢٠٠٧أكت ــرئيس بوكــار أمــام اجلمعي ، حتــدث ال

، حتــدث  ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠ويف . التقريــر الــسنوي الرابــع عــشر للمحكمــة    
ويف . الرئيس بوكار إىل جملس األمـن بـشأن التقريـر الـسابع للمحكمـة عـن اسـتراتيجية اإلجنـاز           

ــانون األول١١ ــسمرب/ ك ــم احملكمــة يف      ٢٠٠٧ دي ــني قل ــام وأم ــرئيس واملــدعي الع ــارك ال ، ش
اجتماع عقده الفريـق العامـل املعـين باحملـاكم املخصَّـصة التـابع جمللـس األمـن مـن أجـل مناقـشة                        

، ســافر الــرئيس بوكــار إىل نيويــورك ملناقــشة   ٢٠٠٨فربايــر /ويف شــباط. مــسألة إرث احملــاكم
ريــق العامــل املعــين باحملــاكم املخصَّــصة التــابع جمللــس مــسائل تتعلــق باســتراتيجية اإلجنــاز مــع الف

وُعقد اجتماع آخر بني الرئيس وقلم احملكمة والفريق العامل املعـين باحملـاكم املخصَّـصة               . األمن
التــابع جمللــس األمــن يف الــشهر نفــسه عــن طريــق اجتمــاع بالفيــديو ملناقــشة الزيــادة املؤقتــة يف     

ــضاة ــة   القـ ــد حاجـ ــذين توجـ ــدة  املخصَّـــصني الـ ــضايا جديـ ــر يف قـ ــدء يف النظـ ــيهم للبـ ويف .  إلـ
، قدَّم كل من الرئيس واملدعي العام إىل جملس األمن معلومـات بـشأن      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٤

 .استراتيجية اإلجناز
ــشرين األول - ٢٦ ــوبر /ويف تـ ــي     ٢٠٠٧أكتـ ــري رمسـ ــا غـ ــار اجتماعـ ــرئيس بوكـ ــضر الـ ، حـ

يـورك، حيـث تنـاول آخـر التطـورات بالنـسبة            ملستشارين قانونيني من وزارات اخلارجية يف نيو      



A/63/210 
S/2008/515  
 

08-44880 11 
 

لألحكــام القـــضائية للمحكمـــة، واتـــساع نطـــاق الواليـــة القـــضائية الدوليـــة، ومـــسائل تتعلـــق  
 .وحضر االجتماع أيضا رؤساء حماكم دولية أخرى. باستراتيجية اإلجناز

 
 النشاط القضائي - ٤ 

محكمة والئحتـها واجتاهـات     حبكم السلطات املخوَّلة للرئيس وفقا للنظام األساسي لل        - ٢٧
املمارسة فيها، أصـدر الـرئيس أوامـر عديـدة بإحالـة قـضايا إىل دوائـر حماكمـة؛ كمـا اسـتعرض            
عددا من القرارات اليت اختذها أمني قلم احملكمة؛ وأصـدر أوامـر حتـدِّد الدولـة الـيت تـؤدى فيهـا               

هـارادين بـاال، ومـومري      فترة العقوبة الـصادرة علـى مالديـن نـاليتليش، وفينكـو مـارتينوفيتش، و              
نيكوليتش، ودراجان زيلينوفيتش، وفيـدويي بالجـويفيتش، ودراجـان جـوكيتش؛ ووافـق علـى            

 .ثالثة طلبات لإلفراج املبكر؛ ورفض طلبني آخرين للعفو أو ختفيف احلكم
 

 هيئة املكتب -باء  
ذين ، تتــألف هيئــة املكتــب مــن الــرئيس ونائــب الــرئيس والقــضاة الــ  ٢٣وفقــا للمــادة  - ٢٨

وأجرى الرئيس مشاورات مع هيئة املكتب بشأن مـسائل تتعلـق بـسري     . يرأسون دوائر احملاكمة  
 .العمل يف احملكمة، وكذلك بشأن طلبات لإلفراج املبكر أو ختفيف احلكم

 
 جملس التنسيق -جيم  

 مكرر، يتألف جملـس التنـسيق مـن الـرئيس واملـدعي العـام وأمـني قلـم            ٢٣وفقا للمادة    - ٢٩
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اجتمـع اجمللـس كـل شـهر ملناقـشة مـسائل مـن بينـها                    . مةاحملك

مسائل االحتفاظ باملوظفني، وأولويات الترمجـة، والعالقـات الدبلوماسـية، ووحـدة االحتجـاز،          
ــة، واســتخدام وقــف اإلجــراءات القــضائية لعقــد جلــسات       ــشأن امليزاني واملقترحــات املقدَّمــة ب

 .استماع للمحكمة
 

 اجللسات العامة -دال  
ــة           - ٣٠ ــسة عام ــة وجل ــة عادي ــسة عام ــضاة جل ــد الق ــالتقرير، عق ــشمولة ب ــرة امل خــالل الفت

 أعيــد ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٦ويف اجللــسة العامــة االســتثنائية الــيت ُعقــدت يف     . اســتثنائية
انتخاب القاضي فوستو بوكار والقاضـي كـيفني بـاركر، باإلمجـاع، ملنـصب الـرئيس ومنـصب              

، ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٨ويف اجللــسة العامــة الــيت ُعقــدت يف . نائــب الــرئيس، علــى الترتيــب
 .٧٥ واملادة ٦٧ُعدَّلت املادة 
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 جلنة النظام الداخلي -هاء  
، والـرئيس بوكـار، ونائـب       )رئيـسا (تتألف جلنة النظام الـداخلي مـن القاضـي أجيـوس             - ٣١

واألعـضاء الـذين لـيس هلـم حـق          . كـوون الرئيس بـاركر، والقاضـيني ألفـونس أوري وأوجـون           
 .التصويت بينهم ممثالن عن كل من مكتب املدعي العام وقلم احملكمة ورابطة حمامي الدفاع

 
 أنشطة دوائر احملكمة -ثالثا  
 تكوين دوائر احملكمة -ألف  

 قاضـيا دائمـا،     ١٤وتـضم دوائـر احملكمـة       .  بلـدا  ٢٧ قاضيا من    ٣٠تضم احملكمة اليوم     - ٣٢
 دائمـني مـن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا يعمـالن يف دائـرة االسـتئناف باحملكمـة،                      وقاضيني

 .  قاضيا خمصصا١٤ و
، وكــيفني )الــرئيس، إيطاليــا(فوســتو بوكــار : والقــضاة الــدائمون هــم التاليــة أمســاؤهم - ٣٣

 ، وكارميــل)رئــيس جلــسة، جامايكــا(، وباتريــك روبنــسون )نائــب الــرئيس، اســتراليا(بــاركر 
، وحممــد شــهاب )رئــيس جلــسة، هولنــدا(، وآلفونــسو أوري )رئــيس جلــسة، مالطــا(آجيــوس 
، )الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة(، وتيـــودور مـــريون )الـــصني(، ولـــو داكـــون )غيانـــا(الـــدين 

 كلـود آنطـونييت   -، وجـان   )كوريا اجلنوبية (، وأوجون كجوان    )أملانيا(وفولفجانج شومبورغ   
، وكريـستني  )ململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية      ا(، وآيـان بونـومي   )فرنـسا (

أمـا القاضـيان الـدائمان    ). جنـوب أفريقيـا   (، وباكونه جاستيس مولوتـو      )بلجيكا(فاندنفجارت  
حممـد  :  للعمـل يف دائـرة االسـتئناف باحملكمـة فهمـا           ااملنتدبان من احملكمة اجلنائية الدولية لرواند     

 ).السنغال(ا فاز ، وآندرجيي)تركيا(غونيه 
وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، قـــام القـــضاة التاليـــة أمســـاؤهم بالعمـــل كقـــضاة    - ٣٤

ــيلني : خمصـــصني ــورثي )الـــسويد(كريـــستر تـ ــا(، وجانيـــت نوسـ ، وفرانـــك هوبفـــل )جامايكـ
 مــب -، وآنطــوان كزيــا )سويــسرا(، وســتيفان ترينــسل )هنغاريــا(، وآربــاد برانــدلر )النمــسا(

، وسـفيتانا كامينوفـا     )باكـستان (، وعلـي نـواز شـوهان        )ة الكونغـو الدميقراطيـة    مجهوريـ (ميندو  
، وفريـدريك هـارهوف     )النـرويج (، وأوليه بيـورن شـتويل       )كندا(، وكمربيل بروست    )بلغاريا(
، )فرنـسا (، وميـشيل بيكـار      )األرجنـتني (، وبيدرو دافيـد     )ايطاليا(، وفالفيا ال تانزي     )الدامنرك(

 ). زميبابوي(، واليزابيث جوانزا )االتفي(واولديس كينيس 
ــاؤهم    - ٣٥ ــة أمســـ ــضاة التاليـــ ــة األوىل القـــ ــدائرة االبتدائيـــ ــضم الـــ ــيس(أوري : وتـــ ، )رئـــ

. التانزي، وهارهوف، وغوانزا، وكنـيس    : والقضاة املخصصون هم  . وفاندنفخارت، ومولوتو 
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 ٢، وغــوانزا، وكنــيس، ويــضم القــسم  )رئــيس( مــن الــدائرة القاضــي أوري  ١ويــضم القــسم 
 .، والتانزي، وهارهوف)رئيس(القضاة مولوتو 

، وبــاركر، )رئــيس(آجيــوس : وتـضم الــدائرة االبتدائيــة الثانيــة القــضاة التاليـة أمســاؤهم   - ٣٦
ــضاة املخصــصون هــم  . وكــوان ــاطيني  (بروســت وشــتويل  : والق ). كقاضــيني خمصــصيني احتي

شـتويل، ويـضم   ، وكـوان، وبروسـت، و     )رئـيس ( من الـدائرة القـضاة آجيـوس         ١ويضم القسم   
 .، وحىت فترة وجيزة، القاضيني فاندن جارت وتيلني)رئيس( القاضي باركر ٢القسم 
، وآنطـونييت  )رئـيس (روبنـسون  : وتضم الدائرة االبتدائية الثالثة القضاة التالية أمسـاؤهم      - ٣٧

ــومي ــسة . وبونـ ــسام اخلمـ ــضم األقـ ــومي  : وتـ ــضاة بونـ ــيس(القـ ــا،  )رئـ ــوهان، وكامينوفـ ، وشـ
، وبرانــدر، وترخيــسل، )رئــيس(؛ والقــضاة آنطــونييت )اضــي خمــصص احتيــاطيكق(ونوســورثي 

ــداو  ــاطي  (ومن ــونييت  )كقاضــي خمــصص احتي ــضاة آنت ــيس(؛ والق ــانزي،  )رئ ــارهوف والت ، وه
، وفـــان )رئـــيس(، ودايفيـــد، وبيكـــار؛ والقـــضاة روبنـــسون    )رئـــيس(والقـــضاة روبنـــسون  
 .ندنفيجارد، ودايفيد

، وشــهاب )رئــيس(بوكــار :  القــضاة التاليــة أمســاؤهموأخــريا، تــضم دائــرة االســتئناف - ٣٨
 .الدين، وغونيه، ولو، وفاز، ومريون، وشومبورغ

 
 األنشطة الرئيسية للدوائر االبتدائية -باء  
 الدائرة االبتدائية األوىل - ١ 

 التمهيد للمحاكمة ) أ(  
 بريشتش   

رائم ضــد اإلنــسانية مومتــشيلو بريــشتش متــهم بانتــهاك قــوانني أو أعــراف احلــرب وجبــ - ٣٩
 ١٩٩٥نـوفمرب   / وتـشرين الثـاين    ١٩٩٣أغـسطس   /أدعى أنه ارتكبها يف الفترة الواقعـة بـني آب         

ــا(، وكــذلك يف زغــرب )البوســنة واهلرســك(يف مدينــة ســراييفو ومدينــة سرينبنتــسا   ). كرواتي
ومــن ). قاضــي التحقيــق(، وفانــدينفينجارت، ومولوتــو )رئــيس(وتــضم الــدائرة القــضاة أوري 

 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين االول١قرر أن تبدأ احملاكمة يف امل
 

 هاراكيجا ومورينا  
آستريت هاراكيجا وبـاجروش مورينـا متـهمان بعـدم احتـرام احملكمـة فيمـا ادعـى مـن                     - ٤٠

وتــضم دائــرة احملاكمــة القــضاة أوري  . هتديــد أحــد الــشهود املــشمولني باحلمايــة والتعــرض لــه  
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ــيس( ــدينفينجارت، ومولو)رئـ ــو، وفانـ ــن    . تـ ــرة مـ ــة يف الفتـ ــراء احملاكمـ ــرر إجـ ــد تقـ  إىل ٨وقـ
 .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١٢

 
 احملاكمة ) ب(  
 ميلوسيفيتش   

دراجومري ميلوسيفيتش متهم جبرائم ضد اإلنسانية وبانتهاك قوانني أو أعـراف احلـرب              - ٤١
 ١٩٩٤س  أغـسط /يف الفترة الواقعة بـني آب     ) البوسنة واهلرسك (ادعى أنه ارتكبها يف سراييفو      

، ومنيــداو، )رئــيس(وتــضم دائــرة احملكمــة القــضاة روبنــسون . ١٩٩٥نــوفمرب /وتــشرين الثــاين
 . عاما٣٣، بالسجن ملدة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢وحكم عليه يف . وهارهوف

 
 هارانديناج، وباالج، وبراهيماج  

 جــرائم رامــوش هارانــديناج، وادريــس بــاالج، والهــي براهيمــاج، متــهمون بارتكــاب - ٤٢
ضد اإلنسانية وبانتهاكات لقـوانني أو أعـراف احلـرب ادعـى أهنـم ارتكبوهـا يف كوسـوفو عـام                

وصـدر احلكـم يف    . وهوبفيـل، وشـتويل   ) رئيس(وضمت دائرة احملكمة القضاة أوري      . ١٩٩٨
يف حـني   . فحكم علـى املتـهم براهيمـاج بالـسجن ملـدة سـت سـنوات              . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣

 . ارانديناج وباالجبرئت ساحة املتهمني ه
 

 جوتوفينا، وشريماك وماركاتش  
آنتـه جوتوفينـا، وإيفـان شـريماك، ومالتـن ماركـاتش، متـهمون جبـرائم ضـد اإلنـسانية            - ٤٣

وتـضم  . ١٩٩٥وبانتهاكات لقوانني أو أعراف احلـرب ادعـى إهنـم ارتكبوهـا يف كرواتيـا عـام        
ــضاة أوري    ــة القـ ــرة احملكمـ ــيس(دائـ ــوانزا )رئـ ــيس، وغـ ــة يف   . ، وكنـ ــرع يف احملاكمـ ــد ُشـ وقـ

 .٢٠٠٨مارس /آذار ١٠
 

 ديليتش  
راســم ديليــتش متــهم بانتــهاكات لقــوانني أو أعــراف احلــرب أدعــى بأنــه ارتكبــها يف     - ٤٤

وتـضم  . ١٩٩٥ديـسمرب   / وكـانون االول   ١٩٩٣يوليـو   /البونسة واهلرسـك يف الفتـرة بـني متـوز         
وقــد شــرع يف احملاكمــة يف  . نزي، وهــارهوف، والتــا)رئــيس(دائــرة احملكمــة القــضاة مولوتــو  

ومل يتقـرر بعـد    . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١١ وأغلق باب تقـدمي األدلـة يف         ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٩
 .موعد إصدار احلكم



A/63/210 
S/2008/515  
 

08-44880 15 
 

 هاكسييو  
باتون هاكسيو متـهم بعـدم احتـرام احملكمـة لكتابتـه ونـشره مقـاال يكـشف عـن هويـة                       - ٤٥

ومتـــت احملاكمـــة يف  . يناج وآخـــرونأحـــد الـــشهود املـــشمولني باحلمايـــة يف قـــضية هارانـــد     
، وأديــن املتــهم لعــدم  ٢٠٠٨يوليــو / متــوز٢٤وصــدر احلكــم يف . ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٢٤

 .  يورو٧ ٠٠٠احترام احملكمة وفرضت عليه غرامة قدرها 
 

 الدائرة االبتدائية الثانية - ٢ 
 التمهيد للمحاكمة ) أ(  
 شتانيشتش. م  

أعـراف احلـرب     ضـد اإلنـسانية وبانتـهاكات لقـوانني أو       ميكو شتانيشتش متهم جبرائم    - ٤٦
وتــضم دائــرة احملكمــة القــضاة كــوان  . ١٩٩٢ادعــى أنــه ارتكبــها يف البوســنة واهلرســك عــام   

 . ومل يتقرر موعد احملاكمة بعد). قاضي التحقيق(، وبوست، وشتويل )رئيس(
 

 انني يجوبل 
سانية وبانتـهاكات لقـوانني أو      شتو يان جوبل يـانني متـهم بارتكـاب جـرائم ضـد اإلنـ               - ٤٧

وتــضم دائــرة احملكمــة . ١٩٩٢أعــراف احلــرب ادعــى أنــه ارتكبــها يف البوســنة واهلرســك عــام  
وقـد نقـل املتـهم إىل الهـاي يف     ). قاضي التحقيـق (، وبروست، وشتويل  )رئيس(القضاة كوان   

 . ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢١
 

 توليمري  
مجاعيـة، وبالتـآمر الرتكـاب إبـادة مجاعيـة، وجبـرائم            درافكو توليمري متهم جبرمية إبادة       - ٤٨

ضد اإلنسانية وبانتهاك قوانني أو أعراف احلرب ادعى أنـه ارتكبـها يف البوسـنة واهلرسـك عـام              
) قاضـي التحقيـق   (وكـوان، وبروسـت     ) رئـيس (وتضم دائرة احملكمة القضاة آجيـوس       . ١٩٩٥

 .ومل يتقرر موعد احملاكمة بعد
 

 احملاكمة )ب(  
 ليفان شاننيشش، وراديتش، ومريكشت

ميليه مريكشيتش، ومريوسالف راديـتش، وفيـسيلني شـليفان شـانني، متـهمون جبـرائم                - ٤٩
ضــد اإلنــسانية وبانتــهاكات لقــوانني أو أعــراف احلــرب أدعــى أهنــم ارتكبوهــا يف كرواتيــا يف    

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــاركر    . ١٩٩١ن ــضاة ب ــة الق ــرة احملكم ــضم دائ ــيس(وت ــن )رئ ــان دي  ، وف
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ــيلني  ــد صــدر احلكــم يف   . فنجــارت، وت ــول٢٧وق ــبتمرب / أيل ــهم   . ٢٠٠٧س ــى املت فُحكــم عل
 عاما، كما ُحكم على املتهم شـليقان شـانني بالـسجن مخـسة أعـوام،             ٢٠مريكشيتش بالسجن   

 . وبرئت ساحة املتهم راديتش
 

 شولوفسكي تاربوشكوسكي، و  
كات لقــوانني أو أعــراف ليوبــه بوشكوســكي ويوهــان تارشولوفــسكي متــهمان بانتــها - ٥٠

ــسابقة يف آب    ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال أغــسطس /احلــرب ادعــى أهنمــا ارتكباهــا يف مجهوري
وبـدأت  . ، وفـان ديـن فينجـارت، وتـيلني      )رئـيس (وتضم دائرة احملكمة القضاة باركر      . ٢٠٠١

وصــدر احلكــم يف . ٢٠٠٨مــايو / أيــار٨ واختتمــت يف ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١٦احملاكمــة يف 
فربئــت سـاحة املتــهم بوشكوسـكي مــن مجيـع التــهم املنـسوبة إليــه يف     . ٢٠٠٨يوليـه  /وز متـ ١٠

 .  عاما١٢حني ُحكم على املتهم تارشولوفسكي بالسجن 
 

 بوبوفيتش وآخرون  
فويادين بوبوفيتش، وليوبيشا بريا، ودراغو نيكوليتش، ولوبومري بوروفشانني، وفينكـو           - ٥١

ــهمون باإلبــادة اجلم   ــدوريفيتش مت ــرائم ضــد       بن ــادة مجاعيــة، وجب ــة، وبالتــآمر الرتكــاب إب اعي
وقـد اهتـم كـل مـن راديفويـه ميلييـتش ومـيالن              . اإلنسانية وبانتهاك لقـوانني أو أعـراف احلـرب        

وأدعـى أن اجلـرائم ارتكبـت       . جفريو جبرائم ضد اإلنسانية وبانتهاك لقوانني أو أعراف احلـرب         
، وكـوان،   )رئـيس (كمـة القـضاة آجيـوس       وتـضم دائـرة احمل    . ١٩٩٥يف البوسنة واهلرسـك عـام       

وبــدأ . ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٤وبــدأت احملاكمــة يف ). قاضــي احتيــاطي(وبروســت، وشــتويل 
 . ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢الدفاع مرافعته يف 

 
 الدائرة االبتدائية الثالثة - ٣ 

 التمهيد للمحاكمة )أ(  
 دورديفيتش   

 ٢٠٠٣أكتـــوبر /فيـــتش يف تـــشرين األولوجهـــت الئحـــة االهتـــام لفالســـتيمري دوردي  - ٥٢
وَمثـــل ألول مـــرة يف احملكمـــة يف .  يف اجلبـــل األســـود٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران١٧واعتقـــل يف 

وكــان املتــهم .  أمــام قاضــي التحقيــق املعــني، فريــدريك هــارهوف ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ١٩
 عـن قـضية   شريكا أصال يف الئحة االهتام يف قضية ميلوتينوفيتش وآخرون، لكن قضيته فُـصلت           

وهــو متــهم، كــشريكه، جبــرائم ضــد اإلنــسانية  . شــريكه بــسبب التــأخر يف إلقــاء القــبض عليــه 
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وسـتكون  . ١٩٩٩وبانتهاكات لقوانني أو أعراف احلرب ادعى أنه ارتكبها يف كوسـوفو عـام              
 . ٢٠٠٨أكتوبر /القضية جاهزة للمحاكمة يف موعد أقصاه تشرين األول

 
 ، وسيماتوفيتشستانيثيتش. ي  

يوفيكا ستانيثيتش وفرانكـو سـيماتوفيتش متـهمان جبـرائم ضـد اإلنـسانية وبانتـهاكات                 - ٥٣
لقوانني أو أعراف احلرب ادعى أهنمـا ارتكباهـا يف كرواتيـا والبوسـنة واهلرسـك يف الفتـرة بـني                     

وتضم دائـرة احملكمـة القـضاة روبنـسون         . ١٩٩٥ديسمرب  / وكانون األول  ١٩٩١أبريل  /نيسان
وبــسبب حالــة . ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٨وبــدأت احملاكمــة يف .  وبيكــار، ودايفيــد،)رئــيس(

ــرة االســتئناف يف      ــصحية، أَرجــأت دائ ــتانيثيتش ال ــهم س ــار١٦املت ــايو / أي  إجــراءات ٢٠٠٨م
ر وطلبـت إىل دائـرة احملكمـة إعـادة تقيـيم احلالـة الـصحية                احملاكمة ملـدة ال تقـل عـن ثالثـة أشـه           

 . لستانيثيتش قبل تقرير موعد بدء احملاكمة
 

 بيتكوفيتش  
ليوبيشا بيتكوفيتش متهم بعدم احترام احملكمة لتقاعسه عن االمتثال لألمر الصادر عـن             - ٥٤

كمـة القـضاة آنتـونييت    وتضم دائرة احمل . دائرة احملكمة، باملثول أمامها كشاهد يف قضية شيشيلي       
 .  موعدا للمحاكمة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣وقد حدد . ، والتانزي، وهارهوف)رئيس(
 

 احملاكمة  ) ب(  
 شيشيلي  

فويسالف شيشيلي متهم جبرائم ضد اإلنسانية وبانتهاكات لقوانني أو أعراف احلـرب             - ٥٥
ــا     ــنة واهلرســـك وفويفودينـ ــا والبوسـ ــها يف كرواتيـ ــه ارتكبـ ــى أنـ ــربيا(أدعـ ــرة بـــني  ) صـ يف الفتـ

، )رئـيس (وتضم دائرة احملكمة القضاة آنتـونييت       . ١٩٩٣سبتمرب  / وأيلول ١٩٩١أغسطس  /آب
 . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧وقد بدأت احملاكمة من جديد يف . وهارهوف، والتانزي

 
 ميلوتينوفيتش وآخرون  

دانيتش، ونيبــو شــا  مــيالن ميلوتينــوفيتش، ونيكــوال شــاينوفيتش، ودراكوليــوب أويــ      - ٥٦
بـــافكوفيتش، وفالدميـــري الزاريفيـــتش، وســـريتني لـــوكيتش، متـــهمون جبـــرائم ضـــد اإلنـــسانية  

وتـضم  . ١٩٩٩وبانتهاكات لقوانني أو أعراف احلرب ادعى أهنـم ارتكبوهـا يف كوسـوفا عـام             
قاضـــي (، وشـــوهان، وكامينوفـــا، ونـــوس وورثـــي )رئـــيس(دائـــرة احملكمـــة القـــضاة بونـــومي 

وتوقفـت دائـرة احملكمـة عـن العمـل          . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٠رع يف احملاكمة يف     وُش). احتياطي
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، وأَبلغ الرئيس جملس األمن تقـاعس صـربيا عـن إبـالغ شـاهد حمتمـل                 ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢١يف  
ويف أعقاب هذا التقرير، وجهت صربيا أمـر احلـضور للـشاهد،     . أمر احلضور إىل دائرة احملكمة    

أعقــاب  وقـد انفــضَّت الـدائرة يف  .  الــدائرة إىل إفـادة الــشاهد  اسـتمعت ٢٠٠٨يوليــه /ويف متـوز 
 إىل ١٩تقدمي هـذه األدلـة إىل حـني تقـدمي البيانـات اخلتاميـة الـيت حتـدد موعـدها يف الفتـرة مـن                    

 . ٢٠٠٨أغسطس /آب ٢٢
 

 بريليتش وآخرون  
 يـادرانكو بريليـتش، وبرونــو شـتويتش، وسـلوبودان براليــاك، وموليفـواي بيتكــوفيتش،      - ٥٧

وفــالنتني شــوريتش، وبريــسالف بوشــيتش، متــهمون بانتــهاكات جــسيمة التفاقيــات جنيــف،   
وجبرائم حرب ضد اإلنسانية وبانتهاكات لقـوانني أو أعـراف احلـرب ادعـى أهنـم ارتكبوهـا يف              

.  يف البوسـنة واهلرسـك     ١٩٩٤أبريـل   / ونيـسان  ١٩٩١نـوفمرب   /الفترة الواقعة بني تشرين الثـاين     
قاضـــي (، وترخيـــسل، وبرانـــدلر، ومينـــداو )رئـــيس(القـــضاة آنتـــونييت وتـــضم دائـــرة احملكمـــة 

وانتــهى االدعــاء مــن مرافعتــه،  . ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٢٦وُشــرع يف احملاكمــة يف ). احتيــاطي
 . ٢٠٠٨مايو / أيار٥وبدأت دائرة احملكمة االستماع إىل أدلة الدفاع يف 

 
 لوكيتش. لوكيتش وس. م  

ــوك    - ٥٨ ــريدوي ل ــوكيتش وس ــيالن ل ــهاكات     م ــسانية وبانت ــرائم ضــد اإلن ــهمان جب يتش مت
ــني         ــرة بـ ــك يف الفتـ ــنة واهلرسـ ــا يف البوسـ ــا ارتكباهـ ــى أهنمـ ــرب ادعـ ــراف احلـ ــوانني أو أعـ لقـ

وتضم دائـرة احملكمـة القـضاة روبنـسن         . ١٩٩٤أكتوبر  / و تشرين األول   ١٩٩٢يونيه  /حزيران
 .٢٠٠٨يوليه /وز مت٩وُشرع يف احملاكمة يف . ، وفان دين فينجارت، ودايفيد)رئيس(
 

 جملس اإلحالة - ٤ 

واصـل  إال أن اجمللس    مل تكن هناك قرارات إحالة خالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير،            - ٥٩
مــن خــالل التقــارير املرحليــة املقدمــة إليــه مــن املــدعي العــام تقيــيم القــضايا الــيت أحيلــت إليــه      

 .قبل من
 

 األنشطة الرئيسية لدائرة االستئناف - جيم 
 الطعون التمهيدية  - ١ 

ميلوتينــوفيتش ’’: صــدر اثنــان وثالثــون قــرارا بــشأن طعــون متهيديــة يف القــضايا التاليــة  - ٦٠
؛ )٧(‘‘نوُببـوفيتش وآخـر   ’’ ؛ و )٢(‘‘نوغوتوفينا وآخـر  ’’ ؛ و )١ (ديليتش؛ و )٣(‘‘ نووآخر
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 تـوليمري ؛ و )٢( سـيماتوفيتش و وستانيـسيتش    ؛)٤( شيـشيلي ؛ و )١١(‘‘ نوبريليتش وآخـر  ’’ و
: لقـة حاليـا تتـصل بالقـضايا التاليـة         وهناك مخـسة مـن هـذه الطعـون مع         ). ١ (بتكوفيتش؛ و )١(
 ).١( برييسيتش؛ و)٢(‘‘بريلتش وآخرون’’ و؛ )٢(‘‘نوُببوفيتش وآخر’’

 
 طلب إعادة النظر يف قضية - ٢ 

وهنـاك  . بالغـوجيفيتش صدر طلـب واحـد إلعـادة النظـر يف حكـم اسـتئنايف يف قـضية                  - ٦١
 . ناليتيليتش ق اآلن إلعادة النظر يف احلكم الصادر يف قضيةطلب معل

 
 الطعون يف وجاهة الدعوى - ٣ 

ــضايا     - ٦٢ ــة يف قـ ــام هنائيـ ــتة أحكـ ــتئناف سـ ــرة االسـ ــدرت دائـ ــرون ’’أصـ ــاي وآخـ ، ‘‘ليمـ
 ويف .وســــتروغروأوريــــتش ، حاجيحــــسانوفيتش وكوبــــوراووزيلــــونفتش، ، هــــاليلوفيتش و

 برمتيهمـا جـارادين بـاال     ئـرة االسـتئناف طعـين االدعـاء و        ، رفضت دا  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧
ئ، واسـحق  فـامتري ليمـاي   عاما فـضال عـن إخـالء سـبيل      ١٣وأيدت حكم احملكمة بالسجن ملدة      

ــوبر / تــشرين األول١٦ويف . موســليو ــرة االســتئناف طعــن اال  ٢٠٠٧أكت دعــاء، ، رفــضت دائ
كتـــوبر، رفـــضت دائـــرة أ/ تـــشرين األول٣١ويف . ســـيفر هـــاليلوفيتشوأيـــدت إخـــالء ســـبيل 

ويف .  عامـا  ١٥ه بالـسجن    االستئناف الطعن املقدم من دراغن زيلينوفتش برمته، وأيدت عقوبت        
وخفـضت   ،أنـور حاجيحـسانوفيتش   ، قبلت جزئيا الطعن املقـدم مـن         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢

 وقبل أيضا جزئيا الطعـن املقـدم مـن        . عقوبة سجنه من مخسة أعوام إىل ثالثة أعوم وستة أشهر         
. سـتة أشـهر إىل عـامني      أمري كوبورا،  وخفضت دائـرة االسـتئناف عقوبـة سـجنه مـن عـامني و                

دعــاء، وقبلــت ضت دائــرة االســتئناف الــسبب األول لطعــن اال ، رفــ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٣ويف 
 قـدمها طعن ناصر أوريتش، ورفـضت النظـر يف مجيـع أسـباب االسـتئناف األخـرى الـيت                   جزئيا  

، رفـضت دائـرة االسـتئناف مجيـع         ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٧ ويف   .شالطرفان ونقضت إدانة أوريت   
دعـاء وأضـافت     وقبلـت سـببني للطعـن املقـدم مـن اال           أسباب االسـتئناف الـيت قـدمها سـتروغر،        

 احملاكمـة   بعـد إدانتني جديدتني، وأخذت يف االعتبـار الوضـع الـصحي لـستروغر يف مرحلـة مـا                  
 .ونصف وأصدرت حكما جديدا بسجنه سبعة أعوام خمففكظرف 

ــدة يف         - ٦٣ ــون جدي ــتئناف طع ــرة االس ــت إىل دائ ــالتقرير، رفع ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت
هارادينـــاي ’’ و، دراجـــومري ميلوســـيفيتشو، مركـــشييتشاألحكـــام الـــيت صـــدرت يف قـــضايا 

ّحــال مــن الفتــرة املــشمولة طعنــان معلقــان ُر نــاك حاليــا أمــام دائــرة االســتئناف وه.‘‘نرووآخــ
ومـــا زالـــت إجـــراءات مـــا قبـــل . مـــارتيتشو كراجـــسنيكلقـــان بقـــضييت بـــالتقرير الـــسابق يتع

 دراجـومري ميلوسـيفيتش   و ،كرايشنيك، و ‘‘نوهاراديناي وآخر ’’ االستئناف مستمرة يف قضايا   
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 قـرارا وأمـرا بـشأن    ٧٩وقـد مت يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير إصـدار مـا جمموعـه                . مركشييتشو
 مرحلـة إعـداد احلكـم، والعمـل جـار اآلن      ارتيتشمـ وبلغت قضية . إجراءات ملا قبل االستئناف   

 .كرايشنيك يف قضية  االستماععداد جلساتإل
 

 طعون أخرى - ٤ 
: أن طعــون أخــرى يف القــضايا التاليــة أصــدرت دائــرة االســتئناف مخــسة قــرارات بــش   - ٦٤
 .‘‘ليماي وآخرون ’’ و، سلوبودان ميلوسيفيتش، و‘‘نوغوتوفينا وآخر’’

 
  املدعي العامأنشطة مكتب - رابعا 

 حملة عامة - ألف 
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تواصل عمل مكتـب املـدعي العـام بـوترية حثيثـة وزاد                  - ٦٥

 وسـتويان جوبليـانني    ،رادوفـان كـاراديتش   فقـد ألقـي القـبض علـى         . حجمه يف جمـاالت كـثرية     
 .ح طليقي السراغوران هادجيتش وراتكو مالديتش،وما زال . خالل هذه الفترة

وقد ركز مكتب املدعي العام على إمتام احملاكمـات وإجـراءات االسـتئناف، والتعـاون                - ٦٦
 . القضايا واملواد املتصلة هبا وبناء القدراتوإحالةالدويل واعتقال الفارين، 

 ٢٠٠٧نـوفمرب   /عيا عاما جديـدا يف تـشرين الثـاين        مدسريج برامرتز   وعني األمني العام     - ٦٧
 واسـتلم  وعني نومان فاريل نائبا للمـدعي العـام     . ٢٠٠٨يناير  /انون الثاين  ك ١وتوىل منصبه يف    

 .٢٠٠٨يوليه / متوز١مهامه يف 
 

 أنشطة املدعي العام - باء 
 االنتهاء من احملاكمات وإجراءات االستئناف - ١ 

خالل كامل الفترة املشمولة بالتقرير، تركزت جهود مكتـب املـدعي العـام علـى إمتـام          - ٦٨
وباملقارنـة بالعـام   . ت وإجراءات االستئناف وفقا الستراتيجية اإلجنـاز اخلاصـة باحملكمـة       احملاكما

ففــي هنايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كــان  . املاضــي، ارتفــع عــدد احملاكمــات عمــا كــان عليــه 
 شخصا يف سـبع حماكمـات جتـري يف وقـت واحـد، مـن بينـها            ٢٦مكتب املدعي العام يقاضي     

وبلغــت قــضايا ســبعة متــهمني مرحلــة مــا قبــل احملاكمــة،   . حلكــم فيهمــااثنتــان ينتظــر صــدور ا
وكانت إحداها قد بدأ البـت فيهـا مـن قبـل ولكنـها أرجئـت إىل موعـد الحـق بـسبب الوضـع                         

وقد فـرغ مـن البـت يف قـضية واحـدة تتعلـق بانتـهاك حرمـة احملكمـة،                    . الصحي ألحد املتهمني  
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ــة احمل    ــهاك حرم ــان بانت ــان تتعلق ــضيتان أخري ــاك ق . ظــران أن تنظــر فيهمــا احملكمــة  كمــة تنتوهن
 .يزال هناك متهمان مطلقي السراح وال
، ‘‘ماركـسيتش وآخـرون   ’’وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، صـدر احلكـم يف قـضايا               - ٦٩
ــيفيتش و ــومري ميلوسـ ــرون ’’ و، دراجـ ــاي وآخـ ــسكي و، ‘‘هارادينـ ــكي وتاركولوفـ . بوسكوسـ

ــضية  وتنتظــر ــتشق ــضيةوأوشــكت. صــدور احلكــم  ديلي ــوفيتش وآخــرون ’’  ق ــى‘‘ ميلوتين  عل
دعـاء مـن مرافعتـه    وانتـهى اال . اليت تشمل عدة متهمنياالنتهاء وهي القضية األوىل من القضايا      

وقــضية ، ‘‘نوبريليــتش وآخــر’’يف القــضيتني األخــريني اللــتني تــشمالن عــدة متــهمني، قــضية   
  .‘‘نوفيتش وآخربوب”

ايا املتـصلة حيثمـا كـان ذلـك         العـام ضـم القـض     قترح مكتـب املـدعي      ولتسريع العمل، ا   - ٧٠
، زدرافكـو تـوليمري    و ،فالستيمري دروديفيـتش  بيد أنه مل يتسن ضم القضايا املرفوعة ضد         . جمديا

. ، مما أدى إىل زيـادة عـبء عمـل مكتـب املـدعي العـام               ٢٠٠٧يونيه  /اللذين اعتقال يف حزيران   
نظـرا للمرحلـة املتقدمـة      ‘‘ ون وآخـر  ببـوفيتش ’’ إىل قـضية     تـوليمري وقد رفض طلب ضم قـضية       

 إىل  دورديفيـتش ومل يكن مـن املمكـن منـذ البدايـة ضـم قـضية               . اليت قطعت يف احملاكمة اجلارية    
ويعتــزم .  انتــهى بالفعــل مــن مرافعتــه ألن املــدعي العــام كــان‘‘  وآخــرونميلوتنــوفيش’’قــضية 

 .ستانيسيتش إىل قضية جوبلياننيمكتب املدعي العام تقدمي طلب لضم قضية 
ومل يشترك مكتـب املـدعي العـام يف إجـراءات الطعـن يف وجاهـة الـدعوى يف القـضايا                      - ٧١

حاجيحــسنوفيتش وكوبــورا، وأوريــتش،    ،زيلينــوفيتشو، هــاليلوفيتشو، كرايــشنيك :التاليــة
ــارتيتشو ــدكتور ميلوســوفتش، و ‘‘ماركــسيتش وآخــرون ’’ وســترو، ، وم ــاي ’’ ، وال هارادين

 .‘‘ليماي وآخرون’’ ، و‘‘وآخرون
 تعاون الدول - ٢ 

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل مكتب املـدعي العـام، يف إطـار سـعيه إىل تنفيـذ                 - ٧٢
ــسابقة ودول أخــرى، علــى النحــو       ــه، التمــاس التعــاون الكامــل مــن دول يوغوســالفيا ال واليت

 . من النظام األساسي للمحكمة٢٩املطلوب يف املادة 
ــاون دول يوغوســـالف و - ٧٣ ــة حيظـــل لتعـ ــاالت،  يا الـــسابقة أمهيـ ــة يف العديـــد مـــن اجملـ يويـ
سيما يف الوصول إىل احملفوظات وتوفري الوثائق والوصول إىل الـشهود ومحايتـهم والبحـث                وال

 وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم، مبا يف ذلك اختاذ التدابري الالزمة ضـد مـن          املتبقنيعن الفارين   
 .يواصل دعمهم
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ــام و   - ٧٤ ــدعي الع ــضى امل ــذه       وأم ــع ه ــدول يف مجي ــن ال ــساعدة م ــاس امل ــبريا يف التم ــا ك قت
أغـسطس  / آب١يف الفتـرة بـني   ( دل بـونيت   وقد اجتمع كل من املدعية العامة كـارال       . اجملاالت

ــانون األول٣١ و ــسمرب / كـ ــز   ) ٢٠٠٧ديـ ــرجي برامريتـ ــام سـ ــدعي العـ ــذ(واملـ ــانون ١ منـ  كـ
ي اجملتمــع الــدويل يف البوســنة  عــدة مــرات مــع الــسلطات القــضائية وممثلــ ) ٢٠٠٨ينــاير /الثــاين

ويستقبل املدعي العام بانتظام السفراء املقـيمني       . واهلرسك، وكرواتيا، وصربيا، واجلبل األسود    
 .يف الهاي

 
 صربيا  

بيد أنه ال تزال هناك عقبـات       .  لعدد من طلبات املساعدة     كافية  صربيا كانت استجابة  - ٧٥
دات الرئيــسية الالزمــة للمحاكمــات اجلاريــة  تتعلــق بــاالطالع علــى بعــض احملفوظــات واملــستن 

 .القضايا اليت هي يف مرحلة ما قبل احملاكمة أو
 مكتــب املــدعي العــام الــصريب جلــرائم احلــرب حــضور بعــض الــشهود اهلــامني   وســهل - ٧٦

واختذ يف عدة مناسبات إجراءات حلماية شهود مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة الـسابقة الـذين                
ــدات  ــوا هتدي ــد أن ب. تلق ــشهود،  ي ــأثري علــى ال ــل خباصــة الت ــد  ، هم يف ختــويفاملتمث والعــدد املتزاي

حلـاالت عـدم مثـول الـشهود بـصورة طوعيـة لـإلدالء بـشهاداهتم ال يـزال يـثري قلقـا بالغـا لــدى             
 .مكتب املدعي العام

 ففــــي. وقـــد ظــــل القــــبض علـــى الفــــارين املتــــبقني أكثــــر جمـــاالت التعــــاون أمهيــــة    - ٧٧
ــران١١ ــه،  / حزي ــصربية يوني ــسلطات ال ــانني  اعتقلــت ال  ونقــل إىل الهــاي يف . ســتويان جوبلي
ــران٢١ ــه / حزيـ ــوز٢١ويف . ٢٠٠٨يونيـ ــصربية   / متـ ــسلطات الـ ــه، اعتقلـــت الـ ــان يوليـ رادوفـ

وكـــان جمللـــس األمـــن القـــومي . ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز٣٠ونقـــل إىل الهـــاي يف . كـــارادجيتش
 احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا      الصريب وفريق العمل املعين بتعقب الفارين املطاردين من       

 .السابقة، ومكتب املدعي العام جلرائم احلرب دور حموري يف اعتقاهلما
وخالل اجلزء األول من الفترة املشمولة بالتقرير، كانت وترية عمل الوكاالت األمنيـة              - ٧٨

يف تعـاون صـربيا     بيـد أن التحـسن      . املعنية بتعقب الفارين بطيئة عموما وكان التنـسيق معـدوما         
رادوفـان  بل ويثبته أكثر من ذلك القبض علـى          ستويان جوبليانني مع احملكمة يثبته القبض على      

وسيواصــل مكتــب املــدعي العــام .  عقــد مــن الــزمنألكثــر مــن الــذي ظــل هاربــا كــارادجيتش
 .التعاون على حنو وثيق مع السلطات والوكاالت األمنية أمال يف اعتقال الفارين املتبقيني
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 كرواتيا  
وطلــب مكتــب املــدعي العــام إىل كرواتيــا إتاحــة االطــالع علــى احملفوظــات احلكوميــة  - ٧٩

وتقــدمي وثــائق تتعلــق بقــضييت بــرليتش وأنــيت غوتوفينــا، ومهــا قــضيتان مطلــوب فيهمــا تعــاون     
وعلى الرغم من إتاحة بعض مـواد احملفوظـات، مل تـرد حـىت اآلن ردود علـى طلبـات                    . كرواتيا

ويف قضية أنيت غوتوفينا، طلب مكتـب املـدعي العـام إىل احملكمـة              .  وثائق أساسية  احلصول على 
 . مكررا لتقدم هذه الوثائق واملعلومات البالغة األمهية٥٤إصدار أمر لكرواتيا مبوجب املادة 

 
 البوسنة واهلرسك  

ــاال     - ٨٠ ــنة واهلرســك ب ــدمت    مسحــت ســلطات البوس ــة وق ــى حمفوظــات احلكوم طالع عل
بـات  وعالوة على ذلك، واصلت السلطات االستجابة بشكل مناسب لطل        . املطلوبةاملستندات  

وجيـري تـشجيع الـسلطات علـى مواصـلة اختـاذ            .  أمـام احملكمـة    املساعدة وتيسري مثـول الـشهود     
خطوات استباقية ضـد اجلهـات الـضالعة يف مـساعدة الفـارين علـى اإلفـالت مـن العدالـة أو يف                 

 . لواليتها تنفيذا فعاالأنشطة أخرى تعوق تنفيذ احملكمة
 

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  
 مـع مكتـب املـدعي العـام         مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   كان تعاون سلطات     - ٨١

 .، مرضيا بصورة عامةحماكمة ليويب بوشكوفسكي ويوهان تاركولوفسكيبشأن 
 

 اجلبل األسود  
رير، واصــل مكتــب املــدعي العــام التمــاس تعــاون اجلبــل   خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتق  - ٨٢

ويـشجع مكتـب    . لفـارين لاألسود من أجل اختاذ اإلجـراءات الالزمـة ضـد الـشبكات الداعمـة               
 .املدعي العام اجلبل األسود على مواصلة اختاذ اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد

 
 تعاون باقي الدول واملنظمات  

تمـع الـدويل واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة حامسـا يف أنـشطة               ظل الدعم املقدم مـن اجمل      - ٨٣
وواصـــل مكتـــب املـــدعي العـــام دعـــوة الـــدول إىل تقـــدمي املـــستندات . مكتـــب املـــدعي العـــام

وظلت املساعدة والدعم املقدمني مـن الـدول        . واملعلومات الالزمة إلعداد احملاكمات والطعون    
 . العتقال بقية الفارين يكتسيان أمهية حامسة

ففي البوسنة واهلرسك، ظل مكتب املدعي العام يتمتع بتعاون مكتب املمثل الـسامي،              - ٨٤
 .منظمة حلف مشال األطلسيوبعثة االحتاد األورويب العسكرية يف البوسنة واهلرسك، و
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ويعرب مكتب املدعي العام عن تقديره للدعم املقدم من املنظمات الدوليـة واإلقليميـة             - ٨٥
بـــا، وجملـــس أوروبـــا، واملنظمـــات     يب، ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أورو   كاالحتـــاد األورو 

 .احلكومية غري
 

 إحالة القضايا وملفات التحقيق وبناء القدرات - ٣ 
املعلقــة املرفوعــة  كانــت قــد متــت إحالــة مجيــع القــضايا  ٢٠٠٧يونيــه /حبلــول حزيــران - ٨٦

، )قــضية واحــدة(كرواتيــا ، و) قــضايا٦( مكــررا إىل البوســنة واهلرســك  ١١مبوجــب القاعــدة 
 الـسلطات بـشأن     هـذه وعمـل مكتـب املـدعي العـام بـصفة وثيقـة مـع               ). قضية واحدة (وصربيا  

القضايا احملالة، اليت تقوم برصدها منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا نيابـة عـن مكتـب املـدعي                     
ــام ــا األســاس ل     . الع ــاون يف أوروب ــستلمة مــن منظمــة األمــن والتع ــارير امل ــشكل التق ــارير وت لتق

 . س اإلحالة باحملكمة عن كل قضيةاملرحلية اليت ُتقَدَّم إىل جمل
وقام مكتب املدعي العام بإحالة مواد التحقيق اليت تشمل املتهمني من الفئـة الـدنيا إىل                 - ٨٧

أرسـل مكتـب املـدعي العـام      و. سلطات االدعاء الوطنية يف البوسنة واهلرسك وكرواتيا وصربيا       
ــا،    ملفــات مثــ حــىت اآلن  ان مــن القــضايا إىل البوســنة واهلرســك، وملفــات قــضيتني إىل كرواتي

ويـستجيب  . ومثلها إىل صربيا، وملفات أربع قضايا إىل مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة           
مكتب املدعي العام بانتظام لطلبات حمددة باملساعدة من سلطات االدعـاء الوطنيـة فيمـا يتعلـق                 

 . لية اجلاريةبالتحقيقات واحملاكمات احمل
واصل مكتب املدعي العـام دعمـه التـام لتعزيـز سـيادة القـانون يف املنطقـة مـن خـالل           و - ٨٨

أنشطته يف بناء القدرات، وذلك عن طريق تقاسم اخلربات واملعارف وتـوفري إمكانيـة الوصـول              
ام بتـاريخ   ووقع مكتب املدعي العـ    .  النطاق سعةاملباشر إىل جمموعات وثائقه وقواعد بياناته الوا      

اتفاقــا مــع اجلبــل األســود بــشأن إمكانيــة الوصــول إىل نظــام   ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول ٦
 مـع    مماثلـة  برمـت يف وقـت سـابق اتفاقـات        كمـا أُ  . الكشف اإللكتـروين اخلـاص باالدعـاء العـام        

 .كرواتيا، والبوسنة واهلرسك، وصربيا
اكة مــع ســلطات االدعــاء ويواصــل مكتــب املــدعي العــام العمــل بــصفة وثيقــة ويف شــر - ٨٩

باملنطقة لكي تتمكن من مواصلة القيام، علـى حنـو فعـال، بـإجراء احملاكمـات يف قـضايا جـرائم             
 .احلرب ولكي تقوم، فيما بينها، بتعزيز التعاون يف املسائل اجلنائية
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 أنشطة قلم احملكمة -خامسا  
سـة املـسجل هـانز هولتـويس،        خالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمر قلم احملكمة، برئا        - ٩٠

، لنظـام األساسـي   يف القيام بتوفري الدعم التشغيلي لدوائر احملكمة ومكتب املدعي العام،  طبقا ل            
 . وبتنظيم الشؤون اإلدارية للمحكمة

هبذه الواليـة املنـصوص عليهـا يف النظـام           ستراتيجية اإلجناز على االضطالع   وظل تأثري ا   - ٩١
حملكمة مع مكتب الرئيس ودوائـر احملكمـة ومكتـب املـدعي العـام              وعمل قلم ا  . األساسي كبريا 

سـتراتيجية اإلجنـاز، كمـا عمـل أيـضا بـصفة وثيقـة مـع األمانـة العامـة يف                     بغرض تنـسيق تنفيـذ ا     
 . حملكمة اجلنائية الدولية لروانداانيويورك ومع 

ــستمرا       و - ٩٢ ــة األخــرى م ــاكم الدولي ــع احمل ــة م ــم احملكم ــاون قل ــسج  .ظــل تع ــد امل ل وعق
، وتـشاور، عنـد     حملكمة اجلنائية الدولية لرواندا   مداوالت شهرية عن طريق الفيديو مع نظرائه با       

االقتضاء، مع  مسجلي احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة لسرياليون، وقام بتوفري مـوارد              
كتــب إضــافة إىل ذلــك، قــدم قلــم احملكمــة املــساعدة مل .  مبحــاكم كمبوديــاللــدوائر االســتثنائية

 . الشؤون القانونية يف إنشاء احملكمة اخلاصة للبنان
 

 مكتب املسجل -ألف  
ــم          - ٩٣ ــسياسات بقل ــة وشــؤون ال ــشارة القانوني ــسم االست ــن ق ــسجل م ــب امل يتكــون مكت

 .  االتصاالتدائرةاحملكمة، و
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير قــام قــسم االستــشارة القانونيــة وشــؤون الــسياسات   - ٩٤
ــه االستــشارية بقلــم  اخلــدمات يف الوقــت احلــايل تقــدمي  هــذهوتــشمل .  احملكمــة بتنويــع خدمات

املـشورة بــشأن العقــود، والــشؤون املتعلقــة باملـشتريات القانونيــة واملــوارد البــشرية، واملطالبــات   
ــسابقة  ضــد  ــة ليوغوســالفيا ال ــة الدولي ــة بــشأن   احملكمــة اجلنائي ، والتفــاوض علــى اتفاقــات دولي

 والـدول األعـضاء يف األمـم        مكتـب الـشؤون القانونيـة     ، واالتـصال مـع      صاناتاحلـ متيازات و الا
وقـام قـسم االستـشارة القانونيـة        . املتحدة بشأن مسائل حمددة، والعالقـات مـع الدولـة املـضيفة           

 .وشؤون السياسات بقلم احملكمة بتطوير شبكة واسعة من االتصاالت يف إدارة البلد املضيف
رة القانونية وشؤون الـسياسات بقلـم احملكمـة مـن وضـع الـصيغة               ومتكن قسم االستشا   - ٩٥

، ومن أن يدفع قُـدما بدرجـة   فاذ األحكام اليت تصدرها احملكمة  النهائية ألربعة اتفاقات بشأن إن    
 .كبرية باملفاوضات بشأن االتفاقات املتعلقة بنقل الشهود اللذين يتسم وضعهم باحلساسية

ــضم  - ٩٦ ــرةوتــ ــيت دائــ ــصاالت، الــ ــائط     االتــ ــسما لوســ ــسجل، قــ ــراف املــ ــضع إلشــ  ختــ
ــدعوة/االتـــصال ــة /والـ ــسما للمكتبـ ــبكة اإلنترنـــت، وقـ ــشوروامل/وشـ ــة /اتنـ ــشبكة الداخليـ والـ
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وتتمثـل األولويـة الرئيـسية لالتـصاالت اخلارجيـة للمحكمـة يف وضـع          . والزيارات)/تريبيونيت(
ت، الـذي تقـرر أن      نـ  ملوقـع احملكمـة علـى شـبكة اإلنتر         الصيغة النهائية إلعادة التـصميم الـشامل      

ــام     ــه يف صــيف ع ــدأ العمــل ب ــدعوة   او. www.un.org/icty)( ٢٠٠٨يب ــامج ال ســتمر عمــل برن
باحملكمــة يف وضــع املعــايري للمحــاكم الدوليــة، بنطــاق واســع مــن األنــشطة املبتكــرة واهلامــة يف  

والـــشبكة الداخليـــة /اتنـــشوروامل/م املكتبـــةوفيمـــا يتعلـــق بقـــس. منطقـــة يوغـــسالفيا الـــسابقة
والزيارات، فقد أُكِْمل بنجاح إدماج املكتبة، اليت كانت ختضع يف السابق لنائـب             )/تريبيونيت(

املسجل، وظلت املكتبة توفر إمكانية احلصول علـى أحـدث املعلومـات واملراجـع القانونيـة ويف            
 . الوقت املطلوب

 
 قسم خدمات الدعم القضائي - باء 

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قــام قــسم إدارة شــؤون احملكمــة وخــدمات الــدعم    - ٩٧
 متهما، إضافة إىل عدٍد من اجللسات لـسماع دعـاوى      ٣٥ حماكمة تشمل    ١٢بتقدمي الدعم يف    

 ٩٢بالقاعـدة  ’وسـاعد القـسم يف تـسعٍ مـن املهـام اخلاصـة              .  ولالسـتئناف  انتهاك حرمة احملكمة  
، سـاعد القـسم يف تنـسيق جلـسات احملاكمـات            مناسـبتني ويف  . ت فيـديو  ومثـاين وصـال   ‘ مكررا

 للمحكمـة يف البوسـنة واهلرسـك وذلـك بتـوفري املـوظفني والـدعم                ائر االبتدائية والداليت عقدهتا   
 . اللوجسيت

وحيث أن عددا من املتهمني اختـار املـضي قـدما مـن دون مـساعدة مستـشار قـانوين،                    - ٩٨
ــسم إدارة شــؤون احملك  ــام ق ــشهود،     ق ــضحايا وال ــسم ال ــاون مــع ق ــدعم، بالتع مــة وخــدمات ال

ومكتــب املــساعدة القانونيــة ومــسائل االحتجــاز، ووحــدة االحتجــاز التابعــة لألمــم املتحــدة،     
ــدافعون عــن أنفــسهم       ــذين ي وأقــسام أخــرى بقلــم احملكمــة، بالتأكــد مــن أن لــدى املتــهمني ال

 . يف قضاياهمبأنفسهم الوسائل املناسبة إلعداد وتقدمي مرافعاهتم 
إضافة إىل ذلك، عمل قـسم إدارة شـؤون احملكمـة وخـدمات الـدعم بـصفة وثيقـة مـع                      - ٩٩
 جللـسات  تـسجيالت الفيـديو  ستراتيجية لترحيل وحفـظ     احملفوظات باحملكمة لتنفيذ خطة ا     أمني

ويـتم القيـام هبـذا    . احملاكمات، وملفات القضايا، واألدلـة، واملعروضـات، والـسجالت اإلداريـة     
حملكمـة اجلنائيـة الدوليـة     باألمم املتحدة وا  قسم إدارة احملفوظات والسجالت   د بالتعاون مع    اجله

 . لرواندا
 بتــوفري احتياجــات احملكمــة مــن خــدمات   قــسم خــدمات املــؤمترات واللغــات  ويقــوم - ١٠٠

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،     .  حماضر احملكمةتدوينوالترمجة الشفوية والترمجة التحريرية  
، االنكليزيـــة صـــفحة إىل اللغـــات ٧٥ ٠٠٠ بترمجـــة خـــدمات املـــؤمترات واللغـــاتقـــام قـــسم 

 يـوم عمـل     ٨ ٥٠٠الصربية، واأللبانيـة واملقدونيـة، وبتـسجيل        /الكرواتية/والفرنسية، والبوسنية 

http://(www.un.org/icty
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بتــوفري حماضــر حرفيــة بــاللغتني   حماضــر احملكمــةوررحمــوقــام  . متــرمجني الــشفويني للمــؤمتراتلل
  .  متهما٣٣ ألحد عشر حماكمة تشمل نكليزيةواالالفرنسية 

أغـسطس  / آب١ومنـذ  .  من ثالث وحـدات رئيـسية   ويتكون قسم الضحايا والشهود  - ١٠١
ــدعم  ات وحــدأحــضرت، ٢٠٠٧ ــات وال ــداعمني   ٣٩٢ العملي ــشهود، واألشــخاص ال ــن ال  م

ــم، إىل الهـــاي    ــرافقني هلـ ــإلدالءاملـ ــ لـ ــني آب ١٦شهاداهتم يف بـ  ٢٠٠٧أغـــسطس / قـــضية بـ
الوحـدة  واصـلت    قـدراهتم حيـث       كامـل  وقد عمل موظفو الدعم   . ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ١٥ و

تأمني خدمات اخلرباء للضحايا والشهود، مبا يف ذلك تقدمي املـشورة إضـافة إىل الـدعم العملـي            
 . واالجتماعي

 لعــدد بقــسم الــضحايا والــشهود بتنــسيق االســتجابات املهنيــة وقامــت وحــدة احلمايــة - ١٠٢
أثناء احملاكمـة وبعـدها،   يف هدبدات املوجهة إىل الشهود قبل مثوهلم أمام احملكمة و متزايد من الت  

 . نقل الشهود املشمولني باحلماية عند االقتضاءوعملت على 
 وخالل الفترة املشمولة بالتقرير زاد عـبء عمـل مكتـب املـساعدة القانونيـة ومـسائل                  - ١٠٣

لألشـخاص املتـهمني اخلاضـعني للمحاكمـة        االحتجاز بدرجة كبرية بسبب العدد غري املـسبوق         
، واحملاكمــة، واالســتئناف، حــل مــا قبــل احملاكمــة امر يف والعــدد الكــبري ألعــضاء فريــق الــدفاع 

مكتـب املـساعدة القانونيـة      فمـثال، قـام     . ذين قَدَّم هلـم املكتـُب الـدعم اللوجـسيت واملـساعدة           وال
ة بـشبكة الـدفاع ألعـضاء فريـق          من احلـسابات الفرديـة اخلاصـ       ٢٢٥بتيسري  ومسائل االحتجاز   

عـد لـتمكني الـدفاع مـن         بُ  من أذونات االتـصال عـن      ١٩٢الدفاع، وتستخدم يف الوقت احلايل      
 .االتصال بقاعدة البيانات القضائية اخلاصة باحملكمة من أي مكان يف العامل

 مكتـب قـام     إضافة إىل ذلك، وبالتعاون مـع وحـدة االحتجـاز التابعـة لألمـم املتحـدة،                - ١٠٤
عـن أنفـسهم بأنفـسهم      املساعدة القانونية ومسائل االحتجاز مبساعدة املتهمني الـذين يـدافعون           

بعدة وسائل، تـشمل ختـصيص مستـشارين قـانونيني ومـوظفي دعـم آخـرين هلـم، وتـوفري سـبل               
مع فئات معينة من أعضاء فريق الـدفاع، واالسـتجابة          ) املتسم بقدر من السرية    (ملميزاالتصال ا 
 . وحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدةختلفة للحصول على تسهيالت يف للطلبات امل

 يف قـضية تـشمل متـهما يـدافع عـن نفـسه              دائـرة االسـتئناف   صـادر مـن      وامتثاال لقرار    - ١٠٥
 لألشـخاص   مكتب املساعدة القانونية ومسائل االحتجـاز نظامـا خاصـا لألجـور           بنفسه، اعتمد   

كمـا أعـدت التـدابري    . عن أنفـسهم بأنفـسهم  لذين يدافعون ا ينعوزاملاملتهمني الذين يساعدون 
 .لتكليف حمقق ومدير للقضية وتقدمي املساعدة اللغوية عند االقتضاء

مكتب املـساعدة القانونيـة ومـسائل االحتجـاز     ير واصل   قر وخالل الفترة املشمولة بالت    - ١٠٦
  هتــم حمــاميي الــدفاع العمــل أيــضا بــصفة وثيقــة مــع رابطــة حمــاميي الــدفاع حلــل املــسائل الــيت    
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وللتعجيل بتقدمي مجيع مـا يلـزم مـن دعـم لـتمكني حمـاميي الـدفاع مـن القيـام بـدورهم اهلـام يف                          
رابطــة حمــاميي الــدفاع دورا نــشطا يف ضــمان االســتقامة املهنيــة  ولعبــت . دعــم العدالــة الدوليــة

يت تـؤثر علـى    ألعضائها وشاركت يف املشاورات بشأن القرارات والسياسات العامة الرئيسية ال         
 .القواعد، ويشمل ذلك املشاركة يف جلنة حماميي الدفاع

 خربتـه وأفـضل ممارسـاته       مكتب املساعدة القانونية ومسائل االحتجاز     وأخريا، تقاسم    - ١٠٧
احللقـات  يف إدارة املساعدة القانونية للمحكمة مع احملكمة اخلاصة لسرياليون، وكـذلك خـالل           

مكتــب املــساعدة القانونيــة ومــسائل وســاهم .  اجلنائيــة الدوليــة الــيت نظمتــها احملكمــةالدراســية
 أيضا يف بناء قدرات حمكمة الدولـة يف البوسـنة واهلرسـك عـن طريـق تقاسـم خرباتـه                     االحتجاز

 . خالل زيارة قامت هبا حمكمة الدولة يف البوسنة واهلرسك إىل احملكمة
ل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،       وحـدة االحتجـاز التابعـة لألمـم املتحـدة، خـال            وواصلت   - ١٠٨

 متمهـا يف   ٢٨ ـالعمل مبستوى عال من النشاط يف خدمة العملية القضائية على أسـاس يـومي لـ               
ــع األشــخاص احملتجــزين       ــة جلمي ــة احلــضانية اآلمن ــة احملاكمــة مــع تقــدمي الرعاي ــشمل . مرحل وت

سـط عمـرهم    التحديات اإلضافية تقدم جمموعة األشخاص احملتجـزين يف الـسن حيـث يبلـغ متو              
 سنة، مما يـؤدي إىل زيـادة القلـق بـشأن رعايتـهم الـصحية، مبـا يف ذلـك احلـاالت                       ٥٦أكثر من   

الطبية املعقدة؛ والعدد غري املسبوق من حاالت اإلفـراج املؤقـت ملُـَدٍد خمتلفـة؛ وتيـسري املطالـب          
جِّهت هلـم   اإلضافية لعدد من املتهمني الذين يدافعون عن أنفسهم بأنفسهم واحملتجزين الذين وُ           

 . هتمة انتهاك حرمة احملكمة
ــشرين األول ويف - ١٠٩ ــوبر /تـ ــدمات   ٢٠٠٧أكتـ ــد للخـ ــاق جديـ ــاذ اتفـ ــز النفـ ــل حيـ ، دخـ

ومـن احملتمـل أن ُيوجـد       . والتسهيالت مع حكومة هولندا، يقدم مرونة إضافية ووفورات ماليـة         
وبــدأ يف . كمـة هـذا االتفـاق أساسـا متينــا للمفاوضـات املـستقبلية يف مرحلـة تقلــيص حجـم احمل       

 أيــضا العمــل باتفــاق مــع حكومــة اجلمهوريــة التــشيكية لتقــدمي   ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين األول
خدمات أربعة من ضباط السجون التشيك ذوي اخلربة، ممـا عـزز مـن الطبيعـة الدوليـة لوحـدة                    

 . االحتجاز
 

 شعبة خدمات الدعم اإلداري -جيم  
سم امليزانيـة مـسؤوال عـن تنـسيق إعـداد تقريـر         خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان قـ       - ١١٠

 وعــن ممارســة الرقابــة علــى امليزانيــة وإدارة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦األداء الثــاين عــن فتــرة الــسنتني    
 . الوظائف فيما يتعلق بامليزانية املقررة واملوارد اخلارجة عن امليزانية
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ــا يف  و- ١١١ ــاد    ٦٢/٣٧٤قراره ــرق إع ــساب ف ــل احت ــة، قب ــة العام ــررت اجلمعي ــدير ، ق ة تق
ـــا إمجاليــا قــدره     ٣٣٩ ٤٣٩ ٦٠٠التكــاليف، أن تعتمــد للحــساب اخلــاص للمحكمــة مبلغـــــ

، يعكــــس زيــــادة ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفتــــرة الـــسنتني  )  دوالر٣١٠ ٩٥٢ ١٠٠صـــافيه  (دوالر 
ــدرها   ــة قـــ ــة، أو  ١٢ ٨٦٥ ٧٠٠إمجاليـــ ــة احلقيقيـــ ــة ٣,٩ دوالر بالقيمـــ ــافيها ( يف املائـــ صـــ

-٢٠٠٦عتمـــادات املنقحـــة للفتـــرة  ال، مقارنـــة با)ملائـــة يف ا٤,٧ دوالر، أو ١٣ ٨٢١ ٦٠٠
٢٠٠٧ (A/61/585) .           وبعد احتساب فرق إعادة تقدير التكاليف بلغت األموال املعتمدة لفتـرة
صـــــــــــــافيــــــه (  دوالر ٣٤٧ ٥٦٦ ٩٠٠ مبلغــــا إمجاليــــا قــــدره ٢٠٠٩-٢٠٠٨ نتنيــالــــس
 ).  دوالر٣١٦ ٤٧٢ ١٠٠
-٢٠٠٨اجلديــد، الــذي متــت املوافقــة عليــه لفتــرة الــسنتني   ويــشمل مــالك املــوظفني - ١١٢
لمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا        ل وظيفـة    ٩٨٧ (٢٠٠٨ وظيفة يف عـام      ٩٩٠،  ٢٠٠٩
 ٧٣٢و )  وظائف للمـراجعني املقـيمني التـابعني ملكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة            ٣  و السابقة

ــام   ــة يف ع ــدره  ( ٢٠٠٩وظيف ــاض ق ــتم تن ٢٥٨باخنف ــة ي ــدرجييا يف شــهري    وظيف ــذه ت / آبفي
 ). ٢٠٠٩نوفمرب /أغسطس وتشرين الثاين

ــسنتني     - ١١٣ ــرة الــ ــة لفتــ ــن امليزانيــ ــة عــ ــوارد اخلارجــ ــدر املــ ــغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وتقــ  مببلــ
 دوالر تقريبـــا، يـــتم  ٧٠٠ ٠٠٠ دوالر، ممـــا يعكـــس نقـــصانا صـــافيا قـــدره     ٣ ١٣٣ ٢٠٠

 عـن إكمـال املـشاريع اجلاريـة         وينـتج النقـصان   . استخدامه جملموعة متنوعة مـن أنـشطة احملكمـة        
ــل كامــل هلــا   ــار ٣١ويف . الــيت مت اســتالم متوي ــغ   ٢٠٠٨ مــايو/أي ــة تبل ، مت اســتالم هبــات نقدي

وفيمـا يتعلـق     .مليون دوالر تقريبـا لـصندوق التربعـات مـن أجـل دعـم أنـشطة احملكمـة                  ٤٤,٣
لفتــرة مــن وخــالل ا. ا دوالر١٤٢ ٤١٨نــه مل يــتم بعــد دفــع مــا جمموعــه   بالتربعــات املعلنــة فإ

 دوالر  ٨٠٢ ١١٧، اسـتلمت احملكمـة      ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٣١ وحىت   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٣٠
خـالل الفتـرة املـشمولة      طالع على املعلومات املتعلقـة بالتربعـات املـستلمة          لال(كتربعات نقدية   

 ).نظر املرفقبالتقرير، ا
 موظفـا يف الفئـة الفنيـة    ٧٦وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عني قسم املوارد البشرية    - ١١٤

وقــد أشــرف القــسم علــى إدارة شــؤون  .  موظفــا يف فئــة اخلــدمات العامــة ١٢٤ومــا فوقهــا و 
ــة   ٤٧٢:  مــن املــوظفني ١ ١٤٦جمموعــه  مــا ــة الفني ــا مــن الفئ ــهم ( موظف ــة مــن  ٤٧من  يف املائ

.  بلــدا٨٢ويعمــل باحملكمــة موظفــون مــن .  موظفــا مــن فئــة اخلــدمات العامــة٦٧٤و ) اإلنـاث 
 مـن املتــدربني الـداخليني، بينمــا بلـغ جممــوع عـدد اخلــرباء االستــشاريني     ٢٣١د احملكمــة وسـاع 

، وبلـغ عـدد مترمجـي املـؤمترات الـشفويني والتحريـريني             أشـخاص  ٢٠٦واملتعاقدين من األفراد    
  .مترمجني ٤١٠



A/63/210
S/2008/515

 

30 08-44880 
 

 اإلجنـاز أثـر سـليب علـى         مواعيـد نـه سـيكون لرحيـل املـوظفني الرئيـسيني قبـل             إ وحيث   - ١١٥
ــدابري       قــدرة  ــذ عــدد مــن الت ــشرية بتنفي ــام قــسم املــوارد الب ــذا ق ــها، ل احملكمــة علــى إجنــاز واليت

ــا حـــوايل  لالحتفـــاظ بـــاملوظفني، مبـــا يف ذلـــك األنـــشطة التدريبيـــة املوســـعة    الـــيت شـــارك فيهـ
 .موظفا ٩٥٠

 


