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  األمن جملس رئيس من بيان    
  

 ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ١٩ يف األمــن جملــس عقــدها الــيت ٦٠٥٣ اجللــسة يف  
ــصدد ــس نظــر ب ــد يف اجملل ــون البن ــة” املعن ــة احملكم ــة الدولي ــسؤولني األشــخاص حملاكم  عــن امل

 منـذ  ةالـسابق  يوغوسـالفيا  إقلـيم  يف ارتكبـت  الـيت  الدويل اإلنسان للقانون اجلسيمة االنتهاكات
 اإلبــادة  أعمــال عــن  املــسؤولني األشــخاص  حملاكمــة الدوليــة  اجلنائيــة احملكمــة  ؛١٩٩١ عــام

 روانـدا  إقلـيم  يف املرتكبة الدويل اإلنساين للقانون اجلسيمة االنتهاكات من ذلك وغري اجلماعية
 اثلـة املم االنتـهاكات  مـن  وغريهـا  اجلماعيـة  اإلبـادة  أعمـال  عن املسؤولني الروانديني واملواطنني
 ديــسمرب/األول كــانون ٣١ و ينــاير/الثــاين كــانون ١ بــني اجملــاورة الــدول أراضــي يف املرتكبــة
  :اجمللس أعضاء باسم التايل بالبيان األمن جملس رئيس أدىل ،“١٩٩٤

ــشري”     ــس يـ ــن جملـ ــراره إىل األمـ ــؤرخ )١٩٩٣( ٨٢٧ قـ ــار ٢٥ املـ ــايو/أيـ  مـ
 قـراره  وإىل الـسابقة،  ليوغوسـالفيا  الدوليـة  اجلنائية احملكمة مبوجبه أنشأ الذي ،١٩٩٣
 احملكمـة  مبوجبـه  أنـشأ  الـذي  ،١٩٩٤ نـوفمرب /الثاين تشرين ٨ املؤرخ )١٩٩٤( ٩٥٥
 )٢٠٠٣( ١٥٠٣ القـرار  أن إىل كـذلك  ويـشري  ،)احملكمتـان ( لروانـدا  الدوليـة  اجلنائية
ــة التــدابري كــل اختــاذ احملكمــتني إىل يطلــب ٢٠٠٣ أغــسطس/آب ٢٨ املــؤرخ  املمكن

 مجيـع  وإمتـام  ،٢٠٠٨ عـام  هنايـة  حبلـول  االبتدائية املرحلة حماكمات أنشطة يعمج متامإل
 املـؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٣٤ القـرار  وأن ،)اإلجنـاز  اسـتراتيجيتا ( ٢٠١٠ عام يف األعمال

  .اإلجناز الستراتيجييت التام التنفيذ أمهية على يشدد ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٦

 متـر  كانـت  معّينـة  ظروف يف شئتاأن قد احملكمتني أن إىل األمن جملس ويشري”    
ــسابقة يوغوســالفيا هبــا ــدا، ال  إحــالل إعــادة يف يــسهم خمــصص كتــدبري وذلــك وروان

 .وصونه السالم
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 ومـدعياها  احملكمـتني  رئيـسا  قـدمها  الـيت  بالعروض علما األمن جملس وحييط”    
 اســتراتيجييت تنفيــذ بــشأن ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ١٢ يف للمجلــس، ناالعامــ
 .ازاإلجن

 يف احملاكمـة  أنـشطة  إلمتـام  النـهائي  املوعـد  أن القلـق  مـع  اجمللـس  يالحظ وإذ”    
 عملـهما  أن املـرجح  غـري  مـن  أنـه  أفادتـا  احملكمـتني  وأن بـه،  يـوف  مل االبتدائيـة  املرحلة
ــه ،٢٠١٠ عــام يف ســينتهي ــا أن جيــب احملكمــتني أن علــى يــشدد فإن  احملاكمــات جتري
 مـن  تبذالنـه  ما دعم على تصميمه عن ويعرب ءة،والكفا السرعة من ممكن قدر بأكرب
 .ممكن وقت أبكر يف عملهما إكمال سبيل يف جهود

 إلـيهم  وجهـت  الـذين  األشـخاص  تقـدمي  ضـرورة  تأكيد األمن جملس ويكرر”    
 .العدالة إىل اهتام لوائح احملكمتان

 أن يف يـشتبه  الـيت  الـدول  سـيما  وال ،كافـة  الـدول  إىل األمـن  جملس ويطلب”    
ــد أن فيهــا، طلقــاء ربنياهلــا  بكــل متــدمها وأن احملكمــتني مــع تعاوهنــا تكثيــف مــن تزي
 كـل  اعتقـال  إىل التوصـل  أجـل  مـن  سـيما  وال االقتضاء، حسب مساعدة، من يلزم ما
  .وتسليمهم اهلاربني املتهمني من تبقى من

 احملـاكم  إىل القـضايا  إحالـة  أن الـسياق،  هـذا  يف أيـضا،  جمددا اجمللس ويؤكد”    
 أخـرى،  مـرة  ويـشدد  اإلجنـاز،  اسـتراتيجييت  مـن  أساسـيا  جزءا يشكل املختصة نيةالوط
 أعلـى  وحماكمة مالحقة على عملهما احملكمتان تركز أن ضرورة على الصدد، هذا يف

 تـدخل  الـيت  اجلـرائم  عـن  املـسؤولية  مـن  قـدر  أكـرب  حتملـهم  يف يـشتبه  ممـن  مرتبـة  القادة
 املختــصة الوطنيــة الــسلطات مــع العمــل علــى احملكمــتني وحيــث اختــصاصهما، ضــمن
 احملــاكم إىل املــسؤولية مــن املــستوى هــذا علــى تنطــوي ال الــيت القــضايا إحالــة لكفالــة
 .املالحقة لتتوىل املختصة الوطنية

 الوظـائف  مـن  بعـدد  تـضطلع  خمصصة آلية إنشاء بضرورة األمن جملس ويقر”    
 الرفيعـة،  الرتـب  ذوي مـن  اربنياهلـ  حماكمـة  ذلـك  يف مبـا  بـاحملكمتني،  املنوطـة  األساسية
 أن ينبغـي  املتبقيـة،  الوظـائف  هلـذه  للغاية احملدود للطابع ونظرا .احملكمتني إغالق عقب
 وسـتتقلص  .الكفـاءة  مـن  قدر وعلى ومؤقت صغري هيكل عن عبارة اآللية هذه تكون

 مــن ١٧ للمــادة وفقــا بنفقاهتــا املنظمــة وســتتكفل .الوقــت مبــرور وحجمهــا وظائفهــا
 .املتحدة األمم ميثاق

 مـن  تنبثقسـ  القبيـل  هـذا  مـن  آليـة  أي صـالحية  أن على األمن جملس ويشدد”    
 القواعـد  إىل تـستند  إثبـات  وقواعـد  إجرائيـة  قواعـد  ومـن  األمـن  جملـس  عن صادر قرار
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 إىل تـدعو  قـد  احلاجـة  وأن احلـال،  مقتـضى  حـسب  تعديلـها  مع احملكمتني، يف السارية
 .احملكمتني من لكل املختلفة والظروف ياجاتاالحت مع متشيا تعديالت إجراء

 باحملـاكم  املعـين  الرمسـي  غـري  العامـل  لفريقـه  تقـديره  عن األمن جملس ويعرب”    
 إجـراؤه  ذلـك  يف مبـا  اآلليـة،  هـذه  إنـشاء  بـشأن  اليـوم  حـىت  عمـل  مـن  به قام ملا الدولية
 .إغالقهمــا عقــب العــدل إلقامــة الــضرورية احملكمــتني وظــائف عــن مستفيــضة دراســة
 يواصـل  أن الدوليـة  باحملـاكم  املعـين  الرمسـي  غري العامل الفريق إىل األمن جملس ويطلب
 صـوغ  بغـرض  األساسـية  املعلقـة  القـضايا  علـى  يركز وأن الصدد، هذا يف جهوده بذل
 .املتبقية احملكمتني وظائف ألداء ممكن، وقت أقرب يف ،مناسبة صكوك من يلزم ما

 الدوليـة  باحملـاكم  املعـين  الرمسـي  غـري  العامـل  يقالفر مواصلة تيسري إىل وسعيا”    
 عـن  يومـا  ٩٠ غـضون  يف تقريـرا  يقـدم  أن العـام  األمـني  إىل األمن جملس يطلب عمله،

 احملكمـتني  حمفوظات لوضع احملتملة املواقع خليارات بامليزانية واملتعلقة اإلدارية اجلوانب
 اآلليـة  الضـطالع  مالئمـة  أمـاكن  افرتـو  ذلك يف مبا املتبقية، باملسائل املعنية اآللية ومقر
 املواقـع  علـى  خـاص  بوجـه  التـشديد  مـع  القـضائية،  بـاإلجراءات  املتبقية باملسائل املعنية
 .فيها حضور املتحدة لألمم اليت

 الرمسـي  غـري  العامـل  للفريـق  تقـدم  أن العامة األمانة إىل األمن جملس ويطلب”    
 الـست  العمـل  بلغـات  الـشفوية  مجةالتر خدمات ذلك يف مبا مساعدة، من يلزم ما كل

  “.للمجلس
  


