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  األمنجملس   العامةاجلمعية
   والستونالثانيةالسنة    والستونالثانيةلدورة ا

 * من جدول األعمال املؤقت٧٦البند 
تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشـخاص املـسؤولني         
ــهاكات     ــن االنتـ ــا مـ ــة وغريهـ ــادة اجلماعيـ ــال اإلبـ ــن أعمـ عـ

 يف إقلــيم الــيت ارتكبــتلــدويل اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين ا 
رواندا واملواطنني الروانـديني املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة       

 يف  الـيت ارتكبـت   اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة          
ــاور   ــدول اجملــ ــي الــ ــني أراضــ ــاين ١ة بــ ــانون الثــ ــاير / كــ ينــ

  ١٩٩٤ديسمرب /كانون األول ٣١ و
شـخاص املـسؤولني عـن أعمـال        تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة األ        

ــساين       ــانون اإلن ــهاكات اجلــسيمة للق ــة وغريهــا مــن االنت ــادة اجلماعي اإلب
 يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن        اليت ارتكبت الدويل  

 يف  الـيت ارتكبـت   أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلـة         
ــاور   ــدول اجملـ ــي الـ ــني أراضـ ــان١ة بـ ــاين كـ ــاير و/ون الثـ ــانون  ٣١ ينـ كـ

 ١٩٩٤ديسمرب /األول
 

 مذكرة من األمني العام  
يتشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة، وإىل أعـضاء جملـس األمـن،               

 عشر للمحكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة األشـخاص املـسؤولني عـن أعمـال          ثاينالتقرير السنوي ال  
ذلك من االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل الـيت ارتكبـت يف        اإلبادة اجلماعية وغري    

 

 * A/62/150. 
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إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتـهاكات             
 / كـانون األول   ٣١ ينـاير و  / كـانون الثـاين    ١املماثلة اليت ارتكبت يف أراضي الدول اجملـاورة بـني           

 من نظامهـا األساسـي      ٣٢، املقدم من رئيس احملكمة الدولية لرواندا وفقا للمادة          ١٩٩٤ديسمرب  
 :يلي اليت تنص على ما) ، املرفق)١٩٩٤ (٩٥٥انظر قرار جملس األمن (

يقدم رئيس احملكمة الدوليـة لروانـدا التقريـر الـسنوي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا إىل                  ” 
 .“جملس األمن وإىل اجلمعية العامة
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  اإلحالةكتاب  
 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥

 
 عـشر   ثـاين إىل اجلمعيـة العامـة، وإىل جملـس األمـن، التقريـر الـسنوي ال              يشرفين أن أقدم     

للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري  
يم روانـــدا  يف إقلــ الــيت ارتكبــت  ذلــك مــن االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل        

واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة                  
ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ينـاير و  / كانون الثاين١ يف أراضي الدول اجملاورة بني    اليت ارتكبت 

لمحكمـة  ل نظـام األساسـي   ال مـن    ٣٢وفقا للمادة   ،  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥املؤرخ  ،  ١٩٩٤
 .لدولية لروانداا

 بايرونايكل دينيس متشارلز ) توقيع(
 الرئيس
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 عـــشر للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة حملاكمـــة     الثـــاينالتقريـــر الـــسنوي    
األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن         
االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم   

ــواطنني  ــدا وامل ــة    روان ــادة اجلماعي ــديني املــسؤولني عــن أعمــال اإلب  الروان
وغريها من االنتهاكات املماثلة الـيت ارتكبـت يف أراضـي الـدول اجملـاورة              

 ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و / كانون الثاين١بني 
  

 موجز 
 داحملكمة اجلنائية الدولية لروانـ    ا يعرض هذا التقرير السنوي األنشطة اليت اضطلعت هبا        

 .٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٦ه يولي/ متوز١ خالل الفترة املمتدة من
إضــافة إىل تنــاول املــسائل القانونيــة الواقعــة ضــمن نطــاق صــالحيات الــرئيس، واصــل  

 خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير عملـه هبـدف اسـتكمال اسـتراتيجية اإلجنـاز                مكتب الرئيس 
، وفقـا   ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٤وقد قدم إىل جملس األمـن يف        . ندا اجلنائية الدولية لروا   للمحكمة

 . ينطوي على صيغة منقحة الستراتيجية اإلجنازا، تقرير)٢٠٠٤ (١٥٣٤لقراره 
للمحكمـة  الـثالث   دوائر االبتدائيـة  الـ  أصـدرت    ،وخالل الفترة املشمولة هبذا التقريـر      
 جوزيـف وثارسـيس موفـونيي     مبامبـارا و  جـان   (يف قضايا تتعلـق خبمـسة متـهمني          أحكام   مخسة

وأجنـزت حماكمتـان أخريـان تتعلقـان خبمـسة          . )وأندريه رواماكوبا  أثانازي سريومبا نزابرييندا و 
لـويس  أسيت باغوسورا وغـراتني كـابيليغي و      ثيوني(متهمني، وينتظر صدور األحكام يف إطارمها       

. إىل مملكـة هولنـدا   وأحيلت حماكمة واحدة    ). فرانسوا كاريرا  و نتاباكوزي واناتويل نسنغيومفا  
وإضــافة إىل القــضايا .  حماكمــة جديــدة تتعلــق مبتــهم واحــد ٢٠٠٧ يونيــه/وبــدأت يف حزيــران

حيرز تقدم على صـعيد حماكمـات       يف املرحلة االبتدائية،     متهم اليت أجنزت     ٣٣  املتعلقة بـ  ٢٧ الـ
 .اكمةوهناك مثانية حمتجزين بانتظار احمل.  متهما يف تسع قضايا خمتلفة٢٢متعلقة بـ 
أندريـه نتـاغريورا    ( صاشخ أ ٦ بشأن ةم استئنافي احك أ ٤ دائرة االستئناف وأصدرت   

 ننــداياهيزيإميانويــل وسيلفــستر غاكومبيتــسي  ووإميانويــل باغــامبيكي وصــامويل إمانيــشيموي
قـرارا  و قرارات بـشأن إعـادة النظـر أو املراجعـة،     ٨ة، و  متهيديتقرارا ٩و ، )ميكا موهيمانا و

 .ا سابقا لالستئنافي أمرا وقرارا متهيد٩٦ و ،بشأن اإلحالة نطعواحدا يف 
.  تركيز جهوده على كفالة القـبض علـى مـن تبقـى مـن الفـارين                املدعي العام وواصل   

  ملفــا للقــضايا لتجــري احملاكمــات ذات الــصلة هبــا أمــام احملــاكم الوطنيــة ٣٠وســلّم أكثــر مــن 
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 قـضية مـن القـضايا       ١٥إلحالـة زهـاء     ل  وأجرى أيضا مفاوضات مع عدد مـن الـدو        . الرواندية
 .املعروضة على احملكمة إىل والياهتا القضائية الوطنية

. أداء دور حاسـم يف تـوفري الـدعم اإلداري والقـانوين للمحكمـة              قلم احملكمة واصل  و 
وأجريـت  . واضطلع بدور أساسي يف ضمان تعاون الدول األعضاء مع احملكمة ومساعدهتا هلـا            

 جمموعــة خمتلفــة مــن األنــشطة يف أروشــا  حملكمــةقلــم ا التــصال الــذي ينفــذهابرنــامج يف إطــار 
 حماكمـة   ١٥  خـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر           قـسم إدارة أعمـال احملكمـة       ودعـم . ورواندا

تقـدمي  قـسم إدارة شـؤون حمـامي الـدفاع واالحتجـاز            وواصـل   . وتابع كافة الوثائق اخلاصـة هبـا      
قـسم دعـم الـشهود      وسـاعد   . تـهمني أو املـشتبه فـيهم املعـوزين        الدعم إىل أفرقـة الـدفاع عـن امل        

ــضحايا ــشهود احملمــيني    ٢٨٠ وال ــل ال ــة بنق ــه املتعلق حــدة تابعــت وو.  شــاهدا، وواصــل أعمال
 اإلسـهام يف التـرويج لعمـل احملكمـة          قسم املكتبة واملراجع القانونيـة    والصحافة والشؤون العامة    

 .على نطاق واسع ويف بناء القدرات يف رواندا
عـن طريـق    تعاوهنـا مـع احملكمـة       خـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر           واصلت رواندا   و 

لـدعاوى املرفوعـة   بالشهود من كيغايل إىل أروشا وتوفري املستندات ذات الـصلة         اتسهيل تدفق   
 .أمام احملكمة

ويـربز هـذا التقريـر التـزام     .  متـهما ٣٣وإىل اآلن بتت احملكمة يف دعاوى مرفوعة ضد   
احتـرام  كمة املطلـق بالوفـاء باألهـداف احملـددة فيمـا خيـص اسـتراتيجية اإلجنـاز، مـع ضـمان                      احمل

بيــد أنــه يــتعني التــشديد علــى أن جنــاح اســتراتيجية اإلجنــاز .  يف الوقــت ذاتــهاألصــول القانونيــة
ويلزم توفري ما يكفي من املوارد للمحكمة لكـي         . سيبقى متوقفا على مساعدة الدول وتعاوهنا     

بعــض القــضايا مــن أجــل كــذلك أن تقبــل إحالــة وُيطلــب إىل الــدول األعــضاء . عماهلــاتنجــز أ
كما إن مساعدة الدول األعـضاء للمحكمـة يف القـبض       . إجراء املزيد من التحقيق واحملاكمات    

فـارين حـىت اآلن، ويف نقـل مـن حيكـم بـرباءهتم تتـسم بأمهيـة حامسـة لكـي              ال يزالـون     على مـن  
 .هلا بنجاحيتسىن للمحكمة إجناز أعما
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 مقدمة  
 رئيس احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشـخاص املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة                يقدم - ١

 يف إقلـيم    الـيت ارتكبـت   اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل             
وغريهـا مـن االنتـهاكات      رواندا واملواطنني الروانديني املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة              

ــة  ــيت ارتكبــت املماثل ــني   ال ــدول اجملــاورة ب ــاين ١ يف أراضــي ال ــاير و/ كــانون الث  كــانون ٣١ ين
  املعــد إىل اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن التقريــر الــسنوي الثــاين عــشر ،١٩٩٤ديــسمرب /األول

 ة احملكمـة  أنـشط  بالتفـصيل  تقريـر  ال ويتنـاول .  مـن النظـام األساسـي للمحكمـة        ٣٢عمال باملـادة    
 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليه /متوز ١لفترة من ا خالل

 وواصلت احملكمة خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير العمـل، مـن خـالل مكتـب الـرئيس                   - ٢
سـتراتيجية إجنـاز أعماهلـا      اعلـى تنفيـذ      ومكتب املـدعي العـام وقلـم احملكمـة،           والدوائر االبتدائية 

 ). ٢٠٠٣ (١٥٠٣ قراره اليت أقرها جملس األمن يف
 

 أنشطة احملكمة - أوال 
 أنشطة الرئيس -ألف  

 ، عمل القاضي إريك مـوس     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٩خالل الفترة املشمولة بالتقرير حىت       - ٣
ــرويج( ــت رامار   ) الن ــة والقاضــي آرلي ــسا للمحكم ــشقر(ســون ورئي ــ) مدغ ــ انائب ويف . رئيسلل

) سانت كيـتس ونـيفس     (مايكل دينيس بايرون  تشارلز  ، انتخب القاضي    ٢٠٠٧مايو  /أيار ٢١
نائبــة ) باكــستان(شــيد خــان روقــت نفــسه، انتخبــت القاضــية خالــدة ويف ال .رئيــسا للمحكمــة

 .رئيسلل

 القضائي النشاط - ١ 
حالـة قـضايا إىل     إلوامـر   األ  العديـد مـن    أصدر الـرئيس خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           - ٤

كمـة بـرفض طلـب انـسحاب حمـام مـشارك؛ وأصـدر ثالثـة                دوائر احملكمة؛ وراجع قرار قلم احمل     
مرافق االحتجاز اخلاصة باحملكمة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا          يف  أوامر مبواصلة احتجاز متهم     
يف ديـة املفروضـة علـى متـهم مـدان حمتجـز             ي التـدابري التقي   وبـت يف  السابقة يف الهـاي، هولنـدا،       

  .مرافق االحتجاز حملكمة يف أروشا

 مكـررا مـن القواعـد اإلجرائيـة      ١١ما عني الرئيس أيضا هيئة إحالة مبوجب القاعدة         ك - ٥
 قدمـه   اوقواعد اإلثبات للبت يف نقل ميشيل باغاراغازا إىل إحدى الدول، لكنـه رفـض التماسـ               
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ــضية إدوارد كــا     ــة يف ق ــة إحال ــدفاع بطلــب تعــيني هيئ ــاثيو رال ــسهميريا وم  وجوزيــف نغريومبات
 .نزيروريرا

  اإلجناز تيجيةستراا - ٢ 
اسـتعراض  واصل الرئيس، بالتشاور مع املدعي العام، خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،              - ٦

 ، قدم الرئيس مـوس    ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٤ويف   .ستراتيجية االجناز اخلاصة باحملكمة   اواستكمال  
ثا، املنتخـب حـدي   الـرئيس  ، قـدم ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ويف   .هذه الوثيقة إىل جملـس األمـن      

 جملــس إىل اإلجنـاز  سـتراتيجية  التنفيـذ  آخـر تقييماهتمــا  العـام  يرون، واملـدعي انـيس بـ  يالقاضـي د 
، املـدعي العـام للمعلومـات واألدلـة    ومشل هـذا التقيـيم مبـادرات مرتبطـة بـإدارة مكتـب        . األمن

  .وكذا دعم قلم احملكمة لإلدارة الفعالة للمحاكمات
 

 األخرى لتمثيلا وأمناط الدبلوماسية العالقات - ٣ 
، االتـصال بـصورة   ٢٠٠٧مـايو  / أيـار  آخـر واصل الرئيس موس، حـىت هنايـة واليتـه يف          - ٧

فيمـا يتـصل بكلمتيـه إىل اجلمعيـة العامـة            منتظمة مع مقـر األمـم املتحـدة والـسلك الدبلوماسـي           
ــشرين األول  ــوبر وكــانون األول /وجملــس األمــن يف ت ــوايل،  ٢٠٠٦ديــسمرب عــام  /أكت  علــى الت

 .ناء زيارات مندويب الدول يف أروشاوكذلك أث

ــرئيس بــ  - ٨ ــاء ســفره اوشــارك ال ــضا، أثن ــورك يف    إىليرون أي  مقــر األمــم املتحــدة يف نيوي
، يف أنــشطة التعــاون واألنــشطة اإلعالميــة لــضمان تقــدمي الــدعم لعمــل   ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران
  .احملكمة

مـن   ١٣، مع   ٢٠٠٧ونيه  ي/ حزيران ٢٢إىل   ١٨يرون، يف الفترة من     اوالتقى الرئيس ب   - ٩
مـني العـام لألمـم املتحـدة بـان       أيـضا مـع األ   واجتمـع . ألمـم املتحـدة   ا لدىلدول  ا ممثلي وسفراء 

 روز مـيغريو، والعديـد مـن رؤسـاء اإلدارات           -مون، ونائبة األمني العام الدكتورة آشا        - كي
ات وأولئــك اهليئــ هــذه إلحاطــةوكانــت هــذه اللقــاءات فرصــة  . الرئيــسية مبقــر األمــم املتحــدة 

ة يف اسـتكمال عمـل احملكمـة        ، بالتقدم احملـرز والتحـديات املاثلـ       املمثلني علما مبزيد من التفصيل    
 .لتعرف على آرائهم وشواغلهم حيث تتقدم احملكمة حنو هناية أنشطتهالوكذلك 
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 نشاط دوائر احملكمة -باء  

 الدوائر تكوين - ١ 
وهنــاك تــسعة مــن .  قــضاة خمصــصني٩  و قاضــيا دائمــا١٦تتــألف دوائــر احملكمــة مــن  - ١٠

القضاة الدائمني أعضاء يف دوائـر احملاكمـة االبتدائيـة الـثالث، وسـبعة قـضاة دائمـني أعـضاء يف                
 .دائرة االستئناف، ينظر منهم مخسة قضاة يف كل قضية يف آن واحد

ي وجـا ) النـرويج ( مـن القـضاة الـدائمني إريـك مـوس            الدائرة االبتدائية األوىل  تتألف   - ١١
وينــضم إىل الــدائرة ). االحتــاد الروســي (ايغــوروفوســريجي أليكــسيفتش ) فيجــي(رام ريــدي 

  .االبتدائية األوىل أيضا القاضي فلورانس ريتا آري املخصص يف الدائرة االبتدائية الثالثة

 ســيكويل   مــن القــضاة الــدائمني ويليــام حــسني    الــدائرة االبتدائيــة الثانيــة  وتتــألف  - ١٢
وآســـوكا جيـــه ن دي ســـيلفا ) مدغـــشقر(وآرليـــت راماروســـون )  املتحـــدةيـــاترتانمجهوريـــة (
، ويل غاكويغـا موثوغـا   )أوغنـدا (؛ والقضاة املخصصني سـولومي بـالونغي بوسـا        )النكا سري(
ــا( ــا(، وإميــل فرانــسيس شــورت  )كيني ، وســيون كــي بــارك  )األردن(، وتغريــد حكمــت )غان
ئرة االبتدائيـة الثالثـة،     ة الدائمـة يف الـدا     وعـالوة علـى ذلـك، تـشارك القاضـي         ). مجهورية كوريا (

 .نورة الثانية لقضية بيزميونغو وآخرشيد خان، يف الدائخالدة ر

ون  دينـيس بـاير   تـشارلز مايكـل  القـضاة الـدائمني    منالدائرة االبتدائية الثالثةوتتألف  - ١٣
روكـا  ، وإينيس مونيكا واينـربغ دي       )باكستان(شيد خان   ، وخالدة ر  )سانت كيتس ونيفيس  (
، وغـربداو غوسـتاف كـام       )الكـامريون (؛ والقضاة املخصصني فلـورنس ريتـا أراي         )األرجنتني(
ــو ( ــا فاسـ ــر  )بوركينـ ــرت فرميـ ــشيكية (، وروبـ ــة التـ ــسن  )اجلمهوريـ ــاغن يونـ ــدامنرك(، وفـ . )الـ

يــشارك يف الــدائرة االبتدائيــة الثالثــة القاضــيان املخصــصان يف الــدائرة االبتدائيــة الثانيــة يل  كمــا
وعـالوة علـى ذلـك، شـاركت القاضـية املخصـصة            . ا موثوغا وإميل فرانسيس شـورت     غاكويغ

، يف قـضييت سـريومبا ورواماكوبـا اللـتني     )الـسويد (يف الدائرة االبتدائية الثالثة، كارن هكبـورغ        
 .٢٠٠٦استكملتا بنهاية عام 

ــا(القاضــي فاوســتو بوكــار    مــندائــرة االســتئنافوتتــألف  - ١٤ ، والقاضــي حممــد )إيطالي
، والقاضـية   )الـصني (، والقاضي ليو داكون     )تركيا(والقاضي حممد غوين    ) غيانا(شهاب الدين   
والقاضــي ) الواليــات املتحــدة األمريكيــة(، والقاضــي ثيــودور مــريون )الــسنغال(انــدريزيا فــاز 

  ).أملانيا(فولغانغ شومبورغ 
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 االستئناف ودائرة االبتدائية للدوائر الرئيسية األنشطة - ٢ 
  :األوىل االبتدائية لدائرةا - ١ 

أصــدرت الــدائرة االبتدائيــة األوىل، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، حكمــا واحــدا،    - ١٥
وأهنت قضية كبرية متعددة املتهمني وقضية هبا متهم واحد، واستمعت إىل األدلة يف حمـاكمتني               

  .دة يف قضايا إضافية عديما قبل احملاكماتجاريتني، وعكفت على إجراءات 
 

 مبامبارا جان ضد العام املدعي  
 سـابق   عمـدة ، قضت احملكمة برباءة جان مبامبارا، وهـو         ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٢يف   - ١٦

وكـان مبامبـارا متـهما     .، من مجيع التهم اليت وجهـت إليـه       يف مشال شرق رواندا    لبلدية روكارا 
ت اليت شـنت علـى   زعوم يف اهلجماجبرمية اإلبادة اجلماعية وغريها من أشكال اإلبادة لتورطه امل  

 عمـل إجرامـي والتحـريض عليـه      االشـتراك يف  يف بلدتـه عـن طريـق التـشجيع علـى          ثالثة مواقـع  
ووجــدت الــدائرة أن األدلــة مل تثبــت مبــا ال يــدع جمــاال للــشك أنــه قــام علــى   . واملــشاركة فيــه

ة وجـدت أدلــة  واحلقيقـة أن الــدائر  .اإلطـالق بتحــريض املهـامجني أو مــساعدهتم بـشكل إجيــايب   
ت هـذه احملاكمـة يف   ختتمـ ا .كافية على أنه حاول أن مينع العنف لكـن مـوارده كانـت حمـدودة              

  . يوما٢٨ بعدما دامت ٢٠٠٦مايو /يار ٣
 

ــاتويل نتابــاكوزي والــويس كــابيليغي وغــراتني باغوســورا ثيونيــسيت ضــد العــام املــدعي    وان
 )األوىل العسكريني قضية (نسنغيومفا

 يف حماكمة العـسكريني األوىل      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٨يف  مرافعته  دفاع  اختتم ال  - ١٧
اإلبـادة اجلماعيـة    أعمـال   وهـم متـهمون معـا ب       . سـابقني  كبـار اليت ضمت مـسؤولني عـسكريني       

 .واجلرائم ضد اإلنسانية، واالنتهاكات اخلطرية التفاقيات جنيف والربوتوكـول اإلضـايف الثـاين          
ــه / حزيــران١مــايو إىل / أيــار٢٨فعــات اخلتاميــة يف الفتــرة مــن  وجــرى االســتماع إىل املرا يوني

 فــردا بــشهادهتم، ٢٤٢ أيــام مــن احملاكمــة، أدىل فيهــا ٤٠٨واختتمــت احملاكمــة بعــد . ٢٠٠٧
وتعـد قـضية     . قرار قضائي كتـايب    ٣٠٠ مستندا يف شكل أدلة، وصدر أكثر من         ١ ٥٨٤وقُدم  
تتـام  وميثـل اخ  . املتهمني متبقية أمـام احملكمـة       األوىل من بني مخس حماكمات متعددة      ينيالعسكر

 .ستراتيجية االجناز باحملكمةاهذه احملاكمة خطوة مهمة يف 
 

 كاريرا فرانسوا ضد العام املدعي  
 كـانون   ٩، يف   الريفيـة  كيغـايل    احملـافظ الـسابق حملافظـة     بدأت حماكمة فرانسوا كـاريرا،       - ١٨

ــاين ــاير /الثـ ــهت يف ٢٠٠٦ينـ ــشرين ال٢٤، وانتـ ــاين تـ ــوفمرب /ثـ ــدائرة  . ٢٠٠٦نـ ــتمعت الـ واسـ
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ــة إىل  ــوعهم االبتدائي ــا جمم ــه   ٤٣ م ــيهم املت ــن ف ــها   ٣٣م، خــالل  شــاهدا، مب ــة، من ــوم حماكم  ي
 .ومن املتوقع صدور حكم قريبا. حماكمة استغرقت نصف يوم ١٥
 

 ريرتاهو ثارسيس ضد العام املدعي  
 كيغـــايل احلـــضرية، يف احملـــافظ الـــسابق حملافظـــة، ثارســـيس ريرتاهـــوبـــدأت حماكمـــة  - ١٩
، بعــد ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٧وانتــهت مرافعــات االدعــاء يف   .٢٠٠٧ينــاير /كــانون الثــاين ٨

ويقدم ممثل الـدفاع حاليـا أدلتـه، ويتوقـع أن      . يوم حماكمة١٨ شاهدا خالل    ٢٣االستماع إىل   
  .٢٠٠٧سبتمرب /ته يف أوائل أيلولمرافعخيتتم 

 
 غيمانانسين هورميسداس ضد العام املدعي  

ــة األب هورميـــــسداس نـــــسي  - ٢٠ ــاثوليكي، يف  بـــــدأت حماكمـــ نغيمانا، وهـــــو قـــــس كـــ
ــران ٢٢ ــه /حزي ــة واجلــرائم ضــد     ٢٠٠٧يوني ــادة اجلماعي ــهم باإلب ــسينغيمانا، املت ــد كــان ن ؛ وق

 . بوتاريحمافظة، نيابيسيندوالبشرية، عميد كلية كرايست روا يف نيانزا، بلدية 
 

 للمحاكمة السابقة اإلجراءات  
دت الــدائرة االبتدائيــة اجتماعــات عديــدة خاصــة حبالــة الــدعوى، وأشــرفت علــى  عقــ - ٢١

إجــراءات مــا قبــل احملاكمــة يف ســت قــضايا أخــرى، كمــا صــدقت علــى بعــض لــوائح االهتــام    
وأصـدرت الـدائرة أيـضا مـذكرة اعتقـال وأمـر نقـل حبـق شـاهد سـابق لالدعـاء أمـام                       . األخرى

 .شهادة زور وازدراء للمحكمةلى  يدعى بأهنا تنطوي عاحملكمة يف قضية
 

 :الثانية االبتدائية الدائرة - ٢ 
خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، أصـدرت الـدائرة االبتدائيـة الثانيـة حكمـني، وأجـرت            - ٢٢

 متــهما ونظــرت يف إجــراءات مــا قبــل  ١٨حماكمــات تتعلــق بــست قــضايا تــشمل مــا جمموعــه  
 .واحداحملاكمة يف مخس قضايا تتعلق كل منها مبتهم 

 
 موفونيي ثارسيس ضد العام املدعي  

ــا يف هـــذه القـــضية يف   - ٢٣ أديـــن  .٢٠٠٦ســـبتمرب / أيلـــول١٢أصـــدرت الـــدائرة حكمهـ
ثارســيس موفــونيي، املقــدم املعــني يف كليــة صــف الــضباط يف بوتــاري، باإلبــادة اجلماعيــة،          

مــال غــري   والتحــريض املباشــر والعلــين علــى ارتكــاب أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وســائر األع        
والقضية قيد االسـتئناف يف     .  وبرئ من هتمة االغتصاب بوصفه جرمية ضد اإلنسانية        .اإلنسانية

 .الوقت الراهن



A/62/284 
S/2007/502  
 

07-48727 11 
 

 املدعي العام ضد جوزيف نازبرييندا  
، املوظــف الــسابق يف نازبريينــداجوزيــف ، أقــر ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٤يف  - ٢٤

 جبرمـه يف التـشجيع والتحـريض        ،ا على الـشباب   يعمل مشرف  كان   بلدية نغوما يف بوتاري الذي    
ويف  .وقبلـت الـدائرة االبتدائيـة إقـراره     .على جرمية القتـل الـيت تعـد مـن اجلـرائم ضـد اإلنـسانية              

، جـرى فيهـا   ٢٠٠٧ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٧أعقاب جلسة استماع سـابقة للنطـق بـاحلكم يف         
 بالـسجن ملـدة سـبع       ازبريينـدا ن، حكمت الـدائرة علـى       سلوكهاالستماع إىل مخسة شهود على      

 .٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣سنوات يف 
 

ــدعي   ــام امل ــولني ضــد الع ــايل شــالوم وارســني نرياماســوهوكو ب ــسابيمانا وســيلفان نتاهوب  ن
 )بوتاري قضية (ندايامباجي وايلــــي كانياباشي وجوزيف نتزريايو والفونس

 اجلـاري حماكمتـهم معـا أمـام          أكـرب عـدد مـن املتـهمني        تـضم  هذه احملاكمة، الـيت      بلغت - ٢٥
  حمـافظ سـيلفيان نـسابيمانا،   شـرع  ،٢٠٠٦ يونيـه /ان حزيـر ٢٧ويف . احملكمـة، مرحلـة متقدمـة   

 الـدفاع  ، يف مرافعـات ١٩٩٤يونيـه  / حزيـران ١٧أبريـل إىل  / نيـسان ١٩بوتاري يف الفترة من 

 شـاهدا،  ١١ء وبعد استدعا .وقد كان ثالث متهم يقدم دفاعه يف هذه القضية. بقضيته املتعلقة
األول / كــانون٢ويف . ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١ه يف مرافعتــمبــن فــيهم املتــهم، اختــتم 

يونيـه  / حزيـران  ١٧بوتـاري يف الفتـرة مـن        حمـافظ   (بدأ الـدفاع عـن نتزيريـايو         ،٢٠٠٦ديسمرب  
 تـــه يفمرافع شـــاهدا، مبـــن فـــيهم املتـــهم، اختـــتم     ٢٣وبعـــد اســـتدعاء  . ، مرافعاتـــه)١٩٩٤

) الـسابق لبلديـة نغومـا يف بوتـاري       عمدة  ال(وبدأ الدفاع عن كانياباشي،      .٢٠٠٧ليه  يو/متوز ٩
ومـن املقـرر    . ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٠واملتهم قبل األخري الذي يقدم دفاعه، بيانه االستهاليل يف          

واختتمــت قــضايا الــدفاع عــن نتاهوبــايل   .٢٠٠٧أغــسطس /آب ٢٠أن تــستأنف القــضية يف 
باسـتثناء شــاهد واحـد عـن نتاهوبـايل مــن املقـرر أن يـديل بـشهادته عــن        ونـسابيمانا ونتزيريـايو   

، وشاهد واحد عن نتزيريايو مل حيـدد        ٢٠٠٧أكتوبر  /طريق االتصال بالفيديو يف تشرين األول     
ــد  ــه بع ــرة وخــالل .مكان ــد الفت ــرارا ٣١ صــدر االســتعراض، قي ــا ق ــرارا ٢٢ و خطي  شــفويا ق
 .وما ي١٤٢الدائرة جلسات ملدة وعقدت . موضوعيا

 
 وجـريوم  موغـورانيزا  وبروسـبري  مـوغيرتي  وجوسـتني  بيزومونغـو  كاسيمري ضد العام املدعي  

 )‘‘وآخرون بيزومونغو قضية’’ (بيكامومباكا
 أبريــل/وزيــر التجــارة والــصناعة يف نيــسان (اســتكمل الــدفاع عــن جوســتني مــوغرتي   - ٢٦

، بعـد   ٢٠٠٦أغـسطس   /ب آ ٢٩ته، خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، يف         مرافععرض  ) ١٩٩٤
وزيـر الـصحة يف     (مث بدأ الـدفاع عـن كاسـيمري بيزميونغـا            . شاهدا مبن فيهم املتهم    ١٩استدعاء  

واســتمعت الـــدائرة إىل  . ٢٠٠٦طس أغـــس/ آب٣٠تــه يف  مرافعيف عـــرض ) احلكومــة املؤقتــة  
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واستغرق عـرض مرافعـات هـذا الـدفاع ثـالث جلـسات حماكمـة،         .شاهدا مبن فيهم املتهم  ٢٢
رفعـــــت اآلن جلـــــسات احملاكمـــــة حـــــىت وقـــــد . ٢٠٠٧يونيـــــه / حزيـــــران١٢م يف واختـــــت

 استعدادا لبدايـة الـدفاع عـن جـريوم بيكامومباكـا املتـهم الثالـث يف                 ٢٠٠٧أغسطس  /آب ١٣
 أمــرا ٣٠ يومــا، وأصــدرت ٧٧وانعقــدت الــدائرة أثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض ملــدة  .القــضية

 .كتابيا وشفهيا
 

ــام املـــدعي   ــد العـ ــدينيلييمانا طنيأوغـــس ضـ ــو وأوغـــسطني نـ ــسوا بيزميونغـ ــافيري  ‐ وفرانـ خـ
 )وآخرون ندينيلييمانا قضية (ساغاهوتو وإينوسانت نزوونييمي

 سـبتمرب /أيلـول  ٢٠ يف سـابقني  كبار عسكريني ضباط ألربعة املشتركة احملاكمة بدأت - ٢٧
 شـاهد  ٧١ اءاسـتدع  بعد ٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ٧ يف تهمرافع االدعاء واختتم. ٢٠٠٤
. ٢٠٠٧ أبريــل/نيــسان ١٦ يف األول املتــهم عــن الــدفاع وبــدأ. واحــد خــبري وشــاهد إثبــات،

 قـرارا  ٣٠ الـدائرة  وأصـدرت . ٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  ١٨ حـىت  شـاهدا  ٢٤ الـدفاع  واستدعى
ــا ــرارات ١٠ و كتابي ــفهية، ق ــدت ش ــدة وانعق ــا ٧٥ مل ــرة خــالل يوم ــشمولة الفت ــالتقرير امل . ب
 .الدفاع قضية مواصلة ألجل ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٧ حىت القضية وأجلت

 
 املدعي العام ضد إميانويل روكوندو  

تـه يف   مرافعواختـتم االدعـاء      .٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥بدأت هذه احملاكمة يف      - ٢٨
ــارس / آذار١٢ ــد اســتدعاء  ٢٠٠٧م ــة ٢٥ شــاهدا خــالل  ١٨ بع ــوم حماكم ــدفاع   . ي ــدأ ال وب

 قـرارا   ١٤وأصـدرت الـدائرة خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض             . ٢٠٠٧ه  يولي/ متوز ٩مرافعته يف   
 . يوم حماكمة٢٥كتابيا وقرارا شفهيا واحدا خالل 

 
 روغامبارارا جوفينال ضداملدعي العام   

، ٢٠٠٧يونيــه / حزيـران ١٢ويف  .زالـت هـذه القـضية يف مرحلــة مـا قبـل احملاكمـة       مـا  - ٢٩
، تقــدم ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٣ويف  .هتــامقــدم االدعــاء طلــب اإلذن بتعــديل عريــضة اال    
يونيـه، أقـرت الـدائرة طلـب     / حزيران٢٨ويف  .األطراف بطلب مشترك للنظر يف إقرار بالذنب 

ويف  .٢٠٠٧يوليــــه / متــــوز٢وقُــــدمت الئحــــة االهتــــام املعدلــــة يف  .تعــــديل الئحــــة االهتــــام
ملتــهمون، وحــددت ، قبلــت الــدائرة اإلقــرار بالــذنب الــذي تقــدم بــه ا  ٢٠٠٧يوليــه /متــوز ١٣

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٧يوم يف حكم للجلسة 
 إجراءات ما قبل احملاكمة  

قامـت الــدائرة بــإجراءات مــا قبــل احملاكمــة يف قــضية ثــاركيس رنزاهــو وهورميــسداس   - ٣٠
 . وجوفينال روغامبارارا وإميانويل روكوندونزابرييندانسينغيمانا وجوزيف 
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 ةالدائرة االبتدائية الثالث - ٣ 
 ت  الـدائرة االبتدائيـة الثالثـة حكمـني، وأجـر           تخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدر     - ٣١

  واحـد إىل إحـدى الـدول،   اهتـام  قـرار  تحماكمات يف ثالث قضايا ضمت ستة متهمني، وأحال       
 . يف املسائل التمهيدية للمحاكمات يف قضية مشلت متهما واحداتونظر

 
 ريا وماثيو نغريومباتسى وجوزيف نزيروريرااملدعى العام ضد ادوارد كارمي  

 حماكمــات د، بعــ٢٠٠٦ يوليــه/متــوز١٠اختتمــت اجللــسة الثالثــة هلــذه احملاكمــة يف      - ٣٢
وبـدأت جلـسة احملاكمـة       .يوما استمعت خالهلا احملكمة إىل أربعـة شـهود إثبـات           ٣٢استمرت  

ــشرين األول٢٦الرابعــة يف  ــوبر / ت ــهائها يف   .٢٠٠٦أكت ــد انت ــسمرب /ون األول كــان١٣وعن دي
غـري أن أحـد القـضاة       .  شـاهد إثبـات    ١٣كانت احملكمة قد استمعت إىل مـا جمموعـه           ،٢٠٠٦

وبعــد االســتماع  .مــن القــضية ألســباب صــحية  ٢٠٠٧ ينــاير/ كــانون الثــاين١٩انــسحب يف 
مواصـلة اإلجـراءات بقـاض       ،٢٠٠٧مـارس   /آذار ٦يف   قرر بقيـة القـضاة،     ،أطراف القضية  إىل

وانــضم  .٢٠٠٧أبريــل/ نيــسان٢٠كمــة االســتئناف علــى هــذا القــرار يف   وصــدقت حم .بــديل
ــة يف     ــة احملكم ــسن إىل هيئ ــان جون ــران٨القاضــي ف ــه / حزي ــة   .٢٠٠٧يوني ــتأنفت احملاكم واس

ــران١٢ يف ــه / حزي ــسة   . ملواصــلة االســتماع إىل مرافعــات االدعــاء  ٢٠٠٧يوني واختتمــت اجلل
انعقـدت   خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،       و .٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٣٠اخلامسة من احملاكمـة يف      

 .قرارا شفويا وخطيا ٥٠ يوما وأصدرت أكثر من ٤٦احملكمة ملدة 
 

 املدعى العام ضد اثاناسى سريومبا  
ــسمرب / كــانون األول١٣يف  - ٣٣ ــى مــدى  ٣٩وبعــد االســتماع إىل   ،٢٠٠٦دي شــاهدا عل
ــن احملاكمــات،  ٦٧ ــا م ــة  اتاناســى ســريومبا،   يوم ــ أدانــت احملكم ــروم   وه ــة ال ــن طائف و قــس م

وصـدر   .بارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعيـة واإلبـادة بوصـفها جرميـة ضـد اإلنـسانية               الكاثوليك،
 .ورفع الطرفان مذكرات استئناف ضد احلكم .عاما ١٥ضد سريومبا حكم واحد بالسجن 

 
 املدعى العام ضد اندريه رواماكوبا   

.  يومــــا مــــن احملاكمــــات٧٩ د بعــــ،٢٠٠٦فربايــــر / شــــباط٩انتــــهت احملاكمــــة يف  - ٣٤
 بـــرأت احملكمـــة اندريـــه رواماكوبـــا وزيـــر التعلـــيم االبتـــدائي ٢٠٠٦ســـبتمرب /أيلـــول ٢٠ وىف

 وكانـت   .مـن مجيـع التـهم املوجهـة إليـه          ،النتقاليـة ا ١٩٩٤أبريـل   /والثانوي يف حكومة نيـسان    
وارتكــاب  اعيــة،وجهــت إىل رواماكوبــا هتمــة اإلبــادة اجلماعيــة أو التواطــؤ يف اإلبــادة اجلم قــد

 ١٩٩٤أبريـل  / نيـسان ٣٠  إىل٦جرائم ضد اإلنسانية عن أعمال زعم أنه قام هبا يف الفترة من     
 رأت احملكمـة    ،برمتـها وبعـد تقيـيم األدلـة        . وىف مستـشفى بوتـارى اجلـامعي       وكومريغييف بلدة   
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 وتوصــلت إىل أن االدعــاء أخفــق  .يعتــد بــشهادهتم شــهود اإلثبــات غــري موثــوق فــيهم وال   أن
ورأت احملكمـة   .يرقى إليه شك معقول على املزاعم املوجهة ضد رواماكوبـا  تقدمي إثبات ال  يف

أيــضا أن حــق اندريــه رواماكوبــا يف احلــصول علــى مــساعدة قانونيــة انتــهك بــسبب عــدم قيــام 
املــسجل بتعــيني حمــام منــاوب لــه خــالل األشــهر األوىل مــن احتجــازه يف مرفــق األمــم املتحــدة  

 قــرار لوال يــزا . أمــرت بتقــدمي شــكل مناســب مــن أشــكال االنتــصاف لــهومــن مث. لالحتجــاز
 .االنتصاف املناسب قيد االستئناف

 
 املدعى العام ضد بروتايس زيغريانيريازو  

ــوبر / تــشرين األول٣بــدأت هــذه احملاكمــة يف   - ٣٥ ــدما اســتدعى االدعــاء  ٢٠٠٥أكت ، عن
ــد    ٢٥ ــبري واحـــ ــني وخـــ ــة حمققـــ ــهم أربعـــ ــن بينـــ ــاهدا مـــ ــى  .شـــ ــه  وأهنـــ ــاء مرافعاتـــ االدعـــ
 فوبعــد قــرار حمكمــة االســتئنا . يومــا مــن احملاكمــات٤٦بعــد  ،٢٠٠٦ يونيــه/يــرانحز٢٨ يف

ــة بــشأن االســتماع إىل شــاهد اإلثبــات ميــشيل باغاراغــازا       ــدائرة االبتدائي الــذي أبطــل قــرار ال
هنـى  مث أ  .عاد االدعاء إىل مرافعاته من أجل االسـتماع إىل الـشاهد مـن جديـد               غياب املتهم،  يف

ــرة أخــرى يف    ــه م ــاين  ٣٠االدعــاء مرافعات ــشرين الث ــوفمرب /ت ــدفاع  و .٢٠٠٦ن ــد اســتدعى ال ق
 مرافعاتـه يف اجللـسة املقبلـة        ى يوما من احملاكمات، وسينه    ٣٥ شاهدا على مدى     ٣٥اآلن   حىت

 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين ١٩اليت من املقرر أن تبدأ يف 
 

 املدعى العام ضد سيمون بيكيندى   
 وملحـن معـروف للموسـيقى الـشعبية،        ببدأت حماكمة سيمون بيكيندى ،وهـو مطـر        - ٣٦
بعــد   ٢٠٠٧فربايــر / شــباط ٢٢وأهنــى االدعــاء مرافعاتــه يف    .٢٠٠٦ســبتمرب  / أيلــول١٨يف 

وعلـى أثـر قيـام املـسجل بـسحب كـبري             .من بينهم حمقق واحد وخـبريان      ، شاهدا ٢٠استدعاء  
 املقـــرر أن يبـــدأ الـــدفاع مرافعاتـــه    نديـــد، ومـــ  تعـــيني كـــبري حمـــامني ج  حمـــاميي املتـــهم، مت 

 .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٤ يف
 

 املدعى العام ضد ميشيل باغاراغازا   
قرار الـدائرة االبتدائيـة بـشأن        ،٢٠٠٦أغسطس  /آب٣٠أيدت حمكمة االستئناف ،يف      - ٣٧

ــرويج     ــلية إىل النــ ــازا األصــ ــشيل باغاراغــ ــام ميــ ــة اهتــ ــة الئحــ ــاء إحالــ  .رفــــض طلــــب االدعــ
مسحت الدائرة االبتدائية لالدعاء بتعـديل الئحـة االهتـام           ،٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠ ويف

بناء على طلـب االدعـاء،   وبعد ذلك، . وإضافة هتمة جديدة إليها تتعلق بارتكاب جرائم حرب  
 . على إحالة الئحة االهتام املعدلة إىل هولندا٢٠٠٧أبريل / الدائرة االبتدائية يف نيسانتوافق
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 ئل متهيدية للمحاكماتمسا  
ايـدلفونس  نظرت الـدائرة االبتدائيـة يف مـسائل  متهيديـة للمحاكمـات املتعلقـة بقـضية                   - ٣٨

 .هاتيغيكيمانا
 

 حمكمة االستئناف - ٤ 
 حمكمـة االسـتئناف يف دعـاوى اسـتئناف ضـد            تخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، نظـر       - ٣٩

ــضايا، ٨أحكــام صــدرت يف   ــاو١٠و  ق ــارض اســتئنافى دع ــة  التماســات باملراج٩و ,  ع ع
 أحكـام   ٤وأصـدرت حمكمـة االسـتئناف       . حالـة اإل استئناف   واثنتني من دعاوى  إعادة النظر    أو
وقــرار واحــد بــشأن اســتئناف    قــرارات باملراجعــة أو إعــادة النظــر، ٨و  قــرارات عارضــة ٩و 
 .أمرا وقرارا  متهيديا لالستئناف  ٩٦ و حالةإ ١٤
 

 د أحكامدعاوى استئناف ض )أ( 
 املدعى العام ضد اندريه نتاغريورا واميانويل باغامبيكى وسامويل اميانيشيموي  

يف أروشـا إىل احليثيـات       ٢٠٠٦فربايـر   /شـباط  ٧ و ٦استمعت حمكمـة االسـتئناف يف        - ٤٠
صــامويل اميانيــشيموي اجلوهريــة لالســتئناف املرفــوع مــن االدعــاء و االســتئناف املرفــوع مــن   

ــذي ــدا با  ال ــسان  كــان قائ ــانغوغو يف ني ــة ملعــسكر كي  ويف جلــسة احملكمــة  .١٩٩٤أبريــل /لنياب
ئناف دعــوى االســتئناف املرفوعــة رفــضت حمكمــة االســت ،٢٠٠٦فربايــر/ شــباط٨ املعقــودة يف

وزيـر النقـل واالتـصاالت الـسابق يف احلكومـة         (االدعاء ضد تربئة كل من اندريه نتاغريورا         من
 .٢٠٠٦يوليه /متوز٧وصدر احلكم يف  ).كيانغوغو افظحم(امبيكى واميانويل باغ) االنتقالية

 
 املدعي العام ضد سيلفستر غاكومبيتسى  

 ،ة االبتدائيــة سيلفــستر غاكومبيتــسىوجــدت الــدائر ،٢٠٠٤يونيــه / حزيــران١٧ يفو - ٤١
 بارتكاب جـرائم إبـادة مجاعيـة     مذنبا،١٩٩٤أبريل /الذي كان يشغل منصب عمدة يف نيسان      

 . عاما٣٠وأصدرت ضده حكما واحدا بالسجن  .ةوجرائم ضد اإلنساني
 لطــرفنيل يف الــدفوع املتعلقــة جبــوهر الطعــون االســتئنافية  حمكمــة االســتئناف ونظــرت - ٤٢
 قبلت حمكمـة االسـتئناف      ٢٠٠٦ يوليه/ متوز ٧ويف   .يف أروشا  ٢٠٠٦ فرباير/شباط ٩ و ٨ يف

 غاكومبيتـــسي جزئيـــا دعـــوى االســـتئناف املرفوعـــة مـــن االدعـــاء وأصـــدرت حكمـــا بـــسجن 
 .احلياة مدى
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 اميانويل ندينداباهيزي ضد املدعي العام
يف الدفوع املتعلقـة جبـوهر       يف أروشا    ٢٠٠٦يوليه/ متوز ٦ حمكمة االستئناف يف     نظرت - ٤٣

ــتثنائية ــالطعـــــون االســـ ــة   ة املقدمـــ ــة يف حكومـــ ــداباهيزي وزيـــــر املاليـــ  مـــــن اميانويـــــل ندينـــ
ــة ١٩٩٤ أبريـــل/نيـــسان ٩ ــا١٦وىف  .االنتقاليـ ــاينكـ ــاير /نون الثـ ــة ٢٠٠٧ينـ ، أبطلـــت حمكمـ

لكنــها صــدقت علــى احلكــم الــذي أصــدرته الــدائرة    االســتئناف ثالثــة أحكــام صــادرة ضــده، 
 .االبتدائية حببسه مدى احلياة

 
 ميكائيلى موهيمانا ضد املدعي العام

ــت، - ٤٤ ــسان ٢٨يف  ثبتـ ــل،/نيـ ــادة   أبريـ ــهم اإلبـ ــا بتـ ــاييلي موهيمانـ ــة ميكـ ــة إدانـ  اجلماعيـ
 .وصدر ضده حكم بالسجن مدى احلياة .واالغتصاب والقتل بوصفها جرائم ضد اإلنسانية

تئناف ومــن اعــداد خالصــة الــدعوى مت االنتــهاء مــن اإلجــراءات التمهيديــة لالســ وقــد - ٤٥
يف الــدفوع املتعلقــة جبــوهر الطعــون   حمكمــة االســتئناف  ونظــرت.الفتــرة املــشمولة بــالتقرير يف

ــتئنافي ــرفني يف ة لاالسـ ــاين ١٥لطـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــا٢٠٠٧ينـ ــصادر  . يف أروشـ ــم الـ  ويف احلكـ
ورغم أن حمكمة االستئناف وافقت على سببني لدعوى االسـتئناف           ،٢٠٠٧ مايو/آيار ٢١ يف

 .فقد صدقت على احلكم الصادر ضدهاملرفوعة من موهيمانا، 
 

 دعي العامفرديناند ناهيمانا وجان بوسكو باراياغويزا وحسن نغيزى ضد امل
ــدائرة   - ٤٦ ــةأصــدرت ال ــسمرب / كــانون األول٣يف  ،االبتدائي ــسجن   ،٢٠٠٣دي حكمــا بال

إلذاعـــة امـــدى احليـــاة علـــى فردينانـــد ناهيمانـــا وجـــان بوســـكو بارايـــاغويزا مؤســـسي حمطـــة  
ــتالل األلــف،  احلــرة والتلفزيــون  ــها لل ــة، والعــضوين يف جلنت  مؤســس وحــسن نغيــزى  التوجيهي

ــر صــحيفة   ــيس حتري ــادة      ،نغوراكــاورئ ــى اإلب ــين خــصوصا عل ــضهم املباشــر والعل ــسبب حتري ب
 .اجلماعية من خالل استخدام وسائط اإلعالم

ــالتقرير،      - ٤٧ ــشمولة ب ــرة امل ــة لالســتئناف يف الفت ــهت اإلجــراءات التمهيدي ــد انت حيــث  وق
ــتئناف     ــة لالسـ ــة التمهيديـ ــي املرحلـ ــتئناف وقاضـ ــة االسـ ــدرت حمكمـ ــرا، ٣٢أصـ ــرارا أو أمـ   قـ

مـن   ١١٥ عدة قرارات أو التماسات بـاإلذن لتقـدمي مزيـد مـن األدلـة عمـال باملـادة           ذلك يف مبا
يف الــدفوع املتعلقــة جبــوهر   حمكمــة االســتئناف  ونظــرت.القواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات 

ــرة مــن   ل الطعــون االســتئنافية  ــا يف الفت ــاين ١٨  إىل١٦ألطــراف مجيع ــاير / كــانون الث  ٢٠٠٧ين
 .يف حمكمة االستئناف من أجل إصدار احلكمحاليا الت وجترى املداو .أروشا يف
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 ألويس سيمبا ضد املدعي العام
إدانة ألـويز سـيمبا وهـو ضـابط متقاعـد            ،٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٣يف   ثبتت، - ٤٨

وصــدر ضــده حكــم   .برتبــة مقــدم بارتكــاب جــرائم إبــادة مجاعيــة وجــرائم ضــد اإلنــسانية        
 . عاما٢٥ بالسجن

اء من اإلجراءات التمهيدية لالستئناف ومن إعـداد خالصـة الـدعوى خـالل              ومت االنته  - ٤٩
ــرة املــشمولة بــالتقرير    ــتئناف  ونظــرت.الفت يف الــدفوع املتعلقــة جبــوهر الطعــون     حمكمــة االس

ــار٢٢كــال الطــرفني يف  ل االســتئنافية ــايو / آي وجتــرى حمكمــة االســتئناف   . يف اروشــا٢٠٠٧م
 .مداوالهتا حاليا إلصدار احلكم

 
 سيسي موفونىي ضد املدعى العامثار
ــرة املــشمولة       - ٥٠ ــة حكمهــا يف هــذه القــضية خــالل الفت ــة الثاني ــدائرة االبتدائي أصــدرت ال

 حكمهـــــــــــا خطيـــــــــــا ت، وأصـــــــــــدر٢٠٠٦ســـــــــــبتمرب/أيلـــــــــــول ١٢ بـــــــــــالتقرير، يف
ــتئناف  وقـــــــــــدم ثا .٢٠٠٦ ســـــــــــبتمرب/أيلـــــــــــول ١٨ يف رسيـــــــــــسي مـــــــــــذكرة اســـــــــ
ذكرة اســـــــــتئناف  مـــــــــوقـــــــــدم االدعـــــــــاء  ،٢٠٠٦أكتـــــــــوبر/األول تـــــــــشرين ١٢ يف
واستمرت اإلجراءات التمهيدية لالسـتئناف بعـد انتـهاء          .٢٠٠٦أكتوبر  / األول تشرين١٧ يف

 .٢٠٠٧مــايو/د خالصـة الــدعوى يف أيـار  الفتـرة املـشمولة بــالتقرير حيـث مت االنتـهاء مــن إعـدا     
 الـيت   يف الفتـرة ية االسـتئناف  للنظر يف الـدفوع املتعلقـة جبـوهر الطعـون         وتستعد حمكمة االستئناف    

 .املقبلسيشملها التقرير 
 

 اثاناسى سريومبا ضد املدعى العام
ــة     - ٥١ ــة الثالثــــــ ــدائرة االبتدائيــــــ ــدرت الــــــ ــضية يف   أصــــــ ــذه القــــــ ــا يف هــــــ حكمهــــــ
ــانون ١٣ ــسمرب /األول كــــــــــ ــدر٢٠٠٦ديــــــــــ ــى يف  ت، وأصــــــــــ ــا اخلطــــــــــ  حكمهــــــــــ
ــانون ١٩ ــان احلكـــم  .٢٠٠٦ ديـــسمرب/األول كـ ــتأنف الطرفـ ــذكرة   .واسـ ــاء مـ ــدم االدعـ و قـ

ــاين  ١١اســتئناف يف  ــاير /كــانون الث ــدم اثان .٢٠٠٧ين اســى ســريومبا مــذكرة اســتئناف يف   وق
واسـتمرت اإلجـراءات التمهيديـة لالسـتئناف واسـتمر إعـداد           .٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين    ١٩

 .خالصة الدعوى بعد انتهاء الفترة املشمولة بالتقرير
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 أهم القرارات :الطعون التمهيدية )ب( 
ــاتويل   املــدعي العــام ضــد ثيونيــس    يت باغوســورا وغــراتني كــابيليغي والــويس نتابــاكوزي وان

نسنغيومفا، قرار بشأن الطعن التمهيدي من الويس نتاباكوزي بشأن املسائل القانونيـة الـيت       
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٨بشأن الدفع باستبعاد أدلة االبتدائية األوىل دائرة الأثارها قرار 

ــبتمرب / أيلـــول١٨يف  - ٥٢ ــويس   ، قبلـــت٢٠٠٦سـ ــتئناف الـ ــا اسـ ــتئناف جزئيـ ــرة االسـ  دائـ
بشأن طلبه استبعاد أدلة معينة باعتبارها خارجـة عـن   االبتدائية دوائر  النتاباكوزي لقرار إحدى    

 مل ختطـيء يف سـردها للمبـاديء    االبتدائيـة  دائرةالـ أن  االسـتئناف  دائـرة  وارتـأت  .نطـاق االهتـام  
اجـب االتبـاع عنـد تقريـر مـا إن كـان جيـب        املتعلقة بنواحي قصور االهتام وأوضحت النهج الو  

وأمــرت دائــرة   .اعتبــار االعتــراض القــائم علــى قــصور االهتــام قــد قــدم يف املوعــد املناســب        
صور االهتـام قـد أخـل علـى حنـو      قـ  بـأن تنظـر يف مـا إذا كـان مـدى      االبتدائية دائرةالاالستئناف 

 .ليمإعاقة إعداد دفاع سبعرقلة جوهري حبق املتهم يف حماكمة منصفة 
 

ــاتويل        املــدعي العــام ضــد ثيونيــسيت باغوســورا وغــراتني كــابيليغي والــويس نتابــاكوزي وان
مـن  ) اءبـ (٦٦نسنغيومفا، قرار بشأن الطعـن التمهيـدي املتعلـق باإلفـصاح مبوجـب القاعـدة        

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة، 
 وافقـــت دائـــرة االســـتئناف علـــى اســـتئناف انـــاتويل  ،٢٠٠٦ســـبتمرب / أيلـــول٢٥يف  - ٥٣

 برفض طلبـهما اإلفـصاح   االبتدائية ائرودالنسنغيومفا وغراتني كابيليغي لقرار صدر من إحدى 
ــائق معينــة تتعلــق بــشهود الــدفاع املــرتقبني كانــت يف حــوزة االدعــاء     وارتــأت دائــرة  .عــن وث

القــانون بالتفــسري الــضيق اللتزامــات   يف تطبيــق أخطــأت قــد االبتدائيــة دائرةالــاالســتئناف أن 
من القواعد اإلجرائية وقواعـد اإلثبـات علـى حنـو       ) ب (٦٦االدعاء باإلفصاح مبوجب القاعدة     

 بإعـادة النظـر يف طلـب الـدفاع     االبتدائيـة  دائرةالـ ال يتفق مع الصيغة الواضحة للـنص، وأمـرت   
 .احلصول على تلك الوثائق

 
ــاتويل   املــدعي العــام ضــد ثيونيــسيت باغوســ     ورا وغــراتني كــابيليغي والــويس نتابــاكوزي وان

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤نسنغيومفا، قرار بشأن طلب إعادة النظر، 
الــــويس ، رفــــضت دائــــرة االســــتئناف طلــــب  ٢٠٠٦أكتــــوبر / تــــشرين األول٤يف  - ٥٤

م قرارهــا بــشأن االســتئناف التمهيــدي املرفــوع مــن املــدعي العــا  ”نتابــاكوزي إعــادة النظــر يف 
وارتــأت دائــرة  . الــصادر يف قــضية كــارميريا وآخــرين“بــشأن القــرار املتعلــق بــاإلقرار القــضائي

إعـادة النظـر يف قـرار صـادر يف       التمـاس   االستئناف أن الويس نتاباكوزي ليست له صفة ختولـه          
 يف القــرار أن يطلــب ا طرفــلــيسورأت أن القاعــدة العامــة هــي أنــه ال حيــق ملــن  .قــضية أخــرى
  .ر فيهإعادة النظ
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املــدعي العــام ضــد إدوار كــارميريا ومــاثيو نغريومباتــسي وجوزيــف نزيروريــرا، قــرار بــشأن    

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١طلبات إعادة النظر، 
، رفضت دائرة االسـتئناف طلبـات إدوار كـارميريا      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١يف   - ٥٥

ــا  ــرا ومـ ــادة الوجوزيـــف نزيروريـ ــر يفثيو نغريومباتـــسي إلعـ ــتئناف  ” نظـ ــشأن االسـ ــا بـ قرارهـ
، ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٦املؤرخ   “التمهيدي املقدم من املدعي العام بشأن اإلقرار القضائي       

 الثالثة باإلقرار القضائي بثالثة وقائع، من بينـها حـدوث إبـادة    االبتدائية دائرةالالذي أمرت فيه 
 ١٩٩٤إبريـــل / نيـــسان٦ بـــني التوتـــسية، فيمـــا العرقيـــة مجاعيـــة يف روانـــدا ضـــد اجملموعـــة

ورأت دائرة االستئناف أن املستأنفني قد فشلوا يف إثبات خطـأ بـني              .١٩٩٤يوليه  /متوز ١٧ و
 .يف االستدالل يف القرار، أو أن إعادة النظر يف القرار ضرورية ملنع وقوع إخالل بالعدالة

 
وريــرا، قــرار بــشأن املــدعي العــام ضــد إدوار كــارميريا ومــاثيو نغريومباتــسي وجوزيــف نزير   

  ٢٠٠٧إبريل / نيسان٢٠، )د( مكرر ١٥االستئنافات إعماال للقاعدة 
، رفــضت دائــرة االســتئناف طلبــات مــاثيو نغريومباتــسي ٢٠٠٧إبريــل / نيــسان٢٠يف  - ٥٦

مـــارس / آذار٦، الـــصادر يف “قـــرار بـــشأن مواصـــلة الـــدعوى”وجوزيـــف نزيروريـــرا بـــشأن 
يان مواصلة احملاكمة اليت مل يكتمـل نظرهـا بقـاض بـديل،          ، الذي قرر فيه القاضيان الباق     ٢٠٠٧

ورأت دائرة االستئناف أن مواصـلة احملاكمـة بقـاض بـديل لـن       .عقب انسحاب قاض من اهليئة
 .ختل حبقوق املتهم يف حماكمة منصفة

 
املــدعي العــام ضــد إدوار كــارميريا ومــاثيو نغريومباتــسي وجوزيــف نزيروريــرا، قــرار بــشأن    

 ٢٠٠٧مايو / أيار١١املتعلق بفرز الشهود، لتمهيدي االستئناف ا
، رفضت دائرة االسـتئناف طلـب جوزيـف نزيروريـرا بـشأن             ٢٠٠٧مايو  / أيار ١١يف   - ٥٧

وتوصـلت دائـرة    . شـهودمها قبـل الـشهادة   “فرز” ، الذي مسح للطرفني بـاالبتدائية دائرةالقرار 
تمييـز قـرار سـابق للمحاكمـة، صـادر      باألوىل  دائرةالـ االستئناف إىل عدم وجود خطـأ يف قـرار   

كمـا توصـلت    .من احملكمة اجلنائية الدولية مبنع تلك املمارسة، حيث أنـه غـري ملـزم للمحكمـة    
 الـشهود املقبـول يتمـشي مـع النـهج الـذي       األوىل لفـرز  دائرةالـ دائرة االستئناف إىل أن تعريـف  

  .اعتمدته دائرة االستئناف يف حكمها يف استئناف غاكومبيتسي
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 بـشأن  نزيروريـرا، قـرار   وجوزيـف  نغريومباتـسي  ومـاثيو  كـارميريا  إدوار ضـد  العـام  املـدعي   
نزيروريرا بـشأن قـرار احلـصول علـى بيانـات مـسبقة        التمهيدي املقدم من جوزيفالطعن ”

 ٢٠٠٧مايو / أيار٣١، “من شهود االدعاء بعد إدالئهم بشهاداهتم
ــرا علــى نزير ، طعــن جوزيــف٢٠٠٧إبريــل / نيــسان١١يف  - ٥٨ القــرار بــشأن دفــع  ”وري

 الـصادر يف    UB و   GK و   ALGالدفاع لتعـاون روانـدا للحـصول علـى بيانـات شـهود االدعـاء                
، على أسـاس أن القاضـيني اللـذين أصـدرا ذلـك القـرار جتـاوزا حـدود                ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢

تـربت  واع .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبـات ) و (ا مكرر١٥صالحيتهما مبوجب القاعدة 
 )و (ا مكــرر١٥، أن القاعــدة ٢٠٠٧مــايو / أيــار٣١دائــرة االســتئناف يف قرارهــا الــصادر يف  

تسمح هليئة مؤلفة من قاضيني بإجراء املسائل الروتينيـة، وأن املـسائل الـيت نظرهـا القاضـيان يف                   
وبنـاء علـى ذلـك، وافقـت      .تلك احلالة وأصدرا حكما بشأهنا كانـت ذات طبيعـة غـري روتينيـة    

 . االستئناف على الدفع بصورة جزئية وألغت القرار املطعون فيهدائرة
 

ــريازو   ــايس زيغريانـ ــدي،     بروتـ ــن التمهيـ ــشأن الطعـ ــرار بـ ــام، قـ ــدعي العـ ــد املـ ــشرين ٣٠ضـ  تـ
 ٢٠٠٦أكتوبر /األول
ــشرين األول٣٠يف  - ٥٩ ــوبر / تـ ــتئناف   ٢٠٠٦أكتـ ــى اسـ ــتئناف علـ ــرة االسـ ، وافقـــت دائـ

اكمة، اليت قررت مساع شاهد كـان موجـودا بشخـصه يف    لقرار دائرة احمل بروتايس زيغريانريازو   
ورأت دائرة االستئناف أن دائـرة احملاكمـة قـد     .هولندا بينما تابع الدعوى بواسطة وصلة فيديو
يف احلـضور يف حماكمتـه    بروتاريس زيغريانريازو   أخطات يف تطبيق القانون بتوصلها إىل أن حق         

، واسـتبعدت  بوصـلة فيـديو   ضـده كـان ميكـن حتقيقـه          أثناء إدالء أحد الشهود املهمني بـشهادته      
 . شهادة ذلك الشاهد

 التماسات إعادة النظر أو املراجعة )ج( 
العـام، قـرار بـشأن طلبـات إعـادة النظـر واملراجعـة وتعـيني          املـدعي  ضـد  روتاغانـدا  جـورج   

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨مستشار واإلفصاح والتوضيح، 
، رفـــضت دائـــرة االســـتئناف طلـــب جـــورج     ٢٠٠٦مرب ديـــس/ كـــانون األول٨يف  - ٦٠

وقـررت دائـرة االسـتئناف     .روتاغاندا إعادة النظر ومراجعة احلكم االستئنايف الصادر يف قضيته
أهنا غري خمتصة بإعادة النظر يف حكم هنـائي وأن جـورج روتاغانـدا مل حيـدد أيـة وقـائع جديـدة         

  .ستلزم مراجعتهاقد تكون تسببت يف إخالل بالعدالة يف قضيته مما ي
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 ٢٠٠٧مارس / آذار٦نييتيغيكا ضد املدعي العام، قرار بشأن طلب املراجعة،  إلييزر  
، رفضت دائرة االستئناف الطلب الثاين مـن إلييـزر نييتيغيكـا        ٢٠٠٧مارس  /آذار ٦يف   - ٦١

ــربر       .للمراجعــة ــدة ت ــائع جدي ــة وق ــزر نييتيغيكــا مل حيــدد أي ــرة االســتئناف أن إليي ــررت دائ وق
  .املراجعة

 
 الطعن املتعلق باإلحالة )د( 

 مكـــررا، ١١لطعـــن مبوجـــب القاعـــدة املـــدعي العـــام ضـــد ميـــشال باغاراغـــازا، قـــرار يف ا   
 ٢٠٠٦أغسطس /آب ٣٠
دائرة الـ ، رفضت دائرة االستئناف طعن االدعاء يف قـرار        ٢٠٠٦ أغسطس/ آب ٣٠يف   - ٦٢

 مكـررا مـن     ١١لنرويج مبوجب القاعدة    ل باغاراغازا إىل ا   يرفض طلبه إحالة قضية ميش    األوىل ب 
وذكـرت دائـرة االسـتئناف أن اختـصاص النـرويج جبـرائم        .القواعد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات   

 إعمـاال للنـصوص التـشريعية الـيت تطبـق علـى املقاضـاة يف اجلـرائم                  سـيمارس ل باغاراغـازا    يميش
حتيل قـضايا إىل دول هلـا القـدرة    وارتأت دائرة االستئناف أن احملكمة جيوز هلا فقط أن  .املعتادة

 .على توجيه التهم واإلدانة يف تلك اجلرائم الدولية الواردة يف النظام األساسي للمحكمة
 

 مكتب املدعي العامأنشطة  - يمج 
فيما يتعلق مبكتب املدعي العام، الذي يرأسه السيد حسن جـالو، مت اآلن تأكيـد مجيـع         - ٦٣

مـن ملفـات    وسلّم املدعي العام أكثر مـن ثالثـني ملفـا    .دة اجلماعيةاالهتامات املتبقية بشأن اإلبا
وقــد أحــال املــدعي العــام قــضية  .القــضايا إىل حكومــة روانــدا للمقاضــاة أمــام احملكمــة الوطنيــة

واحــدة إىل هولنــدا، كمــا قــدم طلبــات إلحالــة قــضية أخــرى إىل روانــدا وقــضيتني إىل فرنــسا،  
ويرتقــب املــدعي العــام  . اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات مكــررا مــن القواعــد١١عمــال بالقاعــدة 

وهنــاك مفاوضــات جاريــة مــع عــدد مــن       . بــشأن الطلبــات الثالثــة  األوىلدائرة الــقــرارات 
ــة حــوايل    ــات إلحال ــا القــضائية      ١٥احلكوم ــة إىل والياهت ــى احملكم ــضايا املعروضــة عل ــن الق  م

الـشعوب علـى أن تتـوىل رصـد     وقد وافقت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقـوق   .الوطنية
وقـد جـرى تكثيـف اجلهـود         .مجيع القضايا احملالة إىل البلـدان األفريقيـة نيابـة عـن املـدعي العـام               

  .لتعقب اهلاربني
 

 قلم احملكمةأنشطة  -دال  
واصل قلم احملكمة، الذي يرأسه السيد أدامـا دينـغ، دعـم اإلجـراءات القـضائية بتقـدمي                - ٦٤

القــضائية  لتنظيميــة إىل األجهــزة األخــرى للمحكمــة، وتقــدمي املــساندة      املــساندة اإلداريــة وا 



A/62/284
S/2007/502

 

22 07-48727 
 

الـدعم مـن الـدول األعـضاء     التمـاس  وواصـل قلـم احملكمـة     .كمـة وللـدفاع  والقانونية لدوائر احمل
 .املصلحة يف إجراء احملاكمات واملنظمات الدولية واألطراف األخرى ذات

 
 احملكمةمسجل كتب م - ١ 

وتوصـل إىل   املـستوى  رفيعـة  دبلوماسـية  اتـصاالت  احملكمـة سجل ملـ  اشـر املب املكتـب  أقـام  - ٦٥
 تعاوهنـا مـع   اسـتمرار  لـضمان  الدوليـة  الـدول واملنظمـات   مـع  اتفاقـات رمسيـة وغـري رمسيـة     عـدة 

احملكمة، ولكي يـضمن، مـن بـني مجلـة أمـور، حـسن سـري احملاكمـات ومحايـة الـشهود وتنفيـذ                        
وواصـلت روانـدا تعاوهنـا مـع احملكمـة بتـسهيل        .ناسـب اإلجناز بنجاح ويف الوقت امل استراتيجية

تدفق الشهود من كيغـايل إىل أروشـا وبتـوفري املـستندات ذات الـصلة بالـدعاوى املرفوعـة أمـام                     
 .احملكمة

وخــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، طــرأت زيــادة كــبرية يف عــدد طلبــات التعــاون    - ٦٦
االسـتراتيجي مـا يربـو     والتخطيط اخلارجية القاتالع وأرسل قسم .القضائي مع الدول األعضاء

 من املذكرات الشفوية واملراسالت لطلب املساعدة والتعاون القضائيني مـن الـدول             ١٢٠على  
 . منـها خـالل الـسنة الـسابقة     ١٠٠األعضاء من أجل توفري أفرقة الـدفاع، باملقارنـة مـع حـوايل              
رض تنظــيم اجتماعــات ومقــابالت وأُرســلت مراســالت رمسيــة إىل خمتلــف الــدول األعــضاء بغــ

لشهود حمتملني مع أعضاء من أفرقـة الـدفاع، وإقامـة اتـصاالت مـع شـهود حمـتملني للحـصول                     
على موافقتهم املبدئية على السفر إىل مقر احملكمة بغرض الـشهادة ولتنظـيم وصـالت بالفيـديو                 

د مـن  وعلـى وجـه العمـوم، اسـتفادت احملكمـة مـن وجـود مـستوى جيـ          .من عدة دول أعـضاء 
 .التعاون من قبل الدول األعضاء واملنظمات الدولية

التقرير، أدت اجلهود الدبلوماسية إىل نقل أحد األشـخاص   هبذا املشمولة الفترة وخالل - ٦٧
يونيــه / حزيــران٣٠وحــىت .  بنجــاح٢٠٠٦ديــسمرب /يف كــانون األولالــذين متــت تربئتــهم   

 احملكمـة؛ منـهم اثنـان ظـال كـذلك           حتـت محايـة   ممـن متـت تربئتـهم       ، ظل ثالثة أشخاص     ٢٠٠٧
 .احملكمة بـذل أقـصى جهـده لنقلـهم    مسجل ويواصل  .ملدة تربو على ثالث سنوات حىت اآلن

 .٢٠٠٧وقد جرى نقل آخر يف أوائل عام 

 يف املائة تقريبا يف عـدد  ٣٨٥واملراسم زيادة مبعدل  املؤمترات خدمات وشهدت وحدة - ٦٨
ــة يف ال  ــذين زاروا احملكمـ ــام  األشـــخاص الـ ــن عـ ــة   .٢٠٠٧نـــصف األول مـ ــلت احملكمـ وواصـ

استضافة العديد من الوزراء وممثلي اجملتمع املـدين ودعـاة يف جمـال حقـوق اإلنـسان وأعـضاء يف                
 مارس التقى رئـيس / آذار٧ويف  .مجعية الروانديني الناجني من اإلبادة اجلماعية وطلبة جامعيني

واليــات املتحـدة املتجــول املعــين جبــرائم  مـع ســفري ال ومــسجل احملكمــة  العـام  واملــدعي احملكمـة 
 .احلرب
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وزادت وحــدة الــصحافة والــشؤون العامــة مــن رصــدها وتعميمهــا الــداخلي للتقــارير    - ٦٩
ــاز      ــتراتيجية اإلجن ــات اس ــتجابة ملتطلب ــة، اس ــة باحملكم ــة املتعلق ــدد   .اإلعالمي وزادت الوحــدة ع

موقـع احملكمـة   امـت بتحـسني   قكمـا   .اإلحاطات اإلعالمية والنـشرات الـصحفية الـيت أصـدرهتا     
. اعلى اإلنترنت، مما جعله أكثر جاذبية وسهولة يف االطـالع عليـه، كمـا قامـت بتحديثـه يوميـ           

حــدثت احملكمــة أفالمهــا ونــشراهتا اإلعالميــة وملــصقاهتا وقــوائم مــوجز احملاكمــات وأعــادت  و
 الـرد   وأجنـزت الوحـدة    .توزيعها كما حدثت قـوائم املتـهمني لكـي تعكـس أحـدث التطـورات              

على العديد من االستفسارات احمللية والدوليـة؛ كمـا أذاعـت العديـد مـن اإلجـراءات القـضائية                   
ويف جمهـود يرمـي      .عن طريق شبكات سواتل لكي يستخدمها فنيو وسائط اإلعالم واجلمهـور          

إىل نشر املعلومات عن عمل احملكمة والتعريف به، نظمت الوحدة معارض عـن عمـل احملكمـة       
وروانــدا وغانــا وعــدة مــدارس روانديــة، وأجــرت مــسابقة ســنوية يف الرســم وكتابــة  يف ترتانيــا 

 .املقاالت عن عمل احملكمة بني طالب املدارس االبتدائية والثانوية يف رواندا وترتانيا

وواصــل برنــامج التوعيــة تنظــيم زيــارات منتظمــة للــصحفيني واحملــامني ودعــاة حقــوق   - ٧٠
ي اجملتمع املدين الروانديني إىل احملكمة يف أروشا، حيث أُتيح هلـم            اإلنسان والقادة الدينيني ومثل   

حضور إجراءات احملاكمات ومشاهدهتا كما جرى إطالعهم علـى جوانـب متنوعـة مـن عمـل                 
وجرى تعزيز برنامج التوعية مبدخالت من وحـدة الـصحافة والـشؤون العامـة وشـهد                 .احملكمة

، وهـو  “بوييـوجني  مـو  أوموسـانزو ” اليـوم يف   زائـر يف ١٠٠زيادة يف احلـضور إىل مـا متوسـطه    
كما أجرى الربنامج بالتعاون مـع اهليئـة القـضائية الروانديـة      .كيغايل، رواندا يف اإلعالمي املركز

اإلنترنـت  شـبكة  وقدم أحباثا قانونية على  .تدريبا على تقييم االحتياجات يف جمال بناء القدرات
ــة    ــات القانوني ــى املعلوم ــدريب عل ــن   ودورات ت ــا يقــرب م ــة مل ــن طــالب  ٢٩٠وإدارة األدل  م
احملـاكم الروانـديني والعـاملني يف مكتـب         مـسجلي   اجلامعات واألساتذة واملسؤولني القضائيني و    

كما وسع برنامج التوعية محالته لرفع مستوى الوعي لتـشمل الـشباب    .املدعي العام الرواندي
ة بـالتقرير، أنـتج برنـامج التوعيـة أفالمـا      وخـالل الفتـرة املـشمول    .يف املـدارس الثانويـة الروانديـة   

ــام حــوايل       ــيت أجنزهتــا احملكمــة وعرضــها أم ــة عــن بعــض احلــاالت ال  طالــب يف ٧ ٠٠٠وثائقي
  .مدرسة رواندية ١٣

ويف أثناء الفترة قيد االسـتعراض، واصـل املستـشار اخلـاص لـرئيس قلـم احملكمـة املعـين                     - ٧١
تـوازن  حتقيـق ال من أجـل  مسجل احملكمة لصادر عن بالشؤون اجلنسانية دعم التوجيه التنفيذي ا     

ــسانية ضــمن       ــشواغل اجلن ــات، وإدمــاج ال بــني اجلنــسني يف عمليــات توظيــف العــاملني والترقي
اإلجــراءات اإلداريــة والقــضائية ذات الــصلة هبــا، كمــا قــدم مــدخالت تقنيــة لتعزيــز سياســات   

تـشار زيـادة يف التعـاون والتمويـل     وشهد املس .وبرامج احملكمة اليت تراعي االعتبارات اجلنسانية   
واستهدفت األنشطة الرئيسية الـيت قـام هبـا املستـشار      .من االحتاد األورويب واحلكومة األيرلندية



A/62/284
S/2007/502

 

24 07-48727 
 

تــوفري إجــراءات الــدعم املؤديــة إىل إعــادة تأهيــل الــشهود مــن النــاحيتني البدنيــة والنفــسية،          
ورتــب  .اجلــنسعلــى نــوع وخــصوصا ضــحايا االعتــداء اجلنــسي وغــريه مــن اجلــرائم القائمــة   

برنــامج احملكمــة لــدعم الــشهود،الذي ميولــه صــندوق التربعــات االســتئماين وينــسقه املستــشار   
اخلاص املعين بالشؤون اجلنسانية، تقدمي اخلـدمات الطبيـة واالجتماعيـة املتـصلة هبـا إىل الـشهود                  

ك الربنـامج  وشـهد ذلـ   .عن طريق عيادة ملحق احملكمة املخصـصة للـشهود يف كيغـايل، روانـدا    
 .زيادة يف املساءلة عن الرعاية التخصصية اليت تقدمها احملكمة

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كلفت وحدة اخلـدمات القانونيـة وبرنـامج التـدريب               - ٧٢
ــداخلي  ــداخليني و   ٢٠٥ال ــدربني ال ــن املت ــشعب    ١٣ م ــانونيني بالعمــل يف ال ــاحثني الق ــن الب  م

 بلـدا  ٤٦وأيت املتـدربون الـداخليون والبـاحثون القـانونيون مـن       .والوحـدات املختلفـة باحملكمـة   
 يف املائـة  ٦٠وكـان مـا متوسـطه     .خمتلفا من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأسـتراليا 

العـام وشـعبة    املـدعي  وكـان مكتـب   .من املتدربني الداخليني املشاركني يف الربنامج مـن النـساء  
وكلـف عـدد    . عـدد مـن املتـدربني الـداخليني والبـاحثني القـانونيني      دعم الدوائر قـد قـبال أعلـى       

ونظـرا   .آخر من املتـدربني الـداخليني بالعمـل بأعـداد أصـغر يف شـعب خمتلفـة مـن قلـم احملكمـة          
للمساحة احملدودة من املكاتب اليت خصصت للمتدربني الداخليني، مل تـتمكن خمتلـف الـشعب               

ا يزيــد علــى ذلــك العــدد مــن املتــدربني والبــاحثني   والوحــدات املــستقبلة هلــم مــن اســتيعاب مــ  
 .يد االستعراضقالقانونيني خالل الفترة 

 
 اخلدمات القضائية والقانونيةشعبة  - ٢ 

ــدعم       - ٧٣ ــالتقرير، تقــدمي ال ــرة املــشمولة ب واصــل قــسم إدارة أعمــال احملكمــة، خــالل الفت
اضـر احملكمـة باإلنكليزيـة    وحـديت حمـرري حم  متكنت و .واخلدمات ملختلف أقسام دوائر احملكمة

 بـشكل كـبري      إصـدار احملاضـر    فتـرة الزمنيـة الـيت تـستغرقها يف        من خفض ال  وبالفرنسية مرة ثانية    
فـوري، وهـو   بشكل نطاق مشروع حترير الوثائق القضائية وتوفريها قد جرى توسيع و .فعالو

ويـوفر   .اريـة  اجلمـات ، ليشمل كافـة احملاك ٢٠٠٥أبريل /مشروع منوذجي ُشــرع فيه يف نيسان
 .ألطراف املعنيةاهذا النظام حماضر الدعاوى للقضاة و

ــة     - ٧٤ ــال احلاليـ ــم األعمـ ــافة إىل دعـ ــة وإضـ ــدوائر احملكمـ ــدة الـــسجالت   لـ ــذت وحـ ، نفـ
قاعـدة  أي  واحملفوظات القـضائية مـشروعاً يرمـي إىل تعزيـز تيـسري اسـتخدام نظـام احملفوظـات،                   

وثـائق إىل نـصوص كاملـة مـع خاصـية إمكانيـة             ، من خالل حتويل كافة ال     )TRIM(بيانات ترمي   
وقد جرى شحن الوثائق األصلية لثالث قـضايا مغلقـة إىل مقـر األمـم املتحـدة يف       .البحث فيها

وقــد نظــم موظفــو وحــدة الــسجالت واحملفوظــات    .نيويــورك لالحتفــاظ  هبــا بــصورة دائمــة  
 .روانـدا لبنـاء القـدرات   القضائية عدة دورات تدريبية على إدارة املعلومات كجزء من برنامج 

تقــدمي املــساعدة يف حفــظ الــسجالت اإلداريــة التابعــة ألقــسام دعــم أخــرى الوحــدة وواصــلت 
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ضمن احملكمة، كما سـاعدت يف وضـع خطـط وسياسـات بـشأن احلفـاظ علـى تـراث احملكمـة                 
 .من احملفوظات

الحتجـاز  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل قسم إدارة شـؤون حمـامي الـدفاع وا              - ٧٥
تقدمي الدعم الـالزم ألفرقـة الـدفاع الـيت تتـوىل متثيـل املتـهمني أو املـشتبه فـيهم مـن املعـوزين يف                  

وقد أدى البـت الفعـال يف القـضايا عـن      .مرفق األمم املتحدة لالحتجاز اخلاضع لسلطة احملكمة
 اً فريقـ ٩٦ن طريق الدائرة االبتدائية أو االستئناف إىل اخنفـاض ضـئيل يف عـدد أفرقـة الـدفاع مـ       

وحصل اخنفـاض حمـدود يف عـدد الـشكاوى املقدمـة مـن            . ٢٠٠٧ يف   اً فريق ٨٠ إىل   ٢٠٠٦يف  
ويواصـل قـسم إدارة شـؤون حمـامي الـدفاع واالحتجـاز العمـل علـى حتـسني قاعـدة            .احملتجزين

وقـد نفـذ القـسم، بالتعـاون مـع وحـدة الـسجالت واحملفوظـات القـضائية،           .البيانات اخلاصة به
وكـان   .ى نظام احملفوظات والسجالت مـن أجـل تـسهيل اسـتخالص املعلومـات منـه      أعماالً عل

 .للقسم دور حموري يف اجلهود اليت بذلت إلدخال تعديالت الزمة على الوثائق األساسية

بعــد وفــاة أحــد الــسجناء وتربئــة حمتجــزين اثــنني وإطــالق ســراح ســجني واحــد بعــد  و - ٧٦
مــم املتحــدة لالحتجــاز أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  إمتامــه لفتــرة عقوبتــه، بقــي يف مرفــق األ 

 ٢٣وضــم مرفــق االحتجــاز أيــضاً لفتــرة مؤقتــة  . ســجني٢٠ حمتجــز و٣٥شخــصاً منــهم  ٥٥
وزارت جلنـة   .شاهداً مسجوناً من رواندا وواحـداً مـن مـايل طيلـة مـدة شـهادهتم أمـام احملكمـة        

 والحظـت أن املرفـق      ٢٠٠٦ نـوفمرب    / تـشرين الثـاين    ٨الصليب األمحر مرفق االحتجاز بتاريخ      
 .لمعايري الدولية للسجونل مستوف

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، رصــد قــسم دعــم الــشهود والــضحايا مــا جمموعــه     - ٧٧
شــاهد إثبــات، اســتقدموا للــشهادة يف ســبع حماكمــات، واســتقدم    ١١٤ شــاهداً، منــهم ٢٨٠
هد إثبـات واحــد، بالتعـاون مــع   وجــرى نقـل شــا  . حماكمـة ١٤ شـاهد نفـي للــشهادة يف   ١٦٦

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والسلطات احلكومية يف بلدان اإلقامة املعنية، يف حـني              
وجيري تنفيـذ عمليـات الرصـد وتـدابري احلمايـة       .أعيد مجيع الشهود اآلخرين إىل بلدان إقامتهم

مـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        الالحقة للمحاكمة مبثابرة مع حتسن االتصاالت بني مفوضية األ        
 .والبلدان املضيفة للشهود

وقــد واصــل قــسم خــدمات اللغــات، خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، تقــدمي خــدمات   - ٧٨
وإضـافة   .الترمجة الشفوية والتحريرية وخـدمات االستنـساخ للـدوائر واألطـراف وقلـم احملكمـة      

تـا إعـداد قـوائم الختيـار متـرمجني          لذلك، ويف ضوء إستراتيجية احملكمـة لإلجنـاز، أجريـت عملي          
شفويني مناسبني من خمتلف البلدان هبدف احليلولـة دون حـدوث أي اخـتالل حمتمـل يف الـسري               

 .السلس ألعمال دوائر احملكمة 
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل قسم املكتبة واملراجع القانونية تقدمي خـدمات             - ٧٩
وقـد عـزز فهـرس املكتبـة املباشـر علـى        .ليـات احملاكمـة  معلومات ووثائق قيمـة هبـدف دعـم عم   

ــة     ــائق املكتب ــادة عــدد  ، كمــا االنترنــت مــن قــدرة اجلمهــور علــى االطــالع علــى وث ســاهم بزي
 .الطلبــات الــيت يقــدمها مــستخدمون داخليــون وخــارجيون للحــصول علــى خــدمات املكتبــة  

انـدا، جمموعاهتـا مـن أجـل         للتوعية التابعة للمكتبـة يف كيغـايل، رو        “أوموزانزو”وزادت وحدة   
 ٨٠االســتجابة للطلبــات املتزايــدة للمــستخدمني يف روانــدا، كمــا واصــلت اســتقبال أكثــر مــن 

ــاً ــتعماالت خـــاص    و. مـــستخدم يوميـ ــداد قـــرص رقمـــي متعـــدد االسـ ــة بإعـ ــدأ قـــسم املكتبـ بـ
 إىل عـــام ١٩٩٥باالجتـــهادات القـــضائية، وسيـــضم اجتـــهادات احملكمـــة القـــضائية منـــذ عـــام 

مت املكتبـة أيـضاً تـدريباً يف جمـال إدارة املكتبـات وجتميـع االجتـهادات القـضائية                   وقد. ٢٠٠٦
وإضـافة لـذلك، وضـعت املكتبـة منـهاج تـدريب        .لفريق من أمناء املكتبات القانونية يف روانـدا 

 دورة تدريبيـة داخليـة ألمنـاء        ٢٠٠٧يونيـه   / لنقابة احملاميني الرواندية، كما نظمت يف حزيـران       
 .اإلنترنتشبكة ة يف جمال إدارة املعلومات وتصميم املواقع والنشر على مواقع مكتبة احملكم

 شعبة خدمات الدعم اإلداري - ٣ 
، يف حــني أن العــدد ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٣٠يف  موظفــاً ٨٩١كــان لــدى احملكمــة   - ٨٠

واسـتقدم املوظفـون    . وظيفة شـاغرة ١٥١، أي أن هناك اً موظف١,٠٤٢الكامل املأذون به هو 
 يف ٣٧ يف املائـة مـن الـذكور و   ٦٣وكانـت نـسبة توزيـع اجلنـسني بـني املـوظفني        .بلدا ٨٨من 

 . شـهراً قيـد االسـتعراض   ١٢ يف املائة خالل فترة الـ ١٢وبلغ معدل الشغور  .املائة من اإلناث
ويف حـال   . يف املائـة ١٥، اسـتقر متوسـط معـدل الـشغور عنـد      ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٣٠يف و

 يف املائــة عنــد هنايــة ٢٢احلــايل، فــإن احملكمــة تتوقــع وصــول معــدل الــشغور إىل اســتمر االجتــاه 
وقــد زادت وحــدة تــدريب ورعايــة املــوظفني وتقــدمي املــشورة هلــم عــدد دورات         .  ٢٠٠٧

 .تدريب املوظفني اليت تنظمها من أجل حتسني معدل االحتفاظ باملوظفني

حلــاالت الــصدمة للــشهود بــدأت وحــدة اخلــدمات الــصحية بتقــدمي خــدمات مــشورة   - ٨١
وجيـري تقـدمي خـدمات     .الذين ميثلون أمـام احملكمـة مـن أجـل دعمهـم أثنـاء اإلدالء بـشهاداهتم       

ويـساعد   .القلق بـسبب عمليـة إغـالق احملكمـة    بـ  اًمشورة مماثلة للمـوظفني الـذين ينتـاهبم شـعور    
لمـوظفني  طبيب استشاري وحدة اخلدمات الصحية الفرعية يف كيغايل، روانـدا، حيـث يقـدم ل              

كما يتلقى الشهود يف كيغايل خدمات طبيـة بفـضل املـساعدة الـيت      .ولعائالهتم اخلدمات الطبية
 .يقدمها طبيب وممرضني وفين خمترب

 
  التوصيات -ثانياً  

اســتناداً إىل إســتراتيجية احملكمــة لإلجنــاز واإلطــار الــزمين املنــصوص عليهمــا يف قــراري  - ٨٢
 :، فإن احملكمة توصي مبا يلي)٢٠٠٤ (١٥٣٤و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣جملس األمن 
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اســتمرار تلقيهــا للمــوارد الكافيــة لتمكينــها مــن إجنــاز عملــها وواليتــها يف          )أ( 
ــانون         ــهاكات الق ــة وانت ــادة اجلماعي ــروا أعمــال اإلب ــدعى أهنــم دب ــذين ي حماكمــة األشــخاص ال

 ؛١٩٩٤اإلنساين الدويل اليت جرى ارتكاهبا يف رواندا يف عام 

ر الــدول األعــضاء يف تيــسري ســفر الــشهود إىل مقــر احملكمــة ومنــه،   أن تــستم )ب( 
 خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها الشهود ال ميلكون الوثائق الالزمة للسفر؛

أن تبقى الدول األعضاء على استعداد للخـوض يف مناقـشات تتعلـق بإمكانيـة                )ج( 
  ة؛إحالة قضايا إىل اهليئات القضائية لكل منها من أجل احملاكم

املتـهمني واملـشتبه فـيهم      اعتقـال ونقـل     أن تساعد الدول األعضاء وتتعـاون يف         )د( 
 الفارين من العدالة؛

أن تــساعد الــدول األعــضاء احملكمــة علــى إعــادة تــوطني األفــراد الــذين بــرأت  )هـ( 
 .احملكمة ساحتهم والذين حيتاجون إىل دولة مستعدة لتوفري اإلقامة الدائمة هلم

 
 خامتة  

مثلمــا يــبني التقريــر احلــايل، فــإن احملكمــة بقيــت ملتزمــة ببــذل كــل مــا بوســعها لتنفيــذ   - ٨٣
وقد عـززت احملكمـة أعماهلـا     .واليتها بالفعالية والكفاءة املمكنة خالل الفترة املشمولة بالتقرير

فيما يتعلق باإلدعاء والقضاء ودعمت جهودها لتحسني النظام القضائي يف رواندا مبـا يف ذلـك              
وتتــضمن اإلجنــازات  .تــه علــى إجــراء احملاكمــات يف القــضايا الــيت حتــال إليــه مــن احملكمــة  قدر

ــرة     وصــد : الرئيــسية مــا يلــي  ــدائرة االبتدائيــة وأربعــة أحكــام عــن دائ ر مخــسة أحكــام عــن ال
؛ والتقـدم الكـبري احملـرز يف مرافعـات          متهمنياالنتهاء من قضيتني متعلقتني خبمسة      واالستئناف؛  

 متــهماً؛ وبــدء حماكمــة متــهم واحــد؛ وتقــدمي إقــرار ١٨ة حماكمــات متعلقــة بـــ الــدفاع يف ســبع
؛ وإحالـة قـضية إىل إحـدى الـدول؛ واسـتخدام قاعـات       ا واحـد ابالذنب يف قضية تتضمن متـهم   

 . إىل احلد األقصى املمكناحملكمة

إنــصاف ضــحايا اجلــرائم   يف وقــد ســامهت احملكمــة أيــضاً، أثنــاء تنفيــذها لواليتــها،        - ٨٤
ما تزال يف طور إعداد سجل حقائق سيساعد يف إجراء املـصاحلة            هي  ماعية اليت ارتكبت، و   اجل

 وأن يـردع  ،من الفقه الدويل من شأنه أن يرشد احملـاكم تراثا وستترك احملكمة أيضا  .يف رواندا
عــن ارتكــاب مثــل هــذه اجلــرائم اجلــسيمة يف املــستقبل، وحيــول دون إفــالت مــرتكيب اجلــرائم    

   . العقاباحملتملني من

وتعرب احملكمة عن تقديرها للدول األعضاء على اهتمامها املتواصـل بأنـشطة احملكمـة            - ٨٥
 . هلاودعمها

 


