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موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن رئـيس            ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤رسالة مؤرخة       
احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون            

  ١٩٩١اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
    

ــيت       ــه التقييمــات ال ــل طي ــسرين أن أحي ــاي ــيس أجراه ــة ليوغوســالفيا   رئ احملكمــة الدولي
 مـن   ٦، عمال بالفقرة    )انظر املرفق الثاين  (واملدعي العام للمحكمة    ) انظر املرفق األول  (السابقة  

  ).٢٠٠٤ (١٥٣٤قرار جملس األمن 
  .إحالة هذه التقييمات إىل أعضاء جملس األمن وأرجو ممتناً  

  
  روبنسونباتريك ) توقيع(

  الرئيس
  
  
  



S/2009/252
 

2 09-34177 
 

  املرفق األول
  ]باإلنكليزية والفرنسية: لاألص[

  
ــي       ــر القاضـ ــيم وتقريـ ــسون تقيـ ــة  باتريـــك روبنـ ــة الدوليـ ــيس احملكمـ ، رئـ

 مــن ٦قــدمان إىل جملــس األمــن، عمــال بــالفقرة املليوغوســالفيا الــسابقة، 
 تـشرين   ١٥الفترة من   ، واللذان يغطيان    )٢٠٠٤ (١٥٣٤قرار اجمللس   

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ٢٠٠٨فمرب نو/الثاين
  ياتاحملتو

الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة  - أوال   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابري املتخذة لتنفيذ استراتيجية اإلجناز  -ثانيا   

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات التمهيدية  -ألف     
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات احملاكمة  - اء ـب    
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملكمة حرمة انتهاك دعاوى  -  جيم    
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات االستئناف  - دال     

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتفاظ بالقضاة واملوظفني  -  ثالثا  
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة القضايا  -  رابعا  

١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوعية وبناء القدرات  -خامسا   
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مع احملكمةتعاون الدول   - سادسا   

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معاجلة املسائل املتبقية ةحملكمة وآليا إرث  - سابعا   
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامتة  - ثامنا   
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يف الـــذي اختـــذه جملـــس األمـــن ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤يقـــدم هـــذا التقريـــر عمـــال بـــالقرار   - ١
ــسابقة   ٦ وطلــب يف الفقــرة ٢٠٠٤مــارس /آذار ٢٦ ــة ليوغوســالفيا ال ــه إىل احملكمــة الدولي  من

 وكـل سـتة     ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٣١أن تقدم إىل اجمللس، يف موعد غايته        ”) “احملكمة الدولية ”(
أشهر بعد ذلك، تقييمات يعدها رئـيس احملكمـة ومـدعيها العـام حتـدد بالتفـصيل التقـدم احملـرز                     

اســـتراتيجية اإلجنـــاز للمحكمـــة الدوليـــة، وتوضـــح التـــدابري الـــيت اختـــذت لتنفيـــذ  حنـــو حتقيـــق 
استراتيجية اإلجناز والتدابري اليت ال يزال يتعني اختاذهـا، مبـا يف ذلـك إحالـة القـضايا املتـهم فيهـا               

  .)١(“مسؤولون من الرتب املتوسطة والدنيا إىل اهليئات القضائية الوطنية املختصة
  

  مقدمـة  -أوال   
الـذين وجهـت إلـيهم احملكمـة الدوليـة االهتـام            متهما،   ١٦١ البالغمن جمموع املتهمني      - ٢

ــق إال  ــا، مل يبـ ــدء    ٦رمسيـ ــار بـ ــة يف انتظـ ــة للمحاكمـ ــة التمهيديـ ــوا يف املرحلـ ــا زالـ ــهمني مـ  متـ
 .)٣(يتش، فـارين مـن العدالـة   دزمالديـتش وهـا  ومها ومل يبق سوى متهمني اثنني،      .)٢(حماكماهتم

قـد  و .)٥( قضية استئناف  ١٣ومل ُيفصل بعد يف      ،)٤( متهما ٢١حماكمة ما جمموعه    وجتري حاليا   
  . انتهى النظر يف كل القضايا األخرى

وســيتم البــدء فيهــا مجيعــا هــذا . وهنــاك أربــع قــضايا يف املراحــل التمهيديــة للمحاكمــة  - ٣
لن تكتمل حـىت عـام      مؤخرا  مل جير اعتقاهلما إال     ن اللذين    املتهميّ ةحماكمإجراءات  العام، ولكن   

ــام  ٢٠١١ ــل ع ــة    . ٢٠١٢ وأوائ ــة احملاكم ــضايا يف مرحل ــبع ق ــاك س ــضايا   ،وهن ــها مخــس ق  من
، ومـن املقـدر حاليـا       ٢٠١٠يف أوائـل عـام      سـتنتهي   أخرى  قضية  و ،)٦(ستنتهي بنهاية هذا العام   

__________ 
، )٢٠٠٤ (١٥٣٤ر جملس األمـن  ينبغي قراءة هذا التقرير يف ضوء التقارير العشرة السابقة املقدمة عمال بقرا    )١(  

؛ ٢٠٠٤نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٣ املؤرخ   S/2004/897؛ و   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٤ املؤرخ   S/2004/420 :وهي
؛ ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٤خ  املــؤرS/2005/781؛ و ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٥ املــؤرخ S/2005/343و 
ــؤرخ S/2006/353 و ــار٣١ امل ــايو / أي ــؤرخ S/2006/898؛ و ٢٠٠٦م ــاين ١٦ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ؛ ٢٠٠٦ن
ــؤرخ S/2007/283 و ــار١٦ امل ــايو / أي ــؤرخ S/2007/663؛ و ٢٠٠٧م ــاين ١٢ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت  ؛٢٠٠٧ن
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ املؤرخ S/2008/729؛ و ٢٠٠٨مايو / أيار١٤ املؤرخ S/2008/326 و

  .الضميمة الرابعة  )٢(  
  .الضميمة الثالثة  )٣(  
  .الضميمة الثانية  )٤(  
  .اخلامسة حىت السابعةالضمائم من   )٥(  
  .٢٠١٠لي يف عام شيشمن املمكن أن تستمر قضية   )٦(  
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ل  حـىت أوائـ    - األكثر تعقيدا يف احملاكمات املتعددة املتهمني     وهي   - أن تستمر القضية األخرية   
  .)٧(٢٠١١عام 
وينتج التـأخر يف اجلـدول الـزمين للمحاكمـات عـن عـدد مـن العوامـل الـيت ليـست يف                         - ٤

وللتـأخري يف اسـتكمال احملاكمـات، بطبيعـة احلـال، آثـار             . إطار سـيطرة احملكمـة بـشكل مباشـر        
 اسـتئنافا جديـدا متوقعـا       ١٧وبـالنظر إىل أن هنـاك       . االسـتئناف أنـشطة   على سرعة االنتهاء من     

بالترمجــة، فمــن املتوقــع اآلن،    احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، وإىل املــشاكل املتعلقــة      مــن
وأشـري هنـا إىل أن عـددا مـن تلـك             .)٨(٢٠١٣تستكمل مجيع دعاوى االسـتئناف قبـل عـام           أال

الدعاوى املتوقعة يرجع إىل رفض إحالـة بعـض القـضايا الـيت كـان مـن املقـرر إحالتـها مبوجـب                       
ورغـم أن اجملتمـع الـدويل    . ررا، وذلك بسبب انعدام القدرة لدى الدولة املستقبلة     مك ١١املادة  

قد يـالم علـى فـشله يف ضـمان قـدرة احملـاكم احملليـة يف روانـدا، فـإن األمـر األكثـر إزعاجـا قـد                 
القـضايا  يكون هو انعدام القدرة لدى البلدان األوروبية اليت سعت حمكمة رواندا أيضا إلحالـة               

  .  مكررا١١املادة إليها عمال ب
 لعـدد مـن العوامـل الـيت         االستئنافدعاوى  استكمال مجيع   ب  املتعلقة اتضع التقدير ختو  - ٥

مبزيد مـن   يتناوهلا التقرير   اليت  وميكن أن تؤثر على سرعة االنتهاء من احملاكمات واالستئنافات،          
، يـستلزم  ٢٠١٣الوفـاء باملوعـد املـستهدف يف منتـصف عـام       غـري أن    . الحـق جزء  التفصيل يف   

 ٢٠١٠مـوارد الـدائرة االبتدائيـة إىل دائـرة االسـتئناف خـالل عـامي                أيضا نقـل قـدر كـبري مـن          
ضـرورة نقـل أربعـة مـن قـضاة حمكمـة يوغوسـالفيا              إىل  تقييم أجرته احملكمـة     يشري  و. ٢٠١١ و

 .٢٠١١ و ٢٠١٠قــضاة حمكمــة روانــدا إىل دائــرة االســتئناف يف عــامي  مــن وأربعــة الــسابقة 
ــ ــدائرة هيئــاتك للمحكمــة بتــشكيل ثــالث وسيــسمح ذل  االســتئناف للبــت يف مــا جمموعــه   ل

سـتئناف  الامـن قـضاة     ويف ظـل هـذا الـسيناريو، سيخـصص لكـل            . قضية استئناف متوقعـة    ٢٤
 اسـتئنافات يف  ٨؛ و ٢٠١١ اسـتئنافا يف عـام   ١٣وسيتم االنتهاء مـن   . ستة أو سبعة استئنافات   

يف عـام  يف دعـاوى االسـتئناف    عملـهم تئناف سـ االقـضاة  مـن  تـسعة  يـتم  وسوف  . ٢٠١٢عام  
قــضاة عملــهم يف االســتئنافات الثالثــة املتبقيــة خــالل  مــن هــؤالء اليكمــل ســتة بينمــا ، ٢٠١٢

ذلك، ميكن نقل عدد أقل من القضاة ممـا يـسمح           وكبديل عن   . ٢٠١٣النصف األول من عام     
ع املـسائل املتعلقـة بانعـدام    وللتعامـل مـ   . للبت يف االستئنافات  هيئتني  لدائرة االستئناف بتشكيل    

ويف ظـل هـذا الـسيناريو،       . من مخسة قـضاة   هيئتني  يلزم نقل مخسة قضاة لتشكيل      الصالحية، س 
وسيتم االنتـهاء مـن سـتة      .  قضية يف املتوسط   ١٢ وقضايا   ٩ما يتراوح بني    سينظر كل قاض في   

__________ 
  .الضميمة الثامنة  )٧(  
  .العاشرةالتاسعة والضميمتان   )٨(  
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ت يف عــــشرة اســــتئنافا، و٢٠١٢نيــــة اســــتئنافات يف عــــام ؛ ومثا٢٠١١اســــتئنافات يف عــــام 
  .٢٠١٣حىت هناية عام  ١٢الـ ويتوقع أن يعمل قضاة االستئناف . ٢٠١٣ عام
املـوارد إىل دائـرة االسـتئناف    نقل ويف إطار هذا السيناريو، ال بد أن يكون مفهوما أن        - ٦

 ســينخفضعــدد القــضاة عمومــا أن و مــن اســتراتيجية احملكمــة لتقلــيص حجمهــا اًجــزءيــشكل 
ــل  ــامي بالفع ــع أن  . ٢٠١١ و ٢٠١٠يف ع ــن املتوق ــضاة املخصــصني   يكــون وم ــع الق ــد مجي ق
أربعـة قـضاة دائمـون احملكمـة يف      أيـضا    يغادر   ، وأن ٢٠١١ و   ٢٠١٠احملكمة يف عامي    غادروا  
خنفـاض كـبري    وسينشأ عن رحيل هؤالء القضاة واملوظفني املناظرين ا       . ٢٠١١ و   ٢٠١٠عامي  

  .يف ميزانية احملكمة
ــرار جملــس األمــن وأشــري إىل أن   - ٧ ــد  ١٨٣٧ ق ــرة  ق والقــضاة  اتقــضاة احملاكمــ مــدد فت

، وقضاة االستئناف احلـاليني حـىت       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  باحملكمة  املخصصني  
طلب إىل جملــس يوســ. ومــن الواضــح أن هــذا لــيس كافيــا. ٢٠١٠ديــسمرب / كـانون األول ٣١

حملكمــة د اأن يــساعإجيــاد حــل ســريع هلــذا الطلــب   ومــن شــأن األمــن تــصحيح هــذا الوضــع،  
  . بكفاءة عملهايف جدولة مواعيدمساعدة كبرية 

وواصــلت الــدوائر . وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، صــدر حكــم واحــد للمحكمــة  - ٨
ســبع حماكمــات يف وقــت  بأقــصى طاقــة لــديها، إذ كانــت جتــرى االبتدائيــة إجــراءات احملاكمــة

ولــيس لــدى احملكمــة . مــاتخــالل بعــض الفتــرات إىل مثــاين حماكوصــل ذلــك الــرقم وواحــد، 
وقـد  . سوى ثالث قاعات، تعقد يف كل منها جلستني منفصلتني من الصباح الباكر إىل املـساء             

 القـضايا   يفاستغلت يف كل مـن احملاكمـة الـسابعة والثامنـة الفتـرات الـيت مل يكـن ينظـر خالهلـا                       
التمهيديـة  ات  وأحيانـا مـا كانـت اجللـسات الروتينيـة اخلاصـة بقـضايا احملاكمـ               . الست األخـرى  

سري القضايا ومرافعات االستئناف الـشفوية، تعقـد        استعراض  جلسات  واالستئنافات، من قبيل    
  .يف الساعات املبكرة للغاية من الصباح لتجنب تعطيل اجلدول الزمين للمحاكمات

دعـاءات املتعلقـة بانتـهاك    الاحملاكمـات بـسبب ا   قد طرأ تأخري يف سرعة إجـراء بعـض      و  - ٩
وتــشمل هــذه االدعــاءات ترهيــب الــشهود . ة، الناشــئة يف إطــار الــدعاوى املعنيــةحرمــة احملكمــ

ختص الدول أو الشهود علـى حـد        سرية  عن معلومات   بصورة غري قانونية    كشف  الورشوهتم و 
بل إن إحدى احملاكمات قـد علقـت إىل حـني التوصـل إىل حـل انتـهاك حرمـة احملكمـة،              . سواء

تفـصيل  لوترد أدناه مبزيد مـن ا . سالمة سري تلك الدعوىاليت نشأت من سياقها، وذلك محاية ل 
  .ألثر املترتب على استمرار انتهاك حرمة احملكمةلمناقشة 

ال يوجـد يف   و. سـتئناف اثنـان مـن أحكـام اال      وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، صـدر            - ١٠
 بطاقتـها   وواصلت دائـرة االسـتئناف العمـل      .مل يبت فيها  مخسة استئنافات   الوقت احلايل سوى    
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قـد  وحمكمة روانـدا، و يوغوسالفيا السابقة املقدمة من كل من حمكمة يف االستئنافات القصوى  
  .)٩( وعدد آخر من االستئنافاتتمهيديمن قرارات االستئناف ال قرارا ١٤أصدرت 

يف تقريري األخري إىل اجمللس، فإن احملكمة قـد نقلـت مجيـع املتـهمني            مت إيضاحه   وكما    - ١١
). ٢٠٠٣ (١٥٠٣ لقـرار جملـس األمـن        دعاوى وفقـا  الـ املتوسطة والدنيا من جدول     من الرتب   

يف رصـد التقـدم احملـرز     ، والتعـاون يف أوروبـا  األمـن  مبساعدة من منظمة ،املدعي العام يواصل  و
اهليئة الـيت تـشكلت   فإن  وباإلضافة إىل ذلك،    الدعاوى احملالة اليت ال تزال قيد النظر يف املنطقة،          

مـا زالـت   ات احلصول على معلومات سرية السـتخدامها يف اإلجـراءات الوطنيـة،     للبت يف طلب  
  .لتقرير قرارا خالل الفترة املشمولة با١٤أصدرت بكفاءة، إذ عملها تواصل 

  
  التدابري املتخذة لتنفيذ استراتيجية اإلجناز   -ثانيا   

ــ خمتلـــف التـــدابري الـــيت اختـــذهتا  مـــن األفـــضل أن ينظـــر إىل  - ١٢ دائـــرة وبتدائيـــة االدوائر الـ
إطــار يف ، ملــسائل املعروضــة عليهــايف اعــادل وســريع التــصرف علــى حنــو االســتئناف لــضمان 

والتحـديات املتعلقـة هبـا    الـدعاوى  وفيما يلي أدناه ملخص مـوجز لتلـك   . كل قضيةوقائع سري  
  .واحللول اليت مت تنفيذها من أجل مواجهة تلك التحديات

  
  اإلجراءات التمهيدية  -ألف   

يوليــه / متــوز١٨علــى اســتراتيجية اإلجنــاز إلقــاء القــبض يف  مــن التطــورات الــيت أثــرت   - ١٣
وبعـد تـسليم املتـهم       .تشزرادوفان كارادي ، بعد تأّخر طويل للغاية، على املتهم اهلارب         ٢٠٠٨

ــه / متــوز٣٠إىل احملكمــة يف  ــل أمام٢٠٠٨يولي ــرة يفهــا، مث ــه / متــوز٣١  ألول م ، ٢٠٠٨يولي
ــرة أخــرى يف   ــل و. ٢٠٠٨أغــسطس /ب آ٢٩وم ــة يف  كــذلك مث ــام احملكم ــارس / آذار٣أم م

 فيما يتصل بالئحة اّتهام معّدلة، ورفض أن يقّدم أي رد على التهم املوّجهة إليـه فقُـّدم                  ٢٠٠٩
وقـد أصـّر املتـهم إىل اآلن علـى الـدفاع عـن نفـسه؛                 .بالنيابة عنه دفـع بـالرباءة مـن مجيـع التـهم           

وثائق القضية، اليت عادة ما يتعّين توافرهـا بـاللغتني اإلنكليزيـة            ونتيجة لذلك، تعّين ترمجة مجيع      
الــصربية إىل أن تقــّرر الــدائرة التمهيديــة مــا إذا كــان  /الكرواتيــة/والفرنــسية فقــط، إىل البوســنية

كمـا أنـه مـن املالحـظ         .املتهم يفهم اللغة اإلنكليزية، وقد أبطأ هذا بشّدة من سـري اإلجـراءات            
 على الدفاع عن نفسه، فإن لديه يف واقـع األمـر فريـق دفـاع يعمـل وراء                   أنه رغم إصرار املتهم   

الكــواليس ويتقاضــى أتعابــه مــن احملكمــة، هــذا إىل جانــب عــدة مستــشارين يقــّدمون خــدماهتم 
باجملان، وقد شارك العديد من هؤالء يف صياغة عدد كبري مـن االلتماسـات املقّدمـة يف املرحلـة                   

__________ 
  . اخلامسة حىت السابعةائم منالضم  )٩(  
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 وأن تـستغرق    ٢٠٠٩أغـسطس   / يف آب  وقّـع أن تبـدأ احملاكمـة      مـن املت  فومـع ذلـك،      .التمهيدية
   .شهرا ٣٠
فقـد ميكـن   ، على املتـهم اهلـارب مالديـتش   اآلن وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا أُلقي القبض     - ١٤

أّما إذا تأّخر إلقاء القـبض عليـه أكثـر مـن هـذا، فريجَّـح أنـه                   .يتشزضّم قضيته إىل قضية كاراد    
وقد كـان، ومـا زال، لتـأّخر القـبض علـى املتـهمني اهلـاربني            .لتنيسيلزم إجراء حماكمتني منفص   

  . أثر بالغ يف زيادة صعوبة إجناز احملكمة لعملها
ــدائرة يف    - ١٥  قــضييت اإلذن لالّدعــاء بــضم  ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٣وبعــد أن قــررت ال

 ضـد كـال     قُّدمت الئحة اهتام موّحدة تتضمن اّدعاءات     شيتش وستويان زوبليانني،    يميتشو ستان 
، ُرفض االلتماس املقّدم من زوبليـانني لـضم قـضيته           ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٦ويف   .املتهمني

، رفــضت ٢٠٠٩مــارس / آذار١٩ويف  .يتش ملــا سيــسّببه الــضّم مــن تــأخري زإىل قــضية كــاراد
ــدائرة طعــين كــال املتــهمني يف شــكل الئحــة االهتــام املوحــدة    ــا أي مــسائل  .ال  وال توجــد حالي

  . ٢٠٠٩يوليه / على سرعة سري احملاكمة اليت ُيتوقع أن تبدأ يف متوزتؤثر قد
 فـإن   ا ستانيـشيتش وفرانكـو سـيماتوفيتش،      سيوفيتـ  لقـضية املـدعي العـام ضـد       وبالنسبة    - ١٦

التــهم املوّجهــة إىل املتــهمني هــي أربــع هتــم بارتكــاب جــرائم ضــد اإلنــسانية وهتمــة بارتكــاب    
شيتش الـصحية إىل تأجيـل بـدء هـذه احملاكمـة ملـدة             وقـد أدى سـوء حالـة ستانيـ         .جرائم حـرب  

ــشّدة   ــا ب ــة وإىل إبطائه ــة يف آذار      .طويل ــدء احملاكم ــع يف األصــل ب ــن املزم ــد كــان م ــارس /فق م
أبريــل /وُعقــدت يف أوائــل نيــسان. ٢٠٠٨أبريــل /، ولكنــها تأجلــت حــىت هنايــة نيــسان٢٠٠٨
ة بـشأن إدارة احملاكمـة يف    جلسات لالستماع إىل اخلرباء الطبيني ومساع احلجـج املقدمـ      ٢٠٠٨

املرحلة املقبلة، وصدر قرار بشأن املسار الذي ستـسلكه إجـراءات احملاكمـة يف املرحلـة املقبلـة،         
وبــشأن تركيــب وصــلة فيــديو مــع وحــدة االحتجــاز التابعــة لألمــم املتحــدة لكــي يــستخدمها    

 واسـُتمع إىل     وبـدأت احملاكمـة    ةالتمهيديـ اجللـسة    تأبريـل، ُعقـد   /نيـسان  ٢٨ ويف   .ستانيشيتش
ورفــض ستانيــشيتش اســتخدام وصــلة الفيــديو؛   .يف غيــاب ستانيــشيتشاملرافعــات االســتهاللية 

إىل شهادة أحد الشهود، تأجلّت إجراءات احملاكمة مرة أخرى بسبب اعـتالل            االستماع  وبعد  
، أصــدرت دائــرة االســتئناف ٢٠٠٨مــايو /ويف أيــار .ستانيــشيتش صــحيا مث دخولــه املستــشفى

غي قرار الدائرة االبتدائية املتعلق بتركيب وصـلة الفيـديو وأيـدت طلـب الـدفاع تأجيـل                  قرارا يل 
وبــذا تكــون القــضية قــد عــادت عمليــا إىل  .إجــراءات احملاكمــة لفتــرة ثالثــة أشــهر علــى األقــل

وعقـب تلقّـي الـدائرة االبتدائيـة التقـارير الطبيـة، قـررت الـدائرة                 .مرحلة اإلجـراءات التمهيديـة    
يــل ملــدة ثالثــة أشــهر أخــرى وأمــرت بــإجراء اســتعراض آخــر وتقــدمي تقــارير طبيــة  متديــد التأج

 وُخلـص علـى     ٢٠٠٩مـارس   /وقد وردت هذه التقارير يف آذار      .إضافية عند انقضاء تلك املّدة    
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 .جــراءات مــع تلبيــة احتياجــات ستانيــشيتش الــصحيةإلضــوئها إىل إمكانيــة مواصــلة الــسري يف ا
يف باملرافعـات االسـتهاللية    وبـدء اإلدالء  ٢٠٠٩مـايو  / أيـار  ١٨ يف   ةمتهيديـ جلـسة   وتقّرر عقـد    

  . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢ويبدأ االّدعاء تقدمي مرافعته يف . ٢٠٠٩مايو / أيار٢٥
ــضية املرفوعــة ضــد       - ١٧ ــت الق ــد بلغ ــو تــوليمري وق ــة يف احملاكمــة  زدرافك ــة متقّدم  . مرحل
 تـــشرين ٢٨ضـــي التحقيـــق هـــذه القـــضية للمحاكمـــة الـــسريعة، حـــّدد قاللنـــهوض بإعـــداد و

فربايــر / شــباط١٣ موعــدا هنائيــا لتقــدمي االّدعــاء مذكرتــه التمهيديــة، و   ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين
 موعدا هنائيا لتقدمي أي التماسات لقبول مستندات خطية كأدلّـة عوضـا عـن شـهادات                 ٢٠٠٩

وقـد أثـار    . الـيت مت الفـصل فيهـا      التماسات لقبول النظـر قـضائيا يف الوقـائع           شفوية، ولتقدمي أي  
توليمري مسألة عدم قانونية القبض عليه، وأّدى التنازع حول هـذا املوضـوع إىل بعـض التـأّخر،        
فقد أثريت هذه املسألة يف كل اجتمـاع السـتعراض احلالـة ُعقـد حـىت اآلن، ممـا اضـطر الـدائرة                 

ــرفض     ــة ب ــرارات خطي ــة ق ــاءات إىل إصــدار ثالث ــوليمريادع ــد     .ت ــرارات عن ــذه الق ــدت ه مث أُّي
أّما املسألة الرئيسية املؤثرة على سرعة إعداد القضية، فهي أن املتهم قـد اختـار إىل                 .االستئناف

، شّجع قاضي التحقيق املتهم على إعـادة        سري القضية استعراض  جلسات  ويف   .اآلن متثيل نفسه  
ق وبـسبب متثيـل املتـهم لنفـسه، يتعـّين ترمجـة مجيـع الوثـائ                .النظر يف اختياره الـدفاع عـن نفـسه        

/ املتعلقــة بــه، مبــا فيهــا الوثــائق املقّدمــة مــن طــريف القــضية والقــرارات واألوامــر، إىل البوســنية    
مـن املنتظـر   فومـع ذلـك،    .وكان لذلك أثر كبري على سرعة إعـداد القـضية    . الصربية/الكرواتية

  . أن تكون القضية جاهزة لبدء احملاكمة يف أواخر الصيف
ن توليمري قـد ُسـلّم إىل احملكمـة يف وقـت أسـبق ألمكنـت                وجتدر اإلشارة إىل أنه لو كا       - ١٨

    . ولكن يتعّين اآلن حماكمته وحدهبوبوفيتش وآخرين،حماكمته مع املّتهمني معه يف قضية 
  

  إجراءات احملاكمة  -باء   
يتجلّى التزام احملكمة بتحقيق أهداف اسـتراتيجية اإلجنـاز يف اعتمادهـا تـدابري ملموسـة                  - ١٩

وقــد حــّدد كــثريا مــن هــذه التــدابري الفريقــان العــامالن املعنيــان     .اإلجــراءاتلتحــسني كفــاءة 
بتعجيــل ســري القــضايا يف مرحلــة االســتئناف واملرحلــة االبتدائيــة اللــذان جــرى تــشكيلهما مــن  

جديدة لتعزيز الكفـاءة يف     أفكار مبتكرة   ذة وتقدمي    لتقييم فعالية التدابري املنفّ    ٢٠٠٨جديد عام   
القضايا الواردة أدناه خري أدلّـة علـى        موجزات  وتتضّمن   .االستئنافودعاوى  إدارة احملاكمات   
  . تأثري هذه التدابري

، متـهمني  سـتة     املتعددة املتهمني، حيث أهنا تـضم      ميلوتينوفيتش وآخرين وتشمل قضية     - ٢٠
مخس هتم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ُزعم أن قوات صربية قد ارتكبتـها يف                

. ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢٠ينـاير و    / كـانون الثـاين    ١ية يف كوسوفو يف الفترة مـا بـني           بلد ١٥
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ــاء يف    ــة االّدع ــد اخُتتمــت مرافع ــار١وق ــايو / أي ــة احملــددة  ٢٠٠٧م ــرة الزمني . ، يف غــضون الفت
وحــّددت الــدائرة االبتدائيــة الفتــرة الزمنيــة املــسموح هبــا لتقــدمي مرافعــة الــدفاع، مثلمــا فعلــت   

مــايو / أيــار١٦واكتمــل عــرض األدلــة املقّدمــة مــن طــريف القــضية يف   .ة االدعــاءبالنــسبة ملرافعــ
ساعي املـ ولـزم التـدّخل ملـساعدة        .هاوبعد ذلك، طلبت الدائرة مساع شهادات شهود      . ٢٠٠٨

وعنـد   .لحصول على شهادة أحد هؤالء الشهود بـسبب عـدم تعـاون حكومـة صـربيا               املبذولة ل 
الـشاهد بـأمر احلـضور،    إلعـالن  ن هـذه، حتّركـت صـربيا    إبالغ جملس األمـن حبالـة عـدم التعـاو       

وقــد أدى هــذا املوقــف . ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٩ و ٨وأدىل الــشاهد بــشهادته يف هنايــة األمــر يف 
 املؤســـــف إىل تـــــأخر تقـــــدمي املرافعـــــات اخلتاميـــــة يف القـــــضية، وانتـــــهت املرافعـــــات يف       

سـبتمرب  /م يف أيلـول   وكان متوقعـا يف بـادئ األمـر أن يـصدر احلكـ            . ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٢٧
مـن التعقّـد، ونظـرا      بالغـة   ؛ غري أنه نظرا ملا تنطوي عليه القضية من مسائل على درجـة              ٢٠٠٨

حلجم األدلة املقّدمة من األطراف خالل احملاكمة، تأّخر صدور احلكم مخسة أشـهر وصـدر يف        
رباءة وقد حكمت الـدائرة االبتدائيـة، يف أطـول حكـم حـىت اآلن، بـ               . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٦

   .)١٠(متهم واحد من مجيع التهم وإدانة املتهمني اخلمسة اآلخرين
 املتهم فيهـا سـتة متـهمني، قـضية بالغـة            برليتش وآخرين،  املدعي العام ضد  وتعد قضية     - ٢١

ــشمل   ــد، فهــي ت ــزعم أهنــا      ٢٦التعقّ ــسانية ُي  هتمــة بارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد اإلن
 من مواقع اجلـرائم يف   ٧٠لكروات البوسنيني يف حنو     ارتكبت ضد مسلمي البوسنة على أيدي ا      

، ١٩٩٤بريـل   أ/نيـسان وحىت   ١٩٩١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨من  البوسنة واهلرسك يف الفترة     
، وكـان مقـّدرا هلـا يف        ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٢٦وقد افُتتحت احملاكمة يف     . على وجه التقريب  

أن هذه املّدة قد ال تكـون كافيـة   إىل  وعندما تنبهت الدائرة .األصل أن تستغرق ثالث سنوات 
هلذه القضية املعقّدة بشكل غري عادي، قامت بتخفيض الوقت املخّصص ملرافعة االّدعاء بنـسبة              

 يف املائة، وخّصـصت ملرافعـة الـدفاع وقتـا أقـصر حـىت مـن الوقـت الـذي خّصـصته ملرافعـة                      ٢٥
وسـوء احلالـة الـصحية      نفـي   الأّدت مشاكل الترمجة ولوجـستيات إحـضار شـهود          وقد   .االّدعاء

ويف مـسعى لتخفيـف هـذا الوضـع، شـّجعت الـدائرة        .لعدد من املتـهمني إىل مزيـد مـن التـأخري     
الدفاع على تقدمي األدلّة كتابة، وطّبقت املواعيـد احملـّددة للـدفاع بـصرامة، وحثّـت علـى عـدم                    

ئق مـن منـّصة الـدفاع       تقدمي الوثـا  املتعلقة ب الدفاع  ووافقت على التماسات    تقدمي أدلّة مزدوجة،    
بدال من اشتراط تقدمي كل مستند من خالل شهادة شـاهد ماثـل أمـام احملكمـة، وذلـك تـوفريا                     

وفرضـت الـدائرة االبتدائيـة أيـضا مواعيـد لتقـدمي األطـراف          .للوقت املستهلك يف قاعة احملكمـة     

__________ 
  .الضميمة األوىل  )١٠(  
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ونظـرا   .اكمـة إدارة إجـراءات احمل لزيادة الكفاءة يف    التماسات إعادة النظر يف القرارات، وذلك       
  .٢٠١١لدرجة تعقّد القضية، من املتوقع يف هذه املرحلة أن متتد جلسات االستماع إىل عام 

 ســـبعة تـــضم أهنـــا حيـــث - املتـــهمني املتعـــددة وآخـــرين بوبـــوفيتش قـــضية تتـــضمنو  - ٢٢
 ُيـّدعى  اإلنـسانية  ضـد  وجـرائم  مجاعيـة  إبـادة  جرائم ارتكابب هتماً تشمل هتم، مثاين - متهمني

 ٢٩ ستـستغرق  احملاكمة أن إىل األصلية التقديرات وأشارت .خمتلفاً موقعاً ٢٠ يف ارُتكبت اأهن
 اجللـسة  وأثنـاء  .اإلجـراءات  تـسريع  أجـل  من إجراءات اختاذ االبتدائية الدائرة وواصلت شهراً،

 الـدفاع  مـع  االبتدائيـة  الـدائرة  أثـارت  ،٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ٢٢ يف ُعقدت اليت للدفاع التمهيدية
 جـرى  حـني  يف الـشهود،  بعـض  عن االستغناء بالتايل وجرى املرافعات، فترات تقليص كانيةإم

 فـإن  وبالتـايل،  .خطيـاً  شهاداهتم أخذ خالل من آلخرين بالنسبة بالشهادة اإلدالء فترة اختصار
 أقـل  كـان  الـدفاع  مرافعـات  أثنـاء  احملكمـة  داخـل  بـشهاداهتم  أدلـوا  الـذين  الـشهود  عدد جمموع
 املتـهمني  عن الدفاع مرافعات وانتهت .الدفاع شهود قوائم يف به أُخطر الذي عددال من بكثري

 بتقــدمي االبتدائيــة الــدائرة أمــرت مــارس،/آذار ٢٧ ويف .٢٠٠٩ مــارس/آذار ١٤ يف الــسبعة
 املرافعــات إىل واالســتماع ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران ٣٠ حبلــول احملاكمــة لوقــائع هنائيــة مــوجزات
 وشـهدت  اآلن، حـىت  كـبري  تـأخري  أي حيـدث  ومل .٢٠٠٩ يوليـه /وزمتـ  ٢٠ مـن  ابتـداء  اخلتامية
 أطـول  لفتـرة  القـضية  وستـستمر  .٢٠٠٦ أغـسطس /آب يف بدايتـها  منـذ  مطـرداً  تقدماً احملاكمة
 مـن  القـضية  هـذه  بـه  تتـسم  مـا  إىل رئيـسي  بـشكل  ذلـك  ويعـود  أصالً، متوقعاً كان مما ما نوعاً
 أهنـا  ماملزعـو  القـوات  عـدد  املثـال،  سبيل على( غ بال وتعقيد )متهمني سبعة( اعتيادي غري حجم
 مـن  يـزال  ال أنـه  غـري  ،)٧ ٠٠٠ يتجـاوز  الـذي  املزعـومني  الـضحايا  وعدد القضية، يف متورطة
 .٢٠٠٩ عام أواخر يف تنتهي أن املقرر

 أهنـا  حيـث  - املتهمني املتعددة وآخرين املدعي العام ضد أنيت غوتوفينا     قضية وتتضمن   - ٢٣
 أو احلــرب لقــوانني وانتــهاكات اإلنــسانية ضــد جــرائم بارتكــاب هتمــاً - منيمتــه ثالثــة تــضم
 مـارس /آذار ١١ يف احملاكمـة  وبـدأت  ١٩٩٥ عـام  يف كرواتيـا  يف ارُتكبـت  بأهنـا  ُيدعى هاأعراف

 ٧٨ إىل االســتماع بعــد ،٢٠٠٩ مــارس/آذار ٥ يف األدلــة عــرض االدعــاء واختــتم .٢٠٠٨
 يـدلوا  أن مـن  بـدالً  شـاهداً  ٧٨ أصـل  مـن  شـاهداً  ٧٢ نم خطية بيانات االدعاء وقّدم .شاهداً
 بعـدم  اختـذه  الـذي  لقـرار ا بفـضل  وكـذلك  ذلـك  بفـضل  االدعـاء،  واسـتطاع  .اًشـفوي  مشهاداهت
 الـساعات  يتجـاوز  أال وضـعها،  اليت األصلية الشهود الئحة على شاهداً ٣٠ من أكثر استدعاء

 أفرقـة  جانب من الشهود استجواب أن غري .شهادته لعرض االبتدائية الدائرة له خصصتها اليت
 بـشأن  القـضائية  املنازعـات  مـن  كـبري  قـدر  هنـاك  وكـان  .طـويالً  وقتـاً  استلزم قد ةالثالث الدفاع
 اسـتلزمت  قد املسألة هذه أن من الرغم وعلى .كرواتيا من وثائق على باحلصول تتعلق طلبات
 ختلـف  تكـاد  ال حبيـث  تـسويتها  متـت  فقـد  والـدائرة،  الطـرفني  جانب من املوارد من كبريا قدرا
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 احملاكمـة  إجراءات أن إىل تشري التقديرات تزال وال .للمحاكمة الزمين اجلدول على ُيذكر أثراً
 تــشرين يف سيــصدر احلكــم وأن شــهرا، ١٨ جمموعهــا البــالغ املتوقعــة املــدة ضــمن ســتنتهي
 ،٢٠٠٩ يومــا/أيــار ٢٧ يف للــدفاع متهيديــة جلــسة عقــد املقــرر ومــن .٢٠٠٩ أكتــوبر/األول
 .٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٨ يف ،وجدت إن لدفاع،ا مرافعات إىل االستماع ويبدأ

 ضـد  جبـرائم  تتعلـق  هتمـة  عـشرة  أربع املتهم إىل وجِّهت ،فويسالف شيشلي  قضية ويف   - ٢٤
 وأجـزاء  كرواتيـا  إقلـيم  يف ارُتكبـت  أهنـا  ّدعىيُـ  أعرافها أو احلرب لقوانني وانتهاكات اإلنسانية
 ١٩٩١ أغــسطس/آب مــن الفتــرة يف ،)صــربيا( فويفودينــا ويف واهلرســك ســنةالبو مــن واســعة

ــول إىل ــبتمرب/أيلـ ــرى .١٩٩٣ سـ ــتماع وجـ ــاهد إىل االسـ ــات شـ ــانون ١١ يف األول اإلثبـ  كـ
 أمــام مثــوهلم مواعيــد االدعــاء هيئــة حــددت الــذين الــشهود بــني ومــن .٢٠٠٧ ديــسمرب/األول
 .شـاهداً  ٧٢ إىل اآلن حـىت  االبتدائيـة  ةالـدائر  اسـتمعت  شـاهد،  ١٠٠ عـددهم  والبـالغ  احملكمة
 وذلـك  شـهراً،  ١٤ هلـا  اًمقـرر  كـان  أن بعـد  شـهراً،  ٢١ احملاكمة تستغرق أن اآلن املتوقع ومن

 القـضاة،  أحـد  بتنحيـة  التمـاس  فيهـا  مبـا  احملاكمـة،  بـدء  منـذ  متوقعة غري صعوبات ظهور بسبب
 إلسـراع ا أجـل  ومـن  .هادهتمبـش  اإلدالء علـى  الـشهود  حبمل تتعلق االدعاء واجهها وصعوبات

ــ ــررت اإلجراءات،ب ــدائرة ق ــة ال ــة االبتدائي ــى املوافق ــديل أن عل ــا ي ــل ال م ــن يق ــاهداً ١٥ ع  ش
 العمليـة  هذه رفض على نفسه مثل الذي املتهم إصرار من الرغم على وذلك ،خطياً بشهاداهتم

 بيــد .بــاتاإلث وقواعــد اإلجرائيــة القواعــد مبوجـب  خطيــاً شــهادته قــّدم شــاهد أي واسـتجواب 
 االسـتماع  رجـأت أ االبتدائيـة  الـدائرة  أن إىل بالنظر التأخريات من املزيد حصول املتوقع من أنه
 الــدعاوى تــزال وال .الــشهود بتخويــف تتعلــق ادعــاءات بــسبب اإلثبــات شــهود مــن عــدد إىل

  .مستمرة احملكمة حرمة بانتهاك املتعلقة

 هــتجِّوُو .٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تــشرين ٢ يف مومتــشيلو بريــشتش حماكمــة وبــدأت   - ٢٥
 ُيـدعى  احلـرب  أعـراف  وأ لقـوانني  وانتـهاكات  اإلنـسانية  ضـد  جبرائم تتعلق هتمة ١٣ املتهم إىل
 هـذه  يف احملاكمـة  قبل ما إجراءات إدارة وبعد .وسريربينيتسا وزغرب سراييفو يف تارتكب أهنا

ــضية ــى القـ ــو علـ ــال، حنـ ــر فعـ ــذي األمـ ــيص إىل أدى الـ ــرة تقلـ ــ فتـ ــسية اتاملرافعـ ــسبة الرئيـ  بنـ
 حـضور  عـدم  وتـسبب  .شـهراً  ٢٤ ستستغرق احملاكمة أن إىل التقديرات أشارت املائة، يف ٦٠

ــات شــهود ــبعض اإلثب ــصعوبات، ب ــدخل ولكــن ال ــدائرة ت ــدى ال ــسم األطــراف ل ــضحايا وق  ال
 .احملكمــة أمــام الــشهود مثــول مواعيــد حتديــد طريقــة تغــيري خــالل مــن الوضــع عــاجل والــشهود
 تقليـل  أجـل  مـن  شـفوياً،  بـشهادهتم  الـشهود  إدالء من بدالً خطية أدلة أيضاً دعاءاال ويستخدم

 اإلحاطـة  بشأن االدعاء قدمها التماسات عدة على االبتدائية الدائرة وافقت وقد احملاكمة، مدة
 قبلـت  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .القضية تبسيط لزيادة فيها الفصل مت اليت الوقائع من عددب قضائيا
 وال .لالسـتجواب  املثول إليهم تطلب أن بدون كأدلة شاهداً ١٤ هبا أدىل اليت الشهادة الدائرة
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 أن املتوقـع  مـن  أنـه  حيـث  ،اًدقيقـ  تقـديراً  متثـل  شـهراً  ٢٤ احملاكمـة  تستغرق بأن التوقعات تزال
 .٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين يف احلكم يصدر

 االسـتماع  جـرى و ٢٠٠٨ يـه يول/متـوز  ٩ يف لـوكيتش ولـوكيتش    ةقـضي  يف النظر وبدأ  - ٢٦
 تــــشرين ١١ يف مرافعاتــــه االدعــــاء اختــــتمو .الــــصيفية القــــضائية العطلــــة قبــــل الــــشهود إىل

 كـــانون أوائـــل يف واختتامهـــا األوىل الـــدفاع مرافعـــة إىل االســـتماع وجـــرى نـــوفمرب،/الثـــاين
 مرافعـة  وبـدأت  .يـومني  غضون يف شهود ثالثة إىل االستماع مت حيث ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول

ــدفاعا ــة ل ــل الثاني ــة قب ــضائية العطل ــشتوية الق ــسان ٢١ يف واخُتتمــت ال ــل/ني ــد ٢٠٠٩ أبري  بع
ــاهداً ٢٨ أدىل أن ــشهادهتم ش ــيتم .ب ــتماع وس ــات إىل االس ــة املرافع ــار ١٩ يف اخلتامي ــايو/أي  م

ــتم .٢٠٠٩ ــاء واخت ــه االدع ــصر وقــت يف مرافعت ــن أق ــ املخــصص، الوقــت م ــة توكان  املرافع
ــضايا إحــدى يف ــاملتهَم ق ــوجز نـْي ــة ةم ــا .للغاي ــة أم ــهم قــضيةب اخلاصــة املرافع ــد اآلخــر، املت  فق

 بنـاء  عليهـا  املوافقـة  متـت  الـيت  التـأجيالت  من عدد بسبب متوقعا كان مما أطول وقتا تاستغرق
 لـه  الوقـت  إتاحـة  االدعـاء  طلبو دفاعه، لتحضري له الوقت من املزيد إتاحة الدفاع طلب على

 هـذه  أثـر  مـن  للحـد  خطوات الدائرة واختذت .الشهود على ثريوالتأ الرشوة مزاعم يف للتحقيق
 يــصدر أن املتوقــع ومــن .القــضية هــذه مــن لالنتــهاء الــزمين باجلــدول ملتزمــة وهــي األحــداث،

  .نسبيا قصرية فترة غضون يف احلكم

 .٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كانون ٢٧ يف احملاكمة بدأت ،فالستيمري دورديفيتش  قضية ويف  - ٢٧
ــة ويف  ٤ ٤٨٩ وتقــدمي شــاهدا ١٣٢ جمموعــه مــا اســتدعاء عزمــه عــن االدعــاء أعــرب ،البداي

 ١٧ جمموعــه مــا بــسحب االدعــاء قــام التحقيــق، قاضــي مــن أوامــر علــى بنــاء ولكــن مــستنداً؛
 رئيـسية  إفـادات  علـى  احلـصول  سـيتم  االبتدائيـة،  الـدائرة  عـن  الصادرة لألوامر وامتثاالً .شاهدا
 شــكل يف آخــر شــاهداً ٣٠ مــن إفــادات علــى صولاحلــو خطــي، بــشكل شــاهدا ٦٠ حنــو مــن

 ٢٤ ويف.السـتجواهبم  فقـط  احملكمـة  أمـام  املثـول  الـشهود  هـؤالء  إىل وسيطلب مكتوبة، بيانات
 .الـــدائرة أمـــام بـــشهادهتم اإلدالء مـــن انتـــهوا قـــد شـــاهداً ٤٧ كـــان ،٢٠٠٩ أبريـــل/نيـــسان

 عـدُّ وُت ،الـشأن  هـذا  يف دمطـر  تقـدم  إحـراز  وجيـري  شـهرا،  ١٦ احملاكمـة  تستمر أن رقدَّامل منو
  .الراهن الوقت يف دقيقة التقديرات

 احملكمـة،  عهـدة  إىل سابق وقت يف نقل قد دورديفيتش كان لو أنه إىل اإلشارة وجتدر  - ٢٨
 حيـاكم  أن جيـب  ولكنـه  وآخـرين،  ميلوتينوفيتش قضية يف معه املتهمني مع حماكمته ميكن لكان
  .اآلن وحده
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 احملكمة ةحرم انتهاك دعاوى  -  جيم  

 ختوهلــا الــيت األصــيلة الــسلطة أخــرى، حمكمــة أي شــأن ذلــك يف شــأهنا احملكمــة، متلــك  - ٢٩
 تتعلـق  قـضية  ٤٣ احملكمـة  علـى  ُعرضـت  اآلن، وحـىت  .األفـراد  مـن  حرمتـها  ينتـهك  مـن  معاقبة
 يف وقـصد،  علـم  عن يتدخلون، الذين األفراد خيضع أن الضروري ومن .احملكمة حرمة بانتهاك
 بالكـــشف األمـــر يتعلـــق عنـــدما ســـيما وال ســـلوكهم، عـــن للمـــساءلة للعـــدل كمـــةاحمل إقامـــة
 هــذا أن املؤســف ومــن .رشــوهتم أو الــشهود ختويــف أو شــهود هبــا أدىل ســرية معلومــات عــن

 املـشمولة  الفتـرة  أثنـاء  احملكمـة  حرمـة  بانتـهاك  تتـصل  دعـاوى  عدة مباشرة إىل أدى قد السلوك
 فيمـا  بواجبـها  االضـطالع  علـى  احملكمـة  وحتـرص  حاليـا،  النظـر  قيـد  قضية ١١ فهناك ،بالتقرير
 وسـيادة  العـدل  إقامـة  و اإلجـراءات  سـالمة  علـى  احلفـاظ  أجـل  مـن  املـسائل،  هذه تابعةمب يتعلق

 .القانون

 إطــار يف نـشأتا  احملكمــة حرمـة  بانتـهاك  متعلقــتني قـضيتني  يف التقـدم  مــن مزيـد  وأُحـرز    - ٣٠
 آسـتريت هاراكييـا    ضـد  العـام  املـدعي  قـضية  يف كمـة احملا وجـرت  .وآخرين يهارادينا حماكمة
 كـانون  ١٧ يف احلكم وصدر ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١١ إىل ٨ من الفترة يف روش مورينا يوبا

 أحــدمها علــى وُحكــم احملكمــة، حرمــة انتــهاك بتهمــة املتــهمان وأديــن .٢٠٠٨ ديــسمرب/األول
 األطــراف مجيــع وطعــن .رأشــه ثالثــة ملــدة بــاحلبس اآلخــر وعلــى أشــهر، مخــسة ملــدة بــاحلبس
املدعي العـام    قضية تزال وال .)١١(االستئناف دائرة جانب من النظر قيد اآلن والقضية باحلكم،

 .الهاي إىل ونقله عليه القبض يتم ريثما النظر قيد ضد شفكت كباشي

 .االسـتئناف  قيـد  فهـي  دراغـان يـوكيتش    ضـد  املرفوعة احملكمة حرمة انتهاك قضية أما  - ٣١
 للـشهادة  املثـول  رفـضه  عقـب  يـوكيتش  ضـد  احملكمة حرمة انتهاك دعوى إجراءات تبدأ وقد
 بــدالً  أمــراً االبتدائيــة  الــدائرة وأصــدرت  .وآخــرين بوبــوفيتش  ضــد العــام  املــدعي قــضية يف
ــشرين ١ يف اهتــام الئحــة مــن ــاين ت ــوفمرب/الث ــارس/آذار ٢٧ ويف .٢٠٠٧ ن  قــضت ،٢٠٠٩ م

 .)١٢(أشهر أربعة بالسجن عليه كمتوح يوكيتش إدانةب االبتدائية الدائرة

 الئحـة  مـن  بـدال  أمـرا  االبتدائيـة  الـدائرة  أصدرت ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢١ ويف  - ٣٢
 معلومـات  تأليفـه،  مـن  كتـاب  يف بنـشره،  احملكمـة  حرمـة  انتهاكـه  فويسالف شيـشلي   حبق اهتام
 البيانــات حــدأ مــن مقتطفــات ذلــك يف مبــا ضــده، املرفوعــة القــضية يف الــشهود هبــا أدىل ســرية
 احملكمــة كاتــب جانــب مــن للمحكمــة صــديق عــاٌم مــدعٍ نوُعــيِّ .الــشهود قــدمها الــيت اخلطيــة

__________ 
 .الضميمة األوىل )١١(
 .وىلالضميمة األ )١٢(
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 مـارس /آذار ٦ يف مـرة  ألول احملكمـة  أمـام  شيـشلي  ومثل ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ١١ يف بالنيابة
 .حالياً حماكمته وجتري ،إليه املوجهة التهمة وأنكر .٢٠٠٩

 نـشأت  اليت احملكمة، حرمة انتهاك بتهمة هارمتان فلورنس ضد العام املدعي قضية ويف  - ٣٣
 أغـسطس /آب ٢٧ يف اهتـام  الئحـة  مـن  بـدالً  أمـر  صـدر  ،تشييفشـ سلوبودان ميلو  حماكمة أثناء

 أمـام  فيهـا  مثـل  أخـرى  مرة ويف .٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٧ يف تعديله جرىو ،٢٠٠٨
 إنكـار ب احملكمـة  جلـسة  رأس الـذي  قاضـي ال دفع ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٤ يف احملكمة
 قــدم احملاكمــة، وعــشية .احملكمــة حرمــة بانتــهاك تتــصالن هتمــتني يف املتــهم عــن بالنيابــة الــذنب
 الطلـب  قبـل  ،٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢٥ ويف .اهليئـة  يف املعيـنني  القاضيني بتنحية التماساً هارمتان
  .جديدان قاضيان وعّين

 احملكمـــة تتــوىل  أعــاله،  نوقــشت  الــيت  احملكمــة  حرمــة  كانتــها  قــضايا  إىل وباإلضــافة   - ٣٤
 جلــسات بــشأهنا تعقــد مل احملكمــة حرمــة بانتــهاك املتعلقــة األخــرى الــسرية القــضايا بعــض
  .اآلن حىت استماع

تلــك املتعلقــة باحملاكمــات  ال ســيماوقــد أثــر تــدفق دعــاوى انتــهاك حرمــة احملكمــة، و   - ٣٥
إذ تـستغرق قـضايا انتـهاك حرمـة احملكمـة           . لك احملاكمـات  اجلارية، تأثريا كبريا يف سرعة إمتام ت      

مــات املتــصلة هبــا عنــدما تقــرر الــدائرة  اكوقتــا إضــافيا عــالوة علــى الوقــت الــذي تــستغرقه احمل 
وكانت هناك حاالت حـدثت فيهـا تـأخريات عنـدما           . االبتدائية املعنية النظر يف القضية بنفسها     

. ؤقتة ألسباب تتعلـق بتـهم انتـهاك حرمـة احملكمـة           اضطرت الدائرة إىل تعليق احملاكمة بصورة م      
عالوة على ذلـك، متثـل دعـاوى انتـهاك حرمـة احملكمـة عبئـا جديـدا ُيـضاف إىل عـبء العمـل                         
الثقيل أصـال الـذي يتحملـه القـضاة الـدائمون واملخصـصون الـذين تقـع علـيهم مـسؤولية إدارة             

وكتدبري للتخفيـف   .  املعهودة إليهم  دعاوى انتهاك حرمة احملكمة باإلضافة إىل القضايا الرئيسية       
علـى إجـراءات احملاكمـة، حاولـت بعـض الـدوائر أن             تلـك الـدعاوى     إىل احلد األدىن مـن تـأثري        

ويف احلـاالت الـيت يتعلـق       . هبا باعتبارها جـزءا منـها     املتعلقة  أثناء إجراءات احملاكمات    فيها  تنظر  
، رأت بعـض الـدوائر أن حيادهـا         فيها انتهاك حرمة احملكمة بسلوك ُيـدعى صـدوره عـن املتـهم            

للنظــر يف القــضية ســيكون حمــل طعــن؛ ويف هــذه احلــاالت، حتــال قــضية انتــهاك حرمــة    الــالزم 
غـري أن إحالـة هـذه القـضايا إىل دوائـر            . احملكمة إىل دوائر أخـرى للنظـر فيهـا وإمتامهـا مباشـرة            

  .أخرى أضاف عبئا جديدا على موارد احملكمة
ــسان  - ٣٦ ــل، قمنــ /ويف ني ــة     أبري ــيم اجلوانــب اإلجرائي ــق عامــل مــن أجــل تقي ــشكيل فري ا بت

واملوضوعية يف دعاوى انتهاك حرمة احملكمة وتقـدمي توصـيات بـشأن أسـاليب التعجيـل بالبـت                 
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مــايو، واألمــل معقــود علــى أن تتــسىن /وســيقدم أول تقريــر للفريــق العامــل يف هنايــة أيــار. فيهــا
  .قضاياتلك البقى من االستفادة من التوصيات لإلسراع بالبت يف ما ت

  
  إجراءات االستئناف  -دال   

 كرايـشنيك يف قـضية  ، وذلـك   خالل الفترة املشمولة بـالتقرير استئنافيانصدر حكمان    - ٣٧
إضـافة  ). ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٥ (فانتـشانني يوسلي مركـشيتش وقضية  ) ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧(

 متهيــدي وثالثــة ر اســتئنافقــرا ١٤ و) نــاليتيلتش(إىل ذلــك، صــدر قــرار واحــد بإعــادة النظــر 
ــرة االســتئناف مخــس   . أحكــام اســتئنافية أخــرى  ــام دائ ــا أم ــات اســتئناف  ةومعــروض حالي  طلب

 هارادينـاي ومن جممـوع هـذه الطلبـات، ُيتوقـع أن تعقـد جلـسات اسـتماع يف قـضية                  . ألحكام
ــر ــلويم. د ونيوآخـــ ــضييت   فتششـــ ــصيفية، ويف قـــ ــة الـــ ــة العطلـــ ــل بدايـــ ــكي شبو قبـــ كوســـ

 قيــد نيميلوتينــوفيتش وآخــرومــا زال مــوجز قــضية .  بعــد العطلــةديليــتش ووتارتشولوفــسكي
 طلبات اسـتئناف مـن االدعـاء العـام واملتـهمني اخلمـسة املـدانني يف                  ورود اإلعداد، حيث يتوقع  

دراج أدلـــة إضـــافية يف االســـتئناف إلوحـــدثت تـــأخريات نتيجـــة تقـــدمي التماســـات . احملاكمـــة
، فـضال عـن   )ميلوسـيفتش . د ويف قـضية  فانتـشانني يسلي ومركـشيتش قُدمت يف كل من قضية     (

 مبمارسة حقـه يف     نيكشيجيكراتعقيدات كبرية نامجة عن قرار اختذه الطرف املستأنف يف قضية           
  .متثيل نفسه واالستعانة مبستشار قانوين فقط يف مسائل قانونية متفرقة

ئية الدولية لرواندا قـد     وجتدر اإلشارة مع ذلك إىل أن الدوائر االبتدائية للمحكمة اجلنا           - ٣٨
 هاتيغيكيمانـا  و غـاتييت (رفضت مؤخرا إحالة أربع قضايا يف املرحلة التمهيدية إىل احملاكم احمللية            

ــضية  ) مونيكــازي وكانياروكيغــاو ــسراح    إىل جانــب ق ــق ال ــا زال مطل ــهما واحــدا م ختــص مت
ف قــرارات ومت الطعــن يف ثالثــة مــن هــذه القــرارات وأكــدت دائــرة االســتئنا). كايــشيما .ف(

مـن  مخس قضايا كان يعتقد أهنا      قد ظل على جدول دعاوى حمكمة رواندا        وبالتايل، ف . الرفض
إضــافة إىل ذلــك، رفــضت كــل مــن الــدائرة االبتدائيــة ودائــرة        . املمكــن ترشــيحها لإلحالــة  

 إىل النـرويج بـسبب عـدم تـوافر القـدرة            باغاراغـازا االستئناف طلب إحالة قـضية سـابقة ختـص          
حالــة إىل قــدم الحقــا لإلكمــا ُرفــض طلـب  . النــرويج للمقاضــاة يف اجلـرائم الدوليــة الالزمـة يف  

وقـد أعيـد إدراج هـذه       . لنظر يف هتـم اإلبـادة اجلماعيـة       بـا هولندا بسبب عدم اختصاص احملكمة      
وسـيؤدي احتفـاظ احملكمـة هبـذا العـدد الكـبري            . جدول دعاوى حمكمـة روانـدا     القضية أيضا يف    

القـضايا الـسبع يف املرحلـة التمهيديـة والعـدد الكـبري مـن               وجـود   ن  من القـضايا، كمـا يتـضح مـ        
 ٢٠١٠املتـــهمني الفـــارين، إىل زيـــادة ملحوظـــة يف عمـــل قـــضاة دائـــرة االســـتئناف يف عـــامي 

  .٢٠١١ و
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، اخنفــض ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٩ووفقــا لتقريــر املراجعــة الــذي أُعــد يف       - ٣٩
 يومـا يف عـام      ٧١٢ السابقة اخنفاضا سـريعا مـن        متوسط مدة احملاكمات يف حمكمة يوغوسالفيا     

 الحـــظ ،وفيمـــا خيـــص طلبـــات االســـتئناف حتديـــدا. ٢٠٠٥ يومـــا يف عـــام ٥١٧ إىل ٢٠٠٢
سـتئناف  االاملراجعون اخلارجيون أنه بالرغم من أن متوسط الوقت الذي يستغرقه إصدار قـرار              

ارات االســتئناف ال يــزال أطــول مــن متوســط الوقــت الــالزم إلصــدار حكــم ابتــدائي، فــإن قــر  
من متوسط الوقت املستهدف املتـوخى أصـال، وهـو سـنتان بعـد صـدور         قصر  تصدر يف وقت أ   

طلبــات االســتئناف البــت يف وأشــار التقريــر أيــضا إىل أن طــول املــدة الــيت يــستغرقها   . احلكــم
التمهيدي، وكذلك عدد هذه الطلبات، قد تراجعا يف السنوات اخلمس املاضية، مما يـدل علـى           

  . سوابق قانونية هامةترسيخ
مت ،  ٢٠٠٤مـايو   /ستراتيجية اإلجناز قُـدِّم إىل جملـس األمـن يف أيـار           عن ا ويف أول تقرير      - ٤٠

 يف سـت قـضايا، وأن     جتـرى حماكمتـهم     مثانيـة متـهمني     هناك ما جمموعه     جملس األمن بأن  إبالغ  
  قـضائية   دعـوى  ٣٨ئها،  إنـشا الـيت انقـضت منـذ       التـسع   الـسنوات    خـالل    احملكمة قـد تناولـت،    

يف هنـاك  وكـان  . )١١(مت الفصل فيها أو جيري النظر فيها يف الدوائر االبتدائيـة         متهما ٥٩تشمل  
 دعـوى اسـتئناف   ٢٠، ومت الفـصل يف    )١٢( قـضية  ١٧ متهما ينتظـرون احملاكمـة يف        ٣٣ اجملموع
 مخـس واليـوم، أي بعـد مـرور    . مـن الفـارين مطلقـي الـسراح        ٢٠ وظل   ،)١٣(متهما ٢٨ تشمل

 حماكمـة   حاليـا  وجتـري    ،)١٤(التمهيديـة رحلـة   امل مخسة متهمني يف     ال يوجد سوى   سنوات فقط، 
أصدرت احملكمة لـوائح اهتـام    شخصا ١٦١  من جمموع١١٧حماكمة انتهت  و ،)١٥( متهما ٢١

مـا زال مـن املـتعني تقـدميهما إىل     للـذين  يتش از مالديـتش وهـاد  تهمنياملومل يتبق سوى    . حبقهم
ــة، و ــا العدال ــفالقــبض عليهم ــدويل   يتوق ــاون اجملتمــع ال ــى تع ــيت  .)١٦( عل  وتفــوق اإلجنــازات ال

، سـواء مـن حيـث عـدد         حققتها احملكمـة إجنـازات أي حمكمـة دوليـة أو حمكمـة خمتلطـة أخـرى                
ُتظهر التـزام   هي   و األشخاص الذين حوكموا أو من حيث إسهامها يف القانون اجلنائي الدويل،          

 .واليتهااحملكمة الدولية باإلسراع يف إجناز 

__________ 
  )١١(  S/2004/420 ٢، الفقرة.  
  )١٢(  S/2004/420 ٣، املرفق.  
  )١٣(  S/2004/420 ٤، املرفق.  
  .انظر الضميمة الرابعة  )١٤(  
  .انظر الضميمة الثانية  )١٥(  
  .انظر الضميمة الثالثة  )١٦(  
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  االحتفاظ بالقضاة واملوظفني  - لثاثا  
يعترب التوصل إىل حل مسألة املعاش التقاعدي للقضاة الدائمني عالمة بـارزة يف اجلهـد                 - ٤١

ــة إلدارة شــؤون احملكمــة خــالل       ــوافر قــضاة ذوي كفــاءة ومــؤهالت عالي ــة ت الرامــي إىل كفال
  .سنواهتا األخرية

ــسهمون إســهاما    و  - ٤٢ ــصون ي ــضاة املخّص ــزال الق ــزا يف ال ي ــسريعمتمّي ــة ت .  عمــل احملكم
عقـب رحيـل ثالثـة قـضاة خمصـصني عملـوا يف              عشر قاضيا خمصصا،     اثناويعمل باحملكمة حاليا    

ومن املتوقع أن يستمر اخنفـاض عـدد القـضاة املخصـصني بعـد              . ميلوتينوفتيش وآخرين حماكمة  
ــع القــضاة املخصــصني منخرطــون   . صــدور األحكــام هــذا العــام   ــا ومجي احملكمــة  عمــل يفمتام

وقــد أبـــدى القــضاة املخصـــصون   . حتـــضري قــضايا جديـــدة للمحاكمــة   ويــشاركون أيــضا يف  
إجراءات مــا قبــل احملاكمــة يف قــضايا غــري القــضايا الرئيــسية املعهــودة اســتعدادهم لالضــطالع بــ

 إلجنـاز  ا حامسـ ااستمرار اجلهود اليت يقومون هبا شـرط      يشكل  إليهم هبدف إمتام عمل احملكمة، و     
  .كمةوالية احمل

، ُسـجلت زيـادة ملحوظـة يف عـدد موظفيهـا            كمـة ومع اقتراب موعـد انتـهاء واليـة احمل          - ٤٣
ــة ســعيا وراء         ــة ألســباب مفهوم ــذين يتركــون احملكم ــة ال ــؤهالت العالي ــن ذوي امل ــزين م املتمي

وال يسعين إال أن أؤكـد مـرة أخـرى علـى      .وظائف أضمن يف حماكم ومؤسسات دولية أخرى      
ن جملس األمن واجلمعية العامة للقيـام علـى الفـور باختـاذ التـدابري الالزمـة             احلاجة إىل مساعدة م   

وقد كتبت يف هذا الصدد إىل األمني العام وطلبت إليـه تـشكيل فرقـة عمـل                 . الستبقاء موظفينا 
احملكمة بعد ختفـيض     على نطاق األمم املتحدة من أجل إتاحة الفرص ملوظفي           باالستقداممعنية  

ل اليت توجد هبا مقـار والوكـاالت املتخصـصة وبعثـات حفـظ الـسالم،                 يف مراكز العم   حجمها
ذلـك أن   . على غرار ما قام به األمني العام السابق فيما يتعلق بلجنة األمم املتحدة للتعويـضات              

قلــة املــوظفني املتــاحني للمحكمــة وعــدم متــتعهم بــاخلربة الكافيــة ســيؤدي إىل إبطــاء إجــراءات   
لقي عبئـا ماليـا أثقـل بكـثري علـى عـاتق اجملتمـع الـدويل يف األجـل                 احملاكمة واالستئناف، ممـا سـي     

ــإنين أحــث جملــس األمــن والــدول األعــضاء علــى التحلــي        . الطويــل  ببعــد النظــر وبالتــايل، ف
ومساعدتنا اآلن يف وضع استراتيجيات مناسبة لكفالة استبقاء املـوظفني يف وظـائفهم إىل حـني                

  .إلغائها
  
  إحالة القضايا  - رابعا  

كـبري علـى احلجـم اإلمجـايل لعـبء          إجيـايب    أثـر    إىل احملاكم الوطنية   كان إلحالة القضايا    - ٤٤
أصـدرت دائـرة   ، ٢٠٠٧  و٢٠٠٥  عـامي بـني املمتـدة  يف الفتـرة  و. العمل الواقع علـى احملكمـة     
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 الــذين مــن املتــهمنيختــص ثالثــة عــشر   قــضايامثــاين أوامــر بإحالــة) ‘‘ اإلحالــةهيئــة’’(خاصــة 
ونتيجــة . الــسلطات املختــصة يف ثــالث حمـاكم وطنيــة مــستقلة إىل  اهتـام  صـدرت حبقهــم لــوائح 

كمــة الدولــة يف التابعــة حمل جــرائم احلــرب هلــذه األوامــر، أحيــل عــشرة مــن املتــهمني إىل دائــرة  
حملاكمتـهما أمـام حمكمـة    البوسنة واهلرسك، وأحيل اثنان من املتـهمني إىل الـسلطات الكرواتيـة        

وال ينـدرج   .  احملليـة  بلغـراد  حمكمةحد إىل صربيا حملاكمته أمام      وأحيل متهم وا  زغرب،   مقاطعة
دنيا الـ رتـب  التـهمني ذوي  باقي املتهمني الذين ينتظرون املثول أمام احملكمة الدولية ضمن فئة امل    

 يف قــراري جملــس األمــن ا املنــصوص عليهــ مــن حيــث معــايري األقدميــة واملــسؤوليةتوســطةاملأو 
ــيهم شــروط ا وبالتــايل  ،)٢٠٠٤ (١٥٣٤و ) ٢٠٠٣( ١٥٠٣ ــوافر ف ــة إىل احملــاكم  إلال تت حال
  .الوطنية
ويواصل مكتـب املـدعي العـام، مـن خـالل منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، رصـد                        - ٤٥

فــإن ملكتـب املــّدعي العــام  ،  مكـررا ١١ومبقتـضى القاعــدة  . احملـاكم الوطنيــة  احملالــة إىل القـضايا 
وّجـه طلبـا    ت و لقضية مـن القـضايا     االصادر عنه ر اإلحالة    أم لغيتبأن   اإلحالة   هيئةسلطة مطالبة   

 وحـىت اآلن، مل يقـدم املـدعي         .احملاكمة العادلة أصول  ب رمسيا بإرجائها يف حالة عدم التقيد فيها      
ــل   ــات مــن هــذا القبي ــام أي طلب ــة عــشر احملــالني إىل احملــاكم     ومــن. الع ــهمني الثالث جممــوع املت

ة منهم حـىت مرحلـة االسـتئناف ومل تعـد هنـاك حاجـة إىل                الوطنية، اكتمل النظر يف قضايا أربع     
يانكوفيتش وميتـار   جويكو   و ستانكوفيتشويتعلق األمر بقضايا مرفوعة ضد رادوفان       . رصدها

يفيتش وسافو تودوفيتش الـذين صـدرت يف حقهـم أحكـام بعـد االسـتئناف بالـسجن ملـدة                    شرا
وأقـر  . نة ونـصف علـى التـوايل   عشرين سنة وأربع وثالثني سنة وسبع سنوات واثـنيت عـشرة سـ        

تار، فأصـبحت قـضيتهما هنائيـة       شـ ان فو شـ تش ودو تشكو ليوبي شمتهمان آخران بالذنب ومها با    
دون احلاجــة إىل اســتئناف؛ وصــدر يف حقهمــا حكمــان بالــسجن ملــدة عــشر ســنوات وتــسع     

ــوايل  ــتم رصــد هــذه القــضايا  . ســنوات علــى الت ــا النظــر يف دعــاوى  . كــذلك اخُت وجيــري حالي
كو كنيـزيفيتش   شـ ف قضايا مخسة متهمني هم زيليكو ميياكيتش ومومسيلو غروبان ودو         استئنا

. وتتواصــل حاليــا حماكمــة متــهم واحــد هــو ميلــوراد تــربيتش  . ورحــيم أدميــي ومريكــو نــوراك 
 أن  إىلكمـة   احملصت  خلُـ فتش،  تـشي يتعلق بآخر املتهمني الثالثة عشر، وهو فالدميـري كوفا         وفيما
  . الة صحته العقليةإىل أن يطرأ أي تغيري على حقاضاته ته ال تسمح مبحال
وقـد ســامهت إحالــة هـذه القــضايا إىل احملــاكم الوطنيــة مـسامهة كــبرية يف تيــسري قــدرة      - ٤٦

احملكمة على الشروع دون تأخري يف مقاضاة قادة أقل مرتبـة سـبق أن أصـدرت احملكمـة لـوائح                    
ــدرة نظــم احملــ   . اهتــام يف حقهــم  ــة يف يوغوســالفيا  كمــا عــززت يف الوقــت نفــسه ق اكم الوطني

ــدويل، ســواء يف الوقــت        ــساين ال ــانون اإلن ــهاكات اخلطــرية للق ــى املقاضــاة يف االنت ــسابقة عل ال
  .احلاضر أو يف السنوات القادمة
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  التوعية وبناء القدرات  -خامسا  
بالتعاون مع أصـحاب    جموعة واسعة من أنشطة التوعية      االضطالع مب  احملكمة   واصلت  - ٤٧

وظــل التركيــز الرئيــسي ينــصب علــى نقــل  . لرئيــسيني يف دول يوغوســالفيا الــسابقةاملــصلحة ا
املعرفة واخلربة وتعزيز قدرة السلطات الوطنيـة علـى املقاضـاة يف قـضايا جـرائم احلـرب، فـضال                    

  .عن التعريف بعمل احملكمة وتعزيز التغطية اإلعالمية للمحاكمات واألحكام الصادرة
ــة     - ٤٨ ــدان  ويواصــل موظفــو التوعي يف البوســنة واهلرســك، وكرواتيــا،   املوجــودون يف املي

حيـث إهنـم خيـاطبون مباشـرة أشـد      وصربيا املشاركة يف جمموعة متنوعة مـن املناسـبات العامـة،        
واألخــصائيني القــانونيني واملــسؤولني احلكــوميني، وقــادة اجملتمــع املــدين مــن  ، تــضررا الطوائــف

خلاطئة بشأن احملكمة وإجراءاهتـا وتعمـيم احلقـائق         أجل التصدي لألفكار املغلوطة والتصورات ا     
  .بشأن إجنازات احملكمة وإسهامها يف النهوض بيوغوسالفيا السابقة

للتوعية بنشاط، بالتعاون مع وكـاالت ومنظمـات خارجيـة،          كاتب اإلقليمية   امل تعملو  - ٤٩
حلقـات دراسـية    تنظـيم زيارات إىل احملكمـة و ية بدعم يشمل القيام ب  تدريبيف تزويد عدة برامج     

وقــام برنــامج التوعيــة بتيــسري العديــد مــن الزيــارات الــيت قــام هبــا عــدة قــضاة ومــدعني . ميدانيــة
وأيـضا  . عامني إىل احملكمة من البوسنة واهلرسـك ومـن صـربيا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           

ــن         ــا م ــضطلع هب ــة امل ــشطة التوعي ــت أن ــالتقرير، كان ــشمولة ب ــرة امل ــبخــالل الفت ــ جان ة  حمكم
يوغوسالفيا السابقة مفيدة يف وضع استراتيجية جديدة للتوعية واإلعالم لدائرة جـرائم احلـرب              
يف حمكمة البوسنة واهلرسك، ترمي إىل إشراك اجلمهـور يف اجلهـد املبـذول للتعامـل مـع جـرائم              

وقد شـكل إطـالق املوقـع الـشبكي اجلديـد للمحكمـة الدوليـة               . احلرب على خمتلف املستويات   
 تطــورا هامــا، ذلــك أنــه يتــيح عــدة أدوات   ٢٠٠٨ديــسمرب /احملــّسن يف كــانون األولمبحتــواه 

لوصول إىل قواعد بيانات ذات قيمة كبرية للمـشتغلني يف احلقـل القـانوين يف          لجديدة وإمكانية   
  .املنطقة
يــة وحــشد الــدعم يف جمــال ســيادة القــانون يف القيادالقــدرات احملكمــة تعزيــز وتواصــل   - ٥٠

ــة   اجلمهــور مــن الــشباب  أوســاط قطاعــات  ــرامج تعليمي ــسابقة مــن خــالل ب يف يوغوســالفيا ال
اختذت يف هـذا الـصدد تتمثـل يف          جديدةمبادرة  هناك  و. ينظمها برنامج التوعية  أنشطة تبادل   و

. اجملتمــع املــدين يف صــربيامــن منظمــات برنــامج تــدريب داخلــي وضــع باالشــتراك مــع منظمــة 
ني الـذين وقـع علـيهم االختيـار ومّولـوا مـن خـالل          الصربي الثانية من الطالب     بدأت الدفعة  وقد

وسـيلتحقون بعـد ذلـك مباشـرة بـدورات      .  يف تلقي التدريب الداخلي يف احملكمة   هذا املشروع 
ــا      ــة، مم ــة ويف منظمــات غــري حكومي ــداخلي يف املؤســسات القــضائية الوطني ــدريب ال ــود  للت يع
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سـيادة القـانون يف     بـسط    سـالم دائـم و     إحـالل بالفائدة على اهلياكل احمللية اليت ال ميكـن بـدوهنا           
  .املنطقة

  
  مع احملكمةتعاون الدول   -سادسا  

اعتقال ونقـل اثـنني مـن       يف  اجملتمع الدويل   أالحظ الدعم الواضح الذي أبداه      يسرين أن     - ٥١
، لكنين أشـعر يف نفـس الوقـت خبيبـة أمـل             يتش وزوبليانني زكاراد:  املتبقني البارزين مها   اهلاربني

 إىل أن يـتم    تغلـق احملكمـة أبواهبـا        الّوجيـب أ  . وهـاديتش مالديـتش   عدم التمكن من اعتقال     إزاء  
تعـاون  أن تمـرة أخـرى مـن مجيـع الـدول          وإين أطلـب     .حماكمتهمااهلاربني و هذين  القبض على   

 من النظـام    ٢٩دة  مع احملكمة مبا حيقق امتثاهلا التام لاللتزام الذي قطعته على نفسها مبوجب املا            
ذين هلـ حماكمـة اجملتمـع الـدويل       علـى أن يوضـح أن       ، وأحـث جملـس األمـن        ي للمحكمـة  األساس
  .لمحكمة الدولية تتوقف على التواريخ املقترحة يف استراتيجية اإلجناز ل الاهلاربني

  
  معاجلة املسائل املتبقية ةحملكمة وآليا إرث  -سابعا   

كتــب املستــشار القــانوين  تواصــل احملكمــة االســتجابة بنــشاط للطلبــات املقدمــة مــن م    - ٥٢
 موعــد إجنــاز اقتــرابالتماســا للمعلومــات بــشأن وضــع آليــة ملعاجلــة املــسائل املتبقيــة يف ضــوء    

ــها ــة حــسب     . واليت ويف هــذا الــصدد، قــدمت احملكمــة تقــديراهتا للوظــائف الالزمــة هلــذه اآللي
افية مــستوى العمــل القــضائي املتوقــع واســتجابت لعــدة طلبــات مقدمــة التماســا ملعلومــات إضــ 

 أعـضاء   وتـدرك احملكمـة أن توافـق اآلراء الوحيـد القـائم حاليـا فيمـا بـني                 . بشأن عمـل احملكمـة    
 بشأن آلية معاجلة املسائل املتبقية هو أن تكون صـغرية وتتـسم   لس األمن التابع جمل العامل الفريق

لـس  ويف حـني تتقبـل احملكمـة معارضـة بعـض أعـضاء اجمل             . بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفـة     
حتث جملـس األمـن علـى كفالـة عـدم املـساس             فإهنا  لفكرة احتفاظ احملكمة جبميع املهام املتبقية،       

 نقـل تلـك املهـام إىل هيئـات تفتقـر إىل اخلـربة والتمويـل الالزمـني                   بفعـل بسالمة عمـل احملكمـة      
  .ملعاجلتها على النحو الواجب

لدوليــة لمحـاكم ا سـتتركه ل الـذي  حملكمـة  املتعلقـة بـإرث عمــل ا   األعـم املـسألة  وظلـت    - ٥٣
وقمنـا، مبـساعدة مـن معهـد األمـم          . واحملاكم احمللية إحدى أولوياتنا يف الفترة املشمولة بـالتقرير        

نا املطــورة  ممارســات، بإعــداد جتميــع يــضم األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة املتحــدة 
يف عقــــدها قــــرر ملمــــن ادبلوماســــية الحاطــــة جلــــسة لإل يف الهــــاي يف ســــيخرج إىل النــــور

هــذا املــشروع أيــضا يف اجتمــاعني ُيعقــد أحــدمها يف العمــل يف ســتنطلق عجلــة . مــايو/أيــار ٢٨
ــورك يف  ــران٩نيوي ــه / حزي ــران١٥، واآلخــر يف ســراييفو يف  ٢٠٠٩يوني ــه / حزي  .٢٠٠٩يوني

ــة وحقــوق    وهنــاك مــشروع آخــر  ــذه بالــشراكة مــع مكتــب املؤســسات الدميقراطي  جيــري تنفي
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لقــدرة اهليئــات تقيــيم إعــداد مت يف إطــاره  ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا،  اإلنــسان التــابع
على إدارة  قضايا جرائم احلرب، وحتديـد االحتياجـات          يف بلدان يوغوسالفيا السابقة     القضائية  
مـــن أجـــل حتديـــد أفـــضل وإجـــراء تقيـــيم للجهـــود الـــسابقة يف جمـــال بنـــاء القـــدرات  املتبقيـــة 

مــايو ومــن /ريــر املؤقــت للمــشروع يف ســراييفو يف منتــصف أيــار  وقــد صــدر التق. املمارســات
لـك، تعكـف احملكمـة علـى تـصميم        ذومبـوازاة   . سـبتمرب /املتوقع صدور التقرير النهائي يف أيلول     

برامج لبنـاء القـدرات وتقـدمي املـساعدة التقنيـة لتلبيـة االحتياجـات احملـددة لـنظم العدالـة احملليـة                     
 مــن كــبريوتأمــل احملكمــة أن حتــصل علــى متويــل  . ئم احلــرباملعنيــة بالتعامــل مــع قــضايا جــرا 

  .املفوضية األوروبية من أجل تنفيذ هذا الربنامج بالتعاون مع شركائها من املنظمات
وتشدد احملكمة على األمهية الكـبرية الـيت تكتـسيها مـشاريع بنـاء القـدرات، الـيت تـرى                      - ٥٤

تمثلـة يف تعزيـز الـسالم واملـصاحلة، بـل أهنـا       أهنا ليست فقط عناصـر حامسـة يف تنفيـذ واليتـها امل          
تشكل أيضا تـدبريا يرمـي إىل زيـادة املـوارد املاليـة الـيت يقـدمها اجملتمـع الـدويل إىل احملكمـة إىل                         

ويف هذا الصدد، تالحظ احملكمة أنه رغم إهابـة جملـس األمـن بـاجملتمع الـدويل، يف                  . أقصى حد 
ــضائية  ، أن ميـــد )٢٠٠٤ (١٥٣٤و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣قراريـــه  ــد املـــساعدة إىل اهليئـــات القـ يـ

حمكمـة  الوطنية، يف إطار استراتيجية اإلجناز، لتحسني قدرهتا على نظر القضايا احملالة إليهـا مـن                
ا، ورغم تشجيعه للمحكمـتني علـى تطـوير وحتـسني بـرامج             حمكمة رواند  و يوغوسالفيا السابقة 

عاديـة لتنفيـذ مبـادرات بنـاء القـدرات          ختصص أي أموال من امليزانيـة ال       التوعية اليت تتعهدها، مل   
تعــّول احملكمــة  ولالضــطالع هبــذه املهمــة احليويــة، ال. أو أي أنــشطة توعيــة أخــرى يف املنطقــة

وتعتـرف احملكمـة مبـا تقدمـه املفوضـية األوروبيـة مـن دعـم         . سوى على التمويـل مـن التربعـات       
، وتـشيد بـالتزام املفوضـية    مايل سخي لتوطيد أنـشطة احملكمـة يف جمـال بنـاء القـدرات والتوعيـة               

بترسيخ سيادة القانون يف دول يوغوسالفيا السابقة وبتسليمها باألمهية األساسية اليت يكتـسيها              
  .ضمان عدم ضياع خربة احملكمة واحلرص على نقلها إىل من هم أحوج إليها

  
  خامتة  -ثامنا   

ــالتقرير عــن ا       - ٥٥ ــشمولة ب ــرة امل ــة خــالل الفت ــة الدولي ــال   أبانــت احملكم ــت بإكم ــزام ثاب لت
إجراءاهتا القضائية يف أسـرع وقـت ممكـن، مـع االمتثـال التـام يف الوقـت نفـسه ملعـايري األصـول                  

ــة  ــة املرعي ــواريخ اإلجنــاز املقــدرة إىل عوامــل ال تقــع    أساســا وتعــزى . القانوني التجــاوزات يف ت
 الطمــوح دول املفــرط يفاجلــمباشــرة حتــت ســيطرة احملكمــة، بينمــا تعــود جتــاوزات أخــرى إىل  

ورغـم هـذا الـضغط املتـصاعد، يظـل قـضاة احملكمـة        . لتلبيـة توقعـات جملـس األمـن      الذي وضـع    
وموظفوها متحفـزين بـشدة ومتحمـسني وملتـزمني التزامـاً تامـاً بتحـسني سـرعة إجنـاز احملكمـة                     
ــدليل جمللــس األمــن        ــة الت ــذها، بغي ــدة وتنفي ــدابري جدي إلجراءاهتــا القــضائية عــن طريــق وضــع ت
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بيـد أنـه مـن الواجـب أن أكـرر التأكيـد            . لدويل على وجاهة مربرات مواصلة دعمهم     واجملتمع ا 
جمللــس األمــن علــى أنــه جيــب أن يقابــل هــذا االلتــزام بدعمــه للتــدابري الراميــة إىل اســتبقاء أكفــأ  

وعليه، أحث جملس األمن على كفالة اعتماد خمططات اسـتبقاء مالئمـة علـى              . موظفي احملكمة 
ــة يف     وجيــ. ســبيل االســتعجال  ــد إىل أن املؤســسات القــضائية احمللي ــضا مــن جدي ب أن أشــري أي

امل قـائم علــى ســيادة القــانون،  يوغوسـالفيا الــسابقة شــريكة أساســية يف عمليـة بنــاء جمتمــع مــس  
ــو ــدعم      وه ــساعدة وال ــدمي امل ــذي جيــب مواصــلة تق ــه ال ــة تركــة   اجملتمــع ذات ــه ضــماناً لدميوم  ل

غوســالفيا الــسابقة، حــىت بعــد  جملتمعــات احملليــة يف يوواســتمرار أثرهــا اإلجيــايب علــى ا  احملكمــة
  .احملكمة إقفال
وســيظل اجلميــع يتــذكر احملكمــة الدوليــة بوصــفها أول وأجنــح مؤســسة جنائيــة دوليــة     - ٥٦

أن ، ضــمانا الســتمرار إجنــازات احملكمــة الدوليــة،  أهيــب مبجلــس األمــن و. أنــشئت حــىت اآلن
تـدابري املمكنـة لتفعيـل االعتقـال الفـوري للـهاربني            ، وأن يتخذ مجيع ال    ايواصل دعمه احليوي هل   

األخريين لكي تتمكن مـن إكمـال نظـر قـضاياها املتبقيـة علـى وجـه الـسرعة، وأن يكفـل قيـام                        
هيئــة مالئمــة بتنفيــذ املهــام املتبقيــة الالزمــة علــى حنــو ســليم، ويقــدم املــساعدة إىل املؤســسات    

اصــلة العمــل الــذي بدأتــه احملكمــة الدوليــة  القــضائية يف يوغوســالفيا الــسابقة لتمكينــها مــن مو 
  .وجملس األمن
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  الضميمة األوىل
ــني          - ١ ــا ب ــرة م ــد حماكمــات جــرت يف الفت ــهم بع ــهم أو تربئت ــذين متــت إدانت ــشرين  ١٥األشــخاص ال ت

    ) مخسة مدانني وواحد متت تربئته) (٦ (٢٠٠٩مايو / أيار١٥ و ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  الصفة السابقة  االسم  القضية

أمــــام احملكمـــــة  ملثــــول  ا
  احلكم  األوىل  للمرة

ــيش      دراغوليوب أويدانيتش  - ١ ــان جــــ ــة أركــــ ــيس هيئــــ رئــــ
  يوغوسالفيا

   ٢٠٠٩ فرباير/ شباط٢٦ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦
 سنة١٥بالسجن ملدة حكم عليه 

ــة    نيكوال ساينوفيتش  - ٢ ــيس وزراء مجهوريــــ نائــــــب رئــــ
  يوغوسالفيا االحتادية

  ٢٠٠٢مايو / أيار٣
  

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦
 سنة٢٢حكم عليه بالسجن ملدة 

ينـــاير/ كـــانون الثـــاين ٢٧  رئيس مجهورية صربيا  ميالن ميلوتينوفيتش   - ٣
٢٠٠٣  

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦
  برئ من مجيع التهم

ــ  فالدميري الزاريفتش   - ٤ تينا، جــــــيش شقائــــــد فرقــــــة بريــــ
  يوغوسالفيا

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦  ٢٠٠٥فرباير / شباط٧
 سنة١٥حكم عليه بالسجن ملدة 

رئــــيس شــــؤون املــــوظفني يف وزارة   سرينت لوكيتش  - ٥
  الشؤون الداخلية الصربية لكوسوفو

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٦
 سنة٢٢حكم عليه بالسجن ملدة 

قائـــــد اجلـــــيش الثالـــــث، جـــــيش      نيبويسا بافكوفيتش   - ٦
  يوغوسالفيا

  ٢٠٠٩فرباير /باط ش٢٦ ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥
 سنة٢٢حكم عليه بالسجن ملدة 

  
 ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٥األشــخاص الــذي اعترفــوا بارتكــاب اجلــرم يف الفتــرة مــا بــني         - ٢

  )صفر (٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٥ و
  

  احلكم األوىل  أمام احملكمة للمرةاملثول   الصفة السابقة  االسم  القضية
  رممل يعترف أحد بارتكاب اجل
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نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥األشــخاص الــذين أدينــوا بتهمــة انتــهاك حرمــة احملكمــة يف الفتــرة مــا بــني      - ٣
  )٣ (٢٠٠٩مايو / أيار١٥ و ٢٠٠٨

  
  احلكم  األوىل  أمام احملكمة للمرةاملثول   االسم  القضية

 بالـسجن٢٠٠٨رب ديـسم / كـانون األول ١٧حكم عليـه يف       ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٢٩  أستريت هاراكيجا  - ١
  أشهر) ٥(ملدة مخسة 

 بالـسجن٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ١٧حكم عليـه يف       ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٢٩  باروش مورينا  - ٢
  أشهر) ٣(ملدة ثالثة 

 بالـسجن ملـدة أربعـة٢٠٠٩مـارس  / آذار٢٧حكم عليه يف    ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٩  دراغان يوكيتش  - ٣
  أشهر) ٤(
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  انيةالضميمة الث
 ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٥  و٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٥احملاكمــات اجلاريــة يف الفتــرة مــا بــني    

  ) قضايا٧ -متهما  ٢١(
  

  تعليقات  األوىلأمام احملكمة للمرة املثول  ة السابقالصفة  االسمالقضية 

 بوســـنة -مجهوريـــة اهلرســـك ”رئـــيس   يادرانكو برليتش  - ١
  “ الكرواتية

ــدفاع،    برونو ستوييتش   ــيس إدارة الــــ ــة ”رئــــ مجهوريــــ
  “ بوسنة الكرواتية-اهلرسك 

مجهوريـة  ”مساعد رئيس إدارة الـدفاع،        سلوبودان برالياك  
  “  بوسنة الكرواتية-اهلرسك 

  قائد، جملس الدفاع الكروايت  يتكوفيتشميليفوي ب  
رئيس إدارة الـشرطة العـسكرية، جملـس          فالينتني تشوريتش  

  الدفاع الكروايت
قائد الشرطة العـسكرية، جملـس الـدفاع          برييسالف بوشيتش  

  الكروايت 

  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٦

يف قضيةبدأت احملاكمة 
 -مجهورية اهلرسك ”

 يف “بوسنة الكرواتية
أبريل /نيسان ٢٦

٢٠٠٦  

ــيش      ليوبيشا بيارا  - ٢ ــن، جـ ــاز األمـ ــيس جهـ ــد، رئـ عقيـ
  صرب البوسنة

أكتــــــــوبر / تــــــــشرين األول١٢
٢٠٠٤   

رئيس جهاز األمن، فرقـة درينـا، جـيش           دراغو نيكوليتش  
  صرب البوسنة

   ٢٠٠٥مارس / آذار٢٣

، لواء الـشرطة اخلاصـة التـابع        نائب قائد   ليوبومري بوروڤتشانني  
  لوزارة الداخلية، مجهورية صربسكا

  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٧

مقدم، مساعد قائد، فرقة درينـا، جـيش      ڤيويادين بوبوڤيتش  
  صرب البوسنة 

  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨

قائـــد، لـــواء زڤورنيـــك، جـــيش صـــرب   ڤينكو باندوريڤيتش  
   البوسنة

   ٢٠٠٥مارس / آذار٣١

   ٢٠٠٥مارس / آذار٢  قائد مساعد، جيش صرب البوسنة  ميالن غڤريو  
ت، نائــــــب رئــــــيس رئــــــيس العمليــــــا  راديڤوي ميليتيتش  

  األركان، جيش صرب البوسنة
  ٢٠٠٥مارس / آذار٢

بدأت احملاكمة يف قضية
١٤يف ‘‘ سريربنيتشا’’

  ٢٠٠٦يوليه /متوز

 تشرين٧بدأت احملاكمة يف       ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٦  رئيس احلزب الراديكايل الصريب  يڤويسالڤ شيشل  - ٣
  ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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  تعليقات  األوىلأمام احملكمة للمرة املثول  ة السابقالصفة  االسمالقضية 

قائدة منطقة سبليت العـسكرية، اجلـيش         أنيت غوتوفينا
  الكروايت

ديـــــــــسمرب / كـــــــــانون األول١٢
٢٠٠٥   

مـــساعد وزيـــر الـــدفاع، قائـــد الـــشرطة   إيڤان تشرماك 
  العسكرية، كرواتيا

   ٢٠٠٤مارس / آذار١٢

٤ -  

   ٢٠٠٤مارس / آذار١٢  قائد الشرطة اخلاصة، كرواتيا  مالدين ماركاتش

 ١١بدأت احملاكمة يف 
 ٢٠٠٨مارس /آذار

ــة،    مومتشيلو برييشيتش  - ٥ ــان العامــــ ــيشرئــــــيس األركــــ  جــــ
  يوغوسالفيا 

 تشرين٢بدأت احملاكمة يف    ٢٠٠٥ارس م/ آذار٩
 ٢٠٠٨أكتوبر /األول

   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٠  سريدوي لوكيتش  - ٦
  ميالن لوكيتش  

 الوحدة الـصربية    يف) مزعومان(ان  عضو
   ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٤  شبه العسكرية، البوسنة واهلرسك

بدأت احملاكمة يف 
 ٢٠٠٨يوليه /متوز ٩

ــسا  فالدميري دورديفبش  -٧ ــشؤون  مــــ ــر يف وزارة الــــ عد وزيــــ
ــن     ــيس إدارة األم ــصربية، رئ ــة ال الداخلي

  العام يف الوزارة

 ٢٧بدأت احملاكمة يف   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٩
يناير /كانون الثاين
٢٠٠٩  
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  الضميمة الثالثة
ــني        - ١ ــا بـ ــرة مـ ــة يف الفتـ ــلوا إىل احملكمـ ــذين وصـ ــخاص الـ ــشرين ١٥األشـ ــاين تـ ــوفمرب/الثـ    ٢٠٠٨ نـ

  )صفر (٢٠٠٩ وماي/أيار ١٥و
  

  تاريخ الوصول  مكان اجلرمية  ة السابقالصفة   االسم
أمـــام احملكمـــة  املثـــول 
  األوىلللمرة 

      ال أحد    
    

  )٢ (٢٠٠٩مايو / أيار١٥ و ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥باقي اهلاربني يف الفترة ما بني   - ٢
    

   االهتامتاريخ الئحة  مكان اجلرمية  ة السابقالصفة   االسم القضية
 ١٩٩٥يوليه / متوز٢٥  البوسنة واهلرسك  قائد، هيئة األركان الرئيسية، جيش صرب البوسنة  راتكو مالديتش  - ١
ــيس،   يتشدزغوران ها  - ٢ ــرميوم    ”رئـ ــا وسـ ــالفونيا وبارانيـ ــة سـ مقاطعـ

  “الغربية املتمتعة باحلكم الذايت
  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٨  كرواتيا

  شخصان: هتاموائح االبلجمموع من تبقى من املشمولني 
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  الرابعةالضميمة 
ــا بــــني       ــرة مــ ــة يف الفتــ ــرون احملاكمــ ــذين ينتظــ ــهمون الــ ــاين ١٥املتــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ    ٢٠٠٨نــ
  ) قضايا٤ متهمني، ٦ (٢٠٠٩مايو / أيار١٥ و

  ة السابقالصفة  االسم  القضية
ــول  ــرةاملث ــام احملكمــة للم أم
  األوىل

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران٤  هاز االستخبارات واألمن جليش صرب البوسنةقائد مساعد جل  زدرافكو توليمري  - ١
   ٢٠٠٥مارس / آذار١٧   وزير الداخلية، مجهورية صربسكا  ميتشو ستانيشيتش   - ٢
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢١  رئيس أو قائد املركز اإلقليمي خلدمات األمن اخلاضع إلدارة الصرب  وبلياننيزستويان   
  ٢٠٠٨يوليه / متوز٣١  رئيس مجهورية صربسكا  يتشرادوفان كارادز  - ٣
  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢  قائد وحدة العمليات اخلاصة، دوائر أمن الدولة، مجهورية صربسكا  فرانكو سيماتوفيتش  - ٤
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٢  رئيس دوائر أمن الدولة، مجهورية صربسكا  يوفيكا ستانيسيتش  
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  الضميمة اخلامسة
 )١(٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ١٥ البت فيها اعتبارا من  اليت متالطعون  
    ٢٠٠٩مايو / أيار٧ لغاية مستكملة)  والقرارالطعنمع بيان تاريخ تقدمي (  
   األحكامالطعون يف   التمهيديةالطعون
   السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة   السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

  IT-00-39-A  25/10/06-17/03/09نيك شكرايي  - ١  IT-04-74-AR73.12 11/11/08-05/12/08 وآخرون بارليتس  - ١
  IT-95-13/1-A 29/10/07-05/05/09يتش شمرك  - ٢  16/12/08-10/12/08سري - IT-04-74-Ar65.12 بارليتس وآخرون  - ٢
    IT-04-74-Ar65.11 09/12/08-17/12/08 وآخرون بارليتس  - ٣
   لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة  18/12/08-11/12/08سري -IT-04-74-Ar65.13 وآخرون بارليتس  - ٤
  ICTR-01-74-A  12/10/06-03/02/09كاريرا   - ١  IT-04-74-Ar73.13 13/11/08-12/01/08 وآخرون بارليتس  - ٥
      IT-06-90-AR73.3 19/11/08-26/01/09 وآخرون غوتوفينا  - ٦
    أخرىطعون   IT-05-88/2-AR72.1 29/12/01-25/02/09توليمري   - ٧
   السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة  IT-04-74-AR73.14 29/12/01-26/02/09 وآخرون بارليتس  - ٨
  IT-06-90-AR73.3 30/03/09-27/03/09ينا فغوتو  - ١  27/02/09-26/11/08 سري - IT-04-81-AR108bis 2برييشيتس   - ٩

  IT-03-67-T  11/12//08-09/04/09 شيشلي  - ٢  IT-05-88/2-AR72.2 22/01/09-12/03/09توليمري  - ١٠
  IT-06-90-Ar73.4  18/02/09-07/05/09ينا فغوتو  - ٣  30/03/09-24/02/09 سري -IT-04-81-ar108bis.3 برييشيتس - ١١
   لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة  IT-95-5/18-AR73.1 19/01/09-06/04/09 كارادزيتش - ١٢
  ICTR-99-46-Ar28  19/09/08-18/11/08نتاغريورا   - ١  IT-04-74-AR73.15 16/04/09-20/04/09 وآخرون بارليتس - ١٣
  ICTR-96-13-R  28/01/09-27/02/09موسيما   - ٢ IT-95-5/18-AR73.2 05/03/09-07/05/09 كارادزيتش - ١٤
  ICTR-99-52-R  25/11/09-12/03/09نغيزي   - ٣   
  ICTR-01-71-R75  14/04/09-22/04/09ا ورتاغاند  - ٤   
  ICTR-96-3-R  05/03/09-23/04/09موسيما   - ٥  

       لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
    اإلحاالت  ICTR-98-44AR91  24/11/08-23/01/09كارميريا وآخرون   - ١
    لرواندا لدوليةا اجلنائية احملكمة  ICTR-98-44AR73.14  30/10/08-30/01/09 كارميريا وآخرون  - ٢
  ICTR-00-55B-R11bis30/06/08-04/12/08هاتيغيكيمانا   - ١  ICTR-2000-55A-PT  05/02/09-24/03/09موفونيي   - ٣
      ICTR-07-91-Ar  02/03/09-25/03/09نشوغوزا   - ٤
    االستعراضات  ICTR-98-44-AR65   30/03/09-07/04/09نغريومباتسي   - ٥
    السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة  ICTR-98-44-AR73.15  13/02/09-05/05/09 كارميريا وآخرون  - ٦
  IT-98-34-R   01/07/08-19/03/09ناليتيليك   - ١    
        
    لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة    
  ICTR-96-14-R  03/11/08-15/01/09نييتيغيكا   - ١    
        
    انتهاك حرمة احملكمة    
          

 ٣٤=  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ١٥ اليت مت البت فيها اعتبارا من الطعون جمموع عدد  )١(  
 ١= اإلحاالت  صفر=  احملكمة انتهاك حرمةحاالت    ٢٠=  التمهيدية الطعون    

 ٨= أخرى طعون    ٢= االستعراضات     ٣=  األحكام الطعون يف    
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  الضميمة السادسة
 )٢(٢٠٠٩مايو / أيار١٥ قيد النظر حىت الطعون  
    ٢٠٠٩ مايو/أيار ٧ لغاية مستكملة) الطعنمع بيان تاريخ تقدمي (  
   األحكامالطعون يف   التمهيديةالطعون
   السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة   السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

 IT-98-29/1-A 31/12/07ش فيتزيميلو. د  - ١  IT-04-74-Ar65.14 11/03/09 وآخرون بارليتس  - ١
 IT-04-84-A  01/05/08 وآخرون هاراديناي  - ٢   لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة

 IT-04-82-A 22/07/08 ولوفسكيكتار/بوشكوسكي  - ٣ ICTR-98-44-Ar73.16 02/03/09كارميريا وآخرون   - ١
 IT-04-83-A  14/10/08 ديليتس  - ٤ ICTR-98-44-Ar73.17 04/03/09كارميريا وآخرون   - ٢
 IT-05-87-A  09/03/09ميلوتينوفيتش   - ٥ ICTR-07-91-A 25/03/09نشوغوزا   - ٣
     ICTR-99-54-A 21/04/09 -نغراباتواري   - ٤
   لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة  
 ICTR-2001-63-A  20/10/08نشاميهيغو   - ١  
 ICTR-01-73-A  29/12/08زيغريانيارازو   - ٢  
 ICTR-98-41A  29/12/08 باغوسورا  - ٣  
 ICTR-01-72-A  29/12/08بيكيندي   - ٤  
 ICTR-01-70-A  11/03/09روكوندو   - ٥  
      
     أخرىطعون  
    السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة  
     
   لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة  
 ICTR-01-71-R 12/12/08ندينديياهيزي   - ١  
 ICTR-96-3-R 09/03/09 روتاغاندا  - ٢  
 ICTR-00-55A-Ar 07/04/09موفونيي   - ٣  
 ICTR-96-3-R  01/05/09موسيما   - ٤  
      
   اإلحاالت  
     
   االستعراضات  
  ICTR-99-52A-R  25/11/08باراياغويزا   - ١  
      
     احملكمةانتهاك حرمةحاالت   
   السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة  
    ١ -  IT-04-84-R77.4-A02/01/09 ، هاراكيا ومورينا 
    ٢ -  IT-05-88-R77.1-A  14/04/09   سري-، يوكيتش 

 ٢٢=  قيد النظر الطعونموع عدد جم  )٢(  
 صفر= إلحاالت ا  ٢=  احملكمة انتهاك حرمةحاالت    ٥=  التمهيدية الطعون    
 ٤=  أخرى طعون       ١= االستعراضات     ١٠=  األحكام الطعون يف    
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  لضميمة السابعةا
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥طلبات الطعن اليت مت البت فيها اعتبارا من   

  لرواندا الدولية اجلنائية حملكمةا
 )نغريومباتسي(كارميريا وآخرون   17/11
 نتشاميهيغو  18/11
 )نغريومباتسي(كارميريا وآخرون   18/11
 )نزيروريرا(كارميريا وآخرون   27/11
 يزيداباهنندي  03/12
 كاريرا   04/12
 باراياغويزا  16/12
 داباهيزينندي  17/12
 روتاغاندا   17/12
 بيكيندي   13/01
 يارازونزيغريا  13/01
 سوراوباغ  14/01
 كابيليغي  14/01
 نييتيغيكا  15/01
 نيزينغيومفا  15/01
 نيزينغيومفا  15/01
 كابيليغي  15/01
 سوراوباغ  15/01
 سورا وآخرونوباغ  16/01
 وآخرونسورا وباغ  16/01
 سورا وآخرونوباغ  19/01
 روتاغاندا  22/01
 داباهيزينندي  22/01
 باراياغويزا  28/01
 يارازونزيغريا  28/01
 سورا وآخرونوباغ  28/01
 موسيما   06/02
 موفونيي  09/02
 روتاغاندا  16/02
 كارميريا وآخرون   18/02
 ندينداباهيزي  19/02
 ندينداباهيزي  27/02
 باغوسورا وآخرون  02/03
 غوزاوشن  06/03

 السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي  17/11
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي  19/11
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي  25/11
  وسليفانتشاننيشيتسمرك  25/11
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي  28/11
 ماركسيتش وسليفانتشانني-) ماسري ويف غياب املدعى عليه(  01/12
 ماركسيتش وسليفانتشانني-) ماسري ويف غياب املدعى عليه(  01/12
 ماركسيتش وسليفانتشانني-) ماسري ويف غياب املدعى عليه(  01/12
  وسليفانتشاننيشيتسمرك  04/12
 دليتش  11/12
سيتش وسليفانتشانني مارك-) ماسري ويف غياب املدعى عليه(  12/12
  وسليفانتشاننيشيتسمرك  12/12
ــدعى عليه  (  12/12 ــاب املــــ ــاســــــري ويف غيــــ  ماركــــــسيتش- )مــــ

 وسليفانتشانني
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي -) سري(  18/12
  وسليفانتشاننيشيتسمرك  19/01
 وسليفانتشاننيشيتس مرك-) ماسري و يف غياب املدعى عليه(  20/01
 تشيفيميلوز. د   20/01
 بارليتس   20/01
 بارليتس   23/01
 هاراكيا ومورينا  26/01
 كارادزيتش  27/01
  برييزيدتش -) سري(  29/01
 ماركسيتش  09/02
 ماركسيتش  09/02
 هاراكيا ومورينا  09/02
 هاراكيا ومورينا  12/02
  وسليفانتشانني شيتسمرك - سري  13/02
  وسليفانتشانني شيتسمرك  13/02
 شانني  وسليفانتشيتسمرك - سري  16/02
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي  19/02
 تشيفشميلو. د   03/03
 هاراديناي   03/03
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي  11/03
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 كارميريا  06/03
 زيغريانريازو  10/03
 كارميريا  10/03
 موسيما  11/03
 ييتيغيكا  ن-) سري(   12/03
 روكوندو  17/03
 زيغريانريازو   18/03
 موفونيي  24/03
 كارميريا وآخرون  24/03
 غوزاوشن  25/03
 روكوندو  25/03
 نشاميهيغو  30/03
 روكوندو   03/04
 باغوسورا  03/04
 كارميريا  06/04
 روتاغاندا  09/04
 باغوسورا وآخرون  16/04
 نسوهوغوزا  21/04
 موفونيي  22/04
 روتاغاندا  22/04
 وآخرونكارميريا   24/04
 كارميريا وآخرون   24/04
 روتاغاندا  24/04
 نغرياباتواري  27/04
 باراياغويزا  27/04
 اهيزيبنديندا  27/04
 نزيروريرا  27/04
 نشاميهيغو  29/04
 نشاميهيغو  29/04
 وسيما م  05/05
 زيغريانيريازو  05/05
 روكوندو  06/05
 بيكيندي  06/05
 نشاميهيغو  06/05

 هاراكيا ومورينا  19/03
 برييزيتش  - )سري(  19/03
 نوفيتشيميلوت  19/03
 نوفيتش وآخرونيميلوت  23/03
 تشيفيميلوز. د  26/03
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي  26/03
 ا وآخرونغوتوفين   27/03
 ميلوتينوفيتش وآخرون  - )سري(  02/04
 هراركيا  08/04
 غوتوفينا وآخرون  08/04
 تشيفيميلوز. د   09/04
  وسليفانتشانني شيتسمرك  09/04
   وسليفانتشاننيشيتسمرك  09/04
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي  16/04
 بوشكوسكي وتارتشولوفسكي  16/04
  )سري(تش ي ميلوزيف.د  22/04
 لوزيفيتشمي. د   27/04
 )سري (هاراديناي وآخرون  27/04
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  الضميمة الثامنة 
  ) ورقة عمل(اجلدول الزمين حملاكمات احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

   ٢٠٠٩مايو / أيار٦اعتبارا من 
  

 القضاة أنتونييت وبراندلر وتريشسل وميندوا   بارليتس وآخرون
  ) شهرا٢١(سيسلي ) مؤجلة(

 القضاة أنتونييت والتانزي وهاروف
 ) شهرا٢٤(برييستش

 القضاة مولوتو ودافيد بيكار
 ) شهرا١٦(دورديفتش

 القضاة باركر وفالغ وبريد

) شهرا١٦(ستانسيتش وزوبليانني. م

) شهرا٣٠(كارادزسيتش 

 ) شهرا١١(لوكيتش ولوكيتش
ينغريت ودافيدالقضاة روبنسون وفان دين و

) شهرا٢١(ستانسيتش سياتوفيتش

 القضاة آجيوس وكوون وبروست وستول  بوبوفيتش وآخرون
 ) شهرا١٨(ماركاتش/سريماك/غوتوفينا

 القضاة أوريي وكينيس وغوونزا

) شهرا١٤(توليمري 

سيحاكمان عند وصوهلما:متهمان يف حالة فرار

 ضم حمتمل لقضية كرادزيتش-مالديتش

دزيتشها
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  الضميمة التاسعة
  )ورقة عمل(اجلدول الزمين للطعون املقدمة للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة   
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٢٠٠٩مارس / آذار٣

  الضميمة العاشرة
  )ورقة عمل(اجلدول الزمين للطعون املقدمة للمحكمة الدولية اجلنائية لرواندا   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بكيندي

 نتشاهيميغو

 زيغريانيارازو

 ) متهمني٤(سورا وآخرون باغو

 روكوندو

 ريرتاهو

كاملانزيرا
نزينغيمانا

سيتاكو

هانينغيكيمانا
باغاراغازا
نتاوكوليايو
نغرياباتواري

كانياروكريا
)متهمني٤ (الثانيةاحلكومةقضية

)متهمني٦(بوتاريقضية
غاتييت

 مونياكازي
 نزابونيمانا

)مستأنفني ٤ (الثانية العسكريةالقضية

) متهمني٣ (وآخرونكارميريا

ترمجةوثائق حتضريية/إحاطةجلسات استماعاألحكامصياغة

  سيحاكم األفراد الذين يوجدون يف حالة فرار عند وصوهلم 
  فردا ال يزالون يف حالة فرار١٣
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  املرفق الثاين
  

  ]باإلنكليزية والفرنسية: األصل[
  

 ليوغوســالفيا الــسابقة، ةتقريــر ســريج برامريتــز، املــدعي العــام للمحكمــة الدوليــ    
  )٢٠٠٤ (١٥٣٤ من قرار جملس األمن ٦وجب الفقرة املقدم إىل جملس األمن مب

    
  مقدمة    

 ١٥٣٤هذا هو التقرير احلادي عشر املقدم من املدعي العام عمال بقرار جملـس األمـن                  - ١
  .٢٠٠٤مارس / آذار٢٦املؤرخ ) ٢٠٠٤(
وقد أُحرز تقدم مهم خالل األشهر الستة األخرية صوب إكمـال نظـر القـضايا الـسبع                   - ٢

وعــالوة علــى ذلــك، قُطعــت أشــواط كــبرية يف إعــداد القــضايا . ليــا علــى احملكمــةاملعروضــة حا
مكتب املـدعي العـام ملتزمـاً       وال يزال   . األربع املتبقية املوجودة يف املرحلة التمهيدية للمحاكمة      

أمـام احملكمـة    ، للمقاضـاة    اهلارَبْين املتبقَيْين ومهـا راتكـو مالديـتش وغـوران هـادزيتش           بإخضاع  
وهـو  (بينما جيري إعداد قضية كرادزيتش للمحاكمة، صار اعتقال راتكو مالديـتش             و .الدولية

يف أقــرب وقــت ممكــن أمــرا ذا أولويــة ليتــسىن حماكمتــهما معــاً علــى ) شــريك حمتمــل يف التهمــة
  .ارتكباه من جرائم مشتركة ما
ت وخالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير، ركز مكتـب املـدعي العـام علـى أربـع أولويـا                   - ٣

ــسية، هــي  ــة؛   ‘ ١’: رئي ــة التعــاون  ‘ ٢’اســتكمال احملاكمــات ودعــاوى االســتئناف املتبقي كفال
إحالـة القـضايا وملفـات التحقيـق        ‘ ٣’الدويل لتوفري األدلة واعتقال اهلاربني مـن وجـه العدالـة؛            

 إىل السلطات الوطنية، وتقدمي املساعدة مـن أجـل االنتقـال جمـددا إىل اهليئـات القـضائية احملليـة؛               
ــة       ‘ ٤’ ــام يف هناي ــدعي الع ــّسر االســتعداد لتقلــيص حجــم مكتــب امل ــى حنــو يي ــوارد عل إدارة امل

  .املطاف باملوازاة مع استكمال احملاكمات ودعاوى االستئناف
  

  استكمال احملاكمات وإجراءات االستئناف    
لـى  فع. املدعي العام ملتزم بشدة باستكمال احملاكمات ودعاوى االسـتئناف املتبقيـة     إن    - ٤

فمـن بـني    . امتداد األشهر الستة األخرية، أحرز تقـدم كـبري صـوب إكمـال برنـامج احملاكمـات                
اآلن مرحلــة املتـهمني   متـهما ضـمن الــدعاوى الـسبع املعروضـة علــى احملكمـة، دخـل أحــد       ٢١

تـهم آخـر    وستنتهـــي املرافعــات النهائيـــة املتعلقــــة مب        ،  )لـوكيتش ولـوكيتش   (ة  ــة النهائي ــــاملرافع
، بــرليتش وآخــرون(، ويوجــد متــهمان يف مرحلــة الــدفاع  )بوبــوفيتش وآخــرون(عمــا قريــب 
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ــا وآخــرون و ــاء     )غوتوفين ــن إجــراءات االدع ــة م ــهمني يف مراحــل خمتلف ــة مت ــشلي(، وثالث ، شي
سـتة  (ومل يتبق يف املراحل التمهيدية للمحاكمة سوى أربع قضايا          ). برييشيتش، و دورديفيتشو

. تــوليمري، ووســيماتوفيتش ستانيــشيتش، ووزوبليــانني يــشيتشستان، وكــرادزيتش): متــهمني
  .وتتعلق مجيع القضايا بشخصيات سياسية وعسكرية رفيعة املستوى

وتعمـل أفرقـة    . وجيابه االدعاء العام حتديات جسيمة بسبب تشعب القـضايا وحجمهـا            - ٥
از التقـدم بكفـاءة   احملاكمة واالستئناف التابعة ملكتب املـدعي العـام بكامـل طاقتـها لكفالـة إحـر        

  .وسرعة على صعيد كل قضية على حدة
  

  احملاكمات    
 ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٦ يف نيميلوتينــوفيتش وآخــرشــكّل النطــق بــاحلكم يف قــضية    - ٦

ومت احلكـم بإدانـة مخـسة مـسؤولني صـربيني      . إجنازا مهما خالل هـذه الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       
ة واجلــيش والــشرطة، إلقــدامهم علــى الطــرد     ســابقني رفيعــي املــستوى يف قطاعــات الــسياس    

 مـن ألبـان كوسـوفو علـى امتـداد فتـرة ثالثـة أشـهر يف عـام                    ٧٠٠ ٠٠٠القسري ملا ينيف عـن      
. وتوجد هذه القـضية اآلن يف طـور االسـتئناف   . متهم سادسعلى  ومت احلكم بالرباءة    . ١٩٩٩

الـيت تـضم    عاليـة يف القـضايا      وقد أبان االدعاء العام عن قدرته على حتريك املالحقة القـضائية بف           
متهمني قياديني، وذلك من خالل احملاكمة املشتركة للمتهمني الضالعني يف الفعل اجلنـائي             عدة  
  .نفسه
ــالتقرير         - ٧ ــشمولة ب ــرة امل ــصلة باحملاكمــة خــالل الفت ومــن األحــداث املهمــة األخــرى املت
  :يلي ما

، نيبوبــوفيتش وآخــر قــضية متــهمني قيــاديني،الثانيــة الــيت تــضم عــدة  قــضية الدخــول   •  
 مرحلة املرافعات النهائية؛لوكيتش ولوكيتش وقضية 

ــضية     •   ــضائية يف قــ ــة القــ ــراءات املالحقــ ــام إجــ ــرون اختتــ ــا وآخــ  / آذار٥ يف غوتوفينــ
 ؛٠٠٩ مارس

  .برييشيتش ودورديفيتشإجراءات املالحقة القضائية يف قضييت كبري يف تقدم إحراز   •  
ــواريخ    - ٨ ــزام بت ــسبب أحــداث غــري     وتعــذّر االلت ــة للمحكمــة ب اســتراتيجية اإلجنــاز العام

 عنــدما أوشــكت إجــراءات املالحقــة القــضائية شيــشليوحــدث تــأخر كــبري يف قــضية . متوقعــة
ــة مــن        ــة املتبقي ــة احلــصول علــى األدل ــاجم عــن صــعوبة كفال ــهاء نتيجــة لإلرجــاء الن علــى االنت

ومت تنقــيح تــاريخ اإلجنــاز . وحتــوم شــكوك كــبرية حــول تــاريخ مواصــلة اإلجــراءات  . الــشهود
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، وصــار مــن املتوقــع اآلن  حبيــث يعكــس التقــدم احملــرز حــىت اآلن   دورديفيــتشاملتوقــع لقــضية 
  .٢٠٠٩ عوض أواخر عام ٢٠١٠اختتامها يف أوائل عام 

وقــد . الــدفاعمرافعــة وتتزايــد صــعوبة التخطــيط وإدارة الوقــت بــشكل أكــرب خــالل      - ٩
ــضية   ــأخرت قـ ــوكيتش تـ ــوكيتش ولـ ــري يف    يف أطوالـ ــة إىل التحـ ــة للحاجـ ــة نتيجـ ــا النهائيـ رهـ

 الــيت ســبق بالتــأثري يف الــشهود وإىل الــرد علــى الطعــون املتــأخرة يف األدلــة  املتعلقــة االدعــاءات 
 بــوترية أبطــأ مــن بــرليتش وآخــرونالــدفاع يف قــضية مرافعــة وســارت كــذلك أيــضا . تقــدميها
ال يتوقـع النطـق بـأي حكـم حـىت       اآلن عامهـا الرابـع و  برليتش وآخرونودخلت قضية  . املتوقع
  .٢٠١١عام 
 ستانيـــشيتش، ووســـيماتوفيتش ستانيـــشيتشومـــن املتوقـــع أن تبـــدأ إجـــراءات قـــضييت   - ١٠

 باالشـتراك مـع قـضية       مالديـتش وقد أخذت فرصة نظـر قـضية        .  قبل العطلة الصيفية   وزوبليانني
شكل منفـصل   ومن املقدر أن تستغرق حماكمـة راتكـو مالديـتش بـ           .  تتالشى بسرعة  كرادزيتش

وتشري التقديرات الواردة يف أحدث جدول زمين حملاكمات الـدائرة          .  شهرا وعامني  ١٨بني   ما
، مــع القــضايا النهائيــة، ٢٠١٠إىل أن معظــم أعمــال احملاكمــة املتبقيــة ســتنتهي يف أواخــر عــام  

اه ويـرد أدنـ    . أو منتـصفه   ٢٠١١، اليت لن تنتهي إال يف يف مطلع عـام           كرادزيتشباستثناء قضية   
  .القضايافرادى مزيد من التفاصيل بشأن التقدم احملرز يف 

ــضية    - ١١ ــشمل ق ــوفيتش وآخــر ت ــي      نيبوب ــسؤولني الرفيع ــن امل ــام ضــد ســبعة م  الئحــة اهت
املستوى يف اجليش الصريب البوسين ووزارة الداخلية بارتكـاب اإلبـادة البـشرية واالضـطهاد يف                

أغـسطس  /وبدأت احملاكمـة يف آب   . ١٩٩٥ام  ا وزيبا يف ع   سحق مسلمني بوسنيني يف سريربنيت    
، عنـد إقفـال إجـراءات االدعـاء العـام، كـان قـد عـرض                 ٢٠٠٨فربايـر   /وحبلول شباط . ٢٠٠٦

ــادات الــشهود، وعــدة آالف مــن األحــراز   ٣٦ شــاهدا، و ١٥٠علــى احملكمــة  ــادة مــن إف .  إف
فــي ، وأدىل آخــر شــاهد مــن شــهود الن٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢وبــدأت إجــراءات الــدفاع يف 

 إفـادة  ٢٩ شـهادة شـفوية، و    ٩٥وقدمت أفرقـة الـدفاع      . ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢بشهادته يف   
. ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١ول  ـــ ة حبل ــــ ات اخلتامي ـــ وسـتكتمل املرافع  . رازـــ شهود، ومئات األح  

ــشهد         ــشهود، ومل ت ــدد ال ــادة أو ع ــى ســاعات اإلف ــود عل ــة أي قي ــدائرة االبتدائي ومل تفــرض ال
ومـــن اجلـــائز صـــدور احلكـــم قبـــل هنايـــة  .  قانونيـــة أو إجرائيـــة كـــبريةاترياحملاكمـــة أي تـــأخ

  .٢٠٠٩ عام
متهمني قياديني، واليت توجد قيـد احملاكمـة،        اليت تضم عدة     نيبرليتش وآخر ويف قضية     - ١٢
وجملـس  الكرواتيـة  هتام ضـد سـتة أفـراد رفيعـي املـستوى يف مجهوريـة هرسـك البوسـنة          االوجه  ي

مــسلمني بوســنيني وصــربيني يف اجلنــوب الغــريب مــن البوســنة       اضــطهاد بالــدفاع الكــروايت،  
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 يف حـوايل   (٢٠٠٦أبريـل   /وبـدأت احملاكمـة يف نيـسان      . ١٩٩٤ و   ١٩٩٣واهلرسك يف عـامي     
وأقفلـت إجـراءات االدعـاء يف       ). ميلوتينـوفيتش وآخـرون   قضية  الوقت نفسه الذي بدأ فيه نظر       

شهود، الـ  اتإفـاد مـن    ١٠١دمي   شـاهدا، وتقـ    ١٤٥ عقب اسـتدعاء     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
. ٢٠٠٨مـــايو / أيـــار٥الـــدفاع يف مرافعـــة وبـــدأت .  حـــرز٤ ٠٠٠وعـــرض مـــا يربـــو علـــى 

، مهـا يـادرانكو بـرليتش وبرونـو سـتوييتش، عقـب            واكتملت مرافعات الدفاع املتعلقـة مبتـهمني      
مرافعـة الـدفاع     توبـدأ .  حـرز  ٢ ٠٠٠ شاهدا لكل منهما وعرض ما ينيف عـن          ١٩استدعاء  
وبــالنظر إىل الوقــت . ٢٠٠٩مــايو /املتــهم الثالــث، ســلوبودان براليــاك، يف بدايــة أيــار باخلاصــة

الذي خصصته الدائرة ألفرقة الدفاع املتبقية، تـشري التوقعـات احلاليـة إىل أن املرافعـات اخلتاميـة             
  .٢٠١٠لن تقدم حىت أواخر 

ــه، أقفلـــت     - ١٣ ــبق توقعـ ــا سـ ــات وكمـ ــضية  مرافعـ ــاء يف قـ ــا وآخـــ االدعـ  يف ونريغوتوفينـ
ــارس /آذار ــدأ   ٢٠٠٩م ــع أن تب ــن املتوق ــات ، وم ــار  مرافع ــدفاع يف أواخــر أي ــايو /ال . ٢٠٠٩م
إىل أنيت غوتوفينا، اجلنرال يف اجليش الكـروايت، وإيفـان تـشريماك،            ضمن القضية   هتام  االوجه  يو

ة القائد السابق حلامية كنني، ومالدين ماركاتش، القائد السابق للـشرطة اخلاصـة التابعـة لـوزار               
الداخلية ومساعد وزير العدل، بارتكاب جرائم خالل عملية العاصفة، وهـي عمليـة عـسكرية               

 إفــادات مكتوبــة، ١٠٤ شــاهدا، و ٧٨وقــدم االدعــاء العــام . ١٩٩٥عــام يف شــنتها كرواتيــا 
  . يوما١٧٥ حرز يف ٢ ٥٠٠يربو على  وما
يل نفسه يف مواجهـة     ويتولّى فوييسالف شيشلي، رئيس احلزب الراديكايل الصريب، متث         - ١٤
ــة بلــدان     ١٤ ــداد ثالث وقــد .  اهتامــا بارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد اإلنــسانية علــى امت

، أرجأت الدائرة احملاكمـة لغايـة     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١١ويف  . شهدت احملاكمة عدة تأخريات   
ــة نزاهــة إجــراءات احملاكمــة      ــسّوى    . إشــعار آخــر مــن أجــل كفال ومــن غــري الواضــح مــىت ست

ـــات التــالـــصعوب ـــي تـــسببت فــ ـــي اإلرجــ ـــاء ومتـــ ـــى سيمكــ ـــن استئنــ ــةـــ ــة . اف احملاكمـ ومثـ
مكتـب  نقـل  ويف غـضون ذلـك،   . مرافعاتـه يف إطار مل يستدعيهم االدعاء العام بعد      شاهدا   ١١

كلفهـم  املدعي العام معظم أعضاء فريـق احملاكمـة بـشكل مؤقـت إىل أفرقـة حماكمـة أخـرى أو                     
  .الضطالع مبهام أخرىبا

وزارة الـشؤون الداخليـة     املـساعد سـابقا يف      لـوزير   ايفيتش،  دوردفالستيمري  ُوجهت ل و  - ١٥
 ارتكاب جرائم ضد السكان األلبان يف كوسـوفو         ة، هتم جهاز األمن العام هبا   الصربية، ورئيس   

ــدأت . ١٩٩٩عــام  ــهحماكموب ــاين ت ــاير / يف كــانون الث ــذل و. ٢٠٠٩ين ــا يف  تب ــة االدعــاء م هيئ
دلـة  األضية يف أسرع وقت ممكن، مبا يف ذلـك عـن طريـق اقتـراح تقـدمي                  هذه الق لعرض   وسعها

  .لشهودل إفادات خطيةيف شكل 
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يئـة األركـان    هليتش، الـرئيس الـسابق      ششيلو برييـ  تـ ضـد موم  املرفوعـة   القضية  وانطلقت    - ١٦
ــة للجــيش اليوغوســاليف   ــشرين األول١يف  العام ــوبر / ت ــة أن   . ٢٠٠٨أكت ــة العام ــع النياب وتتوق

 أو قبـل    ٢٠٠٩سـبتمرب   /ة أيلـول  ـــ هنايحبلـول    -دد  ـــ ي املوعـد احمل   ـــ فز القضية   ــن جتهي ــي م ــتنته
  . التاريخذلك
اثنـان مـن كبـار      مهـا   يتش وفرانكـو سـيماتوفيتش، و     شا ستانيـ  تـش وفييحماكمـة   وتأخرت    - ١٧
الــدائرة وأعــادت . يتششا ستانيــتــشوفيي بــسبب مــرض ،عــضاء جهــاز أمــن الدولــة يف بلغــراد أ

.  احملاكمـة  فـتح اودة  مبعـ أبريـل، أمـرت الـدائرة       /يف هنايـة نيـسان    و. التمهيديـة رحلـة   امل القضية إىل 
جلـسة  ومـن املقـرر عقـد       . ٢٠٠٩مـايو   /أيـار  ١٢يف  السـتعراض سـري القـضية       وُنظمت جلـسة    

ى املرافعـات االسـتهاللية يف      ـــ رر االسـتماع إل   ــــ ن املق ـــ وم. ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٨ي  ــف ةــمتهيدي
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣ و ٢االستماع إىل الشهود يف بدء ، و٢٠٠٩مايو /أيار ٢٥
علـى قـدم     يف القضية املرفوعة ضـد رادوفـان كـارادزيتش           التمهيديةاإلجراءات  وجتري    - ١٨

املقدمـة مـن    االهتـام املعدلـة     الئحـة   ، أكدت الدائرة االبتدائيـة      ٢٠٠٩فرباير  /في شباط ف. وساق
، وتوضـحها والوقـائع،   القانونيـة   مـن حيـث اجلوانـب       ات  االدعـاء  ستكملاليت تـ  هيئة االدعاء، و  
متهيــديا  امؤقتــأودعــت هيئــة االدعــاء مــوجزا  ، ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٨ ويف. وتــبني تفاصــيلها

ومـن أجـل زيـادة    . يهـا عتمد علي إىل األدلـة الـيت سـ   ةشـار اإل تفاصيل مرافعـة االدعـاء مـع      تهضمن
 فيهـا   الـيت تطلـب  اللتماساتديد من ا الع قدمت هيئة االدعاء ،الدفوعاتكفاءة وسرعة عرض    

وكخطـوة  . إجـراءات أخـرى   إطـار    يففيهـا   الفـصل   قـضائيا بوقـائع جـرى       اإلحاطـة    الدائرة   من
 إىل االعتمــاد علــىاالدعــاء، كلمــا أمكــن ذلــك، ســتعمد هيئــة أخــرى لتقــصري مــدة احملاكمــة، 

 يف أثنـاء    ياخـص شالـذين ينبغـي االسـتماع إلـيهم         الشهود اخلطية للحد من عدد الشهود       بيانات  
الـدائرة علـى هـذا اإلجـراء،     وافقـت   إذا  فـ .  الشفوية، على التوايل   ماحملاكمة أو احلد من شهاداهت    

ة االدعــاء بتحــضري األدلــة الــيت تثبــت ــــة لقيــام هيئــة الــضروريــــدة الزمنيـــــرا املــــســتنخفض كثي
يف الـيت سـُتعقد      ةالقادمـ يديـة   اجللـسة التمه  احملاكمـة بعـد     دأ  ــومن املتوقع أن تب   . ةــاس اجلرمي ــأس
الـيت  لتزامـات  االختلـف  مب لوفاءلهيئة االدعاء كل ما يف وسعها   تبذل  و. ٢٠٠٩يوليه  /متوز ٢٠

استكــشاف ســبل اختــزال املــدة الزمنيــة الــيت يــستغرقها وتقـع علــى عاتقهــا يف الفتــرة التمهيديــة  
 جيعــل مــن الــصعب  سه لنفــيتشزرادوفــان كــارادمتثيــل غــري أن . عــرض األدلــة أثنــاء احملاكمــة 

  .ستنداتاملوقائع أو ال بشأنىل اتفاق إلتوصل ا
ستانيــشيتش يف قــضية  ُعقــدت جلــستان حتــضرييتانوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ١٩

البوسـنة  صريب سـابق يف  يتش، وزير داخلية شستانيميتشو ضد مرفوعة  قضية  وهي  ،  وزوبليانني
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ــانني، رئــيس  ،واهلرســك ــا لوكــاز خــدمات األمــن مركــ وســتويان زوبلي ــة . يف باني وتتوقــع هيئ
  . القضائية الصيفيةحلول اإلجازةاالدعاء أن تبدأ احملاكمة قبل 

زدرافكـو  يقـوم   و.  هـذا اخلريـف    هـا البـدء في  حىت ميكن   اكمة توليمري   وجيري اإلعداد حمل    - ٢٠
 جـيش   يـسية يف  التـابع هليئـة األركـان الرئ      سابق لقائـد االسـتخبارات واألمـن        الساعد  املتوليمري،  

 الـيت   دةاملـ  جيعـل مـن الـصعب تقـدير طـول            مـا هذا  و. نفسه يف احملاكمة  بتمثيل  ،  صرب البوسنة 
 مـن   ١٩٠ا جمموعـه    عـن اعتــزامها االسـتعانة مبـ       هيئة االدعاء   أعربت  وقد  . احملاكمةستستغرقها  

، كــإجراء خطيــة اتإفــادمنــهم ب ١٢٥يــديل و منــهم بــشهادهتم شخــصيا، ٦٥، يــديل الــشهود
رابـع   ستكون   توليمريوحيث إن حماكمة    . احملاكمةاليت تستغرقها   دة  املحلد من طول    ىل ا يرمي إ 

سبق البـت   االعتماد على وقائع    فإنه من املمكن    أمام احملكمة،   جتري  سريربينيتسا  ختص  حماكمة  
زئيـا علـى اسـتخدام األدلـة     جمـدة احملاكمـة     وسيعتمد طـول    .  على ذلك  دائرةالذا وافقت   فيها إ 
  . شهرا٣٠ىل تلك املدة إصل تن أكن ، ومياخلطية

  
  قضايا االستئناف    

خـالل الفتـرة املـشمولة      و. قضايا االسـتئناف مـستمرا    بشأن  هيئة االدعاء   عمل  ال يزال     - ٢١
 ،كراييـــــشنيك ومركـــــشيتشقـــــضييت بـــــالتقرير، أصـــــدرت دائـــــرة االســـــتئناف احلكـــــم يف 

املـشمولني بـاحلكم    تهمني الستة    ضد مخسة من امل    اطعونوستقدم هيئة االدعاء    . فانتشاننييوسلي
  .من معه وميلوتينوفيتشهم ، و الصادر ضد عدة متهمنياألول
قبـل املواعيـد الـيت حتـددها         وتبذل هيئة االدعـاء مـا بوسـعها لتقـدمي طلبـات االسـتئناف               - ٢٢

طلبـات اسـتئناف    مت االنتـهاء مـن تقـدمي        وقـد   . سـتماع اال جلسات   الدائرة هبدف التعجيل بعقد   
ودراغــــان ميلوشــــيفيتش وبوشكوســــكي وتارتشولوفــــسكي،  وآخــــرين، ادينــــايهارقــــضايا 
، وأصــبح االدعــاء مــستعدا لالنتقــال إىل اخلطــوة التاليــة حاملــا حتــدد دائــرة االســتئناف وديليــتش

قـضييت  يف تقـدمي مرافعاهتـا اخلتاميـة    أن تنتـهي مـن   وتتوقع هيئـة االدعـاء      . موعدا جللسة استماع  
  .يةصيفقبل حلول اإلجازة القضائية ال يلوشيفيتشمودراغان وآخرين  يهارادينا

علـى قـدم    خـالل األشـهر الـستة املقبلـة         االسـتئناف   العمل اخلاص بدعاوى    وسيتواصل    - ٢٣
مـسة  والطعـون اخل  سيما بتحـضري مـوجزات الطعـون اخلمـسة املقدمـة مـن االدعـاء              ال، و وساق

توقـع  ، يُ ٢٠٠٩الثاين من عام    يف النصف   و. وآخرين ميلوتينوفيتش يف قضية الدفاع  املقدمة من   
الثانيــة املتعــددة يف القــضية وكــذلك ، لــوكيتش ولــوكيتشقــضية يف ابتــدائي أن يــصدر حكــم 

وسـيكون  .  وآخـرين غوتوفينـا أيـضا يف قـضية    ورمبـا  ،وآخـرين  بوبـوفيتش   وهي قضية  املتهمني،
تمــل وال ُيتوقــع أن يك.  قــضية مــن قــضايا االســتئناف٢٤قائمــة تــضم شــعبة االســتئناف لــدى 

  .٢٠١٣قبل عام العمل يف قضايا االستئناف 
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  قضايا انتهاك حرمة احملكمة    
.  مــسألة خطــريةا احملكمــة باعتبارهــانتــهاك حرمــةمــسألة التعامــل مــع يواصــل املكتــب   - ٢٤
ُيـشتبه  عـدة حـاالت   عرض االدعاء العـام علـى دوائـر احملكمـة        خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     ف
  .اك حلرمة احملكمةتنطوي على انته أهنا يف
الـصادر يف  ، قدم االدعاء إخطـارا بـالطعن يف احلكـم      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٢ويف    - ٢٥
ــا وة ــقــضي ــاهاراكي ــضية  مورين ــة احملكمــة  ، وهــي ق ــهاك حلرم ــانت ـــناشئ ــضية  نة م ــاق  يهارادين

  .وآخرين
  

  التعاون الدويل    
ــزال   - ٢٦ ــام   ال ي ــدعي الع ــب امل ــمكت ــى  سعى إىل ي ــن دول   ااحلــصول عل ــل م ــاون الكام لتع

 مـن   ٢٩يوغوسالفيا السابقة وغريها من الدول لتنفيذ واليته، كما هو مطلوب مبوجـب املـادة               
  .النظام األساسي للمحكمة

  
  التعاون من جانب دول يوغوسالفيا السابقة    

االت اجملـ سـيما يف    ال يزال تعاون دول يوغوسالفيا السابقة يكتـسي أمهيـة حيويـة، وال              - ٢٧
ــةالتال ــشهود،   ) ١(: ي ــائق وال ــشهود،  ) ٢(الوصــول إىل احملفوظــات والوث ــة ال ــذل ) ٣(ومحاي وب

اجلهود للعثور على الشخصني اللذين ال يزاالن فارين من العدالـة واعتقاهلمـا ونقلـهما، واختـاذ                 
  .تدابري ضد من يقدم الدعم هلما

املـدعي العـام   مـع  اجت، يف الوقـت املناسـب  حتقيـق التعـاون يف هـذه اجملـاالت          ومن أجل     - ٢٨
خالل الفترة املشمولة بالتقرير مع السلطات السياسية والقضائية يف صـربيا وكرواتيـا والبوسـنة               

علـى  ولني  ؤر مع كبار املـس    وحاتوباإلضافة إىل ذلك، يواصل مكتب املدعي العام ال       . واهلرسك
  .لوطنيةااالدعاء  وتطوير الشراكة القائمة مع مكاتب ،الدولة وعلى مستوى العملصعيد 
زيــادة ال بــد مــن فــضال عــن التعــاون بــني مكتــب املــدعي العــام وســلطات الــدول،    و  - ٢٩

 عتـرض وهناك عدد من العقبات اليت ت     . التعاون يف اجملال القضائي بني دول يوغوسالفيا السابقة       
 عراقيـل ، مبـا يف ذلـك حظـر تـسليم رعايـا دولـة إىل دولـة أخـرى، وال                   من هذا القبيل  تعاون  قيام  
هـذه العوائـق ميكـن أن هتـدد       و. نقل قـضايا جـرائم احلـرب بـني الـدول          اليت حتول دون    نية  القانو

وتعـذر    املـشتبه فـيهم  تـسليم املتهمني الستحالة جناح التحقيق يف قضايا جرائم احلرب وحماكمة    
فيهـا  تقـوم املالحقـة القـضائية       أيضا على القضايا الـيت ينبغـي أن         احلالة   ههذوتؤثر  . دلةتبادل األ 
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مجيـع الـسلطات    وجيـب علـى     . مكتـب املـدعي العـام     حييلـها   التحقيق  تتعلـق بـ   أسـاس مـواد     على  
  .ستعجالعلى وجه االاملسائل أن تعاجل هذه املعنية 

  
  تعاون صربيا    

  . مع مكتب املدعي العامايف تعاوهناملزيد من التقدم صربيا أحرزت   - ٣٠
مـساعدة مـن حيـث      مـن   صربيا  ه  استمر التحسن فيما تقدم   يف األشهر الستة املاضية،     و  - ٣١

ــى   ــائق احملفوظــات االطــالع عل ــوفري الوث ــة  يف الوقــت املناســب  صــربيا وردت . وت ــى الغالبي عل
مجيـع الطلبـات   وقامـت بتلبيـة   العظمى من طلبات املساعدة املقدمـة مـن مكتـب املـدعي العـام،        

.  بنجـاح  اجلهـود هـذه اجمللـس الـوطين الـصريب للتعـاون مـع احملكمـة       وقـاد  . اهلامة العالقـة تقريبـا   
احليلولـة  هـذا االجتـاه و  اسـتمرار  ضـمان  علـى   مكتب املـدعي العـام الـسلطات الـصربية          ويشجع  

ذا أمهيــة  مــن مــساعدة يف هــذا الــصددتلــك الــسلطات قدمــه فــسيظل مــا ت.  الرجــوع عنــهدون
  .كارادزيتش قضية  ذلك، مبا يفلكبار القادةقصوى خالل احملاكمات املقبلة 

طلبـات حمـددة    ليف الوقت املناسب    ولسلطات الصربية على حنو كاف      اوقد استجابت     - ٣٢
بعـض  يف  و. تيسري مثـول الـشهود أمـام احملكمـة        ما يتعلق ب  سيما في  الوللحصول على املساعدة،    

الــصريب املتخــصص يف مكتــب املــدعي العــام كــل مــن علــى الفــور اســتجاب ددة، احملــاالت احلــ
املعرضـني  ضـمان سـالمة الـشهود       ترمـي إىل    بـات   لطلالـصربية   منيـة   جهزة األ جرائم احلرب واأل  

ال يــزال ميثــل التــأثري علــى الــشهود ونظــرا ألن . عــن طريــق اختــاذ تــدابري معينــةوذلــك  ،للخطــر
العمـل  سيواصـل   فـإن املكتـب     مشكلة خطرية ويشكل مصدر قلـق بـالغ ملكتـب املـدعي العـام،               

  .ثل هذه احلاالتمعند الوقوف على  يهاكثب مع السلطات الصربية واالعتماد علعن 
أكثـر  الفـارين مـن العدالـة        راتكو مالديتش وغوران هادزيتش      ىإلقاء القبض عل  ويظل    - ٣٣

علــى املعلومــات املتاحــة وبنــاء . صــربياجانــب  فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــن األمــور مــدعاة للقلــق
  .متناول السلطات الصربيةيوجدان يف ن فاريمكتب املدعي العام أن كال اليعتقد حاليا، 
اجلهــود الــيت تبــذهلا  كثــب تتبــع عــن مكتــب املــدعي العــام  يف هــذا الــصدد، يواصــل  و  - ٣٤

ــور علــى هــ   ــسلطات الــصربية للعث ــه يف اال  بانتظــام يرســل و،ينفــار الذينال جتماعــات مــن ميثل
املـدعي  وأطلعـت الـسلطات الـصربية       . فـارين تعقـب ال  املعين ب فريق العمل   اليت يعقدها    يةالتنسيق
، ٢٠٠٩مـايو   /أبريـل وأيـار   /خالل الزيارة اليت قام هبا إىل بلغراد يف نيـسان         بشكل كامل،   العام  
  .لتعقب الفارينمنية جهزة األاألاجلهود اليت تبذهلا على 
املزيــد مـن التقــدم علـى صــعيد   أُحـرز  يتش، زمنـذ إلقـاء القــبض علـى رادوفــان كـاراد    و  - ٣٥

خطــوات لتحــسني كفــاءة  وفريــق العمــل فقــد اختــذ جملــس األمــن القــومي لــصربيا   . العمليــات
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مــصممة األجهــزة ويبــدو أن هــذه .  احلكومــةأجهــزةالعمليــات اجلاريــة والتنــسيق بــني خمتلــف  
عمليــات تفتــيش وجتــري . الفــارين املتبقــيني وإلقــاء القــبض عليهمــاوقــادرة علــى حتديــد مكــان 

علـى الـرغم مـن    و.  هلمـا الـدعم تقـدمي  وشـبكات  فـارين  الللوصـول إىل  واسـعة النطـاق   معقدة و 
فقـد حتـسنت بـصورة      ،   الـيت أجريـت مـؤخرا      عض أوجه القصور يف عمليات التفتيش والضبط      ب

ــة  عامــة أجهــزة   ــة بالتعقــب مــن حيــث  احلكومــة املكلف ــاءة املهني ــات النــب اإىل جو. الكف عملي
. لمعلومـات املتاحـة حاليـا     ل لنيوحتليـل شـام   االضطالع باستعراض   جيري  ،  اجلارية على األرض  

 هامـة معلومـات   مل تـتم االسـتفادة مـن        جهزة األمن واالستخبارات،    ألفي ظل القيادة السابقة     ف
حاليـا  الـسلطات  تعيد  ،ونتيجة لذلك. فارينتؤدي إىل إلقاء القبض على ال كان من املمكن أن     

مجيـع األدلـة الـيت ميكـن أن         تحقـق مـن     ت و ،متاحـة يف الـسابق    اليت كانـت    حتليل مجيع املعلومات    
  .تساعد يف حل القضية

لموسة يف املستقبل القريب، جيـب علـى        واملجيابية  اإلنتائج  املزيد من ال  جل حتقيق   من أ و  - ٣٦
علـى مـستوى    املنجـز   عمل املهين   لالدعم الالزم ل  مجيع أشكال   السلطات الصربية مواصلة تقدمي     

 يفـضي   امناخـ أن هتيـئ     ها،أعـضائها وكبـار مـسؤولي     ب ،احلكومةعلى   يتعنيولذلك،  . العمليات
شكك يف الـيت تـ   ةالـسلبية وغـري املـربر   األقوال وأما . مع مكتب املدعي العامإىل حتسني التعاون   

علـى  تـؤثر سـلبا     أنميكـن بـل  يف هـذا الـصدد بنتـائج عكـسية،     فهي تـأيت  نزاهة احملكمة الدولية    
  .تعاون صربيا مع احملكمة

  
  تعاون كرواتيا    

ات املـساعدة بـشكل    خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، اسـتجابت كرواتيـا ألغلبيـة طلبـ               - ٣٧
وباإلضــافة إىل ذلــك، اســتمر مكتــب املــدعي العــام احلكــومي يف  . ناســبكــاف ويف الوقــت امل

  .كتب املدعي العام استجابة لطلبات حمددةاملناسبة ملاملساعدة يف تقدمي كرواتيا 
 يواجــه صــعوبات خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   مكتــب املــدعي العــام ظــل غــري أن  - ٣٨

وحتديدا، باءت بالفشل حماوالت مكتـب      . غوتوفينا وآخرين ن كرواتيا يف حماكمة      تعاو لضمان
الـيت  ‘ عملية العاصفة ’املدعي العام احلصول على عدد من الوثائق العسكرية الرئيسية املتصلة بـ            

يف هذا اجملال منذ تقدمي التقريـر األخـري         يذكر  تقدم  ومل حيرز   . ١٩٩٥عام  مت االضطالع هبا يف     
  . جملس األمنللمكتب إىل

 املتــصلة املعينــة حــدد مكتــب املــدعي العــام بدايــةً عــددا مــن الوثــائق، ٢٠٠٧عــام يف و  - ٣٩
وبعـد حمـاوالت عديـدة فاشـلة للحـصول علـى هـذه الوثـائق، أمـرت                  . بقضية غوتوفينـا وطلبـها    

دمي سبتمرب املاضي، بنـاء علـى طلـب مـن االدعـاء العـام، بتقـ             /الدائرة االبتدائية كرواتيا يف أيلول    
 عن خطوات التحقيـق الـيت اختـذهتا لتحديـد مكـان الوثـائق املطلوبـة وعـن النتـائج                     مفصلتقرير  
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وأثنـاء التحقيـق، قـدمت كرواتيـا بعـض          .  مكـررا  ٥٤اليت توصلت إليهـا، وذلـك عمـال باملـادة           
 الـشرطة، وبعـض املعلومـات       صادرة عن ما طُلب من تقارير خاصة      ومنها  الوثائق ذات الصلة،    

كـان ينبغـي أن     الـيت   عـدد مـن الوثـائق       يف عهـدهتا     اجلهـات الـيت كـان      تسلـسل د  يحتداملفيدة يف   
هـذا  نتـائج    أنبيـد   .  خمزونـة يف احملفوظـات العـسكرية الكرواتيـة لكنـها ال تـزال مفقـودة                تكون

ــا يف إنكــار وجــود    . حمــدودةكانــتالتحقيــق اإلداري   وعــالوة علــى ذلــك، اســتمرت كرواتي
 وثيقـة رئيـسية     ٢٣ أقـرت كرواتيـا بـأن     ،  ٢٠٠٩فربايـر   /ويف شباط .  من الوثائق املطلوبة   العديد

. موجـودة ولكـن ال يعـرف مكاهنـا        يزال االدعاء العام يبحـث عنـها،        ال   اليت   ٩٨من الوثائق الـ    
ــة    ــار.ووافقــت علــى مواصــلة البحــث عنــها علــى ســبيل األولوي ، قــدمت ٢٠٠٩مــايو / ويف أي

تسلـسل اجلهـات    اري ومعلومـات تكميليـة عـن        كرواتيا نتائج إضافية توصل إليها التحقيق اإلد      
وحىت اليوم، مل ُيقـدَّم أي مـن الوثـائق الرئيـسية الـثالث              .  الوثائق املفقودة يف عهدهتا    اليت كانت 
رف مـة تـش  وملا كانت احملاك. وال تزال هذه القضية قيد النظر أمام الدائرة االبتدائية       . والعشرين

 كرواتيـا علـى مواصـلة حتقيقهـا بـصورة شــاملة      علـى االنتـهاء، فـإن مكتـب املـدعي العـام حيــث      
  .وتركيز جهودها على حتديد مكان هذه الوثائق الرئيسية وتقدميها إىل احملكمة الدولية

  
  تعاون البوسنة واهلرسك    

ال تــزال ســلطات البوســنة واهلرســك تتــيح الوصــول إىل احملفوظــات احلكوميــة وتــوفر      - ٤٠
ساعدة املـ االسـتجابة بـشكل مناسـب لطلبـات         ت أيـضا    تلك الـسلطا  تواصل  و. الوثائق املطلوبة 

ومـا فتئـت الـسلطات علـى     . ددة، وخصوصا عن طريـق تيـسري مثـول الـشهود أمـام احملكمـة            احمل
ــسرعة          ــستجيب ب ــني احلــني واآلخــر، ت ــانني، ب ــن الكي ــى صــعيد كــل م ــصعيد املركــزي وعل ال

العــام، وذلــك يف وبالــشكل املناســب لطلبــات املــساعدة احملــددة الــصادرة عــن مكتــب املــدعي  
  .غضون مهلة قصرية جدا

ويشجع مكتب املدعي العام سـلطات إنفـاذ القـانون والـسلطات القـضائية يف البوسـنة                   - ٤١
واهلرسك على اختاذ التدابري الالزمة ضـد الـذين يـساعدون الفـارين املتـبقّني علـى اإلفـالت مـن           

  .ذاً فعاالًالعدالة أو يعوقون بأي شكل آخر تنفيذ احملكمة لواليتها تنفي
ومن دواعي القلق البالغ أن يكون رادوفان ستانكوفيتش، الذي وجهـت إليـه احملكمـة                 - ٤٢

 مبا فيها االغتصاب، ال يزال فارا مـن وجـه           ،جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب    ارتكاب  هتمة  
 عمـال  ٢٠٠٥مـايو  /وكانـت احملكمـة الدوليـة قـد نقلتـه إىل البوسـنة واهلرسـك يف أيـار            . العدالة
 سـنة يف    ٢٠ سـنتني بينمـا كـان يقـضي عقوبـة مـدهتا              منـذ  مكـررا وفـّر مـن الـسجن          ١١باملادة  

ضـــد املـــسؤولني عـــن فـــراره  وينبغـــي أن تتخـــذ ســـلطات البوســـنة التـــدابري الالزمـــة  . اتـــشفو
  .فيه والضالعني
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ــام      - ٤٣ ــدعي الع ــب امل ــل مكت ــيت     ويأم ــة ال ــة الداخلي ــسياسية واهليكلي ــصاعب ال ــؤثر امل أال ت
  .لبوسنة واهلرسك تأثريا سلبيا على تعاوهنا مع احملكمة الدوليةتواجهها ا

  
  تعاون الدول واملنظمات األخرى    

يواصل مكتب املدعي العام االعتماد على الدول واملنظمات الدوليـة يف تقـدمي الوثـائق                 - ٤٤
 وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن تقـدمي        . واملعلومات املطلوبـة لـشىت احملاكمـات ودعـاوى االسـتئناف          

ــة ســالمة ا      ــه لكفال ــد من ــر ال ب ــدويل للمــساعدة أم ــهم   اجملتمــع ال ــاكن إقامت ــيري أم ــشهود، وتغ ل
  .احلاجة عند
ويعرب مكتب املدعي العام عن تقديره للـدعم املقـدم مـن الـدول واملنظمـات الدوليـة                    - ٤٥

ات واإلقليمية مثل االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا وجملـس أوروبـا واملنظمـ          
وســيظل هــذا الــدعم حامســا  . غــري احلكوميــة، مبــا فيهــا تلــك الناشــطة يف يوغوســالفيا الــسابقة  

  .للمضي قدما يف أعمال احملكمة
  

  االنتقال إىل املقاضاة احمللية    
إىل احملـاكم الوطنيـة   لفات واملواد املتصلة بالقـضايا املـشمولة بـالتحقيق         ال تزال إحالة امل     - ٤٦

ــسيا   ــصرا رئي ــصة عن ــة   املخت ويواصــل مكتــب  . يف اســتراتيجية اإلجنــاز اخلاصــة باحملكمــة الدولي
املدعي العـام دعـم جهـود املقاضـاة الوطنيـة عـن طريـق تيـسري الوصـول إىل املعلومـات واألدلـة                        

  .املتاحة يف الهاي
كتــب املــدعي العــام عالقــات عمــل إجيابيــة مــع مكتــب املــدعي العــام احلكــومي يف   ملو  - ٤٧

وكـثريا  . رائم احلـرب يف صـربيا  اتيـا، ومكتـب املـدعي العـام املعـين جبـ       البوسنة واهلرسـك، وكرو   
  .مع نظائره بشأن عدد من القضايااملكتب يتشاور  ما
  

   مكررا١١باملادة  شمولةالقضايا امل    
 مكـررا اسـتخداما     ١١كما ذُكر سابقا، استخدمت إجـراءات اإلحالـة مبوجـب املـادة               - ٤٨

  . و قابلة لإلحالةكامال ومل يعد هناك قضايا أخرى تبد
صدور ومن القضايا الست اليت أحيلت إىل البوسنة واهلرسك، اخُتتمت أربـع قـضايا بـ                - ٤٩

 ؛ وال تـزال قـضية      واحـدة  حكم استئناف هنائي؛ وجرى االنتهاء مـن مرحلـة احملاكمـة يف قـضية             
 ويواصل مكتب املدعي العام مساعدة سـلطات البوسـنة والعمـل يف    .  يف مرحلة احملاكمة   أخرى

واخُتتمـت مرحلـة   . يف حماكمـة ميلـوراد تـربيتش     لـدعم اإلجـراءات الوطنيـة       ارتباط وثيـق معهـا      
  الــيت أحيلــت إىل كرواتيــا، وُينتظــر صــدور حكــم اســتئناف هنــائي اياالقــضإحــدى احملاكمــة يف 
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وأمـا القـضية الـيت نقلـت إىل صـربيا، فقـد علقـت مؤقتـا           .  عن احملكمـة العليـا يف كرواتيـا        بشأهنا
وليس واضحا اآلن مىت سيستعيد املتهم صحته ليتمكن من املثـول           . ل صحة املتهم  بسبب اعتال 

وطلــب مكتــب املــدعي العــام أن تبقــى  . ذلــك ســيحدث بالفعــلأمــام احملكمــة أو مــا إذا كــان 
  . تستجد املكتب بأية تطوراتتبلغالوضع وأن ب علمالسلطات الصربية على 

رصـد إجـراءات احملاكمـة واالسـتئناف يف          أوروبـا وتواصل منظمـة األمـن والتعـاون يف           - ٥٠
ــا باســم مكتــب املــدعي العــام،      ــة إىل البوســنة واهلرســك وكرواتي  تقــارير تقــدموالقــضايا احملال

للتقــارير كأســاس هــذه نظمــة امل  وتــستخدم تقــارير.منتظمــة عــن هــذه اإلجــراءات إىل املكتــب
 .كمة احمل قضاة إىل كل ثالثة أشهرملدعي العاماملرحلية اليت يقدمها ا

  
   مواد التحقيق إىل السلطات الوطنيةإحالة    

إىل مكتـب  ها  لتـسليم   واستعراضـها  مكتب املـدعي العـام جتميـع مـواد التحقيـق          يواصل    - ٥١
مكتــب أعــد األشــهر الــستة املاضــية،  وخــالل . لبوســنة واهلرســكاحلكــومي يف ااملــدعي العــام 

ــواد حتقيـــق   ــام مـ ــه تتعلـــقاملـــدعي العـ ــا جمموعـ ثـــالث بلـــديات يف تغطـــي و مـــشبوهني ١٠ مبـ
يف احلكـومي    مكتـب املـدعي العـام        إىليل مجيـع املـواد      حي ويتوقع املكتب أن  . واهلرسك البوسنة
الـيت  اسـتعراض املـواد      لـسلطات احملليـة فرصـة     وحاملـا تتـاح ل    . ٢٠٠٩عام  يف  واهلرسك   البوسنة

غـراض  ألعلـى نطـاق واسـع        ةمكتب املـدعي العـام تقـدمي املـساعد        سيواصل  ،  أحيلت وتقييمها 
لـضمان النجـاح يف مواصـلة       تعاونـا وثيقـا     صربيا والبوسنة واهلرسك    وينبغي أن تتعاون    . ملتابعةا

   .االزدواجية يف التحقيقات هذه القضايا وجتنب مقاضاة املتهمني يف
جـراء مزيـد مـن التحقيقـات علـى املـستوى الـوطين           أيـضا إ  يتوقع مكتب املدعي العام     و  - ٥٢

 رفـضتها الئحـة اهتـام     ل يقتـرح إجـراؤه   تعـديل   إطـار   يف  ا لـوائح اهتـام      يف اجلرائم اليت صـدرت هبـ      
، يف حـد ذاهتـا    أمـام احملكمـة لكنـها،       اإلضـافية    تهمالثل هذه    م متابعةال ميكن   و. احملكمة الدولية 

ىل مكتــب املــدعي العــام إ املزيــد مــن مــواد التحقيــق  وســيحال.املتــهمني فيهــا  مقاضــاةتــستحق
  . ك هلذا الغرضيف البوسنة واهلرساحلكومي 

دارة اإللتعزيــز املبذولــة مكتــب املــدعي العــام دعــم اجلهــود الدوليــة والوطنيــة ويواصــل   - ٥٣
وهذه املساعدة عنـصر    . كمة الدولة يف البوسنة واهلرسك    التابعة حمل رائم احلرب   املعنية جب اخلاصة  
  .كمة الدولية احملاليت أحالتهاامللفات  بةواملقاضاة املتعلقالتحقيق أعمال  ملواصلةحاسم 

  
  طلبات املساعدة املقدمة من السلطات القضائية الوطنية     

ملـساعدة خـالل الفتـرة      اطلبات  طلبا من    ٩٠ا جمموعه   ملمكتب املدعي العام    استجاب    - ٥٤
  . املشمولة بالتقرير
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الـسلطات القـضائية الوطنيـة يف يوغوسـالفيا         عـن   )  طلبا ٤٥(الطلبات  وصدرت أغلبية     - ٥٥
وأربعـــة طلبـــات  ،كرواتيـــا طلبـــات مـــن ١٠ مـــن البوســـنة واهلرســـك، وطلبـــا  ٣١(الـــسابقة 

قــضايا مرفوعــة ضــد متــهمني بارتباطــا وثيقــا يــرتبط بعــض هــذه الطلبــات وكــان ). صــربيا مــن
  . أمام احملكمة الدوليةمن قبل حوكموا 

خــارج يوغوســالفيا   مــن مــن دول  املقدمــة   ازدادت الطلبــاتوباإلضــافة إىل ذلــك،    - ٥٦
مكتـب املـدعي العـام      واسـتجاب   . فيهـا التحقيق يف جرائم احلرب الـيت ارتكبـت          تقوم ب  ةالسابق

 وتعلقـت . طلبات املساعدة املقدمة من هـذه الـدول خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          من   ٣٤ لـ
 يف بـــأقواهلمتقـــدمي الوثـــائق وإتاحـــة إمكانيـــة إدالء مـــوظفي احملكمـــة الدوليـــة بهـــذه الطلبـــات 
  .  منظمات دوليةعن مثانية طلبات  وصدرت.ةاحملاكمات احمللي

طلبـــات الـــواردة مـــن دول إىل عـــدد مـــن ال مكتـــب املـــدعي العـــام أيـــضا واســـتجاب  - ٥٧
بتوفريهـا  الدوليـة    تـدابري احلمايـة الـيت أمـرت احملكمـة            بطائفـة مـن   املتعلقـة   ويوغوسالفيا السابقة   

  .  الطلبات يف املستقبلومن املتوقع أن يزيد عدد هذه). حاء (٧٥للشهود مبوجب املادة 
مــن بلــدان  يف املقــام األولوزالــت وفــود مــن مكاتــب املــدعني العــامني،   وأخــريا، مــا  - ٥٨

حبثـا عـن مـواد لـدعم التحقيقـات الوطنيـة يف             يوغوسالفيا السابقة، تـزور مكتـب املـدعي العـام           
  . جرائم احلرب

  جهود بناء القدرات والتعاون اإلقليمي فيما بني الدول     
 مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل حمليا علـى          مقاضاةيتوقف جناح     - ٥٩

وجود نظم للعدالة اجلنائية لدى الدول هلا القدرة على معاجلة القضايا اليت ال ميكـن للمحكمـة                 
 مــع الــدوائر شــتراكولــذلك، يواصــل مكتــب املــدعي العــام، أحيانــا باال. الدوليــة أن تنظــر فيهــا

 املالحقــات القـــضائية  هــذه  التعامــل مـــع  نظرائـــه الــوطنيني علــى   مــساعدة كمــة،  وســجل احمل 
زال تركيـز مكتـب      ومـا . ، وذلك عن طريق بذل جهـود شـىت مبينـة أدنـاه            املتخصصة واملتشعبة 

فعالـة مـع املـدعني العـامني واحملـاكم          الشراكة  مواصلة ال منصبا على   يف هذا الصدد    املدعي العام   
  .يف املنطقة

املـدعني   دمجبـ  يسمحتب املدعي العام بالتعاون مع االحتاد األورويب برناجما         مكوباشر    - ٦٠
 ،املنطقـة  يف   ني احلكـومي  ني العـام  تب املدعني االعامني التابعني للمكتب املعين جبرائم احلرب ومك      

 مـن  يـون ن الوطنون العـام وهـؤالء املـدع  و. يف مكتب املـدعي العـام يف الهـاي لفتـرة مـن الـزمن       
ــا، وصــربيا ســيكون مقــره  البوســنة واهلرســك   مــدعني عــامني  بــصفتهم يف الهــاي م، وكرواتي

علــى الوثــائق واملعلومــات الــيت مجعهــا االتــصال، وســيكون بإمكــاهنم االطــالع شؤون معنـيني بــ 
  . مكتب املدعي العام
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إجـراء مـشاورات    االتـصال فرصـة     شؤون  كما ستتاح هلؤالء املدعني العامني املعنـيني بـ          - ٦١
وباإلضـافة إىل   .  يف جـرائم احلـرب     م احملليـة  حملاكمـة ألغـراض تعزيـز حتقيقـاهت       منتظمة مع أفرقـة ا    

. ملـشاركة يف الربنـامج  ا من يوغوسالفيا الـسابقة فرصـة       ستتاح للفنيني القانونيني الشباب    ذلك،
القــائم بالفعــل الــذي يتــيح للمتــدربني مــن  التــدريب الــداخلي وتكمــل هــذه الترتيبــات برنــامج 

  . املدعي العام لفترات تتراوح ما بني ثالثة وستة أشهراملنطقة العمل يف مكتب
ــام مكتــب املــدعي العــام     - ٦٢ ــدعم مــن االحتــاد األورويب، ق ــضاوب ــشأن بتنظــيم مــؤمتر   أي  ب

ــا  واملختـــصني يف جـــرائم احلـــرب يف الـــوطنينياملـــدعني العـــامني  البوســـنة واهلرســـك وكرواتيـ
ــربيا ــالفي   وصـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــود ومجهوريـ ــل األسـ ــسابقةواجلبـ ــد  ،ة الـ ــسل عقـ يف بروكـ

وبينمـا يبـدى املـدعون العـامون يف عـدد مـن القـضايا تعاونـا                 . ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٣ و ٢ يف
 بينمـا يقـيم    لألدلـة    ا مـا حـائز    بلـد كـون   ي حينمـا    ةتظل التحريـات املوازيـة تطـرح مـشكل        جيدا،  

رباجميــات  بباالســتعانةجــرد للقــضايا قــوائم وأحــرز تقــدم يف وضــع  . املــشتبه فيــه يف بلــد آخــر 
وسيتعني إبرام اتفاقات قانونيـة وتقنيـة فيمـا بـني خمتلـف مكاتـب املـدعني العـامني مـن                     . متوافقة

 .  القضايا هذه وعلى املعلومات املخزنةقوائماالطالع على طرق أجل تنظيم 

غري أنـه كمـا ذكـر أعـاله، ال تـزال العوائـق القانونيـة الـيت تواجـه تـسليم املـشتبه فـيهم                            - ٦٣
.  إجــراء حتريــات فعالــةدونألدلــة مــن دولــة إىل أخــرى حتــول يف العديــد مــن احلــاالت  ونقــل ا

هـذه وأن  ‘‘ ثغـرة اإلفـالت مـن العقـاب      ’’وجيب علـى الـدول أن تـسد علـى وجـه االسـتعجال               
ويظــل مكتــب . ظلــها يف تعمــلتــدخل التعــديالت الالزمــة علــى األطــر القانونيــة الــسارية الــيت 

 . شديدا بدعم مثل هذه املبادرات على الصعيد اإلقليمياملدعي العام ملتزما التزاما 

ــة جلهــات        - ٦٤ ــشبكة األوروبي ــشاركة يف اجتماعــات ال ــام امل ــدعي الع ويواصــل مكتــب امل
ويــشارك . ضــد اإلنــسانية وجــرائم احلــرباملرتكبــة التنــسيق املعنيــة باإلبــادة اجلماعيــة واجلــرائم 

 قـصد تبـادل     ة األخـرى   الدوليـ   العـام  االدعـاء مع مكاتب   املعقودة  أيضا بانتظام يف االجتماعات     
 . املعلومات واخلربات وأفضل املمارسات

  
 إدارة املوارد    

 أولويــات مكتــب علــى رأس وبكفــاءة مواعيــدهايظــل إجنــاز احملاكمــات والطعــون يف    - ٦٥
  إتاحة موارد كافيـة إلجنـاز احملاكمـات املتبقيـة اهلامـة واملعقـدة حـىت                تلزم مع أنه و. املدعي العام 

ومـع إحــراز  . جديــةذ خطــة تقلـيص  يـ تنفيجري سفــ، ٢٠١٣الطعـون حــىت عـام   و ٢٠١١عـام  
  بالقـضايا الـيت سـينظر فيهـا    املتعلقـة التقدم يف احملاكمات والطعون، وبناء على التوقعات الراهنة        

 يف مــستويات مــالك كــبرييف إجــراء ختفــيض  ٢٠١٠، ينتظــر الــشروع يف أوائــل عــام مــستقبال
وستتواصل عمليـة التقلـيص بـصفة تدرجييـة خـالل           . بالوظائف غري املتعلقة    الوظائف ويف البنود  
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 اخلطـــط يف ميزانيـــة فتـــرة هـــذهوســـتدرج .  احملاكمـــاتوفقـــا لـــوترية إمتـــاملـــتني بالـــسنتني املق
 .  املقبلة٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

 بــشكل تــدرجيي تقلــيصالعمليــة إجــراء ووضــع مكتــب املــدعي العــام معــايري لــضمان    - ٦٦
ال بـد لـه   باستراتيجية اإلجنـاز،  متاما ملتزما ما زال  املكتب  رغم أن و. الكفاءةسة و بالسالتسم  ي

هـم  األ مـر األتعتـرب   تياجات التنظيميـة للمكتـب الالزمـة للنـهوض بواليتـه            حاالن  أن يؤكد أ   من
 وسيسعى املدعي العام إىل مراعـاة احتياجـات املـوظفني         . من أي برنامج يطبق لتخفيض احلجم     

 .  مىت أمكن ذلكلعمليةهذه ا  إطاريف

 لتفـاين والتـزام موظفيـه الـذين هـم عنـصر أساسـي يف              هتقـدير عن   املدعي العام    عربوي  - ٦٧
ومع اقتراب إجناز أعمال احملكمة، غادر عدد من املـوظفني املكتـب سـعيا              . إجناز الوالية بنجاح  
 املزيــد مــن  أن يغــادرتوقــعوي. طــولاألدى املــســتقرار علــى التــيح اوظيفــة تإىل احلــصول علــى 

 افتقــاد ألن حجــم العمــل ال يــزال كــبريا، فقــد يطــرح   نظــراو. املــوظفني املكتــب يف املــستقبل 
رف املؤسسية املتخصـصة وصـعوبة تعـيني املـوظفني ذوي اخلـربة إلجنـاز احملاكمـات املتبقيـة                   ااملع

م أمـرا   املوظفني ذوي املؤهالت العالية يف مكتب املدعي العـا        استبقاء  ولذلك يظل   . حتديا كبريا 
ويقـوم املـدعي العـام، إىل جانـب الـرئيس وأمـني             . حامسا يف إجناز احملاكمـات والطعـون بنجـاح        

ــة إىل إجيــاد ســبل      ــادرات الرامي ــدعم املب ــسجل، ب ــؤهلني إىل  الســتبقاء ال ــوظفني امل  أن تنجــزامل
 .احملكمة والية

ــام         - ٦٨ ــدعي الع ــسجل، يواصــل امل ــرئيس وأمــني ال ــع ال ــق م ــشاور الوثي ــوبالت  يف ةركشاامل
تبقيــة وحتديــد املكــان املقبــل حملفوظــات  ملعاجلــة املــسائل املاملناقــشة املتعلقــة بإنــشاء آليــة دوليــة  

أن تنجـز   وينبغي أن يتواصل وجود احملكمة يف شكلها احلـايل، وإن كـان مقلـصا، إىل                . احملكمة
ــب أن تبــدأ عملــها  املــذكورةآلليــة لوميكــن . احملاكمــات والطعــون   املــشاوراتو.  ذلــكعق

 .  يف هذا الشأن مع جملس األمن واألمانة العامةمتواصلة
  

 خامتة    
 متـام  بإ علـى حنـو كامـل     شـهر الـستة األخـرية ملتزمـا         األظل مكتب املدعي العام خـالل         - ٦٩

د يـ عاوامليف   أهـداف اسـتراتيجية احملكمـة الدوليـة املتعلقـة باإلجنـاز           بلـوغ   احملاكمات والطعون وب  
ري، أدت عدة أحداث غري منتظرة إىل بعـض التـأخري اإلضـايف يف           ورغم إحراز تقدم كب   . ةاحملدد

عــدد مــن ولكــن ال يــزال هنــاك ،  حتــسنا الــدولتعــاون وشــهد. اجلــدول الــزمين للمحاكمــات
الوصـول إىل الوثـائق واحملفوظـات وإلقـاء القـبض      مسألتا ، مبا يف ذلك املسائل اليت مل حتسم بعد 

ــاربني  ــى اهلـ ــا يف  . علـ ــدول حامسـ ــاون الـ ــل تعـ ــا ويظـ ــاز أعمـ ــت    إجنـ ــام يف الوقـ ــاء العـ ل االدعـ
 . وبنجاح احملدد
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وواصل مكتـب املـدعي العـام تطـوير الـشراكات مـع املـدعني العـامني الـوطنيني الـذين                      - ٧٠
 ذلــك املــشروع اجلديــد  لــى عةلموســامل مــن األمثلــةو. يعــاجلون قــضايا متعلقــة جبــرائم احلــرب 

 لــذي يتــيح العمــل يف مكتــب املــدعي العــام  املــشترك بــني االحتــاد األورويب واحملكمــة الدوليــة ا  
وســتظل أيــضا مكاتــب . االتــصال وللمتــدربني مــن املنطقــة املعنــيني بــشؤونللمــدعني العــامني 

االدعاء العام الوطنية يف حاجة إىل مـساعدة ودعـم اجملتمـع الـدويل مـن أجـل إجـراء حماكمـات                      
  .جرائم احلرب على املستوى الداخلي

ــد مــن  سيواصــل مكتــب املــدعي العــام التخطــيط   هر القادمــة، شــويف األ  - ٧١ ملواجهــة املزي
  التصدي للطبيعـة املعقـدة للمحاكمـات والطعـون         ويف سياق . واردهملفض  اخلوحلجمه  لتقليص  
 العـاملني علـى هـذه القـضايا حتـديا            املـؤهلني   اسـتبقاء املـوظفني    شكل اجلارية واملقبلة، سي   املتبقية

 . خالل عملية التقليصمستمرا جسيما 

 وخاصـة جملـس األمـن       ،لمجتمـع الـدويل   ل، يظل الدعم املتواصـل       يف العمل  ومع التقدم   - ٧٢
أهـداف اسـتراتيجيته     أساسيا مـن أجـل بلـوغ مكتـب املـدعي العـام            دعما   ،التابع لألمم املتحدة  

  .إلجنازاملتعلقة با
  


