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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة الثالثة والستون  الدورة الثالثة والستون

 * من جدول األعمال املؤقت٧٠البند 
تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني 
عـــن أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة وغريهـــا مـــن االنتـــهاكات  

 يف إقلـيم    الـيت ارتكبـت   دويل  اجلسيمة للقـانون اإلنـساين الـ      
رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة         
اجلماعية وغريها من االنتـهاكات املماثلـة الـيت ارتكبـت يف       

ــاورة بــــني   ــانون الثــــاين ١أراضــــي الــــدول اجملــ ــاير /كــ ينــ
 ١٩٩٤ديسمرب /كانون األول ٣١ و

   
 تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  

  
 مذكرة من األمني العام  

 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة، وإىل أعـضاء جملـس األمـن،                    

، املقــدم مــن رئــيس احملكمــة لروانــدا عــشر للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ثالــثالتقريــر الــسنوي ال
 ٩٥٥مـــن انظـــر قـــرار جملـــس األ( مـــن نظامهـــا األساســـي ٣٢الدوليـــة وفقـــا للمـــادة اجلنائيـــة 

 :أن اليت تنص على) ، املرفق)١٩٩٤(
يقدم رئيس احملكمة الدوليـة لروانـدا التقريـر الـسنوي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا إىل                  ” 

 .“جملس األمن وإىل اجلمعية العامة

 

 * A/63/150. 
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 كتاب اإلحالة  
 

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١
  

 عـشر  ثالـث لإىل اجلمعية العامة، وإىل جملـس األمـن، التقريـر الـسنوي ا    يشرفين أن أقدم    
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري  
ذلــك مــن االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم روانـــدا           

ة واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـ                 
ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ينـاير و  / كانون الثاين١اليت ارتكبت يف أراضي الدول اجملاورة بني     

لمحكمــة لنظـام األساســي  ال مــن ٣٢وفقـا للمــادة  ، ٢٠٠٨أغــسطس / آب١املـؤرخ  ، ١٩٩٤
 .الدولية لرواندا

 بايروندينيس ) توقيع(
 مايكل تشارلز

 الرئيس
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ــسنوي     ــر الـ ــثالتقريـ ــة اجل الثالـ ــشر للمحكمـ ــة   عـ ــة حملاكمـ ــة الدوليـ نائيـ
األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن         
االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم   
ــة      ــادة اجلماعي ــديني املــسؤولني عــن أعمــال اإلب ــواطنني الروان ــدا وامل روان

ي الـدول اجملـاورة    وغريها من االنتهاكات املماثلة الـيت ارتكبـت يف أراضـ          
 ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و / كانون الثاين١بني 

  

 موجز 
حملكمة اجلنائية الدوليـة    ا يعرض هذا التقرير السنوي موجزا لألنشطة اليت اضطلعت هبا         
 .٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه / متوز١  خالل الفترة منلرواندا

 االجنــاز مــع مراعــاة اســتراتيجيةمــة املطلــق بتحقيــق أهــداف ويبــّين التقريــر التــزام احملك 
 .أصول احملاكمات

وقــد صــدرت أحكــام قــضائية ضــد ثالثــة متــهمني يف ثــالث حماكمــات تــشمل قــضية   
عدد األشخاص الذين اكتملت إجـراءات       جمموعفأصبح  شهادة زور وحالة اعتراف بالذنب،      

 وأحيلـت قـضيتان الثـنني مـن املتـهمني           . شخـصا  ٣٦حماكمتهم على مستوى الدائرة االبتدائية      
 جممــوع ليبلــغ متــهمني ٦واكتملــت مرحلــة تقــدمي األدلــة يف دعــاوى ضــد . األفــراد إىل فرنــسا

وجيـري النظـر حاليـا يف       .  متـهمني  ١٠ تـشمل    ٧عدد القـضايا الـيت يف مرحلـة كتابـة األحكـام             
يف القــضايا تــضم متــهمني متعــددين، بينمــا بــدأ النظــر  قــضايا ٤ شخــصا يف ١٩دعــاوى ضــد 

 .املتعلقة باثنني من املتهمني األفراد، خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 بدء حماكماهتم، مبن فـيهم شخـصان قـبض عليهمـا يف             حمتجزينوينتظر ثالثة أشخاص     

على متـهم ثالـث      ،٢٠٠٧وألقي القبض يف هناية عام      . ٢٠٠٨ وأوائل عام    ٢٠٠٧أواخر عام   
بغــرض إحالتــه إىل   اإلجــراءات القــضائية يف بلــد االعتقــال هــارب، وهــو ينتظــر اآلن اكتمــال 

 .احملكمة
 تقدم هبا املـدعي العـام مـن أجـل إحالـة      ةوقوبلت بالرفض ثالثة طلبات من أصل مخس       

وقد تقدم املـدعي العـام بالفعـل    . قضايا إىل حمكمة رواندا بينما مل يبت بعد يف الطلبني املتبقيني      
 .ت الرفض هذهبإشعاري طعن ضد اثنني من قرارا
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وعالوة على إصدار العديد من القـرارات التمهيديـة واألوامـر الـسابقة للمحاكمـات،                
 شخـصا جممـوع     ٢٥أصدرت دائرة االستئناف ثالثة أحكام تتعلق خبمسة متهمني، لريتفع إىل           

 .عدد األشخاص الذين اكتملت اإلجراءات املتعلقة بأحكامهم على مستوى االستئناف
املــدعي العــام التركيــز علــى تــأمني إلقــاء القــبض علــى بقيــة املتــهمني   وواصــل مكتــب  

وطلـب املكتـب إحالـة مخـس قـضايا          . اهلاربني وأسفرت جهوده عـن القـبض علـى اثـنني منـهم            
 .للنظر فيها يف حمكمة رواندا كما قدم املساعدة يف جمال اإلجراءات القضائية باحملكمة

 اإلداري والقــضائي للمحكمــة، وكفــل ووفـر قلــم احملكمــة مــستوى رفيعــا مــن الــدعم  
تعـــاون الـــدول األعـــضاء معهـــا ومـــساعدهتم هلـــا، ونفّـــذ أنـــشطة متنوعـــة لبنـــاء القـــدرات يف   

وعمــل مكتــب رئــيس القلــم بنــشاط علــى التــرويج لعمــل احملكمــة مــن خــالل وحــدة    .روانــدا
رت الوحـدات  ووف. الصحافة والشؤون العامة، واملكتبة القانونية، وقسم املراجع التابعني للقلم       

واألقسام املختلفة التابعة لشعبة اخلدمات القضائية والقانونية الـدعم بـشكل متـصل إلجـراءات            
واعتمــدت شــعبة خــدمات الــدعم اإلداري تــدابري ضــرورية إلدارة ورصــد عمليــة . احملاكمــات

 .تقليص حجم احملكمة
ام إىل حـد كـبري    اجلهـود اجملتمعـة لـدوائرها الـثالث، االلتـز     نتيجةواستطاعت احملكمة،    

وسـتكتمل  . باستراتيجيتها لإلجناز، مع احلفاظ على عدالة احملاكمات وحفـظ حقـوق املتـهمني            
، فيمـا  ٢٠٠٣، مرحلة تقدمي األدلة يف مجيع القـضايا الـيت شـغلت احملكمـة يف عـام      ٢٠٠٨عام  

  الـيت حـددت لإلحالـة إىل االختـصاص احمللـي،     األربـع  والـدعاوى  كـارميريا وآخـرين  عدا قضية   
وتطلّـب إلقـاء    . ٢٠٠٩على الرغم من أن إجراءات كتابة األحكام يف بعضها ستمتد إىل عـام              

القبض مؤخرا على ثالثة متهمني ذائعي الصيت تعديل توقعـات احملكمـة املتعلقـة بإهنـاء عملـها                  
 .وميكن إكمال عبء العمل اإلضايف يف العام القادم. يف القضايا
 اإلجنـاز، مبـا يف ذلـك        اسـتراتيجية دعمهـا يف جنـاح      ويعّول كـثريا علـى تعـاون الـدول و          

إلقــاء القــبض علــى األشــخاص الفــارين الــذين وجهــت إلــيهم هتــم، ونقــل األشــخاص الــذين     
 .وجيب توفري ما يكفي من املوارد الالزمة إلكمال عمل احملكمة. بـّرئـوا، وإحالة الدعاوى
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 احملتويات
الصفحةالفقرات الفصل

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٦-١
.أنشطة احملكمة -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٧٣٦-٣

.أنشطة الرئيس -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦-٤
.نشاط دوائر احملكمة -اء ـب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣٧-٧
.أنشطة مكتب املدعي العام -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤٢١
.أنشطة قلم احملكمة -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣٢١-٥٥

.اخلالصة والتوصيات -ا لثثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧٧٢٦-٧٤
 املرفقات

.ةالدوائر االبتدائي      -األول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٢٨
.دائرة االستئناف         -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٣٠
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 مقدمة -أوال  
 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             
لني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات               رواندا واملواطنني الروانديني املـسؤو    

ــة  ــيت ارتكبــت املماثل ــني   ال ــدول اجملــاورة ب ــاين ١ يف أراضــي ال ــاير و/ كــانون الث  كــانون ٣١ ين
  املعـد   عـشر  لـث  إىل اجلمعية العامـة وجملـس األمـن التقريـر الـسنوي الثا             ،١٩٩٤ديسمرب  /األول

  خـالل  أنـشطة احملكمـة   بإجياز التقريرويعرض   . من النظام األساسي للمحكمة    ٣٢عمال باملادة   
 .٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه /متوز ١لفترة من ا
صـلت علـى وجـه      اوحافظت دوائر احملكمة الـثالث علـى مـستوى رفيـع مـن األداء وو               - ٢

 اإلجناز، ويظـل    استراتيجيةوليس من السهل حتقيق األهداف احملددة يف        . السرعة إكمال عملها  
لدول وتعاوهنا، على النحو املوصى به الحقا يف هذا التقرير، على قدر عظيم من األمهيـة                دعم ا 

 .لتحقيق تلك األهداف
 

 أنشطة احملكمة - ثانيا  
.  اســتئناف، ومكتــب اّدعــاء، وقلــم، ودائــرة ابتدائيــةتتكــون احملكمــة مــن ثــالث دوائــر - ٣
ســانت كيــتس  (يس بــايرون، يعمــل القاضــي تــشارلز مايكــل دينــ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٩منــذ و

 . رئيسللنائبة ) باكستان(شيد خان رالقاضية خالدة ، وتعمل رئيسا للمحكمة) ونيفس
 

 أنشطة الرئيس -ألف  
 القضائي النشاط - ١ 

قـضايا إىل دوائـر     لتقـدمي   أوامـر   ، عـدة    خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       ،  أصدر الـرئيس   - ٤
وأصـدر قـرارين بـرفض مـنح        ؛  االختـصاص احمللـي   ، تـشمل طلبـات إلحالـة دعـاوى إىل           احملكمة

ظــروف خاصــة ألحــد املتــهمني يف احلــبس، وقــرارا بإنفــاذ احلكــم الــصادر علــى أحــد املتــهمني  
 .إيطاليا يف
 

 اإلجناز استراتيجية - ٢ 
علـــى كفالـــة ،  ورئـــيس القلـــممـــع املـــدعي العـــام نـــسيقالـــرئيس، بالتانـــصب اهتمـــام  - ٥

 ٢٠٠٧ديــــسمرب / كــــانون األول١٠ وقــــدم، يف .وكفــــاءة إكمــــال عمــــل احملكمــــة ســــرعة
ــران ٤ و ــه /حزي ــدمان     ٢٠٠٨يوني ــذين يق ــرين الل ــام، التقري ــّدعي الع ــع امل ــتراك م كــل  ، باالش
 ويوضـح التقريـران أن احملكمـة تـسيطر علـى            .جناز اإل استراتيجيةشهور إىل جملس األمن عن       ٦
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عملها يف أقـرب وقـت ممكـن،        عبء العمل فيها وتداوم على اختاذ تدابري خمتلفة لكفالة إكمال           
ــة احملاكمــات وحفــظ حقــوق املتــهمني     ويوضــحان أيــضا أن احملكمــة  . مــع احلفــاظ علــى عدال

شرعت بالفعـل يف تقلـيص حجمهـا، مـع االلتـزام إىل حـد كـبري باسـتراتيجيتها لإلجنـاز، بـرغم                       
 .الظروف غري املتوقعة واخلارجة عن إرادهتا

 
  األخرى مثيلالت وأمناط الدبلوماسية العالقات - ٣ 

 التصال مـع مقـر األمـم املتحـدة والـسلك الدبلوماسـي             ا واصل الرئيس بصورة منتظمة    - ٦
تفـصيلية عـن التقـدم احملـرز والتحـديات فيمـا خيـتص بإكمـال عمـل                  منتظمة و وتقدمي معلومات   

ذلك أيضا فرصة التعرف علـى آرائهـم وشـواغلهم مـع اقتـراب احملكمـة مـن                   وأتاح له . احملكمة
وقدم مكتب الشؤون القانونية باألمم املتحدة دعما كبريا لعمل احملكمة، وخباصـة            . لهاهناية عم 

 .علق بالتعيني الفوري لقضاة خمصصني يف دوائر احملاكماتيتفيما 
 

 نشاط دوائر احملكمة -باء   
 الدوائر تكوين - ١ 

قـضاة  تـسعة   يعمـل   و.  قـضاة خمصـصني    ٩  قاضيا دائمـا و    ١٦تتألف دوائر احملكمة من      - ٧
 .الثالث وسبعة قضاة دائمني يف دائرة االستئنافات ائمني يف دوائر احملاكمد
الــيت يعــني فيهــا قــضاة خمصــصني إىل االبتدائيــة دوائر الــوميكــن تقــسيم كــل دائــرة مــن  - ٨

وميلك كـل قـسم     . أقسام يضم كل منها ثالثة قضاة من فئيت القضاة الدائمني واملخصصني معا           
 يف النظـام    ١٢وتـنص املـادة     .  اليت متلكها الدوائر    ذاهتا ت واملسؤوليات من هذه األقسام السلطا   

األساســي للمحكمــة، املتعلقــة بتــشكيل هيئــات القــضاة، علــى عــدم أهليــة القــضاة املخصــصني  
وأدرجـت التـشكيالت املختلفـة لـدوائر احملاكمـات الـثالث، خـالل              . لرئاسة دوائـر احملاكمـات    

 .األولفق الفترة املشمولة بالتقرير، يف املر
  مـن نظامهـا األساسـي،      ١٣وعّين اثنان من القضاة الدائمني للمحكمة، مبوجب املادة          - ٩

ويوضــح املرفــق . ســالفيا الــسابقةولعــضوية دائــرة االســتئناف املــشتركة بينــها وبــني حمكمــة يوغ
التشكيل الكامل لدائرة االستئناف، اليت يتعني أن ينظـر مخـسة مـن قـضاهتا يف كـل حالـة                    الثاين  

 .من حاالت الطعن
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 النشاط الرئيسي للدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف - ٢ 
 الدائرة االبتدائية األوىل )أ( 

ــة األوىل حكمــا واحــدا،      - ١٠ ــدائرة االبتدائي ــالتقرير، أصــدرت ال ــرة املــشمولة ب خــالل الفت
 وبــدأت صــياغة حكمهــا يف قــضيتني واســتمعت إىل األدلــة يف حماكمــة جاريــة، وعكفــت علــى

وأصدرت قرارا بـشأن طلـب إحالـة إحـدى     . إجراءات ما قبل احملاكمة يف قضايا أخرى عديدة       
 .  تتعلق بطلب إحالة إضايفاحملي، وحبثت أموراختصاص القضايا للمحاكمة أمام 

 
 حكم واحد يف حق متهم واحد ‘١’ 

 سابقالـ  احلـاكم  (فرانـسوا كـاريرا   ، أدانت الـدائرة     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٧يف   - ١١
ــادة  بارتكــاب ) ملقاطعــة ريــف كيغــايل  وقتــل باعتبارهــا جــرائم ضــد  أعمــال تطهــري عرقــي وإب

. ١٩٩٤مـايو  / وأيـار أبريـل /اإلنسانية، وذلك استنادا إىل مـشاركته يف قتـل التوتـسي يف نيـسان     
 . وهذا احلكم قيد االستئناف. وحكم عليه بالسجن مدى احلياة

 
 حكمان يف مرحلة الصياغة ‘٢’ 

  وآخروناورباغوس  
، مــدير الــديوان تيونــست باغوســورا(انتــهت هــذه احملاكمــة ألربعــة شــركاء يف التهمــة  - ١٢

ــابقا،    ــدفاع س ــر ال ــابيليغي وووزي ــيان ك ــة،     غراس ــسلحة الرواندي ــوات امل ــابق يف الق ــد س ، عمي
، أنــاتول نــسينغيومفا، قائــد كتيبــة ســابق يف القــوات املــسلحة الروانديــة، والــويس نتابــاكوزيو

ــدم ســ  ــة  مق ــسلحة الرواندي ــوات امل ــد) ابق يف الق ــة اســتغرقت  بع ــا  ٤٠٨ حماكم ــام، أدىل فيه  أي
 ور احلكــمومــن املتوقــع صــد .  مــستندا كأدلــة إثبــات ١ ٥٨٤شــاهدا بــشهاداهتم وقــدم   ٢٤٢
 . واحدا خالل الفترة املشمولة بالتقريركتابيا وأصدرت الدائرة قرارا . ٢٠٠٨ عام
 

 زاهوـرين  
ــول٦يف  - ١٣ ــه يف حماكمــة   ٢٠٠٧ ســبتمرب/ أيل ــدفاع مرافعت ــتم ال ـــزاهو ، اخت  تارســيس رين

 يومـا مـن     ٤٩ شـاهدا خـالل      ٥٣واستدعى الطرفان ما جمموعه     ). سابقاحاكم مدينة كيغايل    (
ــام احملاكمــة  ــومي    . أي ــة يف ي ــدائرة إىل املرافعــات اخلتامي ــر / شــباط١٥ و ١٤واســتمعت ال فرباي

كتابيــة درت الــدائرة ثالثــة قــرارات وأصــ. ٢٠٠٨عــام ومــن املتوقــع صــدور احلكــم  . ٢٠٠٨
 . خالل الفترة املشمولة بالتقرير
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 حماكمة واحدة جارية ‘٣’ 
 هورميــسداس نــسينغيمانادعــاء ضــد ، مرافعــة اإل٢٠٠٨فربايــر / شــباط٧اختتمــت يف  - ١٤

 واسـتمعت   ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٢، وكانـت هـذه القـضية قـد بـدأت يف             )قس كاثوليكي (
ــدائرة إىل  ــام احملاكمــة ٢٠علــى مــدى  شــاهدا ١٩ال ــدفاع يف  .  يومــا مــن أي وبــدأت مرافعــة ال

ــتنتهي يف متـــوز٢٠٠٨يونيـــه /حزيـــران ٢ ومـــن املتوقـــع صـــدور احلكـــم  . ٢٠٠٨يوليـــه / وسـ
 . خالل الفترة املشمولة بالتقريركتابية وأصدرت الدائرة تسعة قرارات . ٢٠٠٨ عام
 

 إحاالت ‘٤’ 
ــران٦يف  - ١٥ ــه / حزي ــدائ ٢٠٠٨يوني ــضية   رة طلــب اإل، رفــضت ال ــة ق ــاء إحال غاســبار دع

وكـان الـشاغل الرئيـسي لـدى الـدائرة أن كنياروكيغـا             . إىل روانـدا  ) رجل أعمال  (كنياروكيغا
قــد ال يــتمكن مــن اســتدعاء شــهود يقيمــون خــارج روانــدا بالقــدر وبالــشكل الــذي يــضمن      

 قـد ميـنعهم   وقـد يواجـه الـدفاع مـشاكل يف اإلتيـان بـشهود يقيمـون يف روانـدا          . حماكمة عادلـة  
بالــسجن مــدى علــى املتــهم يف حالــة إصــدار حكــم ووأخــريا، . اخلــوف مــن اإلدالء بــشهاداهتم

احليـــاة، فإنـــه قـــد يواجـــه خطـــر احلـــبس االنفـــرادي بـــسبب غمـــوض النـــصوص القانونيـــة يف   
وجــاري النظــر حاليــا يف طلــب إضــايف إلحالــة قــضية   . وهــذا القــرار قيــد االســتئناف  .روانــدا
 خـالل الفتـرة     ،وأصـدرت الـدائرة   . إىل روانـدا  )  موراميب سابقا  عمدة (باتيست غاتيت  ‐ جان

 قــرارا يف القــضيتني، مبــا يف ذلــك البــت يف طلبــات أصــدقاء   ٢٠املــشمولة بــالتقرير، أكثــر مــن  
 والرابطـة   ،احملكمة من مجهورية رواندا، ونقابة حمامي كيغايل، ومنظمـة رصـد حقـوق اإلنـسان              

ورابطــة حمــامي الــدفاع يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا،   الدوليــة حملــامي الــدفاع اجلنــائي،  
 . أفيغا وكا ورابطةأيـبورابطة 

 
 إجراءات ما قبل احملاكمة ‘٥’ 

ــدائرة ج  - ١٦ ــدت ال ــسات إلعق ــل      ل ــا قب ــراءات م ــت بالبحــث إج ــة، وتناول ــتعراض حال س
أ أمـام الـدائرة     ، الـيت مـن املقـرر أن تبـد         سـيتاكو احملاكمة يف ست قضايا أخرى، مبـا فيهـا قـضية            

 . ٢٠٠٨أغسطس /االبتدائية األوىل يف آب
 

 الدائرة االبتدائية الثانية )ب( 
يف خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، أصـدرت الـدائرة االبتدائيـة الثانيـة حكمـا واحـدا،                 - ١٧

وأمتت قضية متهم واحد، هي اآلن يف مرحلة صياغة احلكم، وانتهت من االستماع إىل األدلـة                
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ويف هنايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كانــت ثــالث حماكمــات  . تــشمل عــدة متــهمنيية يف قــض
 . عشر متهما مطروحة أمام الدائرة االبتدائية الثانية ألحد

 حكم يف حق متهم واحد ‘١’ 
ــع     - ١٨ ــذنب م ــاإلقرار بال ــاق ب ــد اتف ــامربارا بع ــال روغ ــدة  (جوفين ــدة بل ــن  عم  بيكــوميب م
ــسطس /آب ــوز ١٩٩٣أغـ ــىت متـ ــه يول/ حـ ــدم)١٩٩٤يـ ــة يف   ، قـ ــام معّدلـ ــحيفة اهتـ ــدعي صـ  املـ
، ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٣ولــدى املثــول الثــاين للمتــهم أمــام احملكمــة يف . ٢٠٠٧يوليــه /متــوز ٢
تأكدت أن اإلقرار بالذنب قائم على معرفة وأنه قـاطع وقـدم عـن طيـب خـاطر وطواعيـة،             وإذ

ــذنبا      ــامربارا م ــدائرة روغ ــة، وجــدت ال ــائق كافي ــستند إىل حق ــادة  وي اجلماعيــة  بارتكــاب اإلب
ويف . ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١٧احلكـم يف    بـت يف     جلـسة لل   توعقـد . كجرمية ضد اإلنـسانية   

 . عاما ١١، حكمت الدائرة على روغامربارا بالسجن ملدة ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦
 

 يف مرحلة الصياغةواحد حكم  ‘٢’ 
وبـني  . منه خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير      دفاعه وانتهى   ) قس(بدأ إميانويل روكوندو     - ١٩
 شـــاهدا مـــن شـــهود الـــدفاع ٣٢، أدىل ٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٢يوليـــه و / متـــوز٩
واســـتمعت الـــدائرة إىل مرافعـــات ختاميـــة يف     .  يـــوم حماكمـــة ٣٨علـــى مـــدى   شهاداهتم بـــ
دور ومـن املتوقـع صـ     .  قـرارا كتابيـا وشـفهيا      ٢٨وأصـدرت الـدائرة     . ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٠

 . احلكم قريبا
 

 ستماع إىل املرافعات اخلتامية تشمل أربعة متهمني يف انتظار اإلقضية واحدة ‘٣’ 
 وآخـرين،  بيزميونغـو يف قـضية    األدلـة   منذ التقرير األخـري، بـدأ املتـهمان املتبقيـان تقـدمي              - ٢٠

ــدميها  ــهيا مــن تق ــداوالت يف  . وانت ــة   ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٣واســتؤنفت امل ــدء مرافع ــع ب  م
يف الفتــرة مــن وزيــر الــشؤون اخلارجيــة والتعــاون  ( كليمــو بيكامومباكــا‐جــريوم لــدفاع عــن ا
ــوزأبريــــل/نيــــسان ٩ ــه / إىل منتــــصف متــ ــه يف  ). ١٩٩٤يوليــ ــدفاع عنــ ــة الــ وانتــــهت مرافعــ

وإن كان بعض الـشهود املتـبقني الـذين مل يتمكنـوا مـن احلـضور يف                 ،  ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١٢
 شـاهدا   ٢٥واستمعت الدائرة إىل ما جمموعه       ٢٠٠٨ أبريل/سانحني قد أدلوا بشهاداهتم يف ني     

وزيـر اخلدمـة    ( الدفاع عن بروسرب موغريانيزا      وجرى. كامومباكا، مبا فيهم املتهم   للدفاع عن بي  
 شــباط حــىت ١٨مــن ) ١٩٩٤يوليــه /ز إىل منتــصف متــوأبريــل/نيــسان ٩مــن يف الفتــرة املدنيــة 
 شـاهدا للـدفاع عـن مـوغريانيزا،         ٤٦اللـه إىل    استمعت الدائرة خ  و،  ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١١

واسـتمعت الـدائرة أيـضا، خـالل تلـك الفتـرة، إىل شـاهد ادعـاء اسـتدعي مـرة                     . مبا فيهم املتهم  
الطلبـات املعلقـة   شريطة البـت يف   وانتهى اآلن تقدمي األدلة يف هذه القضية،        . أخرى الستجوابه 
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 جلــسات يف وعقــدت الــدائرة . يزاإلعــادة النظــر يف مــسائل مرتبطــة بقائمــة شــهود مــوغريان      
وســتقوم الــدائرة .  قــرارا كتابيــا وشــفهيا٥٠يومــا مــن أيــام احملاكمــة وأصــدرت أكثــر مــن  ٩٦

 واالسـتماع إىل املرافعـات اخلتاميـة يف         ٢٠٠٨أكتـوبر   /بزيارة موقع يف رواندا يف تـشرين األول       
 . ٢٠٠٩عام وسيصدر احلكم . ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

 
 مات جارية تشمل أحد عشر متهماثالث حماك ‘٤’ 

 بوتاري  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، باإلضافة إىل انتـهاء مرافعـات الـدفاع يف ثـالث قـضايا            - ٢١

، القائـد   أرسـني شـالوم نتاهوبـايل     املرأة سـابقا، و   النهوض بـ  ، وزيرة األسرة و   بولني نرياماسوكو (
، سـيلفان نـسابيمانا  ، و١٩٩٤ أبريـل /اناملزعوم إلحدى مجاعات انترامهوي يف بوتاري يف نيـس      

انتـــهت ) ١٩٩٤يونيـــه / حزيـــران١٧ إىل أبريـــل/ نيـــسان١٩مـــن يف الفتـــرة  بوتـــاري حـــاكم
 . مرافعات الدفاع يف قضيتني، وبدأ املتهم األخري تقدمي أدلته

يونيـــه إىل / حزيـــران١٧مـــن يف الفتـــرة  بوتـــاري حـــاكم (ألفـــونس نتيزيريـــايواختـــتم  - ٢٢
شاهد واحـد مل يتيـسر      االستماع ل  باستثناء   ،٢٠٠٧يوليه  / متوز ٩ دفاعه يف    )١٩٩٤يوليه  /متوز

. شاهدذلـك الـ   قـرر نتيزيريـايو الحقـا عـدم اسـتدعاء           و. معرفة مكـان وجـوده يف ذلـك الوقـت         
وأدىل .  شــاهدا مــن شــهود الــدفاع عــن نتيزيريــايو، مبــا فــيهم املتــهم٢٣واســتمعت الــدائرة إىل 

مبرافعتـه االفتتاحيـة   )  نغوما يف بوتاري سـابقا عمدة بلدة (حمامي الدفاع عن جوزيف كنياباشي   
ونودي على الشاهد األول بعد انتـهاء العطلـة القـضائية مباشـرة يف              . ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٠يف  
ــسطس / آب٢٠ ــي يف   . ٢٠٠٧أغـ ــضية كنياباشـ ــت قـ ــار٢٠واختتمـ ــايو / أيـ ــد ٢٠٠٨مـ  بعـ

. دالء بـشهادته يف ذلـك الوقـت        شاهدا، باستثناء شاهد واحد مل يكـن متاحـا لـإل           ٢٣استدعاء  
آخـر شـاهد للـدفاع عـن نتاهوبـايل،       إىل ، استمعت الـدائرة بوصـلة فيـديو      نفسها وخالل الفترة 

عمـدة   (إيلـي نـداميباجي   وأدىل حمـامي الـدفاع عـن        . وكان غري متاح لإلدالء بـشهادته مـن قبـل         
وحــىت اآلن، . ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٠يف رافعتــه االفتتاحيــة مب)  موغــانزا يف بوتــاري ســابقابلــدة

يتوقـع نـداميباجي   و. استمعت الدائرة إىل عشرة من الشهود الثالثني املسجلني يف قائمة الشهود          
ويف هــذه الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، عقــدت الــدائرة جلــسات يف  . ٢٠٠٨عــام اختتــام دفاعــه 

، ٢٠٠٨عـام   ومـن املتوقـع أن تنتـهي القـضية          .  قرارا كتابيا وشـفهيا    ٢٢ يوما وأصدرت    ١٣٦
 . ٢٠٠٩عام وأن متتد صياغة احلكم إىل 
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 ندنديليامانا وآخرون  
ــالتقرير، اختــتم املتــهم املــشارك األول    - ٢٣ ، أوغــسطني بيزميونغــو(خــالل الفتــرة املــشمولة ب

دفاعه الذي بدأ خـالل الفتـرة الـسابقة، وبـدأ املتـهم املـشارك               ) رئيس أركان جيش رواندا سابقا    
دفاعـه واختتمـه، وبـدأ املتـهم       )  سـابقا  الـدرك الـوطين    رئـيس أركـان      ،أوغسطني بيزميونغـو  (الثاين  

 ).، قائد كتيبة االستطالع يف اجليش الرواندي سابقافرانسوا زافييه نزوونيمي(املشارك الثالث 
، ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٤أكتوبر و   / تشرين األول  ١٦واستمعت الدائرة بني     - ٢٤
كـانون   ١٦وبـدأ ندنـديليامانا دفاعـه يف        . ، مبـا فـيهم املتـهم       شاهدا للدفاع عن بيزميونغـو     ٤٢إىل  
فـيهم   شـاهدا مبـا   ٣٩، بعـد اسـتدعاء   ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران  ٢٣ واختتمه يف    ٢٠٠٨يناير  /الثاين
وحــىت اآلن، أدىل أربعــة شــهود دفــاع عــن     . ويف نفــس اليــوم، بــدأ نزوونيمــي دفاعــه    . املتــهم

 يومـا   ٨٢بـالتقرير، عقـدت الـدائرة جلـسات يف          وخـالل الفتـرة املـشمولة       . نزوونيمي بشهاداهتم 
 مرافعـة  ٢٠٠٨ومن املتوقـع أن تبـدأ عـام    .  قرارا كتابيا وشفهيا٣٩من أيام احملاكمة، وأصدرت  

نائــب قائــد كتيبــة االســتطالع يف  (أنيوســان ســغاهوتوالــدفاع عــن املتــهم املــشارك األخــري وهــو 
 . ٢٠٠٩ىت عام وسوف تستمر صياغة األحكام ح). اجليش الرواندي سابقا

 
 بغاراغزا  

تقــدمي وبعــد ) أدنــاه ٣٥فقــرة انظــر ال(إىل هولنــدا هــذه القــضية نتيجــة لــرفض إحالــة   - ٢٥
مـدير مـصنع     (ميـشيل بغـاراغزا   ظروف اعتقال خاصـة، نقـل       عدة حول   طلبات  املدعي واملتهم   

توقـع  ومـن امل  .  وسـتبدأ حماكمتـه قريبـا      ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٠إىل أروشا يف    ) ١٩٩٤للشاي يف   
 . ٢٠٠٨عام أن يصدر احلكم 

 
 الدائرة االبتدائية الثالثة ) ج( 

ــدائرة    - ٢٦ ــالتقرير، أصــدرت ال ــرة املــشمولة ب ــة خــالل الفت الثالثــة حكمــا واحــدا،  االبتدائي
إىل اختـصاص حملـي، وقفلـت بـاب تقـدمي األدلـة وبـدأت صـياغة            اثـنني   ونقلت قـضايا متـهمني      

تـشمل عـدة    دا، وواصـلت النظـر يف قـضية واحـدة           تـشمل متـهما واحـ     قـضايا   احلكم يف ثـالث     
ومن املقرر أن تبدأ عما قريب النظـر يف قـضية   . وبدأت احملاكمة يف قضية متهم واحد    متهمني،  

ومت إلغاء إحالة قـضية، ورفـض طلبـا إحالـة، ومـا زال طلـب آخـر قيـد البحـث،           . إهانة احملكمة 
 . ضية واحدةكفت الدائرة على إجراءات ما قبل احملاكمة يف قعبينما 
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 حكم واحد ‘١’ 
، وجدت الدائرة الثالثـة شـاهدا سـابقا يف حماكمـة            ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٤يف   - ٢٧

 وجدتـه مـذنبا بتهمـة اإلدالء بـشهادة زور بعـد        ،GAA، املعروف باسم مـستعار هـو        كاموهندا
ملـــدة وحكـــم عليـــه بالـــسجن . أن قطـــع علـــى نفـــسه عهـــدا رمسيـــا، وبتهمـــة إهانـــة احملكمـــة  

 . شهرأ تسعة
 

 متهم يف كل منهما شخص واحد إىل اختصاص حملينقل قضيتني  ‘٢’ 
، قبلــت الــدائرة االبتدائيــة الثالثــة طلــيب االدعــاء   ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠يف  - ٢٨

رجــل  (ونــسالس مونيــشياكاو)  غيكونغــورو ســابقاحــاكم (لــوران بوســيباروتوبإحالــة قــضييت 
وقت، وفقا ألوامر الـدائرة، قـدم املـدعي تقـارير سـرية عـن سـري                 ومنذ ذلك ال  . إىل فرنسا ) دين

 . نياإلجراءات من جانب السلطات الفرنسية ضد املتهم
 

 ثالثة أحكام يف مرحلة الصياغة ‘٣’ 
 نشاميهيغو   

دفاعـه خـالل الفتـرة املـشمولة     )  سـابقا نائـب املـدعي العـام      (سيميون نشاميهيغو ختتم  ا - ٢٩
 شـاهدا مـن شـهود    ٢٠ يومـا مـن أيـام احملاكمـة إىل         ١٦ئرة على مدى    واستمعت الدا . بالتقرير
وأصـــدرت . ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٣ختاميـــة يف رافعـــات وأدىل الطرفـــان مب. الـــدفاع

 . ومن املتوقع صدور احلكم قريبا.  قرارا كتابيا وشفهيا٢٤الدائرة، خالل هذه الفترة، 
 

 دينبيك  
يف دفاعــــــه ) وســـــيقى ومطــــــرب شـــــعيب  مؤلـــــف م  (ســـــيمون بيكنــــــدي اختـــــتم   - ٣٠
 ، مـن بينـهم املتـهم،       شاهدا للـدفاع   ٣٧واستمعت الدائرة إىل    . ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين تشرين ٧

 إىل ١٤ارة موقــع يف روانــدا مــن وقامــت الــدائرة بزيـ . يومــا مــن أيـام احملاكمــة  ٢٨علـى مــدى  
ويف . ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٦ختاميــة يف مرافعــات وقــدم الطرفــان . ٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان ١٨

ــة    ــرة، أصــدرت احملكم ــا وشــفهيا  ١٥هــذه الفت ــرارا كتابي ــع صــدور احلكــم يف    و، ق ــن املتوق م
 . القادمة األشهر

 
 زغريانريازو  

. ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول ٤دفاعـه يف  ) رجل أعمـال  (بروتيه زغريانريازو اختتم   - ٣١
وقامـت الـدائرة    .  حماكمة واستمعت الدائرة إىل شهود الدفاع الستة الباقني على مدى ستة أيام          
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رافعـات  وأدىل الطرفان مب  . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ إىل   ١٢بزيارة موقع يف رواندا من      
ســبعة قــرارات كتابيــة هــذا العــام وأصــدرت الــدائرة . ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٩ و ٢٨ختاميــة يف 
 .ومن املتوقع صدور احلكم يف األشهر القادمة. وشفهية

 
 ن تشمالن أربعة متهمنيحماكمتان جاريتا ‘٤’ 

 كارميريا وآخرون

ــه يف   - ٣٢ ــتم االدعــاء مرافعات وكــان مقــررا ملرافعــة  . ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٤اخت
، وزيـر الداخليـة      كـارميريا  دأدوار(الدفاع عن املتـهم األول مـن بـني املـشمولني الثالثـة بالتهمـة                

ــسابق ــدأ يف ) الـــ ــارس / آذار١٠أن تبـــ ــدائرة . ٢٠٠٨مـــ ــد أن الـــ ــة إىل  بيـــ أجلـــــت احملاكمـــ
 ملنح املتهم مزيـدا مـن الوقـت والتـسهيالت إلعـداد مرافعتـه، وإلعطـاء                 ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٧

. املدعي العام مزيـدا مـن الوقـت إلجـراء التحقيقـات والتحـضري ملواجهـة الـشهود واسـتجواهبم                   
االبتدائيـة  وإضافة إىل ذلك، حتّتم، بسبب الظروف االستثنائية، تعيني نفـس هيئـة قـضاة الـدائرة       

الثالثة إلجراء حماكمة أخرى ملتهم وحيد كانت حماكمته جاهزة للبدء علـى مـدى الفتـرة ذاهتـا                   
وعليــه، كــان مــن الــالزم تعــديل التقــوميني  ).  أدنــاه٣٣كاليكــسيت كاليمــانزيرا، انظــر الفقــرة (

دت ، عقـ  ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٥أبريـل إىل    / نيـسان  ٧ويف الفترة من    . القضائيني لكال القضيتني  
 مـن   ٩ مـن شـهود االدعـاء واسـتمعت إىل           ٣ يومـا واسـتدعت      ٢٣الدائرة جلسات على مدى     
واستمعت كـذلك إىل أدلـة، عـرب وصـلة فيـديو، مـن شـاهد دفـاع                  . شهود الدفاع عن كارميريا   

ــرا(عــن املتــهم الثالــث املــشمول بالئحــة االهتــام    ــة  جوزيــف نزيروري ، الــرئيس الــسابق للجمعي
وستبدأ مرافعات الدفاع عـن     . شهادته إىل وقت آخر   ب اإلدالء تأخري   ، الذي مل يستطع   )الوطنية

، الـرئيس الـسابق للحركـة اجلمهوريـة         ماتيو نغريومباتـسي  (املتهم الثاين املشمول بالئحة االهتام      
. ، تتبعهـا مرافعـات الـدفاع عـن نزيروريـرا       ٢٠٠٨عـام   ) الوطنية من أجـل التنميـة والدميقراطيـة       

وخــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، أصــدرت . ٢٠٠٩م عــام ومــن املتوقــع أن يــصدر احلكــ
 .  قرارا خطيا وشفويا١٦٠احملكمة االبتدائية ما يزيد على 

 
 كاليمانزيرا

، ومـن أجـل احلـؤول دون تأجيـل هـذه احملاكمـة              ٢٠٠٨اعتبارا للتقومي القـضائي لعـام        - ٣٣
أعيد تعيني قسم الدائرة االبتدائيـة      والتسبب يف تأخري جسيم يف أهداف اإلجناز املقررة للدائرة،          

ــف أصــال بقــضية     ــة املكل ــرين الثالث ــارميريا وآخ ــر الفقــرة   (ك ــاله٣٢انظ ــر يف قــضية  )  أع للنظ
وقـدم االدعـاء مرافعاتـه يف الفتـرة مـن           ). وزير الداخلية بالنيابـة الـسابق      (كاليكسيت كاليمانزيرا 

 يف  هـا ، ليختتم ٢٠٠٨يونيـه   /ن حزيـرا  ١٦، واستأنف املرافعة يـوم      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢إىل   ٥
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ــه / حزيـــران٣٠ ــدائرة إىل . ٢٠٠٨يونيـ ــاء يف جلـــسات  ٢٤واســـتمعت الـ  مـــن شـــهود االدعـ
 ٢٠٠٨ومـن املتوقـع أن تنتـهي مرافعـات الـدفاع عـام              .  يومـا  ١٦احملاكمة املعقودة على مـدى      

وخـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر،      . ٢٠٠٩وأن يصدر احلكـم يف النـصف األول مـن عـام         
 . قرارا خطيا وشفويا١٥صدرت الدائرة أ

 من املقرر أن تبدأ يف القريب العاجل قضية إهانة للمحكمة ‘٥’ 

 ليونيـداس ، الئحـة اهتـام إىل       ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٤وجه املـدعي العـام، يف        - ٣٤
د وأقـر أحـ  . ، اهتمه فيها بإهانة احملكمـة كاموهاندا، وهو حمقق دفاع سابق يف حماكمة     نشوغوزا

واستسلم املتـهم يف    . قضاة الدائرة االبتدائية الثالثة الئحة االهتام وأصدر أمرا بإلقاء القبض عليه          
ــه   . ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٨ ــه مــن مجيــع التــهم املنــسوبة إلي ــدأ  . ودفــع برباءت ومــن املقــرر أن تب

 .٢٠٠٨حماكمته وختتتم بإصدار احلكم، يف النصف األول من عام 
 

 اإلحاالت ‘٦’ 

 ازاباغاراغ

ــدائرة، يف  - ٣٥ ــة    ٢٠٠٧أغــسطس / آب٧ألغــت ال ــاء علــى طلــب املــدعي العــام، إحال ، بن
وقد دفع بقرار اإللغـاء ُحكـم صـادر عـن حمكمـة حمليـة هولنديـة                 . ميشال باغاراغازا إىل هولندا   

أثبتت فيه عدم اختصاصها بقضية تشمل روانديا متهما بإبادة مجاعية يزعم ارتكاهبا يف روانـدا                
 ).أعاله ٢٥انظر الفقرة  (٢٠٠٨ومن املقرر أن تنتهي حماكمة باغاراغازا عام . ١٩٩٤عام 

 
 مونياكازي

ــايو / أيـــار٢٨ويف  - ٣٦ ــدقاء   ٢٠٠٨مـ ــة مـــن أصـ ــتماع إىل األطـــراف وأربعـ ، وبعـــد االسـ
، يوسـف مونياكـازي   (احملكمة، رفضت الدائرة طلب املدعي العام إحالة قضية أحـد احملتجـزين             

واســتنتجت الــدائرة أن العقوبــة املطبقــة علــى اجلــرائم  .  إىل روانــدا)لإلنترهــامويزعــيم ســابق 
كمـا أهنـا    . ، متنـع إحالـة قـضيته      املنسوبة إىل مونياكازي، وهي الـسجن االنفـرادي مـدى احليـاة           

تقتنع أيـضا بـأن حقـوق املتـهم يف حماكمـة مـستقلة ويف كفالـة مثـول الـشهود واسـتجواهبم،                      مل
وعقـدت الـدائرة    . ل ذلـك القـرار يف انتظـار االسـتئناف         زا ومـا . ستكون مـضمونة بعـد إحالتـه      

 . قرارا١٢وأصدرت . جلسة على مدى يوم واحد لالستماع إىل األطراف وأصدقاء احملكمة
 

 هاتيغيكيمانا

ــران١٩يف و - ٣٧ ــه / حزي ــضية     ٢٠٠٨يوني ــة ق ــام إحال ــدعي الع ــدائرة طلــب امل ، رفــضت ال
الـذي يوجـد حاليـا رهـن     )  معـسكر نغومـا  مـالزم أول سـابق، وقائـد     (إيديفونسي هاتيغيكيمانا 
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وبعد االستماع إىل األطراف وإىل أربعة من أصدقاء احملكمـة، مل تقتنـع             . االحتجاز، إىل رواندا  
الدائرة بأن القانون الرواندي جيّرم مسؤولية القيادة، ومل تقتنع بأن باسـتطاعة روانـدا أن تكفـل          

ــا يف مثــول شــهود الــدفاع واســتجواهب   م يف ظــل الظــروف نفــسها الــيت تتــاح   حــق هاتيغيكيمان
واعتربت الدائرة أيضا أن مـن املمكـن أن يواجـه هاتيغيكيمانـا عقوبـة الـسجن              . لشهود االدعاء 

االنفرادي مدى احلياة دون ضمانات كافية حلقه يف عدم التعرض للعقاب القاسي والالإنـساين              
 .وأصدرت الدائرة سبعة قرارات. واملهني

 
 كاييشيما   

ــضية       مل ت - ٣٨ ــة ق ــام بإحال ــدعي الع ــة يف طلــب امل ــة الثالث ــدائرة االبتدائي ــُد ال  هــارببــت بع
أصـدرت الـدائرة خـالل هـذا العـام تـسعة قـرارات              ). ، مفتش شرطة سابق   فولغانس كاييشيما (

يف هــذه القــضية، مبــا يف ذلــك قــرارات تتعلــق بطلبــات أصــدقاء احملكمــة مــن مجهوريــة روانــدا،  
، والرابطـة   )هيومـان رايـتس ووتـش     (ومنظمة رصد حقوق اإلنـسان      ونقابة احملامني يف كيغايل،     

 .ورابطة حمامي الدفاع لدى احملكمة اجلنائية الدولية لروانداالدولية حملامي الدفاع اجلنائي، 
 

 املسائل التمهيدية للمحاكمات ‘٧’ 

. كمــةتتــوىل الــدائرة االبتدائيــة الثالثــة اإلشــراف علــى جتهيــز قــضية هاتيغيكيمانــا للمحا   - ٣٩
 .أصدرت الدائرة ثالثة قرارات متهيدية وقد

 
 دائرة االستئناف  )د( 

ــا يف      - ٤٠ ــالتقرير طعونـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــتئناف خـ ــرة االسـ ــام، ٥تلقـــت دائـ  أحكـ
.  تتعلــق باإلحالــةالتماســات ٤ مراجعــة أو إعــادة النظــر و التمــاس ١٨طعــون متهيديــة و  ٧ و

 قــرارا متعلقــا باملراجعــة  ١٥ قــرارات متهيديــة و ٧ أحكــام، و ٣وأصــدرت دائــرة االســتئناف  
ــة و     أو ــق باإلحالـــ ــدا يتعلـــ ــرارا واحـــ ــر، وقـــ ــادة النظـــ ــرارات  ٦٥إعـــ ــر والقـــ ــن األوامـــ  مـــ

 .لالستئناف املمهدة
 

 طعون االستئناف ضد األحكام   ‘١’ 
 سيمبا  

ضـابط متقاعـد برتبـة مقـدم، وعـضو           (آلويس سيمبا أثبتت الدائرة االبتدائية األوىل أن       - ٤١
مذنب بارتكاب اإلبادة اجلماعية واإلفناء باعتبـار ذلـك جرميـة ضـد اإلنـسانية،               ) سابق بالربملان 

ــدة   ــه بالـــسجن مـ ــنة٢٥وحكمـــت عليـ ــراف يف  .  سـ ــتئناف إىل األطـ ــرة االسـ ــتمعت دائـ واسـ
ــار ٢٢  وأســـقطت دائـــرة االســـتئناف يف حكمهـــا الـــصادر يف    .  يف أروشـــا٢٠٠٧مـــايو /أيـ
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 دعـوى اسـتئناف سـيمبا وكـذلك الطعـن الـذي قدمـه املـدعي         ٢٠٠٧ينـاير  /تـشرين الثـاين   ٢٧
 .العام، وأكدت إدانة سيمبا والعقوبة احملكوم عليه هبا

 
 ناهيمانا وآخرون  

عـضو جلنـة التوجيـه الـيت      (فرديناند ناهيمانـا أثبتت الدائرة االبتدائية األوىل أن كال من      - ٤٢
عـضو جلنـة    (جـان بوسـكو بارايـاغويزا   ، و)زيون اهلـضاب األلـف احلـرة    أنشأت هيئة إذاعة وتلف   

التوجيــه الــيت أنــشأت هيئــة إذاعــة وتلفزيــون اهلــضاب األلــف احلــرة؛ واملــدير الــسابق للــشؤون   
 ورئــيس كــانغورامؤســس صــحيفة   (حــسن نغيــزي و) الــسياسية بــوزارة الــشؤون اخلارجيــة   

ــا ــة،    ) حتريره ــادة مجاعي ــآمر الرتكــاب إب ــذنبون بالت ــة، والتحــريض املباشــر   م ــادة اجلماعي واإلب
ــسانية        ــا جــرائم ضــد اإلن ــاء، باعتباره ــة، واضــطهاد وإفن ــادة مجاعي ــى ارتكــاب إب ــين عل . والعل

ينـــاير / كــانون الثــاين  ١٨ إىل ١٦واســتمعت دائــرة االســتئناف إىل األطــراف يف الفتــرة مــن       
 تــشرين ٢٨ ومــع أن دائــرة االســتئناف قــد أكــدت يف حكمهــا الــصادر يف.  يف أروشــا٢٠٠٧
 بعـض اإلدانـات ضـد املتـهمني، فقـد أسـقطت بعـض اإلدانـات عـن كـل                    ٢٠٠٧نـوفمرب   /الثاين

 سنة بـدال مـن      ٣٠وهكذا، حكمت دائرة االستئناف على ناهيمانا بالسجن مدة         . واحد منهم 
 ســنة بــدال مــن عقوبتــه  ٣٢عقوبتــه بالــسجن مــدى احليــاة، وعلــى بارايــاغويزا بالــسجن مــدة    

ــنة، وع٣٥بالـــسجن  ــدة    سـ ــزي بالـــسجن مـ ــى نغيـ ــسجن   ٣٥لـ ــه بالـ ــن عقوبتـ ــدال مـ ــنة بـ  سـ
 . احلياة مدى

 
 سريومبا  

باإلبــادة اجلماعيــة واإلفنــاء، ) قــس ( آثاناســي ســريومباالثالثــةدانــت الــدائرة االبتدائيــة  - ٤٣
واسـتمعت دائـرة    .  سـنة  ١٥باعتبار ذلك جرمية ضـد اإلنـسانية وحكمـت عليـه بالـسجن مـدة                

وأبطلــت دائــرة  .  يف أروشــا ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٦يف االســتئناف إىل األطــراف  
، اســتنتاج ضــلوع ســريومبا يف   ٢٠٠٨مــارس / آذار١٢االســتئناف، يف حكمهــا الــصادر يف   

املساعدة على اإلبادة اجلماعية والتحريض عليها بقيامه بأفعال بعينها، ورأت أنه ارتكب إبـادة              
نية حبكم الدور الذي اضطلع به يف تـدمري كنيـسة           مجاعية وإفناء باعتبار ذلك جرمية ضد اإلنسا      

 مـن الجئـي التوتـسي الـذين كـانوا حيتمـون             ١ ٥٠٠وما ترتـب علـى ذلـك مـن قتـل ملـا ينـاهز                
ــسة  ــادة        . داخــل الكني ــى اإلب ــاعد وحــرض عل ــد س ــتئناف أن ســريومبا ق ــرة االس وأكــدت دائ

وبــة الــيت فرضــتها وعليــه، ألغــت دائــرة االســتئناف العق . اجلماعيــة فيمــا يتعلــق بقتــل شخــصني 
 .الدائرة االبتدائية وحكمت بعقوبة جديدة هي السجن مدى احلياة
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 موفونيي   

ضابط برتبـة مقـدم، مدرسـة ضـباط          (تارسيسي موفونيي دانت الدائرة االبتدائية الثانية      - ٤٤
بارتكاب اإلبادة اجلماعية والتحريض املباشـر والعلـين علـى ارتكـاب اإلبـادة اجلماعيـة                ) الصف
هــا مــن األفعــال الالإنــسانية باعتبــار ذلــك جرميــة ضــد اإلنــسانية، وحكمــت عليــه بعقوبــة  وغري

وكانـــت دائـــرة االســـتئناف جـــاهزة لالســـتماع جلـــوهر الطعـــون يف .  ســـنة٢٥الـــسجن مـــدة 
، لكنــها أجلــت االســتماع بنــاء علــى طلــب طــارئ، لتعــذر  ٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٧

ــسبب مــرض أملّ     ــدفاع ب ــه فجــأة حــضور كــبري حمــامي ال ــرة االســتئناف إىل   .  ب واســتمعت دائ
 . ومن املتوقع أن يصدر احلكم قريبا. ، يف أروشا٢٠٠٨مارس / آذار١٣األطراف يف 

 
 كاريرا 

 / كـانون الثـاين    ١٤ إشعاره بالطعن يف حكم الـدائرة االبتدائيـة يف           فرانسوا كاريرا قدم   - ٤٥
 األطـراف مـذكراهتم، وجيـري اآلن    وقـد أودع مجيـع  ). ١١نظـر أعـاله، الفقـرة       ا (٢٠٠٨يناير  

 .حتضري الطعن لالستماع
 

 أهم القرارات: الطعون التمهيدية ‘٢’ 

، القرار املتعلق بالطعن الـذي قدمـه جوزيـف كانياباشـي ضـد قـرار                )قضية بوتاري (كانياباشي  
سـات بتنويـع قائمـة    التما بـشأن رفـض      ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢١احملكمة االبتدائية الثانية املؤرخ     

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٢١ده، شهو

، رفضت دائرة االستئناف الطعن التمهيدي الـذي قدمـه       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢١يف   - ٤٦
 ضــد قــرار دائــرة ابتدائيــة منــع املتــهم إذنــا بتوســيع قائمــة شــهوده، وأمــره  جوزيــف كانياباشــي

رة وأثبتت دائرة االستئناف أن الـدائ     .  شاهدا ٣٠بإيداع قائمة منقحة من الشهود ال تزيد على         
االبتدائية نظرت بوجه صحيح يف ما إذا كان خفض عدد الشهود قد يتـيح لكانياباشـي فرصـة                  

 . تقدمي دفاع كاف
 

 يف احملاكمـة،    ملثـول كارميريا وآخرون، قرار بشأن الطعن التمهيـدي لرتيروريـرا يتعلـق حبقـه يف ا              
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥

ئرة االستئناف الطعـن التمهيـدي الـذي        ، أيدت دا  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥ويف   - ٤٧
 ضد قرار دائرة ابتدائية مبنع طلبه تعليق اإلجراءات أثنـاء غيابـه بـسبب            جوزيف نزيروريرا قدمه  

وحكمــت دائــرة االســتئناف بأنــه بــالنظر إىل ظــروف هــذه الــدعوى املعقــدة    . اعــتالل صــحته
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حلــق القــانوين لــشخص متــهم مــة لثالثــة أيــام لــيس كافيــا ملعادلــة ا كا فــإن تأجيــل احملواملطولــة،
 .حبضور حماكمته عندما يكون سبب الغياب خارجا عن إرادته

 
ــصاح،           ــات اإلف ــشأن التزام ــاء ب ــدي لالدع ــالطعن التمهي ــق ب ــرار متعل كــارميريا وآخــرون، ق

  ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ٢٣

، الطعــن التمهيــدي  ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين ٢٣رفــضت دائــرة االســتئناف، يف    - ٤٨
الدعاء ضد قرارين للدائرة االبتدائية، أحدمها يؤيد طلب متهم بفحص بيانات بعـض الـشهود               ل

ومل جتـد دائـرة   .  املتبـادل لكـشف  طلـب االدعـاء بفـرض ا      يـرفض املودعة لدى االدعـاء، والثـاين       
االستئناف أي خطأ يف استنتاجات الدائرة االبتدائية بأن بيانات الشهود املطلوبة تشكل عـامال              

 إعداد الدفاع ألن فحصها قد يساعد املتـهم علـى تقيـيم مـدى مـصداقية الـشهود قبـل                     ماديا يف 
 املتبـادل، شـددت دائـرة    لكـشف وفيما يتعلـق بطلـب ا   . أن يتخذ قرارا بإضافة شاهد إىل قائمته      

مـن القواعـد اإلجرائيـة    ) ج (٦٧ة د املتبادل مبوجب القاعـ لكشفاالستئناف على أن احلق يف ا    
. ينطبــق إال علــى املــواد الــيت يعتــزم الــدفاع اســتخدامها كأدلــة يف احملاكمــةوقواعــد اإلثبــات ال 

 املتبــادل ألن االدعــاء الكــشفوأكــدت دائــرة االســتئناف قــرار الــدائرة االبتدائيــة مبنــع طلــب    
 .يثبت أن الدفاع يعتزم استخدام املواد املطلوبة كأدلة يف احملاكمة مل
 

ــن الــذي       ــشأن الطع ــرار ب ــارميريا وآخــرون، ق ــرار يتعلــق      ك ــرا ضــد ق ــف نزيروري ــه جوزي قدم
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٤، يف ٦٨بااللتماس العاشر مبوجب القاعدة 

ــرة االســتئناف، يف   - ٤٩ ، الطعــن التمهيــدي الــذي قدمــه  ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٤أيــدت دائ
 ضد قرار صادر عن دائرة ابتدائية مستنتجة أن إحدى الوثائق مل تكن نافيـة               جوزيف نزيروريرا 

وبّينت دائرة االستئناف أن االختبار الصحيح لتحديد ما إذا كـان ينبغـي اعتبـار بعـض                 . للتهمة
 مـن قواعـد اإلجـراءات وقواعـد اإلثبـات، هـو             ٦٨الوثائق نافية للتهمة حسب مفهوم القاعـدة        

ما إذا كان مثة أي احتمال، على ضوء ُدفوع األطراف، بأن تكون املعلومات مهمـة بالنـسبة                 ’’
وعند تطبيق دائرة االستئناف هلذا االختبار على وقـائع الـدعوى، رأت الـدائرة              . ‘‘لدفاع املتهم 

 .لكشفأن الوثيقة املعنية من الوثائق اخلاضعة ل
 

 )أهم القرارات(التماسات إعادة النظر أو املراجعة  ‘٣’ 
االسـتئناف املقـدم طعنـا يف القـرار املتعلـق باالنتـصاف املناسـب،        طلـب  رواماكوبا، قرار بـشأن   

 ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٣
، رفضت دائرة االسـتئناف طلـب االسـتئناف املقـدم مـن             ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣يف   - ٥٠

 طعنا يف قرار الدائرة االبتدائيـة القاضـي بعـدم منحـه تعويـضا عمـا وقـع عليـه                     أندريه رواماكوبا 
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السـتئناف  وقضت دائرة ا  . من ظلم مزعوم يتصل باحتجازه املطول وحماكمته املدعى أهنا معيبة         
. برباءتـه بسالمة قرار الدائرة االبتدائية بعدم اختـصاصها مبـنح تعـويض لرواماكوبـا بعـد احلكـم                  

ورأت دائرة االستئناف، إضافة إىل ذلك، أن رواماكوبا مل يقدم ما يدعم إدعاءه وقـوع الظلـم                 
ه، إليــه االهتــام وقــدم إىل احملاكمــة بنــاء علــى أدلــة غــري صــحيحة حــسب مزاعمــ  إذ ُوجــه عليــه 

ــه أمــام احملكمــة   ــة    . واحُتجــز قبــل مثول ــدائرة االبتدائي ــرة االســتئناف أيــضا قــرار ال وأكــدت دائ
ــدره    ــضا قـ ــا تعويـ ــنح رواماكوبـ ــي مبـ ــكال   ٢ ٠٠٠القاضـ ــن أشـ ــكل مـ ــي يف شـ  دوالر أمريكـ

االنتــصاف ملــا تعــرض لــه مــن انتــهاك حلقــه يف احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة واملثــول أمــام  
 . دون إبطاءاحملكمة للمرة األوىل

 
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣نييتيجيكا، قرار بشأن الطلب الثالث للمراجعة، 

، رفضت دائرة االستئناف الطلب الثالث املقدم مـن         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٣يف   - ٥١
. ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩ ملراجعــة حكــم االســتئناف الــصادر يف قــضيته بتــاريخ إلييــزر نييتيجيكــا

 . ة االستئناف أن نييتيغيكا مل حيدد أية وقائع جديدة تربر املراجعةوقررت دائر
 

 كـانون   ٣١نغيزي، قرار بشأن التماسـات وطلبـات حـسن نغيـزي ذات الـصلة بإعـادة النظـر،                   
فربايــر / شــباط٢٥، وقــرار بــشأن االلتمــاس املقــدم مــن حــسن نغيــزي يف   ٢٠٠٨ينــاير /الثــاين
  ٢٠٠٨مارس / آذار٣، ٢٠٠٨

، رفــــضت دائــــرة  ٢٠٠٨مــــارس / آذار٣  و٢٠٠٨ينــــاير /نون الثــــاين كــــا٣١يف  - ٥٢
 بـشأن طلـب أُحيـل إىل الـدائرة بإعـادة النظـر              حسن نغيـزي  االستئناف مخسة التماسات قدمها     

ــاريخ     ــضيته بتـ ــصادر يف قـ ــا الـ ــاين ٢٨يف حكمهـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــرة . ٢٠٠٧نـ ورأت دائـ
 .ة النظر يف أحكام هنائيةاالستئناف أن النظام األساسي للمحكمة ال ينص على إعاد

 
ناهيمانا، قرار بشأن إخطار فرديناند ناهيمانا املتعلق بطلبه إعادة النظر يف قرار االستئناف بنـاء               

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١على أغالط يف الوقائع واضحة يف السجالت، 
فردينانــد ، رفــضت دائــرة االســتئناف الطلــب املقــدم مــن ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢١يف  - ٥٣
 تـشرين  ٢٨ إلعادة النظر يف إحدى نقاط حكم االسـتئناف الـصادر يف قـضيته بتـاريخ                يماناناه

وأشارت دائـرة االسـتئناف إىل أن النظـام األساسـي للمحكمـة ال يـنص                . ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين
 .على إعادة النظر يف أحكام هنائية
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 أنشطة مكتب املدعي العام -جيم  
ني مـن ذوي  ريـر، قـام مكتـب املـدعي العـام بتوقيـف متـهمَ             يف الفترة املشمولة هبـذا التق      - ٥٤

وأصدر املكتب، للمـرة األوىل، الئحـة        .٢٠٠٨املناصب الرفيعة ُينتظر أن تبدأ حماكمتهما عام        
. اهتام حبق شاهد إلدالئه بشهادة زور والئحة اهتام أخـرى ضـد حمقـق سـابق الزدرائـه احملكمـة                   

تنص على أن ُتحال للمحـاكم يف روانـدا قـضايا           وقدم املكتب أيضا مخسة طلبات بشأن أوامر        
وطعن املكتب يف قـرارات للـدوائر االبتدائيـة بـرفض           . تتعلق بأربعة متهمني وهارب من العدالة     

ويف أعقـاب حتقيقـات قـام هبـا مكتـب املـدعي العـام        ). انظر أعاله(ثالثة من الطلبات املذكورة    
ندا حاليـا حماكمـة أربعـة مـن كبـار قـادة             للمحكمة ومكتب املدعي العام لرواندا، جتري يف روا       

وقد أرسل مكتب املـدعي العـام للمحكمـة ممـثال لـه      . اجليش الرواندي الرتكاهبم جرائم حرب 
ويواصل املكتب تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املقدمة مـن          . سري الدعوى كي يراقب   

ــيت جتــري التحقيقــات حملاكمــة أو تــ      ــة ال ــصاص الوطني ــاربني  جهــات االخت ــديني اهل سليم الروان
 اإلنتربـول، والـرد   - الواردة أمساؤهم يف قائمة املطلوبني لدى املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة            

ـــ  . علــى هــذه الطلبــات  املتــبقني، وال ســيما أربعــة  ١٣واســتمر املكتــب يف مطــاردة اهلــاربني ال
 .متهمني من ذوي املناصب الرفيعة ومنهم فليسيان كابوغا

 
 أنشطة قلم احملكمة - دال 

 مكتب رئيس قلم احملكمة - ١ 
أقام املكتب التابع مباشرة لرئيس قلم احملكمة اتصاالت دبلوماسية رفيعـة املـستوى مـع        - ٥٥

وضمن املكتب عن طريق اتفاقـات رمسيـة وغـري رمسيـة تعـاون هـذه                . الدول واملنظمات الدولية  
وشـهدت الفتـرة املـشمولة      . احملاكماتالدول واملنظمات مع احملكمة من أجل دعم حسن سري          

ــدول األعــضاء     ــادة كــبرية يف التعــاون القــضائي مــع ال ــر زي ــر مــن   . هبــذا التقري فقــد أُرســل أكث
مذكرة شفوية ومراسـلة لطلـب املـساعدة والتعـاون القـضائيني مـن الـدول األعـضاء مـن                     ٢٩٤

 . السابقة منها خالل السنة ١٢٠أجل توفري أفرقة الدفاع، وذلك باملقارنة حبوايل 
وواصلت مجهورية رواندا تعاوهنا مع احملكمة يف تسهيل تدفق الشهود مـن كيغـايل إىل               - ٥٦

وإضـافة إىل ذلـك، قـام       . أروشا وتوفري املستندات ذات الصلة بالدعاوى املرفوعة أمـام احملكمـة          
 ، بتوقيـع اتفـاق بـشأن تنفيـذ األحكـام أُبـرم بـني              ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٤رئيس قلم احملكمـة، يف      

 . مجهورية رواندا واألمم املتحدة
. وُنقــل إىل إيطاليــا هــذا العــام متــهم ُحكــم بإدانتــه وذلــك عمــال بقــرار رئــيس احملكمــة - ٥٧

وبت رئيس قلم احملكمة يف مسألة حتديد الدول اليت سيقـضي فيهـا املـدانون العـشرون املتبقـون                   
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 مرافـق االحتجـاز مبــايل   وجـرى تــوفري املـساعدة مـن أجـل جتديــد الزنزانـات يف     . مـدة عقوبتـهم  
 . زنزانة٢٣  و١٤وبنن وعددها على التوايل 

وال يزال شخصان متت تربئتهما حتـت محايـة احملكمـة رغـم اجلهـود احلثيثـة الـيت يبـذهلا                   - ٥٨
وهذه املسألة، إضافة إىل نقل املـدانني الـذين   . رئيس قلم احملكمة إلجياد بلد يقيم فيه كل منهما    

لــصادرة حبقهــم، أصــبحت أمــرا تتزايــد أمهيتــه البالغــة فيمــا متــضي   ســيكملون قــضاء األحكــام ا
 .يستلزم استمرار الدعم والتعاون من جانب الدولهو احملكمة قدما حنو إجناز واليتها، و

وشهدت خدمات الدعم املتعلقة بالربوتوكول زيادة يف عدد زوار احملكمة يف النـصف              - ٥٩
ــام   ــن عـ ــاين مـ ــسبتها  ٢٠٠٧الثـ ــاهز نـ ــسابقة   يف ٤٠٠ تنـ ــالفترة الـ ــة بـ ــة وذلـــك باملقارنـ  .املائـ

ــد ــات املتحــدة        وق ــة، وســفري الوالي ــشؤون القانوني ــام لل ــل األمــني الع ــضافت احملكمــة وكي است
املتجول املعين جبـرائم احلـرب، والعديـد مـن الـوزراء إضـافة إىل ممـثلني للمجتمـع املـدين ودعـاة                       

ــا      ــديني النـ ــة الروانـ ــضاء يف مجعيـ ــسان وأعـ ــوق اإلنـ ــرة حقـ ــة   ملناصـ ــادة اجلماعيـ ــن اإلبـ جني مـ
 .جامعيني وطلبة
ــداخلي للتقــارير     وواصــلت - ٦٠ وحــدة الــصحافة والــشؤون العامــة اإلســهام يف التعمــيم ال

اإلعالمية املتعلقة باحملكمة ويف نشر املعلومات عن أنشطة احملكمة على نطاق واسع مـن خـالل            
ــشبكي للمحك   ــة والنــشرات الــصحفية واملوقــع ال مــة واألفــالم والنــشرات  اإلحاطــات اإلعالمي

وردت الوحـدة علـى العديـد مـن         . اإلعالمية، مبا يف ذلك قوائم مـوجز احملاكمـات وامللـصقات          
االستفسارات الـواردة مـن وسـائط اإلعـالم احملليـة والدوليـة، وأذاعـت العديـد مـن اإلجـراءات                   

. هـور القضائية عن طريق شبكات سواتل لكي يستخدمها العـاملون يف وسـائط اإلعـالم واجلم              
وأقامــت الوحــدة معــارض عــن عمــل احملكمــة يف ترتانيــا وروانــدا وأوغنــدا، ونظمــت املــسابقة   
السنوية للرسم وكتابة املقاالت عن احملكمة بني طـالب املـدارس االبتدائيـة والثانويـة يف روانـدا        

وجــرى إنــشاء شــبكة اتــصاالت رمسيــة مــع جامعــات يف كينيــا وأوغنــدا وبورونــدي    . وترتانيــا
وترتانيــا، وقُــدمت عــروض عــن عمــل احملكمــة يف مــؤمتري قمــة لوســائط اإلعــالم يف    وروانــدا 

 . أفريقيا شرق
ونظمت احملكمة، من خالل برنامج التوعية التابع هلـا، عـدة حلقـات عمـل هتـدف إىل                   - ٦١

تعزيز قدرة اهليئة القضائية الرواندية يف جماالت منها على سبيل املثـال القـانون اجلنـائي الـدويل،         
ارات الدعوة، والبحث يف املسائل اجلنائية على شبكة اإلنترنـت، وحقـوق املتـهمني مبـا يف                 ومه

وجـرى، يف الفتـرة املـشمولة هبـذا         . ذلك قانون االهتام، وإدارة املعلومات ذات الـصلة باحملكمـة         
 قاضـيا   ٢٠التقرير، تنظيم حلقتني دراسيتني عن القانون اجلنـائي الـدويل شـارك يف كـل منـهما                  

 عـضوا مـن أعـضاء نقابـة         ٥٠وتلقـى   . ة احملكمة العليا وحمكمـة االسـتئناف الروانـديتني        من قضا 
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احملامني الرواندية دورة دراسية عن القانون اجلنائي الدويل وممارساته؛ وجرى تـدريب جمموعـة              
 علـى  النيابـة العامـة   من ممثلي اإلدعاء واملوظفني القانونيني الروانديني العاملني يف    ٣٥مؤلفة من   

وُنظمـت دورات شـارك    .ارة املعلومات واألدلة، واستراتيجيات االدعـاء، ومهـارات الـدعوة        إد
 مــن ٦٩  طالبــا روانــديا و٢٨٧ مــن ممثلــي االدعــاء الروانــديني، وحــضر أكثــر مــن  ١٤٠فيهــا 

العاملني يف جمال القانون حلقات دراسية تدريبيـة عـن البحـث يف املـسائل اجلنائيـة علـى شـبكة                     
ح الزمالـة إلجـراء البحـوث، أمـضى سـتة طـالب مـن               َنار الربنامج الـسنوي ملِـ     ويف إط . اإلنترنت

القـضائية  عـن االجتـهادات   حبوثـا  خالهلـا  جامعة رواندا الوطنية مثانية أسابيع يف احملكمـة أجـروا       
. القانون الدويل وذلك حتت إشراف مـوظفي احملكمـة مـن شـىت األقـسام       عن  اخلاصة باحملكمة و  

نــشطة احملكمــة وإســهامها يف عمليــة حتقيــق العدالــة واملــصاحلة يف وأُقيمــت حلقــات عمــل عــن أ
البلد، وهي حلقات العمل اليت استهدفت حتديدا الروانديني الـذين يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة                 

 طالـب ومـدرس روانـدي       ١٥ ٠٠٠العـايل مبـن فـيهم       ووالشباب يف مؤسسات التعليم الثانوي      
 . مل بتمويل سخي من املفوضية األوروبيةمجيع الدورات وحلقات العومتت . تقريبا
وبتنسيق من املستشار اخلـاص لـرئيس قلـم احملكمـة املعـين بالـشؤون اجلنـسانية، جـرت                    - ٦٢

بالوسائط اإللكترونية عدة مناقشات مع وكاالت أخـرى عـن التوجيـه بـشأن حـساسية مـسألة            
اجلنـساين، وُنفـذ تـدريٌب      االستغالل واإليذاء اجلنسيني إضافة إىل تدريب أساسي على التحليل          

ومـن  . ميداين علـى املـسائل اجلنـسانية للمـوظفني القـانونيني مـن ذوي الرتـب املتوسـطة والعليـا                  
دورات ملوظفي القطاع األمين عن مراعاة الفـوارق بـني    ٢٠٠٨املقرر أن تقام يف منتصف عام       

 . اجلنسني يف جمال التعامل مع الضحايا
انونيـة وبرنـامج التـدريب الـداخلي عـددا مـن املتـدربني        واستقبلت وحدة اخلـدمات الق   - ٦٣

تـدربني يف جمـال القـانون وكُلفـوا بالعمـل يف            مـن امل   من هؤالء    ١٥٠وكان  .  فردا ١٧٥إمجاليه  
 مــول ، بــاحثني قــانونيني١٠وكُلـف  . مكتـب املــدعي العــام والـدوائر االبتدائيــة وأفرقــة الــدفاع  

 بالعمــل يف الــدوائر االبتدائيــة ،تــابع للمحكمــةتدريبــهم مــن الــصندوق االســتئماين للتربعــات ال
ــام  ــدعي الع ــة      . ومكتــب امل ــشؤون القانوني ــصال مبكتــب ال ــضا مبهمــة االت ــضطلع الوحــدة أي وت

 .يتعلق مبسائل قانونية حمددة فيما
 

  والقانونية ةيئشعبة اخلدمات القضا - ٢ 
 عنيـة  امل األطـراف مـن    وغريهـا     احملكمـة  ردوائـ ىل  إ الدعم   قسم إدارة أعمال احملكمة   قدم   - ٦٤
 الـيت تعقـد      رواندا وجلـسات االسـتماع     يف ة الزيارات امليداني   ذلك ، مبا يف  ةيئ القضا اإلجراءاتب

رض يف مجيـع     وعُـ  يـاً نآ احملاضـر نتـاج   إنظام  ومت توحيد   .  وصلة فيديو من خمتلف البلدان     بواسطة
م ا اسـتخد  لةوسـه  عززت وت .تها الدول طلبفريقيا، كجزء من مبادرات بناء القدرات اليت        أحناء  أ
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ــنظــام  ــائق  طريــقن عــ ةيئسجالت القــضاال ــة مــع خاصــية  ىل إ حتويــل مجيــع الوث نــصوص كامل
ــة البحــث فيهــا  ــدأت بنجــاح  و.إمكاني ــة ب ــا رقمن ــسمعي  عمليت ــسجيالت ال ــصرية مجــع الت  ة والب

 لتعزيـز قـدرة نظـام احملـاكم         ة دورات متخصـص    نظـم القـسم    كمـا . ريرها وحت ةجراءات احملكم إل
 .جلنيت التراث وبناء القدرات التابعتني للمحكمة املساعدة يف إدارة صل تقدمياو وةالرواندي

ــدم  - ٦٥ ــدفاع واالحتجــاز   وق ــسم إدارة شــؤون حمــامي ال ــدفاع    ق ــرق ال ــف ف ــدعم ملختل ال
مــن النفقــات طلبــات الرســوم ودفــع إدارة تحــسني نظــام بالقــسم  وقــام. روشــاأواحملتجــزين يف 

. اًلكترونيـ  وإدارهتـا إ لطلبـات ايـداع  بإنترنـت يـسمح    شبكة اإل علىلكتروينإنظام   نشاءإخالل  
ــضا أدخــل أُو ــالغ املقطوعــة  ي ــدفع الرســوم علــى  نظــام للمب جــراءات إ حــلامرســاس خمتلــف  أل

 ة ما قبـل احملاكمـ     حليت ملر  الالزمة املبالغو  أ اتساعال سبنظام املوارد حب  ال  وحيدد هذا  .ةاحملاكم
االسـتماع  وفقا حلضوره جلسات     ةيوميموارد    للمحامي حنمت،  ةثناء احملاكم أيف  و. واالستئناف
 .ةيف احملكم

 يتفتـر  قـضاء    فرج عـن اثـنني مـن الـسجناء بعـد          أُ بالتقرير،   ةهذه الفترة املشمول  وخالل   - ٦٦
 متـام قتـرة   ىل ايطاليـا إل   إشهر ونقل أحد الـسجناء      أ ست سنوات وتسعة     ةملدالسجن  با  معقوبته
 ٢٠٠٨ هيونيـ / حزيـران  ٣٠ حـىت  ألمـم املتحـدة لالحتجـاز     مرفـق ا   ضم   ونتيجة لذلك، . هتعقوب
ين اجلــدد جــزتمــن بينــهم اثنــان مــن احمل ) ســجينا ٢٠ حمتجــزا و ٣٦( شخــصا ٥٦ هجمموعــ مــا

فـراج  ىل هولنـدا بعـد اإل     إه  تـ حالإ  أُلغـي طلـب    اجـز توحم،  ةىل احملكم إ قالخرا ونُ مؤ اللذين اعتقال 
 مــن  شــاهدا حمتجــزا٢٨  املرفــقدخــلوخــالل الفتــرة نفــسها، . مــن مــايلإثبــات  هدوشــا ،عنــه

وزارت جلنـة الـصليب األمحـر مرفـق          . خمتلفـة  دالء بشهاداهتم يف حماكمـات     لإل اومداستقرواندا  
 أن املرفـق     هلـا  تثبـ و ٢٠٠٨مـايو   /يـار أ ٢٠ و   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ يومياالحتجاز  
 .ملعايري الدوليةا يستويف
ــرة املــشمول وخــالل  - ٦٧ ــالتقريةهــذه الفت ــضحايا    عمــلر، ب ــشهود وال ــى  قــسم دعــم ال عل

 ١١ لــ  ا بلـدا دعمـ  ٢٧ مـن  اسُتقدموا يف الوقت املناسب اًهدا ش٣٢١جمموعة إتاحة ما    ضمان
ة مايـ احلوفقا لتـدابري    و.  أماكن أخرى  ىل إ سبعة شهود ضعفاء  وُنقل  .  متهما ٢٤ تشمل   ةاكمحم
 هوية الـشهود    لى ع  اليت تدل  ماتعلواملحلذف   احملاضر   نقحت،  ةيئ هبا الدوائر االبتدا   ت أمر اليت
يف  أنـشطة الرصـد الـيت يقـوم هبـا بعـد احملاكمـات              القـسم    كثفو. هانشرسرهم، قبل   أفراد  أو  أ

 روانـدا    يف نيقـيم املشهود  العديـد مـن الـ      لقـى تو. ةمـام احملكمـ   أالذي مثلـوا     الشهودإقامة  بلدان  
 الطبيـة   يتنيحهم مـن النـا    لـ إعـادة تأهي  عمليـة   ىل حتـسني    إ ةجمموعة واسعة مـن املـساعدات الراميـ       

 وثــائق ســفر مؤقتــة قــدمتبفــضل تعــاون عــدة دول جنــاز عملــه إيف ووفــق القــسم . ةوالنفــسي
 التابعـة ملفوضـية األمـم املتحـدة         وكاالتعاون ال ، وت ومنهاروشا  أىل  إ الشهود من السفر     مكنت



A/63/209 
S/2008/514  
 

08-44830 25 
 

 تقـدم و .مهتـ ومحاي  الـشهود  تنقـل سـهل   ممـا    ة،فريقيـ يف عـدد مـن البلـدان األ       لشؤون الالجئني   
 .الشهودا اصطحاهبب من املساعدة ابعض الدول، مثل بلجيكا، مزيد

 واالستنـساخ   ة والتحريري ةتقدمي خدمات الترمجة الفوري   خدمات اللغات   قسم  وواصل   - ٦٨
جنـاز، مـن    يف ضـوء اسـتراتيجية اإل     وىل ذلـك،    إضافة  وباإل. ة احملكم طراف وقلم  الدوائر واأل  إىل

 مـن خمتلـف البلـدان     مناسـبني  ىل اختيار مترمجني فوريني   إمة هتدف   ئامحلة إلعداد ق   تنظيماملقرر  
ــرةيف ــوز الفتـ ــه/ متـ ــة ٢٠٠٨غـــسطس أ/آب - يوليـ ــل درء أي بغيـ ــل  تعطيـ ــحمتمـ ــري حلـ سن سـ

 .احملاكمات
 خــالل الفتــرة قــسم املكتبــة واملراجــع القانونيــة  الــذي حققــهالرئيــسيجنــاز اإلويتمثــل  - ٦٩

ــالتقرير ةاملــشمول ــائق األساســية   رقمــيار قــرص فيــديو إصــد ب  يتــضمن النــصوص الكاملــة للوث
مـع خاصـية إمكانيـة      ) ٢٠٠٦-١٩٩٥( لروانـدا     الدولية ةيئ اجلنا ةلمحكمواالجتهاد القضائي ل  

. نترنت سـيتم اسـتكماهلا بعـد ذلـك         يف قاعدة بيانات على شبكة اإل      وهو موجود ،  البحث فيها 
  مـسامهة  وكجزء مـن  . ثها وترا ة على عمل احملكم   طالعتعزيز فرص اال  والغرض من هذه األداة     

 شــبكة يفســاليب البحــث أ التــدريب علــى  مــن يف بنــاء القــدرات يف روانــدا، اســتفاد ةاحملكمــ
 احملـامني  ة القـضاة ونقابـ   ن بينـهم   مـشارك مـ    ٤٠٠دارة املعلومـات أكثـر مـن        إ/ةنترنت واملكتب اإل
ــامو االدعــاء  و ــة علــى ة املكتبــ كمــا نظمــت .وطــالب القــانون حم ولوجيــات  تكن دورة تدريبي

مركـز   ة مكتبة عومجم ت يف كيغايل، وزاد ب ةاملعلومات واالتصاالت يف املكتبات يف معهد التربي      
جـل تلبيـة الطلـب      أ مـن    يف كيغـايل  اجلنائية الدولية لروانـدا     أوموزانسو لإلعالم التابع للمحكمة     

 .نيالرواندي نيعِملاملتنامي من املست
 

 داريشعبة خدمات الدعم اإل - ٣ 
ــال  - ٧٠ ــوارد املتاحــة للمحكمــة ومراقب  ي ــهزال ختطــيط اســتخدام امل ــى النحــو  ورصــدت  ه عل

، كـان   ٢٠٠٨مـايو   /يـار أ ٣١ حـىت و. ةدارإلا لـشعبة    ات بالنـسبة  ولويـ أل ا  إحدى السليم يشكل 
أي أن ، اوظفـ م ١ ٠٣٢ يف حـني أن العـدد الكامـل املـأذون بـه هـو          موظفا   ٨٧٩ ةلدى احملكم 

 إهنـاء   اتإشـعار  ىلدا إ اتناسو. يف املائة  ١٤,٨ ر قدره  معدل شواغ  وأ وظيفة شاغرة    ١٥٣ هناك
 هنايـة   عنـد  يف املائـة   ١٥,٣ىل  إ  هـذا املعـدل    ن يرتفـع  أ وردت حىت اآلن، من املتوقع       اخلدمة اليت 
ر اغ معدل الـشو   أن يبلغ املتوقع   فمن    بقية السنة،  طوال يلا، وإذا استمر االجتاه احل    هيوني/حزيران
ــة عــا  يف١٥,١ ــة حبلــول هناي ــارأ ٣١ يفو. ٢٠٠٨م  املائ كانــت نــسبة توزيــع   ،٢٠٠٨مــايو /ي

 املوظفــون يف  واســُتقدم.نــاث املائــة لإل يف٣٨ املائــة للــذكور و  يف٦٢اجلنــسني بــني املــوظفني 
يف الوقـت الـذي شـرعت فيـه         و. لمـوظفني لستمر  مـ وكـان هنـاك دوران      .  بلدا ٨٦ من   ةاحملكم
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دة يف وضــع املعــايري الــيت ينبغــي    دارة املــساعشــعبة اإلقــدمت ، ة يف تقلــيص حجمهــا احملكمــ
 .ة احملكملوا مهمة إمتام عملويت لؤهمبقاست اراد لتحديد عدد وتكوين املوظفني املهامااستخد
 مجـل تعزيـز مهـاراهت   أ مـن   تنمية قدرات املوظفني  ل عدة برامج    ة يف تنفيذ  وبدأت احملكم  - ٧١

ُنظمـت  ، ة املـوارد الوظيفيـ  نـشاء مركـز   إوبعـد   . نتاجيـة  وحتـسني اإل   مودعم تـدابري االحتفـاظ هبـ      
 ة سياسـ   اعتمـاد احملكمـة    ىلإضـافة   وباإل.  مـساعدة املـوظفني     بغـرض  لدعم الوظيفي ل برامج   ةعد

 عــدد مــن احلــوافز  مــنحمــم املتحــدة يفمانــة العامــة لأل بــدعم مــن األشــرعت، حازمــةتوظيــف 
ة مهمـ  تحقـق تو وظـائفهم     إىل أن ُيـستغىن عـن      املوظفنيبـ  ظاحتفـ ىل اال إالنقدية الـيت هتـدف       غري

 . بالكاملةاحملكم
 املتابعـة   خـدمات  تقدمي   ةرعايلوا وإسداء املشورة     اخلدمات الصحية  اتوحدوواصلت   - ٧٢

  املـشورة لعـالج   للمحتجزين واملوظفني فـضال عـن  ة األجل الطويل اتالعالجو عن كثب الطبية  
مـوظفني   لل  املهـين   الـدعم النفـسي    ة املـشور  اءدإسـ  ة وحـد   وقـدمت  .الصدمات النفسية للـشهود   

 نـشرات منتظمـة   تعـد أ حـاالت الطـوارئ النفـسية، و    ملواجهـة اتجلـس   ذلكوأسرهم، مبا يف 
 .مجيع املوظفنيى لع تها وزعالرفاهالنفس وبالذايت   االعتناءعن
 قـسم اخلـدمات العامـة والـدعم          وضـع  كمـة، اخلاصة باحمل جناز  ومتشيا مع استراتيجية اإل    - ٧٣

كاتـب والـتخلص النـهائي      املغـالق   إ و إىل بلـداهنم  وظفني  عادة امل إ تتضمن،  ةلتصفيل ةخطة شامل 
مـن خـالل حتـسني التعـاون مـع الـسلطات احملليـة املختـصة للبلـد املـضيف                   و. ةصول احملكم أمن  
 يف التـدابري  عـادة النظـر  إمـن والـسالمة يف   قـسم األ  ، شـرع منسق األمم املتحدة لشؤون األمـن     و
 .اهت وكفايهتا حتسني كفاء هبدفمنيةاأل
 

  والتوصياتةاخلالص - اثالث 
هـي  و. ءةكفـا ال و يـة فعالال بأقـصى قـدر ممكـن مـن        واليتـها     بإجنـاز   ملتزمـة متامـا    ةاحملكم - ٧٤

جهـزة   ألةوبفـضل اجلهـود املتـضافر   . هجنازإ حنو ة وسرعتسري بثبات عبء عملها و   تسيطر على 
 علــى ةحملاكمــجــراءات اإحــرز تقــدم كــبري يف أُ املتفــانني، هــاموظفيمــن بــدعم و الثالثــة ةاحملكمــ

سـتراتيجيتها  الكـبري   بقـدر    قـد امتثلـت      ةوبالتايل، فإن احملكم  .  املاضية عشر ثينمدى األشهر اال  
بتدائيـة  دوائر اال يف الـ   اينـ ن عُ ان دائمـ  ايقاضـ   وسـينتهي  .مهـا جح تقلـيص جناز وبـدأت عمليـة      لإل

. ٢٠٠٨حبلـول هنايـة عـام       وسيـستقيلون     عليهم ةعروضا امل ياقض يف ال  بتلا  من وقاضي خمصص 
 . واملتوقعحلايلعبء العمل اىل إ بالنظر اريضرو م الستبداهلاتود ترتيبوجعترب وال ُي
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ضـايف النـاجم     عـبء العمـل اإل     باسـتيع  ا  سهولة  قدرهتا على  على ة احملكم نتبرهكما   - ٧٥
  إىلن يـؤدي ذلـك  أ واحـدة، دون   قـضية حالـة إ، وإلغـاء  متـهمني  ة ثالثـ ا علـى  خرمؤعن القبض   

 .اتل احملاكماعمأجناز  إفرط يفتأخري غري مربر وم
قـد  و. هذه التطورات غـري املتوقعـة تتطلـب تعـديل مـدة عـضوية بعـض القـضاة                غري أن    - ٧٦
كتـسيان   ي نستمريم املـ   وتعـاوهن  هتم مـساعد   وال تزال  . على الدول األعضاء   سألة امل ه هذ تعرض

  ظــاهرة مكافحــة أال وهــيحملكمــةاملوكلــة إىل ا ة احليويــاملهمــةجنــاز إ يف جــاح للنأمهيــة قــصوى
 ةبـاد  واإلةنـساني فالت من العقـاب ألولئـك املـسؤولني عـن جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإل              اإل

 : إىل ما يليعضاءالدول األب ة احملكميبولذلك هت. اجلماعية
ــوفري )أ(  ــة     ا تـ ــها يف حماكمـ ــها وواليتـ ــاز عملـ ــن إجنـ ــها مـ ــة لتمكينـ ــوارد الكافيـ ملـ

ــروا أعمــال   ــة وانتــهاكات القــانون اإلنــساين   األشــخاص الــذين يــدعى أهنــم دب ــادة اجلماعي  اإلب
 ؛١٩٩٤ يف رواندا عام تالدويل اليت ارتكب

 الباقني؛ ١٣ الـ  العدالة وجهالفارين مناعتقال ونقل تعاون يف الوة ساعدقدمي املت )ب( 
ك ئــلأو وة احملكمــأهتم بــر الــذينفــرادعــادة تــوطني األى إلــع ةمــساعدة احملكمــ )ج( 

 قوبتهم؛مضوا مدة عأين ذال
ــة قــضايا إىل   إلجــراء  علــى اســتعداد  ظــلأن ت )د(  ــة إحال مناقــشات تتعلــق بإمكاني

 ؛اهليئات القضائية لكل منها من أجل احملاكمة
عـدم  تيسري سفر الـشهود إىل مقـر احملكمـة ومنـه، خاصـة يف حـاالت                 مواصلة   )ه( 
 .لوثائق الالزمة للسفرلالشهود حيازة 
 سي أمهيـة تـ كالـذي ي  بـت اثمها ال دعللدول األعضاء على    وتعرب احملكمة عن تقديرها      - ٧٧
 .عماهلاأجناز إ يف ةحامس
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 ولاألاملرفق 
 بتدائيةدوائر االال  
 وىل األةيئالدائرة االبتدا  

 
 يغوروفإ.  أ وسريغي، ريدي. رجايو موس، . إالقضاة   

 )ة الصياغ قيداحلكم) ( متهمني٤ (باغوسورا وآخرون  
 أري.  ر وفلورنس،يغوروفإ.  أغي موس، وسري. إالقضاة   

 )كمصدر احل (كاريرا  
 )ة الصياغ قيداحلكم (ريرتاهو  
 )احملاكمة جارية (نسينغيمانا  
 )هتحالُرفضت إ (كانياروكيغا  
 )حالةإ (غاتيته  

 
  الثانية االبتدائيةالدائرة  
  بوسا. بوسولومي ،رليت راماروسونآسيكول، و. ـالقضاة ويليام ه   

 )احملاكمة جارية) ( متهمني٦ (هرِبوتا  
 تغريد حكمتو ،سوكا دي سيلفا، وسيون كي باركآالقضاة    

 )كمصدر احل( روغامبارارا  
 )ة الصياغ قيداحلكم (روكوندو  
 )احملاكمة جارية) (متهمني ٤( ندينديلييمانا  
 )احملاكمة جارية( وآخرون باغاراغازا  

  موثوغا.يل غو، ورتش .فميل وإ خان، .القضاة خالدة ر   
 )دلةاكتملت األ) ( متهمني٤ (بيزميونغو وآخرون  



A/63/209 
S/2008/514  
 

08-44830 29 
 

  الثالثة االبتدائيةالدائرة  
 رمي وروبرت فر،ما ك. غ وغبريداو بايرون،.م. سالقضاة دينيس    

 )ة الصياغ قيداحلكم (نشاميهيغو  
 

 رمي وروبرت فرأري،.  ر واينربغ دي روكا، وفلورنس.مس اينإ القضاة   
 )ة الصياغ قيداحلكم (ِكنديبي  

  موثوغا.يل غو ، خان. ر واينربغ دي روكا، وخالدة.مس اينإ القضاة   
 )ةاحلكم الصياغ (زيغريانيريازو  

 فاغن يونِسن و،ما ك. غوغبريداو بايرون، .م. سالقضاة دينيس    
 )كمصدر احل(ج أ أ   
 )احملاكمة جارية) ( متهمني٣ (كارميريا وآخرون  
 )احملاكمة جارية (انزيراكاليم  

 رمي وروبرت فر موثوغا،.يل غو واينربغ دي روكا، .مس اينإ القضاة   
 )هتحالقُبلت إ (بوسييباروتا  
 )هتحالقُبلت إ (مونييشياكا  
 )هتحالُرفضت إ (مونياكازي  
 )حالةإ (كاييشيما  

 شورت .فميل  وإسوكا دي سيلفا،وآ خان، .القضاة خالدة ر   
 )هتحالُرفضت إ (ماناهاتيغيكي  

  موثوغا.يل غ و موس،.إ و بايرون، .م. سالقضاة دينيس    
 )هتحالأُلغيت إ (باغاراغازا  
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 الثايناملرفق 
  االستئنافةرئدا  

 القاضي فاوستو بوكار 
 القاضي حممد شهاب الدين 
 القاضي حممد غوين 
 القاضى ليو داكون 
 ندريسيا فازأالقاضي  
 ونالقاضي ثيودور مري 
 ولفغانغ شومبورغفالقاضي  

 
 


