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الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف
أراضي الدول املجاورة بني  1كانون الثاين/يناير و  31كانون األول/ديسمرب 1994
تقرير املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

)(S/2014/546

تقرير املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

)(S/2014/556

رسالة مؤرخة  19تشرين الثاين/نوفمرب  2014موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس
اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني ()S/2014/826
رسالة مؤرخة  19تشرين الثاين/نوفمرب  2014موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس
املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين
الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام )S/2014/827( 1991
رسالة مؤرخة  19تشرين الثاين/نوفمرب  2014موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ()S/2014/829
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افتتحت اجللسة الساعة .10/10

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :وفقًا للمادة  37من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثلي البوسنة واهلرسك
وكرواتيا وصربيا إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

إقرار جدول األعمال

أُقر جدول األعمال.
املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت
يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991
املحكمة اجلنائية الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن
أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة
للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني
الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من
االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول املجاورة بني
 1كانون الثاين/يناير و  31كانون األول/ديسمرب 1994
تقرير املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
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)(S/2014/546

تقرير املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة )(S/2014/556

ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو مقدمي اإلحاطات االعالمية التالية أمساؤهم إىل املشاركة
يف هذه اجللسة :القاضي تيودور مريون ،رئيس املحكمة اجلنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة ورئيس اآللية الدولية لتصريف
األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني؛ والقاضي فاغن
يونسن ،رئيس املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛ والسيد سريج
برامريتس ،املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة؛ والسيد حسن بوبكر جالو ،املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا واملدعي العام لآللية الدولية لتصريف
األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.

أود أن أسترعي انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقتني
رسالة مؤرخة  19تشرين الثاين/نوفمرب  2014موجهة
إىل رئيس جملس األمن من رئيس اآللية الدولية لتصريف  S/2014/546و  ،S/2014/556على التوايل اللتني تتضمنان
األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني ( )S/2014/826تقرير املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،وتقرير املحكمة اجلنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
رســالة مؤرخــة  19تشــرين الثاين/نوفمــر 2014
وأود أن أسترعي انتباه األعضاء إىل الوثيقتني S/2014/827
موجهــة إىل رئيــس جملــس األمــن مــن رئيــس املحكمة
الدولية ملحاكمة األشــخاص املسؤولني عن االنتهاكات و  ،S/2014/829على التوايل اللتني تتضمنان رسالة مؤرخة
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم  19تشرين الثاين/نوفمرب  2014موجهة إىل رئيس جملس
يوغوسالفيا السابقة منذ عام  )S/2014/827( 1991األمن من رئيس املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،
ورسالة مؤرخة  19تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014موجهة إىل
رســالة مؤرخــة  19تشــرين الثاين/نوفمــر 2014
رئيس جملس األمن من رئيس املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
موجهــة إىل رئيــس جملــس األمــن مــن رئيــس املحكمة
كما أود أن أسترعي انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة
اجلنائية الدولية لرواندا ()S/2014/829
 ،S/2014/826اليت تتضمن رسالة مؤرخة  19تشرين الثاين/
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نوفمرب  2014موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس اآللية
الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني.
أعطي الكلمة اآلن للقاضي مريون.
القاضي مريون (تكلم باإلنكليزية) :من دواعي الشرف
أن أكون حاضرا مرة أخرى يف املجلس بصفتني  -صفة رئيس
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،وصفة رئيس
اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني.
وآمل أن تعمل مالحظايت اليوم على توضيح بعض النقاط
الرئيسية الواردة يف التقريرين األخريين اللذين جرى تقدميهما
بالنيابة عن هاتني املؤسستني.
ولكن قبل أن أنتقل إىل هذه النقاط ،أود أن أهنئ السفري
شريف ،ممثل تشاد ،على تويل بلده رئاسة جملس األمن .كما
أود أن أعرب جمددا عن تقديري جلهود الفريق العامل غري
الرمسي املعين باملحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ،وال سيما شيلي
على قيادهتا للفريق .وال أزال أشعر ببالغ االمتنان للدعم الواسع
النطاق الذي يوفره مكتب الشؤون القانونية واملستشار القانوين
للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ولآللية.
سوف أتناول أوال إىل املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة .يسعدين أن أبلّغ بأن املحكمة تواصل
إحراز تقدم يف إجناز حماكماهتا وطعوهنا األخرية .والواقع أننا
أصدرنا بالفعل حكمني استئنافيني يف عام  ،2014ونتوقع
أن نصدر حكما آخر  -يتعلق بالقضية الكربى ،قضية املتهم
بوبوفيتش واملتهمني املتعددين اآلخرين ،حبلول هناية كانون
الثاين/يناير  .2015وبناء على ذلك ،ندخل عام 2015
ولدينا أربع حماكمات ومخس قضايا استئناف متبقية فحسب.
وبنهاية العام املقبل ،ينبغي أالّ تبقى سوى قضيتني  -مها على
وجه التحديد ،حماكمة واحدة واستئناف واحد.
يوضح تقريرنا لشهر تشرين الثاين/نوفمرب
وكما ّ
( ،S/2014/827املرفق األول) ،وكما يعلم أعضاء املجلس منذ
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عدة سنوات ،وعلى الرغم من التقدم الكبري الذي أحرزناه
يف إجناز القضايا ،لن تتمكن املحكمة من استكمال مجيع
أعماهلا القضائية حبلول هناية هذا الشهر .فهناك العديد من
الظروف غري املتوقعة والصعبة يف بعض األحيان  -مبا يف ذلك
االعتقاالت املتأخرة آلخر املتهمني من جانب املحكمة اجلنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،وتنحية أحد القضاة ،والظروف
الصحية لعدد من املتهمني لدينا ،وحجم بعض القضايا اليت
تشمل عدة متهمني والتعقيد الذي تتصف به  -حالت دون
وفائنا باملوعد املستهدف الذي حدده جملس األمن النتهاء
عملنا القضائي بنهاية عام .2014
وعلى الرغم من أن أغلبية القضايا املتبقية لدينا تسري وفقا
للتوقعات السابقة ،فإن تقريرنا لشهر تشرين الثاين/نوفمرب يوضح
أيضا أن بعض املحاكمات واألحكام املتعلقة بقضايا االستئناف
سوف تتأخر عن املوعد الذي توقعته املحكمة يف أيار/مايو.
وحقيقة حدوث مثل هذه التأخريات جتعلنا نشعر أنا وزمالئي
القضاة خبيبة األمل .لكن األهم من ذلك هو أن هذه التغيريات
األخرية اليت طرأت على جدول إصدار األحكام ال يُتوقع أن
تؤثر على التاريخ املتوقع إلهناء عمل املحكمة يف عام .2017
كذلك أقول ،وكما قلت من قبل ،إن العملية القضائية
دينامية ومتغيّرة بطبيعتها؛ فهي عملية جتري إزاء خلفية من
التعقيدات القانونية واللوجستية الكبرية ،وميكن أن تتأثر بأي
مسألة تتعلق بتطورات غري متوقعة ،مثل اكتشاف مقابر مجاعية
ذات داللة للطب الشرعي .ويف هذا السياق ،إن التوقعات بانتهاء
العمل القضائي للمحكمة ختضع حتما للمراجعة .وميكنين أن
أؤكد للمجلس أن قضاة املحكمة ما فتئوا ،مع ذلكّ ،
يركزون
على القيام بكل ما يف وسعهم لتجنب التأخري أو التقليل منه.
كما تظل املحكمة ملتزمة التزاما تاما بالشفافية؛ فعندما نعلم عن
حصول تغيريات يف التوقعات املتعلقة باجلدول الزمين لقضية ما،
نعمل دائما على نشر تلك املعلومات يف تقاريرنا.
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وهناك مسألتان حمددتان أود أن أسترعي انتباه املجلس
إليهما .املسألة األوىل تتعلق باحلالة الصحية للعديد من
املحتجزين لدينا ،حبيث أثّرت على اثنتني من املحاكمات
اليت جنريها ،وهي تثري القلق الكبري للمحكمة ويل شخصيا.
مفصل يف تقرير تشرين الثاين/نوفمرب ،حماكمة
وكما هو ّ
السيد غوران هادجيتش تأجلت مؤقتا منذ  20تشرين األول/
أكتوبر ألسباب تتصل بصحة السيد هادجيتش .باإلضافة إىل
ذلك ،تراجعت أيام النظر يف حماكمة السيد راتكو مالديتش
إىل أربعة أيام يف األسبوع ،بناء على مشورة طبية .ويف هذا
الوقت ،ال تعتقد هيئة املحكمة املعنية مبحاكمة هادجيتش أن
التأجيل سوف يؤثر على تاريخ إصدار احلكم .وعلى النقيض
من ذلك ،إن التغيريات اليت طالت اجلدول الزمين ملحاكمة
مالديتش ،إىل جانب القرار األخري بإعادة فتح باب املرافعة
أمام االدعاء ،يعين أن احلكم املتعلق هبذه القضية تأجل حىت
آذار/مارس  2017أو بعد ذلك .وأخريا ،السيد فويسالف
شيشيلي  -الذي تأخرت حماكمته بسبب تنحية القاضي يف
عام  - 2013منحته الدائرة االبتدائية اليت تنظر يف قضيته
إفراجا مؤقتا ارتأت أنه مناسب يف ضوء التطورات املتعلقة
بصحة السيد شيشيلي.
ونظرا لعمر املحتجزين لدينا ،فإن املسائل املتعلقة بالصحة
ال مفر منها ،وهي تثري شواغل إنسانية .وعلى الرغم من أن
املحكمة تبذل كل جهد ممكن لكفالة توفري الرعاية الطبية
املناسبة ،ميكن للتطورات املتصلة بصحة املحتجزين أن خترج
عن نطاق سيطرتنا يف بعض األحيان ،وأنا متأكد من تفهم
املجلس بأن ذلك قد يسبب التأخري يف عمل املحكمة.
أما املسألة الثانية اليت أود أن أتناوهلا فهي تعيني املوظفني
واالحتفاظ هبم .فهذه املسألة اليت نوقشت يف تقريري لشهر
تشرين الثاين/نوفمرب ،ميكنها أيضا أن تؤثر سلبا على اجلدول
الزمين إلصدار األحكام .ومثلما يدرك أعضاء املجلس ،تعمل
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املحكمة على إجراء ختفيض كبري يف حجمها لفترة ميزانية
السنتني هذه ،ومن املتوقع أن تكون قد خ ّفضت جذريا
عدد موظفيها قبل هناية العام املقبل .وهذا التقليص يف حجم
املحكمة أمر ال مفر منه ،ولكنه يثري أيضا حتديات عندما
يتعلق األمر باحلفاظ على مستويات التوظيف املناسبة .وبالرغم
من تفاين املوظفني حيال القضايا وواجباهتم ،فهناك كثريون
منهم يبحثون عن وظيفة أخرى ،وهم يغادرون املحكمة
عندما تأتيهم عروض ال ميكن تأجيلها ،مما حيرمنا من املعارف
املؤسسية القيّمة املتعلقة هبذه القضايا.
وملا تعذر تطبيق استراتيجيات االحتفاظ باملوظفني األكثر
فعالية ،مثل احلوافز اليت رفضتها اجلمعية العامة لألسف ،تسعى
املحكمة إىل االحتفاظ باملوظفني واالستعاضة عنهم ،عند
االقتضاء ،على أجنع حنو ممكن .ويشعر املسؤولون الثالثة يف
املحكمة ببالغ االمتنان ملكتب إدارة املوارد البشرية ملا اختذه من
تدابري لدعم املحكمة يف هذا الصدد.

وتركز تقاريري ،وفقا لتصميمها ،املقدمة إىل املجلس
بشأن املحكمة حصرا تقريبا على املسائل اإلجرائية وطلبات
املساعدة إلجناز أعمالنا .بيد أنين حيدوين األمل أال يؤدي بنا
طابع جلسات اإلحاطة اإلعالمية هذه إىل نسيان الصورة
األكرب ،والدور اهلام اهلائل الذي اضطلعت به املحكمة اجلنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،وما زالت تقوم به ،سواء يف
وضع املعايري العاملية للقانون اجلنائي الدويل وللعدالة ويف
املساعدة على تعزيز سيادة القانون على الصعيد املحلي .ويف
الواقع سافرت الشهر املاضي لعدة أيام يف البوسنة واهلرسك،
واجتمعت مع ممثلي خمتلف الطوائف هناك وقدمت التعازي يف
املواقع اليت عثر فيها على آثار لوقوع جرائم فظيعة .وأكدت
مناقشتنا على أن املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
قدمت ،وما زالت تقدم ،إسهاما قيما يف استعادة سيادة القانون
يف يوغوسالفيا السابقة.
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وبالنظر إىل أمهية عمل املحكمة ،أود أن أحث املجلس
على املوافقة على طلب التمديد الكامل لفترات والية القضاة
الوارد يف رساليت املؤرختني األول من تشرين األول/أكتوبر
و  25تشرين الثاين/نوفمرب .والقرارات القانونية اليت أصدرهتا
املحكمة ووجود عن مجيع األفراد البالغ عددهم  161الذين
أصدرت بشأهنم لوائح اهتام رهن تصرفها كان هلما دور
أساسي يف تدشني عهد جديد من املساءلة .وال بد أن يواصل
املجتمع الدويل تقدمي الدعم لنا يف هذا املسعى .وأحد أفضل
السبل للقيام بذلك املوافقة على التمديد الالزم الستكمال
القضايا القليلة املتبقية.
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الوقت نفسه ،تعد خمتلف أقسام اآللية قوائم املرشحني املقبولني
إلتاحة تعيني املوظفني بسرعة ،وتضطلع بتدابري أخرى لضمان
االستعداد يف حالة إلقاء القبض على أي املتهمني الثالثة
اهلاربني املتبقيني أمام املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا الذين
مل جير إحالة قضاياهم إىل رواندا.

وعلى النحو املبني يف تقريري اخلطي ،فإن املسؤولية عن
طائفة واسعة من املهام  -مبا يف ذلك محاية الشهود وإنفاذ
األحكام ،ورصد القضايا اليت جرى إحالتها وحفظ السجالت
 قد نقلت ،أو جيري نقلها إىل اآللية .ويف الوقت نفسه ،تتوىلاآللية بشكل متزايد املسؤولية املباشرة عن مهام إدارية ،مثل
وأنتقل اآلن إىل احلديث عن اآللية .بإنشاء اآللية الدولية املوارد البشرية.
لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني،
وتواصل اآللية العمل مع رواندا ودول يوغوسالفيا
مل يكلف جملس األمن اهليئة اجلديدة باملسؤولية عن بعض املهام السابقة ،وكذلك مع الدولتني املضيفتني  -تزنانيا وهولندا.
األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اجلنائية ووقع بالفعل اتفاق مع الدولة املضيفة تزنانيا ،بينما جرى
الدولية ليوغوسالفيا السابقة فحسب ،بل عمل املجلس ،التوقيع باألحرف األوىل على نص مع هولندا .ويف أروشا ،حنن
بشكل أساسي ،على استحثاث اآللية لتصبح مبثابة مثال ألفضل ماضون قدما حنو الشروع يف تشييد املباين اجلديدة اليت أذنت
املمارسات وأن تتعلم من جتارب املحاكم الدولية األخرى بغية هبا اجلمعية العامة ،ونقوم مبواصلة املناقشات مع هولندا بشأن
العمل بالطريقة األكثر اتساقا وكفاءة قدر اإلمكان ،مع احترام مرفق اآللية يف املستقبل .واعتمادا على التمويل اخلارجي،
الضمانات اإلجرائية ذات الصلة .ويسرين أن أؤكد أن اآللية نقوم أيضا بإطالق برامج حمدودة هتدف إىل تبادل املعارف مع
حتقق مجيع هذه األهداف اهلامة ،وفقا جليمع املقاييستقريبا .كليات احلقوق التزنانية وأعضاء السلطة القضائية يف تزنانيا.
وتواصل اآللية إحراز تقدم مطرد يف االضطالع بأعماهلا
القضائية .يف وقت الحق هذا الشهر ،يف الواقع األسبوع القادم،
متشيا مع التوقعات السابقة ،سأسافر إىل أروشا إلصدار حكم
االستئناف األول لآللية .كما أن قضاة اآللية يف أروشا والهاي
مشغولون بإصدار قرارات بشأن جمموعة واسعة التنوع من
االلتماسات ،تنطوي على مسائل مثل طلبات تعديل تدابري
محاية السرية والتعاون مع الواليات القضائية الوطنية.
واآللية على استعداد للبت يف أي استئناف للمحاكمات
األربع اجلارية يف املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة .ويف
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وال تزال اآللية تواجه حتديني من التحديات الرئيسية.
التحدي األول هو أوامر إلقاء القبض املعلقة حبق املتهمني
املتبقيني أمام املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا الذين مل يتم
إلقاء القبض عليهم بعد ،مبن يف ذلك املتهمون الثالثة الذين
يتوقع مثوهلم أمام اآللية .وال بد من إلقاء القبض على اهلاربني.
ومثلما وجه وجود مجيع املتهمني أمام املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة رهن تصرفها ضربة هامة لإلفالت من
العقاب ،فإن من شأن وجود مجيع املتهمني أمام املحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا تأكيد التزام املجتمع الدويل بتحقيق
1468219
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العدالة واملساءلة .وبناء على ذلك ،أحث املجلس على جتديد
دعوته إىل مجيع الدول األعضاء بغية التعاون مع اجلهود الرامية
إىل إلقاء القبض على الفارين املتبقني الذين صدرت حبقهم
لوائح اهتام من املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
والتحدي الثاين الذي تواجهه اآللية يتمثل يف األشخاص
الذين برأهتم املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،وإطالق سراح
األفراد الذين أمتوا مدة العقوبة اليت حكمت هبا املحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا .وستتوىل اآللية املسؤولية عن مجيع
هؤالء األفراد الذين أطلق سراحهم يف تزنانيا اعتبارا من األول
من كانون الثاين/يناير  ،2015بعد أن تولت بالفعل مهاما
أخرى تتعلق بالنقل .وأعتقد أن مسألة إعادة التوطني أمرا بالغ
األمهية يثري قلقا إنسانيا للمجتمع الدويل .إن هؤالء األفراد،
سواء برئت ساحتهم أو قضوا مدة العقوبة اليت حكمت هبا
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،يستحقون فرصة إعادة
التوطني وإعادة بناء حياهتم .إن العدد اإلمجايل لألفراد الذين
برأهتم املحكمة وأفرجت عنهم قليل للغاية؛ وتقدم عدد قليل
من الدول فحسب ملنحهم املأوى ميكن أن يعاجل املشكلة.
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يعزز سلوك أكثر التزاما بالقانون من جانب الدول واألفراد.
وبدعم وتشجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،مثلت
املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واآللية واملحاكم الدولية
األخرى ،وما زالت متثل أحد األشكال امللموسة على االلتزام
بوضع حد لإلفالت من العقاب وشاهدا على تفاين املجتمع
الدويل يف إجياد عامل تكون فيه لسيادة القانون الغلبة.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أشكر القاضي بريون على
إحاطته اإلعالمية.
أعطى الكلمة اآلن للقاضي يونسن.
القاضي ِ
يونسن (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بتوجيه
هتانئي ملمثل تشاد ،اليت تترأس جملس األمن يف كانون األول/
ديسمرب ،فض ً
ال عن هتنئة ممثلي إسبانيا ،أنغوال ،فزنويال،
ماليزيا،نيوزيلندا على انتخاب بلداهنم لعضوية جملس األمن
لفترة الوالية اليت تبدأ يف كانون الثاين/يناير  .2015وإنين أمتىن
هلم مجيعًا كل اخلري من أجل جولة عمل ناجحة.

وأو ّد أيضًا اإلعراب عن امتنان املحكمة بأكملها ملمثلي
األرجنتني ،أستراليا ،مجهورية كوريا ،رواندا،لكسمربغ
إن هذين التحديني اللذين تواجههما اآللية حقيقيان .بيد
على خدمة بلداهنم ملجلس األمن مع اقتراهبم من إمتام فترات
أهنما ال ينبغي أن حيجبا التقدم احلقيقي الذي أحرز يف إطالق
والياهتم ،وشكر مجيع احلكومات املمثَّلة يف املجلس على الدعم
فرعي اآللية وعملية نقل املسؤوليات بسالسة وفقا للجداول
قدمته وحنن نقترب من إمتام واليتنا وإغالق املحكمة.
الزمنية اليت صدر هبا تكليف من جملس األمن .إن األعضاء الذي َّ
وأرجو أن تتيحوا يل هذه الفرصة لكي أحيِّي وأجدد
الرئيسيني واملوظفني يف اآللية ويف املحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا واملحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يستحقون الثناء تقديري الصادق للمستشار القانوين ،السيد ميغيل دي سريبا
سواريس؛ واألمني العام املساعد للشؤون القانونية ،السيد
على جهودهم يف جعل كل هذا ممكنا.
ستيفن ماتياس؛ وموظفي مكتب املستشار القانوين على
وبالرغم من التحديات اليت تواجه كال من املحكمة
جهودهم املتواصلة للعمل مبثابة مركز اتصال بني املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واآللية ،واليت سلطت
قدموه للمحكمة
الذي
الدعم
كل
وعلى
األمن،
وجملس
َّ
الضوء عليها يف إحاطيت اإلعالمية اليوم ،فإن العامل مكانا
اجلنائية الدولية لرواندا يف تنظيم مناسبة إحياء ذكراها السنوية
أفضل دون شك بوجودمها .وذلك ال ملجرد فصلهما يف قضايا
العشرين هنا يف نيويورك ،اليت ستجري يف وقت الحق اليوم.
معينة ،بل ونتيجة الظل املديد الذي تلقيه املحاكم الدولية ،مما
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طلبت متديدات حىت متوز/
أزود أعضاء جملس األمن بآخر التوقعات يف مجيع القضايا ،وهلذا ُ
ويبقى شرفًا عظيمًا يل أن ِّ
حرز حنو إمتام واليتنا ،وخباصة يوليه أو كانون األول/ديسمرب  ،2015أو حىت إمتام القضايا
املستجدات املتعلقة بالتقدم املُ َ
فيما نُحيي الذكرى السنوية العشرين إلنشاء املحكمة اجلنائية اليت ُعيِّن لكل منها قاض منفرد ،أيهما أقرب.
الدولية لرواندا من قِبَل جملس األمن .ويف هذا الصدد ،يسعدين
وقدم الرئيس مريون بالتزامن طلبًا لتمديد فترات عمل
َّ
اإلبالغ َّ
بأن دائرة االستئناف أصدرت حكمًا واحدًا يف عدة قضاة يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
طعن قضية بيزميونغو يف حزيران/يونيه ،وثالثة أحكام إضافية انسجامًا مع التوقعات ذاهتا .وحيدوين أمل صادق بأننا سنحصل
تتعلق بأربعة أشخاص يف أيلول/سبتمرب يف قضايا كارميريا على دعم الدول األعضاء هلذه التمديدات ،ألهنا أساسية لقدرة
وجنريومباتسي ،ونيزييامانا ونزابونيمانا .واعتبارًا من اليوم ،كلتا املحكمتني على إمتام العمل املتبقي ،ولقدرتنا ،بالنسبة
اختُتِمت اآلن اإلجراءات االستئنافية املتعلقة بِـ  55شخصًا.
املضي حنو اإلغالق يف
للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،على ِّ
أن دائرة االستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية عام  ،2015باالنسجام مع التوقعات احلالية.
وهذا يعين َّ
الدولية لرواندا قد أكملت اآلن كل عملها باستثناء قضية
وبالنظر إىل العمل اهلام الذي أجنزته دائرة االستئناف منذ
واحدة هي قضية نرياماسوهوكو وآخرين أو قضية “بوتاري” تقريري السابق ،وإىل التزام مجيع قضاة وموظفي املحكمة يف
بشأن ستة أشخاص .ويف األسبوع املاضي ،قام القاضي الهاي وأروشا ،الذين يعملون يف ظل مواعيد هنائية قصرية
املترئس يف القضية ،القاضي بوكار ،بإبالغ األطراف َّ
بأن األجل ،لضمان حتقيق أهداف استراتيجية إجنازنا ،بإجناز قضية
جلسات االستماع إىل الطعون كانت مقررة يف نيسان/أبريل
أظن أنه من املهم يل
طعوننا املتبقية الوحيدة بدون إبطاءُّ ،
فإن نطاق وتعقد الطعون
 .2015وكما أفيد يف وقت سابقَّ ،
ننوه ونُشيد بأولئك القضاة واملوظفني .وأود
وللمجلس أن ِّ
يف قضية “بوتاري” ،مقترنَني باملغادرات املتواصلة للموظفني أيضا أن أشكر وأحيِّي بشكل خاص الرئيس مريون على قيادته
ذوي اخلربة ،واحلاجة إىل ِّ
البت يف املقاضاة الضخمة السابقة دائرة االستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا،
لالستئناف قبل جلسات االستماع الشفوية ،قد َّأديا إىل جدولة فض ً
واملسجل ماجوال على قيادهتما
ال عن املدعي العام جالو
ِّ
زمنية لتلك اجللسات متأخرة عن املوعد الذي ُخ ِّطط من قبل .لألجهزة األخرى التابعة للمحكمة ،وهي اليت كانت كلها
ومع ذلك ،يبقى توقُّع عدم إصدار حكم الطعن قبل آب /أساسية الستراتيجية إجنازنا.
أغسطس  2015بدون تغيري .وإنين أحيِّي القضاة واملوظفني
وكما فعلت يف املاضي ،أو ّد اآلن موافاة املجلس بإجياز
العاملني يف قضية استئناف “بوتاري” على العمل اهلائل الذي
بآخر املستجدات املتعلقة بالتقدم اجلاري إحرازه يف ما يتعلق
يقومون به إلمتام هذا الطعن املعقَّد والضخم جدًا.
مبسألة التعويضات لضحايا اإلبادة اجلماعية عام  1994ضد
ويف ضوء اجلدول الزمين املتوقع إلمتام قضية استئناف التوتسي يف رواندا ،حيث قُتِل أيضًا اهلوتو وآخرون ممن
أن املنظمة الدولية
“بوتاري” ،وبالنظر إىل املشاركة احلالية للقضاة يف قضايا عارضوا اإلبادة اجلماعية .ويسرين أن أعلن َّ
معروضة على املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،للهجرة قد أكملت وقدمت مشروع دراسة تقييمية حلكومة
َّ
تقد ُ
مت مؤخرًا إىل األمني العام بطلب متديد فترات عمل قضاة رواندا .وهذه الدراسة حتدد خيارات التعويضات للضحايا
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا .وهذه التمديدات تراعي آخر والناجني ،وتوضح بعبارات حمددة وعملية كيف ميكن تطوير
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تلك اخليارات وتنفيذها يف رواندا ،فضال عن كيفية متويل هذه
الربامج .والتقرير النهائي للدراسة ينبغي أن يصدر يف األشهر
املقبلة؛ وعند صدوره ،سيُحال إىل أصحاب املصلحة املعنيني،
وسيجري التخطيط ألنشطة املتابعة.
وأو ّد أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر جمددًا حكومة
فنلندا على تربعها السخي ،الذي لواله ملا كان من املمكن إجراء
الدراسة التقييمية ،ولكي أحيِّي حكومة رواندا واملنظمة الدولية
للهجرة على جهودمها لضمان استمرار تقدم هذا املشروع.
وأعود اآلن إىل املسألة املثرية لألسف الشديد ،مسألة نقل
األشخاص املربَّئني واملُدانني الذين أطلِق سراحهم وال يزالون
مقيمني يف أروشا .ويسرين إبالغ املجلس اليوم أنه كان هناك
قدمت فيها لألعضاء إحاطيت
بعض التطورات منذ آخر مرة َّ
اإلعالمية بشأن هذه املسألة .فقد كان هناك اخنفاض يف عدد
األشخاص املربَّئني من تسعة إىل مثانية ،نتيجة قبول طلب
املسجل إىل اململكة البلجيكية يف متوز/يوليه
النقل الذي َّ
قدمه ِّ
 ،2014بالنيابة عن اجلنرال أوغوستني ندينديلييمانا .ويف 10
أيلول/سبتمرب  ،2014أبلغت مملكة بلجيكا املحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا أنه قد ووفق على طلب اجلنرال ندينديلييمانا
تأشرية جلمع مشل األسرة .وبعد استيفاء متطلبات معينة ،غادر
اجلنرال ندينديلييمانا هنائيًا مجهورية تزنانيا املتحدة يف أيلول/
مستقر يف بلجيكا .واملحكمة اجلنائية
سبتمرب  ،2014وهو اآلن
ٌ
الدولية لرواندا ممتنَّة للمملكة البلجيكية على تلك املساعدة.
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ممتنُّون له أعظم االمتنان ،فإ ّن مجيع اجلهود املبذولة من املحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا طوال عدد من السنوات ،لنقل األفراد
املتبقني ،أثبتت فشلها .وآلية املحاكم اجلنائية الدولية ستتوىل
املسؤولية عن النقل والعناية باألشخاص املربَّئني والذين أطلق
سراحهم يف أروشا بدءًا من  1كانون الثاين/يناير ،2015
وهكذا ،فإننا نطلب جمددًا مساعدة عاجلة من جملس األمن
إلجياد ٍّ
حل مستدام هلذه املسألة.
أحتول بعد ذلك حنو االنتقال إىل اآللية .وإنين فخور
َّ
بإفادة أ ّن اعتماد اآللية على املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
للخدمات اإلدارية وسواها قد تقلص بشكل كبري ،وأهنا
تواصل االضطالع باملسؤوليات عم ً
ال بقرار جملس األمن
 )2010(1996وباالنسجام مع الترتيبات االنتقالية .ورصد
مجيع قضايا املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،املُحالة إىل
لكن املحكمة
واليات قضائية وطنية هو مسؤولية اآللية كليًا؛ َّ
تواصل مساعدة اآللية بتوفري رصد مؤقت عند احلاجة.
ويف ما يتعلق مبحفوظات املحكمة ،فإ ّن املحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا تواصل التعاون لضمان إعداد السجالَّت على
ييسر إدارهتا بفعالية بعد نقلها إىل اآللية.
حنو ِّ
ويسرين أن أبلغكم بأنه ،حىت  4كانون األول/ديسمرب،
أحالت املحكمة إىل اآللية أكثر من  1 100متر طويل من
الوثائق ،اليت تضم أكثر من  50يف املائة من السجالت املادية
املتوقع إحالتها .وقد مت فصل السجالت القضائية املتعلقة
بقضية بوتاري لغايات اإلحالة يف أعقاب حكم االستئناف،
يف حني مت إحالة مجيع الوثائق األخرى ،أو أهنا من املقرر
أن تُ َحال قبل أن تغلق املحكمة .وعلى الرغم من التحديات
الكبرية اليت يشكلها حجم الوثائق وطابعها ،وتقليص حجم
املوارد البشرية ،ال تزال املحكمة تأمل يف االنتهاء من إعداد
سجالهتا وإحالتها يف الوقت املحدد.

لكن مسألة النقل تبقى شاقة ،وقد ُعرضت على املجلس
َّ
يف عدة مناسبات .وهي مسألة أعتقد اعتقادًا راسخًا بأهنا
تشكل حتديا خطريًا ملصداقية إنفاذ العدالة اجلنائية الدولية.
وعلى الرغم من قرارات جملس األمن العديدة اليت تدعو الدول
األعضاء إىل مساعدة املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف
نقل هؤالء األفراد ،مبعزل عن الدعم الذي تلقَّته مؤخرًا هذه
وبينما أخاطب املجلس اليوم ،بعد مرور شهر تقريبا على
املحكمة من بلجيكا بشأن اجلنرال ندينديلييمانا ،والذي حنن االحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمحكمة ،وبعد يوم واحد
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للدعم الذي أظهرته لنا احلكومات املمثلة هنا على مدى
العقدين املاضيني .وبينما نتخذ الترتيبات الالزمة لإلغالق،
فإن املساعدة املستمرة اليت تقدمها تلك احلكومات تبقى
حامسة يف جهودنا الرامية إىل كفالة أن تغلق املحكمة أبواهبا
وقد أُجنزت واليتها وأصبح إرثها آمنا.

من الذكرى السنوية لتوقيع اجلمعية العامة على اتفاقية منع جرمية
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليه ،فإن من الصعب أن ال نقدر متاما
خطورة القرار الذي اختذه املجلس قبل عقدين من الزمن بإنشاء
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا  -وهو قرار ،جنبا إىل جنب
مع قرار إنشاء املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف العام
الذي سبق ،قد غيّر مالمح القانون اجلنائي الدويل إىل األبد.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أشكر القاضي يونسن على
وإلحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم أثناء تلك األيام إحاطته اإلعالمية.
الـ  100املظلمة يف عام  ،1994ولتذكري املجتمع الدويل جمددا
وأعطي الكلمة اآلن للسيد برامريتس.
مبا حيدث عندما ال يتم االستجابة لنداءات املساعدة ،نظمت
السيد برامريتس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر أعضاء
املحكمة فعاليات لالحتفال بالذكرى العشرين إلنشائها.
املجلس على إتاحة هذه الفرصة ملخاطبتهم بشأن التقدم الذي
وقد اجتمع يومي  6و  7تشرين الثاين/نوفمرب ،ممثلون
أحرزه مكتب املدعي العام حنو إجناز واليتنا.
من خمتلف املحاكم الدولية واملحلية وأعضاء من املجتمع
وقد أمتمنا ،خالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير ،عملنا
املدين وأكادمييون من مجيع أحناء العامل حلضور الندوة الدولية
بشأن تراث املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف أروشا ،تزنانيا ،يف حماكمة رادوفان كارادجيتش بعد تقدمي املذكرة النهائية
واليت ركزت على إجنازات املحكمة اجلنائية الدولية والدروس للمحاكمة وعرض املرافعات الشفوية اخلتامية .وأدىل ،أثناء
املستفادة من مكافحتها اإلفالت من العقاب اليت استمرت سري املحاكمة ،أكثر من  550شاهدا بأقواهلم ،وقدم ما يزيد
عقدين من الزمن .وخالل الندوة ،ناقشت أفرقة خرباء القانون على  10 000مستند إثبات ،بلغ جمموعها 165 000
الدويل وإدارة املحكمة اإلسهامات اهلامة اليت قدمتها املحكمة صفحة من املحاضر احلرفية واألدلة الوثائقية .وهو رقم قياسي
اجلنائية الدولية لرواندا إىل العدالة اجلنائية الدولية ،فضال عن هائل من اجلرائم واملسؤولني عنها .ومن املتوقع صدور احلكم،
برامج التوعية وبناء القدرات اليت أنشأهتا طوال فترة وجودها .كما ذكر ،يف اخلريف املقبل .وما زال مكتب املدعي العام
ممتنا جلميع الضحايا والشهود الذين شاركوا يف املحاكمة
يف  8تشرين الثاين/نوفمرب ،أي بعد مرور  20عاما على
وأسهموا يف كفالة حتقيق العدالة واملساءلة عن تلك اجلرائم
اختاذ القرار  ،)1994( 955الذي أنشأ املحكمة ،نُ ِّظم حدث
البشعة .فبدون شجاعتهم ،ما كان من املمكن إجراء تلك
أروشا لالحتفال هبذه املناسبة وإلطالق املوقع الشبكي اجلديد
املحاكمة ،شأهنا شأن كل املحاكمات األخرى.
للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا .وسيُ َّ
نظم حدث مماثل بقاعة
وليس هناك اآلن سوى حماكمتني متبقيتني:مالديتش
املجلس االقتصادي واالجتماعي ،اليوم يف الساعة .13/15
وحنن نتطلع إىل الترحيب مبمثلي املجلس والعديد من الضيوف وهاديتش .ويق ّدم الدفاع أدلته فيهما حاليا .وجتري إجراءات
االستئناف يف مخس قضايا .وكانت قضية برليتش وآخرين اليت
اآلخرين من املجتمع الدويل ،هنا يف نيويورك.
تشمل عدة متهمني ،موضع تركيز رئيسي لشعبة االستئناف
وكما هو احلال دائما ،إنه لشرف عظيم أن أخاطب
يف مكتبنا ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير .وقدم املتهمون
املجلس .وأود أن أعرب ،بالنيابة عن املحكمة ،عن امتناننا
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الستة ،الذين أدانتهم املحكمة 168 ،سببا لالستئناف ،واليت
تُعد شعبة االستئناف يف مكتب املدعي العام الردود بشأهنا،
باإلضافة إىل إعداد االدعاء العام ألربعة أسباب لالستئناف.
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ذلك ،وفيما يتعلق باملالحقات القضائية الوطنية جلرائم احلرب،
فإن تقريري املكتوب ( ،S/2014/827املرفق األول) يشري إىل أن
هناك حاجة إىل إجراء املزيد من التحسينات .ومت توقيع اتفاقات
تعاون إقليمي ،ولكن حىت اآلن مل توضع موضع التنفيذ على
نطاق واسع .وال يزال الفارون يتجنبون املساءلة بإجياد مالذ
آمن عرب احلدود .ولئن كانت القضايا مستمرة ضد اجلناة من
ذوي الرتب الدنيا ،ينبغي أن يكون هناك قدر أكرب من التركيز
على القضايا املرفوعة ضد املتهمني رفيعي املستوى ومتوسطي
املستوى .ومع ذلك ،ندرك أن املدعني العامني يف صربيا والبوسنة
واهلرسك قد جنحوا يف اآلونة األخرية يف تنفيذ عملية إلقاء قبض
مشتركة عرب احلدود ،يف إطار التحضري للمحاكمات يف كلتا
الدولتني .وهذا تطور إجيايب للغاية إذ إنه يبيّن املزيد الذي ميكن
اجنازه عن طريق التعاون الفعال .وحنث سلطات االدعاء العام
يف املنطقة على االستفادة من هذا النجاح اهلام.

ومع ذلك ،فإن األحداث خالل الفترة املشمولة بالتقرير
قد بيّنت أن إجناز املحاكمات ودعاوى االستئناف هنائيا هو
أمر خارج عن سيطرتنا .ففقي قضي هاديتش ،اختتم االدعاء
مرافعته يف تشرين األول/أكتوبر  .2013ولسوء احلظ،فقد
ضاع الوقت الذي مت توفريه منذ ذلك احلني يف قضية االدعاء،
حيث حدث اآلن مزيد من التأخري بسبب الشواغل اليت
نشأت مؤخرا فيما يتعلق بصحة هاديتش .وقد تأجل صدور
حكم الدائرة االبتدائية يف قضية شيشيلي مرة أخرى ،حيث
أشار القاضي البديل إىل أنه حيتاج إىل عام آخر للتحضري
للمداوالت .إن مكتب املدعي العام يتفهم ويشاطر الكثريين
الشعور باإلحباط من أن احلكم االبتدائي مل يصدر بعد .مع
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير ،قمت بزيارتني إىل البوسنة
العلم أن الشاهد األخري قدم شهادته يف متوز/يوليه 2010
واهلرسك ملناقشة املالحقات القضائية الوطنية جلرائم احلرب مع
وأغلقت الدعوى يف آذار/مارس .2012
وقد اختذت الدائرة االبتدائية قرار اإلفراج مؤقتا عن رئيس هيئة اإلدعاء وغريه من املسؤولني .وال تزال مخس قضايا
شيشيلي حتت شروط حمدودة .وقد جعل جتاهله ألوامر من اليت تعرف بقضايا الفئة الثانية بدون حل .وال تزال تصدر
املحكمة وإهانته ملجتمعات الضحايا املحلية من الضروري لوائح اهتام فردية يف القضايا املنطوية على عدد من املشتبه فيهم،
أن يطلب مكتيب من الدائرة االبتدائية إلغاء اإلفراج املؤقت وال تزال بعض التعهدات السابقة بتصحيح هذه املسائل غري
عنه .وال يزال الطلب قيد البحث .إن حدة ردود الفعل على منفذة .وبصورة أعم ،فإن املجلس التوجيهي لالستراتيجية الوطنية
اإلفراج عن شيشيلي ،وإحياءه للبيانات الرنانة اليت يعود النتعلقة جبرائم احلرب والقضاء على مستوى الدولة قد أعربا عن
تارخيها لعقدين انقضيا تذكرنا بأن املصاحلة ال تزال هشة .قلقهم من أن العمل الذي يضطلع به مكتب املدعي العام ال يسري
وينبغي هلا أن تشجعنا على مضاعفة جهودنا لكفالة املساءلة يف اجتاه إجيايب .إهنم خيشون من أنه جيري التضحية بالنوعية لصاحل
عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل ،والوقوف زيادة عدد لوائح االهتام .كما يرون أنه ينبغي ملزيد من لوائح
االهتام أن تؤدي إىل حماكمة اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية .ومع
حبزم ضد مجيع أشكال التحريف.
ذلك ،وعلى الرغم من أن قائمة التحديات القائمة طويلة ،فبوسع
وال يزال التعاون اليومي بني املحكمة وبلدان يوغوسالفيا
القيادة وحسن اإلدارة يف مكتب املدعي العام أن يرجعا األمور
السابقة جيري حسب توقعاتنا .وحنن نشكر السلطات الوطنية
إىل مسارها الصحيح لالستفادة من اإلجنازات السابقة
على تعاوهنا ،ونتوقع متاما أن يستمر يف فترة اإلبالغ املقبلة .ومع
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القضايا يف تاريخ املحكمة .ويف فترة قصرية ال تتجاوز بضع
سنني ،ستنجز املحكمة كل أعماهلا غري املستكملة وستغلق
أبواهبا .ويف ذلك الوقت وحده ميكن تقييم إرث املحكمة
تقييما كامال.

وسوف نواصل دعم اجلهود املبذولة لتحقيق املساءلة يف
البوسنة واهلرسك والدول األخرى يف يوغوسالفيا السابقة
بإحالة املعلومات واألدلة للمدعني العامني الوطنيني ،كما وجه
جملس األمن بذلك .وال يزال مشروع املدعني عامني لشؤون
االتصال يشكل عنصرا هاما من عناصر دعمنا ،وهو يعمل
ويف اخلتام ،ال يزال استكمال أعمالنا وفقا الستراتيجية
مبثابة سابقة للتعاون بني املدعني العامني الدوليني والوطنيني .إجناز املحاكمات ميثل اهلدف األويل ملكتيب .وال نزال نركز
وخالل زياريت إىل املنطقة ،يذكرنا العديد من الضحايا تركيزا تاما على إجناز أعمالنا املتبقية بأكرب فعالية ممكنة،
الذين التقيتهم بأن اإلجراءات القضائية ليست املسألة الوحيدة وسنواصل تنفيذ مرحلتنا للتقليص متشيا مع إجناز املحاكمات
اليت تستحق االهتمام .إن التعويضات لضحايا الصراع مل يتم واالستئنافات ،ويف الوقت نفسه دعم موظفينا أثناء انتقاهلم إىل
بعد معاجلتها بشكل كامل ومنصف .ويف حني أن اكتشاف وظائف جديدة.
املقابر اجلماعية بتوماسيكا يف العام املاضي قد مثّل جناحا هاما
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد برامريتس على
يف البحث عن املفقودين ،فإن العديد من األسر يف مجيع أحناء إحاطته اإلعالمية.
املنطقة ما زالوا ال يعلمون شيئا عن مصري أحبائهم .وجيب
أعطي الكلمة اآلن للسيد جالو.
مواصلة جهود البحث عن األشخاص املفقودين وتكثيف
السيد جالو (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشاطر الرئيس
هذه اجلهود.
مريون والرئيس يونسن تقدمي التهنئة لكم ،سيدي ،على
ويف هذا الوقت من العام املاضي ،أبلغت بأن عالقة الثقة
توليكم رئاسة جملس االمن وأن أمتىن لكم كل النجاح يف ذلك
بني املحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة واجلمهور كانت
الصدد .كما يسرين أن أقدم للمجلس مرة أخرى تقريرا عن
معرضة للضغط .وألسف ،يعتقد العديد من ضمن الضحايا
أعمال مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
ومؤيدي املحكمة أن احلالة مل تتحسن .وهم يشريون إىل
واآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني الدوليتني
القضايا اليت أرجئت مرة بعد أخرى .ويعرب كثريون عن رأي
خالل األشهر الستة املاضية.
مفاده أنه مل تقدم معلومات كافية لشرح ما يرون أهنا أحكام
ويأيت التقرير احلايل ( )S/2014/546يف أعقاب جمموعة
مثرية للجدول .وال تزال هناك حاجة يف املحكمة إىل إمعان
التفكري النقدي .وكما هو احلال يف املحاكم الوطنية يف مجيع من املناسبات اليت نظمتها املحكمة احتفاال بالذكرى السنوية
أرجاء العامل ،ينبغي أال يكون هناك يف املحاكم الدولية أي العشرين إلنشائها .ويف ذلك السياق ،استضاف مكتيب الندوة
السابعة للمدعني العامني الدوليني اليت عقدت يف  4و  5تشرين
توتر بني االستقالل القضائي وفعالية إدارة القضايا.
الثاين/نوفمرب ،مبشاركة املحاكم الدولية واملختلطة املختلفة
ومع ذلك ،ينبغي أال يقاس إرث املحكمة باألعوام
واملحاكم واملدعني العامني من حوايل  20والية قضائية وطنية،
املاضية وحدها .فقد أحرز عدد من اإلجنازات اهلامة يف كفالة
فضال عن ممثلي املحاكم اإلقليمية واملؤسسات األكادميية
املساءلة عن اجلرائم اليت ارتكبت خالل الزناعات يف يوغسالفيا
ومنظمات املجتمع املدين .ومع اقتراب موعد إغالق املحاكم
السابقة .وكما يعلم األعضاء ،ننظر يف الوقت احلايل يف أهم
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املخصصة ،مل يكن حتديد موضوع الندوة “ -املحاكمة
املحلية على اجلرائم الدولية ،التحديات واآلفاق”  -من
قبيل املصادفة؛ وإمنا أماله االنتقال الذي تقف أمامه العدالة
اجلنائية الدولية اليوم .وكان جزءا من جهود املدعني العامني
الدوليني تبادل الدروس واملمارسات اجليدة للعقدين املاضيني
مع املدعني العامني الوطنيني وإنشاء منتدى للتشاور بني املدعني
العامني الذي يتصدون لإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد
اإلنسانية وجرائم احلرب على الصعيد الوطين .وأقر موضوع
الندوة باالنتقال من أولية مبدأ التكاملية .وهي نقطة أكد عليها
أيضا ممثل األمني العام يف مناسبة االحتفال ،وكيل األمني العام
للشؤون القانونية واملستشار القانوين لألمم املتحدة ،السيد
ميغيل دي سريبا سواريس ،يف بيانه اخلتامي يف الندوة.

S/PV.7332

تصريف األعمال التابعة ملكتب املدعي العام .ولذلك على
املجتمع الدويل أن يواصل االضطالع بدور رائد يف ضمان أن
حتظى الواليات القضائية الوطنية باملوارد البشرية واملادية الالزمة
لالخنراط يف تلك املهام الصعبة ،وعلى الدول واملنظمات الدولية
أن تدعم اجلهود الدولية باحلصول على املهارات والتدريب
واخلربة وإنشاء اإلطار القانوين والسياسي الضروري لتمكني
الواليات القضائية املحلية من االضطالع مبسؤوليتها.

واعتمد املدعون العامون واملشاركون اآلخرون يف
الندوة باإلمجاع قرارا يؤكد على أمهية املساءلة عن اجلرائم
الدولية لتعزيز العدالة والسالم واألمن ورفاه العامل .كما
حدد القرار الدور الذي ميكن أن تضطلع به الدول ،بشكل
انفرادي ومجاعي ،فضال عن املجتمع الدويل قاطبة ،لكي تسفر
ونتبني اليوم رغبة متزايدة للواليات القضائية املحلية يف املسؤولية األولية للدول عن إحداث آثار ملموسة.
حماكمة اجلرائم الدولية .وذلك تطور هام ،إذ يتطلب إحراز
وفيما يتعلق مبكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية
التقدم يف مكافحة اإلفالت من العقاب شراكة قوية للغاية بني الدولية لرواندا ،يسرين أن أبلغ بأن الكثري من عبء العمل قد
آليات العدالة الدولية واملحلية .ويف الوقت نفسه ،حنن حباجة أجنز يف األشهر الستة املاضية .وعلى حنو ما أشار إليه الرئيس،
إىل أن ندرك حجم التحديات اليت متثلها تلك املهمة للواليات فإن دائرة االستئناف أصدرت أحكاما هنائية يف عدة قضايا
القضائية الوطنية .وجتربة مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية هي :قضية بيزميونغو ،املتعلقة برئيس األركان السابق للجيش
الدولية لرواندا يف العمل بشكل وثيق مع رواندا لتهيئة البيئة الرواندي؛ وقضية كارميريا ونغريومباتسي ،املتعلقة بالرئيس
التمكينية الالزمة لنقل القضايا بشكل ناجح يف هناية املطاف ونائب الرئيس السابقني للحزب السياسي احلاكم يف رواندا يف
إىل املحاكمة يف رواندا توضح على السواء التحديات اليت ذلك الوقت ،احلركة الوطنية الثورية من أجل التنمية؛ وقضية
تواجهها البلدان حينما حتمل الراية يف هذه املكافحة واحللول نيزييمانا ،املتعلقة بنقيب سابق يف اجليش الرواندي .وأيدت
املمكنة اليت ميكن أن تعتمدها الواليات القضائية الوطنية.
دائرة االستئناف أحكام اإلدانة على ارتكاب اإلبادة اجلماعية

ويف حني يواصل مكتيب اإلخنراط مع السلطات الوطنية،
ال سيما يف شرق أفريقيا ومنطقة البحريات الكربى الواسعة ،يف
تبادل املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف شىت املجاالت،
تعني علينا أن نعاين من التحديات املتعلقة باملوارد والقوة البشرية
املحدودة إذ أن املحكمة ،من ناحية ،تواصل عملية التقليص،
ومن الناحية األخرى ،تواجه قاعدة مصادر صغرية للغاية آللية
1468219

وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية  -مبا يف ذلك
االغتصاب اجلماعي .واليوم يشكل احلكم الصادر يف قضية
كارميريا ونغريومباتسي ،كما هو احلال يف قضية أكاييسو،
معلما رئيسيا لالجتهاد القضائي لضمان املساءلة على ارتكاب
أعمال العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس
يف حاالت الزناع .ونغتنم الفرصة لنشيد على السواء بالدوائر
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االبتدائية ودائرة االستئناف للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا لفرع أروشا باعتباره جزءا من فريق التعقب ،من أجل تكثيف
جهود تعقب الفارين ،مبن فيهم الثالثة املقرر حماكمتهم أمام
على التوصل إىل تلك األحكام اهلامة.
وحدد موعد جديد جللسات االستماع يف قضية بوتاري ،آلية تصريف األعمال املتبقية ،يف حالة إلقاء القبض عليهم.
وتقوم اآللية بإطالق محلة دبلوماسية وتوعوية نشطة،
اليت تشمل ستة متهمني ،وهي القضية الوحيدة للمحكمة اليت
ال تزال تنتظر االستئناف .وبناء على ذلك ،استكملت شعبة بالتعاون مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية وهيئة االدعاء
االستئناف عملية استبقاء املوظفني وحددت اآلن على املستوى العام الوطنية يف رواندا وبرنامج الواليات املتحدة للمكافآت
املناسب للموظفني الذين سيحتفظ هبم ملا بعد  31كانون املخصصة لإلرشاد عن مرتكيب جرائم احلرب يف إطار مكتب
األول/ديسمرب للوقوف على استكمال االستئناف يف قضية وزارة اخلارجية للعدالة اجلنائية العاملية .ويف متوز/يوليه،
بوتاري حىت النهاية .وسيظل املوظفون املحتفظ هبم منخرطني وبالترافق مع تلك املنظمات األخرى ،أطلقنا يف كيغايل محلة
يف تلك القضية وسيواصلون أيضا مساعدة آلية تصريف جديدة لتعقب هؤالء الفارين ،وهي هتدف إىل نشر املعلومات
عنهم وتشجيع اجلمهور العام على اإلبالغ عن أنشطتهم
األعمال .أما بقية موظفي مكتب املدعي العام للمحكمة،
وحتركاهتم ،وتقدمي احلوافز على اعتقاهلم.
الذين ميثلون  46يف املائة من مجلة عدد موظفي املحكمة ،فقد
ويبقى اعتقال أولئك الفارين وحماكمتهم التحدي األكرب
سلموا اآلن إخطارت بأهناء اخلدمة يف املحكمة ،إعتبارا من
 31كانون األول/ديسمرب .واغتنم هذه الفرصة ألشكر مجيع واألولوية القصوى لآللية واملجتمع العاملي على السواء .ويف
املوظفني الذين أهنيت خدمتهم على اخلدمة اليت قدموها ملكتب هذا الصدد ،نعرب عن ارتياحنا البالغ لبيان الدعم األخري
املدعي العام واملحكمة ،وبالتأكيد ،لقضية العدالة واملساءلة .من قبل املجلس مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية العشرين
إلنشاء املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،الذي يدعو مجيع
ويف األشهر قبل إغالق املحكمة ،سريكز مكتب املدعي
الدول للتعاون يف توقيف الفارين.
العام للمحكمة على قضية بوتاري ،وحفظ السجالت املتبقية
وكما أشار الرئيس ،فقد انتهت جلسات االستماع
واستكمال إرث املحكمة ومشاريع أفضل املمارسات ،مبا يف
ذلك تسجيل سري أحداث اإلبادة اجلماعية وتوثيق جتربة إحالة للشهود واملرافعات يف قضية نغرياباتواري ،ونتوقع أن يصدر
القضايا إىل الواليات القضائية الوطنية وإعداد التقرير اخلتامي احلكم يف غضون الشهر احلايل.
ملكتب املدعي العام.
وبسبب التأخري يف إصدار احلكم يف قضية فويسالف
شيشيلي يف حمكمة يوغوسالفيا السابقة ،تقرر وقف توظيف
املزيد من املوظفني يف فريق املحاكمة هذا بعينه يف مكتب
املدعي العام يف فرع الهاي .غري أننا سنبدأ يف العام القادم يف
شغل الوظائف املخصصة للتعامل مع االستئنافات املحتملة يف
قضية رادوفان كراديتش ،ورمبا قضية غوران هاديتش.

وإذ أتناول اآلن آلية تصريف األعمال املتبقية ،يسرين أن
أبلغ بأهنا مستمرة يف تويل املهام من مكتب املدعي العام لكلتا
املحكمة اجلنائية الدولية لرواند واملحكمة الدولية ليوغسالفيا
السابقة ،على حنو ما كلف به النظام األساسي لآللية ،مع
االستكمال التام للموظفني اآلن يف كال فرعي اآللية يف أروشا
والهاي .ومؤخرا ،وباإلضافة إىل املساعد اخلاص للمدعي
ويف أيلول/سبتمرب من هذا العام ،قمت بزيارة البوسنة
العام ،عني حمقق من الرتبة ف 4-ملكتب كيغايل الفرعي التابع واهلرسك وكرواتيا وصربيا ،حيث عقدت اجتماعات مع كبار
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ما جمموعه  178طلبًا للمساعدة  -وهي زيادة كبرية جدًا
يف حجم عمل املكتب  -من  13بلدًا ومنظمة دولية ،وقدم
 17طلبًا أمام الدائرة فيما يتعلق مبجموعة من التدابري حلماية
الشهود يف اإلجراءات الوطنية .ومازلت أتلقى أيضا تقارير
منتظمة من مراقيب احلاالت املحالة إىل رواندا وفرنسا ،اليت
ما زالت تدار يف الواليات القضائية الوطنية املعنية بصورة
مرضية حىت اآلن.

املسؤولني يف الدولة وممثلي املنظمات الدولية والدبلوماسيني
واملدعني العامني ملناقشة نقل املهام من املحكمة إىل اآللية،
فض ً
ال عن التعاون بني الدول املعنية واآللية .ويف هذا الصدد،
فقد وقعت مذكرات تفاهم مع املدعي العام املعين جبرائم احلرب
ورؤساء النيابات العامة يف كل من الدول الثالث لتحديد إطار
استمرار املساعدة املتبادلة والتعاون معهم .واختتمت زياريت
إىل البوسنة واهلرسك باإلعراب عن مشاعر االحترام والتقدير
ملن ضحوا بأرواحهم من مسلمي البوسنة ومن الكروات
أخريًا ،أود أن أشكر أعضاء املجلس واألمني العام
والصرب ضحايا احلرب يف ثالثة مواقع تذكارية.
واألمانة العامة على الدعم املستمر هلذه املحكمة على مدار
وسيواصل مكتيب املشاركة بنشاط مع بلدان يوغوسالفيا  20عامًا من وجودها .لقد فعلوا الكثري من أجل حتقيق العدالة
السابقة ملساعدهتا على تلبية توقعات املجتمع الدويل مبقاضاة والسالم واملصاحلة لشعب رواندا.
األشخاص الكثريين على كل املستويات الذين يتحملون
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أشكر السيد جالو على
املسؤولية عن اجلرائم اليت ارتكبت يف تلك األراضي .ويف إحاطته اإلعالمية.
األسبوع املاضي ،شاركت يف اجتماع ألعضاء النيابة العامة
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء املجلس.
من البلدان الثالث يف باليتش ،صربيا ،استضافه املدعي العام
السيد باروس ميليت (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :يود
املعين جبرائم احلرب يف صربيا ،وكان يستهدف إجياد السبل
لتكثيف التعاون اإلقليمي فيما بني مكاتبهم واألطراف األخرى .وفدي أن يشكر رئيس وأعضاء النيابة العامة للمحكمة اجلنائية
ويشجعين كثريًا مستوى التعاون بني أعضاء النيابات العامة يف الدولية ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا ،وآللية تصريف األعمال
املنطقة .وأهنئ رئيس النيابة العامة يف البوسنة واهلرسك واملدعي املتبقية ،على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة للمجلس بشأن تنفيذ
العام املعين جبرائم احلرب يف صربيا على العملية املشتركة املحكمتني املخصصتني الستراتيجييت اإلجناز خالل الفترة من
الناجحة األخرية اليت أسفرت عن اعتقال  14شخصًا بتهمة أيار/مايو إىل تشرين الثاين/نوفمرب  .2014ويشرفنا أن يكونوا
ارتكاب جرائم حرب تستند جزئيًا إىل معلومات قدمها مكتب حاضرين هنا اليوم.
املدعي العام لآللية .وأحث املجتمع الدويل على مواصلة دعم
وتبني تقاريرهم أنه بالرغم من الصعوبات العامة اليت
اجلهود اليت يبذهلا أعضاء النيابة العامة بقوة.
أثارها نقص املوظفني الناجم عن عملية اإلغالق ،فقد أحرزت
وتواصل اآللية أداء مسؤولياهتا األخرى ،مثل خدمة
طلبات املساعدة وحفظ األدلة والسجالت ،ورصد احلاالت
املحالة إىل السلطات القضائية الوطنية ،واإلعالن عن السياسات
واملبادئ التوجيهية ألداء فعال وكفء لوالياتنا ،ونقل املهام
لآللية .وخالل الفترة قيد االستعراض ،تناول مكتيب يف اآللية

1468219

كال املحكمتني تقدمًا كبريًا .ومن املفيد أن نالحظ أن إحدى
احلاالت األربع املتبقية أمام املحكمة الدولية ليوغوسالفيا
السابقة ،قضية كراديتش ،وهي إحدى القضايا العالقة ،هي اآلن
يف مرحلة إصدار احلكم ،بعد أن انتهت املرافعات يف تشرين
األول/أكتوبر ،يف حني مل يتبق سوى استئناف واحد فقط أمام
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أخريًا ،يكرر وفدي هتنئته للمحكمة الدولية لرواندا
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،يف قضية بوتاري .ومن الواضح
أن آلية تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني ،بدورها ،عملت مبناسبة مرور عشرين عامًا على إنشائها ،اليت احتفلت هبا
بشكل مكثف ،وجيري البت يف االستئناف حاليًا .وسيمثل ذلك مؤخرًا.
أيضًا عالمة بارزة يف العمل القضائي لآللية.
السيدة مورموكايته (ليتوانيا) (تكلمت باإلنكليزية):
وكرئيس للفريق العامل غري الرمسي املعين باملحكمتني
الدوليتني ،أود أن أكرر التزام بلدي بدعم عمل املحكمتني
واآللية .وحنن نرى أن التعاون يف استراتيجييت إجنازمها من
أكثر الطرق املباشرة اليت ميكن للمجلس أن يسهم يف العدالة
الدولية من خالهلا.

أود أن أستهل بياين بتوجبه الشكر للقاضيني مريون ويونسن
واملدعني العامني برامريتس وجالو على إحاطاهتم اإلعالمية
الزاخرة باملعلومات ،وأن أثين على تفانيهم املستمر ،وكذلك
أطقم موظفيهم ،وأحييهم على املهام املهمة اليت تقوم هبا
املحكمتان وآلية تصريف األعمال املتبقية.

ويف هذا الصدد ،أجرينا يف األشهر األخرية حوارًا بناء مع
مكتب إدارة املوارد البشرية يف األمانة العامة يف إطار السعي إىل
صيغ قانونية  -إدارية لتقدمي حلول ملموسة ملواجهة التحديات
اليت متثلها عملية اإلغالق ملالك املحكمتني يف الهاي وأروشا،
األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على تسيري عملهما.

يف الشهر املاضي ،احتفلت املحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا بالذكرى السنوية العشرين إلنشائها .ومتثل هذه
املحكمة تذكرة لنا باملأساة اإلنسانية الفادحة لشعب رواندا
وتقاعس املجتمع الدويل عن محايته .ويف الوقت نفسه ،هي
أيضًا رمز لتصميمنا املشترك على دعم ومواصلة مساءلة
املسؤولني عن أبشع اجلرائم بشكل فعال.

وحنيط علمًا بالشواغل بشأن حالة أولئك األشخاص يف
تزنانيا اليت تتطلب إعادة توطينهم ،وحنث على سرعة إجياد
وحمكمة رواندا قدمت إسهامًا قيمًا يف القانون اجلنائي
حل حيفظ هلم كرامتهم ،مع إيالء االعتبار الواجب للتبعات
الدويل من خالل اجتهاداهتا الفقهية ،وهي تواصل القيام
اإلنسانية املترتبة على وضعهم.
بذلك ،وخاصة من خالل أحكامها فيما يتعلق باإلبادة
بدأنا أيضا مشاورات غري رمسية بشأن متديد واليات اجلماعية واجلرائم اجلنسية .وتواصل حمكمة رواندا وحمكمة
القضاة واملدعني العامني يف املحكمتني بناء على طلبات من يوغوسالفيا السابقة الدفاع عن احترام سيادة القانون واإلسهام
رئيسيهما ومن األمني العام نفسه.
يف عملية املصاحلة املؤملة وإن كانت ضرورية للتوصل إىل
وإننا ندرك التحديات اليت تنطوي عليها املهمة .وحنن السالم املستدام .وكإبداعات ملجلس األمن ،فهما جزء من
على ثقة بأن املجلس سيكون باستطاعته التوصل إىل اتفاق تراث املجلس نفسه أيضًا.
بشأن القضايا ،بالشكل الذي يليب املسؤوليات اليت يتوالها
يبني التقريران اللذان قُدما هذا الصباح بوضوح أن كلتا
على مدار أكثر قلي ً
ال من عقدين ،مع إيالء االعتبار الواجب املحكمتني تتحركان بثبات حنو إجناز والياهتما .ونرحب
لسيادة القانون الدويل والعدالة.
باخلطوات اليت اختذتاها من أجل اإلهناء الفعلي للقضايا اليت
ويأمل وفدي أن تكتمل عملية املساءلة تلك وأن تكون ال تزال قيد النظر ،مع إحالة املهام املتبقية إىل آلية تصريف
مبثابة رسالة واضحة من املجتمع الدويل بأنه لن يسمح بأن متر األعمال املتبقية .وقد أحرزت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
تقدما ملموسا خالل آخر فترة مشمولة بالتقرير ،حيث أهنا قد
اجلرائم ضد اإلنسانية بدون عقاب.
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أكملت إجراءات االستئناف فيما يتعلق خبمسة أفراد آخرين .على الرد باإلجياب على طلبات النقل املقدمة من املحكمتني،
ومل يتبق اليوم سوى قضية استئناف واحدة فقط قبل أن تنتهي ويعد املثال الذي ضربته بلجيكا هو آخر األمثلة اليت ميكن أن
املحكمة من أنشطتها القضائية .ونسلم بالتحديات اليت واجهت حيتذى هبا.
املحكمة يف الوفاء باملواعيد النهائية للمحاكمات األربعة وقضايا
ونالحظ أن آلية تصريف األعمال املتبقية  -اليت تعمل
االستئناف اخلمسة املتبقية ،مبا يف ذلك املقابر اجلماعية اليت ُعثر عن كثب مع كلتا املحكمتني  -قد تولت تدرجييا العديد
عليها مؤخرا .ويف هذا الصدد ،حنيط علما بآخر توقعات من من املهام األساسية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بإنفاذ األحكام،
الرئيسني ،ونشجعهما على مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة ومحاية الضحايا والشهود ،وإدارة املحفوظات .أما الزيادة يف
من أجل اإلبقاء على حاالت التأخري عند أدىن حد.
اإلجراءات القضائية يف آلية تصريف األعمال املتبقية والكيفية

وتتوقف املساءلة عن جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة اليت تتعامل هبا مع عبء العمل ،فتمدنا على وجه اخلصوص
ضد اإلنسانية على انتهاء املحكمتني وآلية تصريف األعمال بالثقة يف استعدادها لالستمرار يف أداء مهام املحكمتني.
املتبقية مما تبقى من إجراءات يف الوقت املناسب ،وعلى جناح
ونشدد على أن االنتقال السلس للمهام من املحكمتني
املحاكمات الوطنية ،على حد سواء .ويف هذا الصدد ،نشاطر إىل آلية تصريف األعمال املتبقية يقع أيضا على عاتق جملس
القلق الذي أعرب عنه املدعي العام برامريتس فيما يتعلق األمن ،حيث أن عليه أن يبت يف متديد واليات القضاة
ببطء التعامل مع جرائم احلرب ،وال سيما يف حاالت العنف واملدعني العامني .ويف هذا الصدد ،أود أن أغتنم هذه الفرصة
اجلنسي ،من قبل املؤسسات الوطنية يف البلدان اليت انبثقت عن كي أتوجه بالشكر إىل شيلي  -رئيس الفريق العامل غري
يوغوسالفيا السابقة .ومع التسليم بأن األمر متروك للسلطات الرمسي املعين باملحاكم الدولية  -لدورها القيادي يف توجيه
الوطنية لالنتهاء من القضايا املعلقة ،فإننا نرحب باجلهود اليت املشاورات بشأن هذه املسألة .ونسلم بأن تواريخ اإلغالق
يبذهلا مكتب املدعي العام يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك عن طريق تتوقف على االنتهاء من الدعاوى اجلارية ،مع إبداء االحترام
نقل اخلربات واملعلومات بغية بناء القدرات الوطنية الضرورية .الكامل ملعايري اإلجراءات القانونية الواجبة واإلنصاف.
وال يزال ما يقدمه املجتمع الدويل من دعم وتعاون
أساسيا يف إجناز بعض أهم مهام كلتا املحكمتني وآلية تصريف
األعمال املتبقية .ويف هذا الصدد ،نالحظ اجلهود الوارد وصفها
من جانب املدعي العام جالو فيما يتعلق باالعتقال والتسليم
املعلق للهاربني التسعة املتبقني الذين أصدرت حبقهم املحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا لوائح اهتام ،ونشدد على احلاجة إىل
تعزيز التعاون الدويل حتقيقا هلذا الغرض .كما نالحظ بطء
التقدم املحرز فيما يتعلق بنقل األفراد الذين متت تربئتهم أو
الذين أهنوا فترة العقوبة اليت حكمت هبا املحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا .ونشجع مجيع الدول القادرة على القيام بذلك
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وأخريا ،يف حني أن املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا قد تناولتا بعضا من
أفظع اجلرائم يف التاريخ احلديث ،فإهنما بالتأكيد ليستا اهليئتني
الوحيدتني اللتني قامتا بذلك .وال تزال الفظائع اجلماعية
تُرتكب يف أجزاء أخرى من العامل دون عقاب .وقد أتاح إنشاء
املحكمة اجلنائية الدولية باعتبارها هيئة دائمة إمكانية واقعية
لوضع حد لإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم خطورة اليت
حتظى باهتمام دويل عندما ال تُكفل العدالة أو عندما ال تتوافر
إمكانية كفالة حتقيقها بطريقة خالف ذلك .ولذلك ،فإننا
نشدد مرة أخرى على أمهية ضمان أن يفي املجلس مبسؤولياته
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يف وضع حد لإلفالت من العقاب وضمان حتقيق العدالة
واملساءلة .ويف هذا الصدد ،ميثل تقدمي الدعم إىل املحكمة
اجلنائية الدولية أمرا ال غىن عنه للتأكد من أنه ميكنها الوفاء
بتوقعات العديد من ضحايا تلك اجلرائم ،الذين قد تكون هذه
اهليئة بالنسبة إليهم هي امللجأ الوحيد لتحقيق العدالة.
السيد أوه جون (مجهورية كوريا) (تكلم باإلنكليزية):
يف البداية ،أود أن أشكر الرئيس مريون ،والرئيس يونسن،
واملدعي العام برامريتس ،واملدعي العام جالو على إحاطاهتم
اإلعالمية.
ميثل عام  2014معلما رمزيا للمحكمتني الدوليتني
نظرا إلمكانية إجناز والياهتما يف مكافحة اإلفالت من العقاب
على النحو املطلوب يف القرار  .)2010( 1966فقد اقترب
االنتهاء من معظم القضايا املعلقة أمام املحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا واملحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،كما اقتربت
املحكمتان نفسيهما من خط النهاية .ونالحظ العمل الشاق
الذي يقوم به القضاة واملوظفون واملدعون وحمامو الدفاع خالل
الفترة املشمولة بتقرير كل منهما ،ونود أن نشيد بذلك .ومع
ذلك ،من املتوقع أن يتأخر استكمال عمل املحكمتني املتعلق
بالقضايا .وال تزال هناك قضية أمام املحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا وعدة قضايا أمام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة قيد النظر ،ولن يتم البت فيها قبل عام  .2017ويف
حني مل تتمكن املحكمتان من االنتهاء متاما من مجيع الواليات
اليت من املقرر أن تنتهي يف عام  ،2014فال ميكن أن تُترك
واليات هبذه األمهية دون إمتامها.
ولذلك ،ترى مجهورية كوريا أن متديد واليات القضاة
واملدعني العامني للمحكمتني أمر ضروري من أجل أن
يتمكنوا من االنتهاء من عملهم .غري أننا ،ونظرا لصحة أنه
من املتوقع أن تتجاوز الواليات املوعد النهائي املقرر ،نود أن
نطلب من املحكمتني أن تضاعفا جهودمها إلهناء عملهما وفقا
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الستراتيجيات إجناز كل منهما .وإذا كان سبب التأخري يرجع
إىل عدم الكفاءة أو املشاكل اإلجرائية املتراكمة للمحكمتني،
فينبغي بذل جهود إضافية كبرية أو إجياد حلول خاصة .ويف
هذه املرحلة ،يتعني علينا أن نتذكر أن القرار )2010( 1966
ميثل وعدا ليس أمام جملس األمن فحسب ،بل وأمام الضحايا
والشهود واملجتمع الدويل ككل .ونأمل أن تضع املحكمتان
بعد متديد فترة والياهتما أساسا صلبا للمجتمع الدويل لسد
ثغرة اإلفالت من العقاب من أجل األجيال املقبلة.
وأخريا ،يؤكد وفد بلدي على أمهية استمرار اجلهود
املبذولة من أجل نشر إرث املحكمتني .ونوصي بأن تعمل
أنشطة املحكمتني واآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية
للمحكمتني اجلنائيتني على تقريب عمل املحكمتني إىل
املجتمعني الدويل واإلقليمي.
السيد ستيهيالن (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكر
الرئيس مريون والرئيس يونسن واملدعني العامني برامريتس
وجالو ،على إحاطاهتم اإلعالمية .وتكرر فرنسا شكرها
جلميع موظفي املحكمتني على عملهم من أجل حتقيق جناح
اإلجراءات .ونالحظ أمهية حشد مجيع األطراف من أجل
احترام اجلدول الزمين الذي حدده املجلس ،على مستوى كل
من املحاكمات ودعاوى االستئناف أمام املحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا واملحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة .وقد بدأ
فرعا آلية تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني عملية االنتقال،
حبيث ميكن أن تستمر أعمال حتقيق العدالة ويتم إجنازها.
وتويل فرنسا أمهية خاصة لكفالة أن تواصل املحكمتان
حتقيق العدالة مع االحترام الكامل للضمانات اإلجرائية ،وذلك
كجزء من استراتيجية اإلجناز .ويف حني توجد العديد من
األسباب حلاالت التأخري املتعلقة باملواعيد النهائية الواردة يف
القرار  ،)2010( 1966فإن حاالت التأخري تعين أنه جيب
علينا أن نضاعف اهتمامنا بفعالية العمل واستخدام املوارد
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املخصصة .وإذ تضع فرنسا يف اعتبارها ذلك الشرط املزدوج،
فإهنا تؤيد متديد واليات القضاة واملدعني العامني بعد 31
كانون األول/ديسمرب .2014
ومتثل هذه املناقشة فرصة أمام املجلس لريحب بالعمل
اهلام الذي تضطلع به املحكمتان هبدف مكافحة اإلفالت من
العقاب وتشجيع املصاحلة ،وفرصة بالنسبة لنا لتحديد األعمال
اليت يقع القيام هبا اآلن على عاتق الدول ،حىت يتسىن ملا أُجنز من
أعمال من أجل حتقيق العدالة أن يُسجل للتاريخ .لقد احتفلنا
يف عام  2013بالذكرى السنوية العشرين العتماد القرار 827
( ،)1993الذي أنشئت مبوجبه املحكمة الدولية ليوغوسالفيا
السابقة .وخالل السنوات العشرين ،أحرز احلوار السياسي
اإلقليمي تقدما كبريا ،باعتباره جزءا من العمل الدؤوب الذي
اضطلع هبا االحتاد األورويب .فمن خالل األحكام الصادرة
عنها ،وأمهيتها احلامسة فيما يتعلق بالتعاون واملساعدة اجلنائية
بني سلطات االدعاء يف خمتلف الدول هبدف مقاضاة املجرمني،
ومن خالل فعاليتها يف التعامل مع  166شخصا ممن صدرت
أوامر بإلقاء القبض عليهم ومت اعتقاهلم وحماكمتهم ،عملت
املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة مبثابة ضمانا للحق يف
معرفة احلقيقة ،من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب ومن
أجل إرث كان له دور حموري يف التطورات اإلقليمية.
من اآلن فصاعدا ،سيكون للدول املعنية مواصلة بناء
سيادة القانون ،مما سيضمن استقالل السلطة القضائية.
لذلك ،جيب أن تظل حماكمة ما يسمى املجرمني من املستوى
املتوسط أولوية وطنية بدعم من املشاركة والتعاون اإلقليميني
املستدامني.
وفيما يتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،شهد
عام  2014االحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمحكمة.
ووفرت االحتفاالت فرصة للتذكري بأمهية عمل املحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا ،اليت وضعت العدالة يف صلب املصاحلة
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الوطنية وإعادة اإلعمار .وستواصل فرنسا دعم املحكمة واآللية
الدولية لتصريف األعمال املتبقية بشأن املسائل اليت أثريت هذا
الصباح ،وخصوصا إلقاء القبض على اهلاربني التسعة املتبقني،
الذين أصدرت املحكمة بشأهنم مذكرات ضبط وإحضار.
إن فرنسا تذكر بااللتزام املترتب على مجيع الدول املتعلق
بالتعاون مع املحكمة واآللية يف هذا الصدد .وأود أيضا أن
أشري إىل أن القضيتني اللتني أحالتهما املحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا إىل السلطات القضائية الفرنسية ،ومها قضيتا السيد
بوسيباروتا والسيد مونشياكا ،قد مت الفصل فيهما بكل احلرص
والصرامة الالزمني .وأخريا ،فإن فرنسا ،اليت استضافت مؤخرا
شخصني ،تود أن تؤكد أمهية نقل األشخاص الذين برأهتم
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،أو الذين أمضوا مدة حبسهم
إىل مكان آخر.
إن املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،واملحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا ،متثالن مرحلة رئيسية من مراحل
مكافحة اإلفالت من العقاب .وبينما تنفذان استراتيجيات
الستكمال عملهما ،من املناسب اآلن تقدير إرثهما القضائي،
وكذلك جهودمها يف جمال العدالة ،اليت ينبغي اآلن أن تستمر،
فيما خيص الذاكرة وكذلك السجل األكادميي .وتطلب ذلك
أيضا استمرار اليقظة فيما خيص محاية الشهود ،والتركيز على
حقوق الضحايا .وستشكل املناقشة العامة خالل مجعية الدول
األطراف يف املحكمة اجلنائية الدولية ،اليت هي يف حالة انعقاد
اآلن ،فرصة بالنسبة للدول األطراف الـ  ،122للتذكري بدعمها
ملكافحة اإلفالت من العقاب ،والسعي إىل حتقيق العدالة.
ويف اخلتام ،أود أن أشكر سفري شيلي ،رئيس الفريق
العامل غري الرمسي املعين باملحكمتني الدوليتني ،وكامل فريقه،
خصوصا على ما بذلوه من جهود فيما خيص تسوية مسألة
إدارة استراتيجية اإلجناز .وأود أيضا أن أشكر ممثلي املحكمتني
الدوليتني ،ومكتب الشؤون القانونية يف األمانة العامة ،على
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حرصهم على تنفيذ املرحلة االنتقالية املنصوص عليها يف التوتسي يف رواندا قد وقعت باعتبارها حقيقة من احلقائق
املعروفة للجميع.
القرارين  )2010( 1966و .)2013( 2130
السيد غاسانا (رواندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكر
القاضي تيودور مريون ،رئيس املحكمة الدولية ليوغوسالفيا
السابقة ،واآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني
اجلنائيتني ،والقاضي فاغن يونسن ،رئيس املحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا ،والسيد حسن بوبكر جالو ،املدعي العام
للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واآللية الدولية لتصريف
األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني ،والسيد سريج
برامريتس ،املدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
ويصادف هذا العام  ،2014الذكرى السنوية العشرين
املزدوجة ،وحنن خنلد ذكرى اإلبادة اجلماعية ضد التوتسي يف
شهر نيسان/أبريل ،وإنشاء املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب .وبالنظر إىل املاضي ،فإننا نقر
بالدور اهلام الذي تضطلع به املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف
جمال مكافحة اإلفالت من العقاب على جرائم اإلبادة اجلماعية
والفظائع اجلماعية األخرى .وأصدرت املحكمة جمموعة كبرية
من االجتهادات القضائية ،مبا يف ذلك تعاريف جرمية اإلبادة
اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،وكذلك
أشكال املسؤولية ،على غرار مسؤولية القادة .ويف هذا الصدد،
حكمت الدائرة االبتدائية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا،
من خالل حكمها يف قضية أكايسو ،بأن اإلبادة اجلماعية
يف رواندا متت ضد التوتسي كمجموعة .ويف نفس القضية،
قضت املحكمة أيضا بأن أعمال االغتصاب والعنف اجلنسي
تشكل جرمية ضد العدالة ،إذا ارتكبت بقصد تدمري مجاعة
مستهدفة .وألنه كان لدى حمامي الدفاع يف أروشا ،وأنا
آسف لقول ذلك ،عادة سيئة تتمثل يف استخدام إنكار اإلبادة
اجلماعية كحجة للدفاع ،أصدرت دائرة االستئناف باملحكمة
يف عام  2006إشعارا قضائيا يقرر بأن اإلبادة اجلماعية ضد
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ومع ذلك ،ورغم هذا االجتهاد الواضح والثابت ،كان
جملس األمن وحىت املحكمة نفسها مترددين يف أن حيددا ،يف
قرارات أو تقارير أو وثائق أخرى ،ما إذا كانت إبادة مجاعية قد
ارتكبت ضد التوتسي ،واختارا صياغة عامة فيما خيص اإلبادة
اجلماعية يف رواندا .وأود أن أذكر بأن القرار )2014( 2150
املؤرخ  16أبريل/نيسان قد ذكرنا بارتكاب إبادة مجاعية ضد
التوتسي ،وبأنه خالل تلك اإلبادة اجلماعية ،جرى أيضا قتل
اهلوتو وغريهم ممن عارضوها .ويف هذا الصدد ،فإننا حنيط علما
بارتياح باستخدام املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ألول مرة
( )S/2014/546عبارات القرار  .)2014( 2150وبوصفنا
روانديني ،فإننا نعتقد بأن استخدام مثل هذه املصطلحات،
اليت تسمي املجموعة املستهدفة ،أمر بالغ األمهية ،ألنه يسهم
يف التصدي ملنكري اإلبادة اجلماعية ،الذين يسيئون استعمال
مصطلح “اإلبادة اجلماعية يف رواندا” يف حماولة إلرباك العامل
بشأن الذين كانوا هدفا لتلك اإلبادة اجلماعية.
وب انتهاء عمل املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،نالحظ
توجيه االهتام لـ  93شخصا يف قضايا إبادة مجاعية؛ وهم أساسا
من العقول املدبرة والقادة الوطنيني واملحليني الذين مل تصل هلم
يد العدالة يف رواندا ،ألهنم كانوا هاربني دوليني .إننا نرحب
باإلدانة مؤخرا ملاتيو نغريومباتسي وإدوارد كرامريا ،ومها على
التوايل رئيس ونائب رئيس احلركة الثورية الوطنية من أجل
التنمية ،الذي هو احلزب الرئاسي السابق الذي خطط لإلبادة
اجلماعية ونفذها .ونأسف مع ذلك ،لتربئة عدد من العقول
املدبرة األخرى لإلبادة اجلماعية ،مبن يف ذلك كبار القادة
العسكريني ،والوزراء ورؤساء احلكومات املحلية ،رغم وجود
أدلة موضوعية ضدهم .كما أننا نأسف لتأخر املحكمة اجلنائية
الدولية يف استراتيجية إجنازها ،كما يتبني من اإلجراءات اليت
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ال هناية هلا يف قضية بوتاري .إننا حنث املحكمة بقوة على
ضمان االنتهاء من القضية ،يف أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق برصد القضايا املحالة إىل املحاكم الوطنية،
نعلم بأن قضييت فاتسالف مونيشكا ولوران بوسيباروتا،
املحالتني إىل املحاكم الفرنسية يف عام  ،2007يقال مرة
أخرى إهنما يف مرحلة التحقيق ،دون إحراز أي تقدم يذكر.
ويساورنا بالغ القلق جراء هذه التأخريات املتكررة يف إجراءات
القضايا اليت أحالتها املحكمة إىل فرنسا ،وفقا للمادة  11مكررا
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .وعلى سبيل املقارنة،
أود أن أشري إىل أن القضيتني املحالتني إىل رواندا يف عامي
 2012و  ،2013ومها أيضا حتت مراقبة املحكمة ،متقدمتان
بفارق كبري يف إجراءاهتما القضائية ،رغم أن إحالتهما جرت
بعد مضي مخسة وستة أعوام على إحالة القضيتني إىل فرنسا.
ونظرا ألن تأخري العدالة هو حرمان منها ،فإنين أدعو السلطات
الفرنسية إىل تسريع وترية التحقيقات املتبقية.
وباإلضافة إىل ذلك ،ال يزال القلق يساور رواندا جراء
حقيقة أن تسعة هاربني مطلوبني للمحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا ال يزالون طلقاء ،مبن يف ذلك الثالثة الذين يعد إلقاء
القبض عليهم أولوية قصوى وهم فليسيان كابوغا وبروتيس
مبريانيا وأوغستني بيزميانا .ويف هذا الصدد ،أود اإلشارة إىل
أمر أشار إليه يف وقت سابق املدعي العام جالو ،ويتمثل يف
إطالق مبادرة اهلاربني الدولية ،يف كيغايل يف  24متوز/يوليه،
جنبا إىل جنب مع مكتب العدالة اجلنائية العاملية التابع لوزارة
خارجية الواليات املتحدة واإلنتربول.
ويود املدعي العام يف رواندا أن تلي تلك املبادرة نتائج
ملموسة .وحتقيقا لذلك ،فإننا نكرر دعوتنا الدول األعضاء
يف األمم املتحدة ،وخصوصا تلك اليت تقع يف منطقتنا ،إىل
التعاون يف اعتقال مجيع اهلاربني املتبقني من مرتكيب جرائم
اإلبادة اجلماعية عمال بالقرار .)2014( 2150
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وفيما يتعلق بربامج التوعية ،فإننا نالحظ أنه يف حني بلغ
عدد الزوار إىل مركز املعلومات التابع للمحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا يف أروشا  437زائرا ،فقد استقبل مركز املعلومات
يف كيغايل  42 000زائر ،وأن مراكز اإلعالم الصغرية التابعة
للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا قد اجتذبت  23 000زائر،
مبا يف ذلك كبار املسؤولني يف األمم املتحدة ،واملسؤولني
احلكوميني واألكادمييني وممثلي املجتمع املدين واملنظمات غري
احلكومية ،فضال عن عامة اجلمهور .ويربر ذلك طلبنا  -الذي
تؤيده مجيع الدول اخلمس األعضاء يف مجاعة شرق أفريقيا:
أوغندا ،بوروندي ،تزنانيا ،رواندا ،وكينيا  -املتعلق بنقل مجيع
حمفوظات املحكمة اجلنائية الدولية إىل رواندا بعد االنتهاء
من إجراءات اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية .وحيدونا
األمل يف أن ّ
يشكل نقل املسؤولية عن إدارة مركز أوموسانزو
للمعلومات والتوثيق إىل حكومة رواندا ،فضال عن املراكز
اإلضافية الـ  10يف املقاطعات ،خطوة هامة يف عملية نقل مجيع
حمفوظات املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
ويصادف العام املقبل إحياء الذكرى العشرين ألعمال
إبادة مجاعية أخرى ،هي اإلبادة اجلماعية للبوسنيني يف
سريربينيتسا ،على النحو الذي أرسته املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة يف عام  .2004ونثين على املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،إللقائها القبض على
مجيع املتهمني اهلاربني وإكمال اإلجراءات املتخذة ضد 141
متهما من مجلة  161متهما ،فضال عن اإلشادة بإجنازاهتا.
ونالحظ أن املحكمة لن تتمكن من إجناز عملها حبلول 31
كانون األول/ديسمرب وحنثها ،مثلما فعلنا مع املحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا ،على تسريع إجراءاهتا .ونغتنم هذه الفرصة
لنعرب عن شعورنا بالقلق العميق إزاء استمرار آفة إنكار
وقوع اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتسا ،مبا يف ذلك من قبل
موظفي الدولة ،األمر الذي يسبب آالما إضافية للناجني.
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وعليه ،ندعو مجيع القادة يف املنطقة إىل التمسك بتارخيهم ،املحكمتني على جهودمها املبذولة إلجناز عملهما بسرعة ،يف
ذات الوقت الذي تكفالن فيه إجراء املحاكمات والطعون
والعمل من أجل التوصل إىل مصاحلة حقيقية وألم اجلراح.
وإذ حنيي الذكرى السنوية العشرين ألعمال اإلبادة على حنو يتفق مع معايري املحاكمة العادلة.
وكما يبيّن هذان التقريران ،فإن هناك طعنا واحدا فحسب
اجلماعية يف رواندا وسريربينيتسا ،نود أن نثين على املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،واملحكمة اجلنائية أمام املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،وأربع حماكمات ومخسة
الدولية لرواندا ،وآلية تصريف األعمال املتبقية ،على جهودها طعون أمام املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة .وإن من
املتواصلة الرامية إىل كفالة حتقيق العدالة واملساءلة عن أشد مصلحتنا مجيعا أال يستمر عمل املحكمتني إىل ما ال هناية،
اجلرائم خطورة .وحنث املجتمع الدويل وآلية تصريف األعمال لكن من األمهية بنفس القدر توفري االعتمادات من أجل كفالة
املتبقية ،على ضمان إلقاء القبض على اهلاربني املتبقني املتهمني اإلجناز الناجح لعملهما على القضايا املتبقية .وعليه ،ترى
من قبل املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا وتقدميهم إىل العدالة .أستراليا أنه ينبغي متديد فترة عضوية قضاة املحكمتني واملدعني
وحنث املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اجلنائية العامني إىل حني إجناز العمل على هذه القضايا.
الدولية ليوغوسالفيا السابقة على إجناز القضايا املتبقية أمامهما.
غري أن اإلجناز الناجح لعمل املحكمتني يقتضي أكثر من
وحيدونا األمل  -بطبيعة احلال  -يف أن ّ
تسرع السلطات جمرد متديد فترة والية القضاة .أوال ،إن من األمهية مبكان أن
الفرنسية إجراءات التحقيق يف القضيتني املحالتني إليها من يعمل مجيع أصحاب املصلحة معا لكفالة إلقاء القبض على
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،ال سيما وأهنا مستمرة منذ اهلاربني التسعة املتبقيني املتهمني أمام املحكمة اجلنائية الدولية
سبع سنوات.
لرواندا .وجيب أن تتعاون الدول األعضاء مع اآللية الدولية

السيدة كينغ (أستراليا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
أشكر الرئيسني مريون ويونسن ،واملدعيني العامني برامريتس
وجالو على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة .ونثين على املحكمتني
ملا أحرزتاه من تقدم فيما يتصل بالوفاء بواليتيهما خالل
األشهر الستة املاضية .وإذ حنتفل بالذكرى السنوية العشرين
إلنشاء املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،فإن هذين التقريرين
يساعدان يف إبراز اإلسهام املستمر هلذه الكيانات الثالثة مجيعا
يف حتقيق العدالة اجلنائية الدولية .ونتفق مع القاضي يونسن
يف أهنا قد أسهمت يف تغيري مشهد القانون اجلنائي الدويل إىل
األبد ،وأن إسهامها ال يقتصر على التطوير اجلاري للقانون
ثانيا ،جيب أن نعمل معا إلجياد حلول ملعاجلة حمنة
اجلنائي الدويل فحسب ،بل ميتد إىل تقدمي املساعدة والدعم األشخاص الثمانية الذين برأهتم املحكمة اجلنائية الدولية
إىل الضحايا والشهود ،فضال عن تقدمي الدعم فيما يتعلق ببناء لرواندا واألشخاص الثالثة الذين أفرجت عنهم املحكمة
القدرات واحلفاظ على اإلرث .وتشيد أستراليا أيضا بكلتا وأصبحوا يف حاجة إىل نقلهم من أروشا .ويف حني نرحب
لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني ،اليت ال تتعقب
اهلاربني الثالثة اخلاضعني لواليتها القضائية فحسب ،بل وتقدم
املساعدة يف تعقب األشخاص الستة اآلخرين الذين أحيلت
قضاياهم إىل رواندا .حتقيقا لتلك الغاية ،فإننا نرحب بإطالق
املبادرة املعنية بإلقاء القبض على اهلاربني الدوليني يف 24
متوز/يوليه يف كيغايل ،من قبل املدعي العام للمحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا ومكتب العدالة اجلنائية العاملية التابع لوزارة
خارجية الواليات املتحدة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
واملدعي العام يف رواندا.
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بإعادة توطني أحدهم يف بلجيكا مؤخرا ،فإن من املعروف
جيدا أن الـ  11شخصا الذين ما زالوا باقني يف تزنانيا يواجهون
مشكلة قانونية بدون وثائق هوية أو وضع سليم فيما يتعلق
باهلجرة أو وسائل العيش بصورة مستقلة عن املحكمة .وعليه،
فإن عمل املحكمتني ال ينتهي مبجرد صدور حكم االستئناف
النهائي .ويشكل ضمان الرفاه املستمر للضحايا والشهود،
فضال عن املتهمني واملحكوم عليهم ،جزءا ال يتجزأ من والية
املحكمتني .وجيب أن يق ّدم املجلس  -عرب الفريق العامل
غري الرمسي املعين باملحكمتني الدوليتني  -الدعم الالزم إىل
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا وآلية تصريف األعمال املتبقية
مرض ملسألة إعادة التوطني
بغية متكينهما من التوصل إىل حل ٍ
هذه .ونود أن نغتنم هذه الفرصة ألشكر السفري باروس ميليت
وفريقه ،على قيادة شيلي للفريق العامل غري الرمسي.
ثالثا ،نشري إىل الشواغل اليت أعرب عنها املدعي العام
برامريتس يف تقريره ( ،S/2014/827املرفق األول) بشأن عدم
إحراز تقدم كاف يف القضايا املحالة إىل املؤسسات الوطنية
يف يوغوسالفيا السابقة ،وخاصة يف البوسنة واهلرسك .وهنيب
بالسلطات يف البوسنة واهلرسك أن تكفل إحراز تقدم يف
القضايا املحالة إىل واليتها القضائية من قبل املحكمة اجلنائية
الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف أقرب وقت ممكن .ويف ذلك
الصدد ،فإن إلقاء القبض على  15شخصا يف  5كانون
األول/ديسمرب يزعم أهنم شاركوا يف املذحبة اليت ارتكبت يف
عام  ،1993عقب حتقيق مشترك من قبل السلطات البوسنية
والصربية معهم ،ميثل تطورا جديرا بالترحيب.
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السابقة أو رفضها .وندعوها أيضا إىل كفالة اختاذ اخلطوات
الالزمة لرفض حتريف الوقائع ،مبا يف ذلك إنكار وقوع اإلبادة
اجلماعية يف سريربينيتسا .بل جيب رفض مجيع اجلهود املبذولة
لتحريف الوقائع وإنكار وقوع اإلبادة اجلماعية رفضا قاطعا،
ما دامت تعوق حتقيق املصاحلة واملساءلة ،وملا ّ
تشكله من إساءة
بالغة إىل مجيع الضحايا.
ويف اخلتام ،فإننا ما زلنا نشعر بالقلق إزاء األثر السليب
املترتب عن فقدان املوظفني ذوي اخلربة والصعوبات اليت
تواجه تعيني املوظفني اجلدد على قدرة املحكمتني على الوفاء
باملواعيد املحددة إلجناز أعماهلما .وحنن على استعداد لدعم
أي مبادرات معنية بتوفري املوارد البشرية من شأهنا مساعدة
املحكمتني يف التصدي لتلك التحديات.
ومن الضروري أن يق ّدم املجلس دعمه الكامل إىل
املحكمتني وآلية تصريف األعمال املتبقية .ونتفق مع رأي
القاضي مريون القائل بأن املحكمتني قد دشنتا عهدا جديدا من
املساءلة .وبطبيعة احلال ،فقد اضطلع املجلس بدور أساسي يف
تدشني ذلك العهد وما تزال تقع على عاتقه مسؤولية أساسية
إزاء مواصلة تقدمي الدعم له .وإن كان املجلس ملتزما بكفالة
حصول الضحايا والناجني من املآسي يف يوغوسالفيا السابقة
ويف رواندا على العدالة اليت يستحقوهنا ،وإن كان املجلس يعين
حقا ما يقول بشأن أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب على
أخطر اجلرائم الدولية ،فإنه سيواصل تقدمي كل ما يلزم من
الدعم إىل املحكمتني وآلية تصريف األعمال بغرض متكينها
من إجناز أعماهلا واختتام هذا الفصل من فصول العدالة اجلنائية
الدولية .ومن شأن ذلك أن يترك إرثا دائما وهاما للغاية.

ونالحظ مع القلق العوائق اليت حتول دون حتقيق املصاحلة،
على النحو املبيّن يف تقرير املدعي العام برامريتس .وتدعو
السيدة أوغوو (نيجرييا) (تكلمت باإلنكليزية):
أستراليا املسؤولني يف صربيا وكرواتيا والبوسنة واهلرسك أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد مناقشة اليوم بشأن
إىل االمتناع عن اإلدالء ببيانات تنطوي على التشكيك يف عمل املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية
األحكام الصادرة عن املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الدولية لرواندا .وإنين أنضم إىل املتكلمني الذين أخذوا الكلمة
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قبلي يف توجيه الشكر إىل مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على
إحاطاهتم املوجزة.

للمحكمة .وهذا أمر مفهوم ،يف ضوء التقليص اجلاري يف
حجم املحكمة .ومع ذلك ،فمن الضروري احلفاظ على توازن
دقيق ميكن من املضي قدما يف عمل املحكمة دون عوائق .ويف
هذا الصدد ،يسرنا أن نالحظ أن املحكمة قد اختذت تدابري
من أجل حتسني استبقاء املوظفني وتعيينهم وترقيتهم .وحيدونا
األمل يف أن يتسىن حل هذه املسألة يف الوقت املناسب عن
طريق التعاون مع الشعبة ذات الصلة يف األمانة العامة لألمم
املتحدة.

وفيما يتعلق باملحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة،
تالحظ نيجرييا أن املحكمة قد أكملت إجراءات يف حق
 141من الـ  161فردًا الذين صدرت لوائح اهتام حبقهم.
ونشيد بقضاة املحكمة واملوظفني لتركيزهم العازم على إجناز
ما تبقى من اإلجراءات القضائية بأسرع ما ميكن دون املساس
مببادئ اإلجراءات القانونية الواجبة واإلنصاف .ونشيد بنجاح
املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة والدول املتعاونة يف
حتديد أماكن اهلاربني وإحالتهم إىل والية املحكمة .ونتيجة
لذلك ،ال يوجد هاربون من العدالة مطلوبون للمحاكمة فيما
يتعلق باملحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة .وهذا إجناز رائع
يف مكافحة اإلفالت من العقاب.

وحتيط نيجرييا علمًا مع االرتياح بالتقدم الذي أحرزته
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف تنفيذ استراتيجية اإلجناز،
اليت جيري حتديثها باستمرار منذ عام  .2003ومن املهم
أنه خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،مت إصدار مجيع أحكام
االستئناف اليت مل يبت فيها ،باستثناء نرياماسوهوكو وآخرون
(“بوتاري”) .أتاح ذلك للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
أن تركز جهودها على االنتقال إىل اآللية .يدل اإلجناز شبه
الكامل لقضاياها على فعالية املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
كأداة يف البحث عن العدالة واملساءلة ملرتكيب جرائم الفظائع
اجلماعية.

نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لرئيسي املحكمة الدولية
ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا على
تقريريهما ( S/2014/556و  )S/2014/546اللذين بيّنا على وجه
اخلصوص التقدم املحرز حنو حتقيق استراتيجية اإلجناز للمحكمتني
والتدابري اليت تتخذها املحكمتان لكفالة االنتقال السلس إىل اآللية
الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني.

ونثين على املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة للتدابري
اليت اختذهتا من أجل اإلسراع يف عملها .ويكتسي أمهية خاصة
الرصد الدقيق للتقدم املحرز يف سري املحاكمات والطعون
من جانب الفريق العامل املعين جبداول املحاكمات والطعون
للحؤول دون التأخر يف اإلجراءات القضائية .وبذلك وغريه
من التدابري القائمة ،حنن على ثقة بأن املحكمة ستكون قادرة
على العمل على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية للبت يف مجيع
القضايا املتبقية بأقل قدر من التأخري.
وفيما خيص تعيني املوظفني واستبقاءهم ،يشري التقرير إىل
أن املشكلة أصبحت ذات تأثري سليب على استراتيجية اإلجناز
24/44

ونالحظ أن عملية إعداد وتقدمي املحفوظات إىل اآللية
يشكالن حتديان رئيسيان .ومع ذلك ،حنث املحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا على مواصلة إيالء االهتمام الواجب لعملية نقل
هذه السجالت واملحفوظات إىل اآللية .ومن اجلدير بالذكر
أيضا أنه يف يوم  5تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014أطلقت
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا موقعها الشبكي اجلديد،
الذي يتضمن معلومات عن أعماهلا املتبقية ،واإلجنازات
املحققة والدروس املستفادة يف سعيها لتحقيق العدالة .ونثين
على املبادرة يف أيلول/سبتمرب املاضي لعقد حلقة عمل عن
املمارسات املستحدثة للمحكمتني الدوليتني واملحكمة اجلنائية
الدولية ،واليت كانت األوىل من نوعها يف حقيقة األمر.
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وترحب نيجرييا بالتقريرين املرحليني املقدمني من الرئيس
واملدعي العام آللية تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني
اجلنائيتني عن الفترة من  16أيار/مايو إىل  19تشرين الثاين/
نوفمرب  ،S/2014/826( 2014املرفق األول) .ويسرنا أن
نالحظ أن اآللية تتلقى الدعم من املحكمة الدولية ليوغوسالفيا
السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،ومكتب الشؤون
القانونية يف األمانة العامة لألمم املتحدة والدول األعضاء
يف األمم املتحدة .ووفقًا للوالية املسندة إليها ،تولّت اآللية
اآلن املسؤولية عن العديد من مهام املحكمتني الدوليتني
ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا .وندعو اآللية إىل أن تواصل
العمل يف تعاون وثيق مع مسؤويل وموظفي كال املحكمتني
على السواء من أجل كفالة االنتقال السلس ملا تبقى من املهام
واخلدمات .وينبغي لآللية أيضًا أن تعمل حنو مواءمة واعتماد
أفضل املمارسات.
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إىل مرحلة اإلجناز ،ووفقًا الستراتيجية اإلجناز اليت اعتمدها
املجلس ،جيب عليهما أن تستكمال العمل القضائي وفقًا
للجدول الزمين املقرر ،وإحالة القضايا وامللفات إىل آلية
تصريف األعمال املتبقية .تود األرجنتني أن تعرب على حنو
إجيايب عن إشادهتا بالتقدم املحرز الذي أفيد به فيما يتعلق
باملحكمتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا فض ً
ال عن
الطريقة اليت تواصل هبا اآللية أعماهلا يف موقعيها.

وفيما يتعلق باملحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،جتدر
اإلشارة إىل أن حماكمات معظم األفراد املتهمني البالغ عددهم
 161قد استُكملت ،وأنه مل يعد هناك أي من قضايا اهلاربني.
أحرزت املحكمة تقدمًا يف االنتهاء من القضايا اليت ال تزال
معلقة .وسوف يستمر بعضها حىت هناية هذا العام .ولذلك
فمن اجلدير األخذ يف االعتبار الظروف اليت ميكن أن تؤثر
على طول مدة اإلجراءات ،مثل اكتشاف املقابر اجلماعية
وتشيد نيجرييا باملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا الذي حدث مؤخرًا ،والتحديات أو الصعوبات اليت تواجه
واملحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ملا قدمتاه من إسهامات االحتفاظ باملوظفني املؤهلني.
يف تطوير القانون اجلنائي الدويل املوضوعي واإلجرائي .كما
وحنن نرى أن الوظيفة القضائية نفسها تواجه صعوبات
أن املحكمتني ترمزان أيضًا إىل االلتزام الصارم من جانب معينة ،بالنظر إىل تعقّد القضايا ،والوضع االنتقايل احلايل،
املجتمع الدويل ملكافحة اإلفالت من العقاب واجلرائم املرتكبة ومسائل من قبيل إلقاء القبض على آخر اهلاربني من
ضد اإلنسانية.
املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف عام  .2011تؤيد

السيد أويارثابال (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :أود
أن أرحب حبضور الرئيسني مريون ويونسن يف جملس األمن،
واملدعيني العامني جالو وبرامريتس.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر شيلي وأشيد بالطريقة
اليت أدارت هبا أعمال الفريق العامل غري الرمسي املعين باملحاكم
الدولية .وأعرب عن تقديري للسفري كريستيان باروس ميليت
وفريقه.

األرجنتني جتديد جملس األمن واليات القضاة واملدعني العامني
للمحكمتني على السواء .ويعتقد بلدي أيضًا أنه ينبغي ملجلس
األمن أن يواصل النظر ،من خالل الفريق العامل غري الرمسي
املعين باملحاكم الدولية ،يف التدابري الرامية إىل تيسري استبقاء
املوظفني من كلتا املحكمتني .وحنن نسلم بالدور النشط الذي
تضطلع به الرئاسة الشيلية للفريق العامل يف هذا الصدد.

كما أننا نقدر املعلومات الواردة من املحكمة اجلنائية
بعد عقدين من النشاط ،وصلت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية اإلجناز اخلاصة
مهمة تتعلّق باملتهمني
الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا هبا .لقد أجنزت املحكمة أنشطة ّ
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الـ  ،93بعد أن أكملت أو كادت تكمل القضايا يف مرحلة
املحاكمة واالستئناف ،مما ال يترك سوى االستئناف يف قضية
نيرياماسوهوكو وآخرون (“بوتاري”) إلمتامها يف آب/
أغسطس عام .2015
وحنن نسلّم بأن القبض على اهلاربني من املحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا هو أمر على سلّم األولويات .وحقيقة أن تسعة
متهمني من الذين صدرت حبقهم لوائح اهتام ما زالوا بني
اهلاربني أمر غري مشجع.

09/12/2014

وينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل دعم أعمال
املحكمتني ،ليس يف النشاط القضائي فحسب ،ولكن أيضا
من خالل أولئك الذين تتأثر حياهتم بصورة مباشرة باألحكام
الصادرة عنهما .ومن بني العناصر اهلامة جرب الضرر للضحايا.
وقبل بضعة أشهر ،كان مما أثلج صدورنا التوقيع على مذكرة
تفاهم مع املنظمة الدولية للهجرة ملناقشة الطريقة اليت ميكن هبا
تناول مسألة التعويضات لضحايا اإلبادة اجلماعية يف رواندا
على حنو من شأنه أن يعزز املشاركة اإلجيابية لرابطات الضحايا
والناجني واملجتمع املدين واحلكومة الرواندية .ويسرنا اآلن
أن املنظمة الدولية للهجرة انتهت من دراسة حتدد اخليارات
املتاحة لتقدمي تعويضات إىل ضحايا اإلبادة اجلماعية والناجني
منها يف رواندا ،مبا يف ذلك توفري متويل هلم .وحنن ننتظر بفارغ
الصرب التقرير النهائي الذي سيصدر يف األشهر املقبلة.

ومن بني أولئك الفارين ،ال يزال ثالثة أشخاص خاضعني
لالختصاص القضائي الذي مت نقله إىل اآللية ،وهي تقف على
أهبة االستعداد لتقدميهم إىل املحاكمة مبجرد إلقاء القبض
عليهم .غري أنه وكما سبق أن ذكرت األرجنتني ،فإن تعاون
مجيع الدول ضروري مبوجب االلتزام املنصوص عليه يف القرار
وباإلضافة إىل ذلك ،هناك التحدي املتمثل يف األشخاص
 )1994( 955من أجل القبض على اهلاربني ،سواء أولئك
الذين خيضعون لوالية اآللية أو أولئك الذين نُقلت قضاياهم الذين أُسقطت التهم املوجهة إليهم أو الذين قضوا مدة العقوبة
اليت حكمت هبا عليهم املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
إىل اختصاص القضاء الرواندي.
وتسعى املحكمة بنشاط إىل العثور على دولة توافق على
وأود أن أسلط الضوء على أنشطة املحكمتني يف ما يتعلق
استضافة هؤالء األشخاص وتزويدهم بالوثائق الالزمة ليعيشوا
بالتعاون يف جمال التدريب على مهارات التحقيق واملحاكمة،
حياة مدنية كاملة ويتمتعوا حبقوقهم ،واألرجنتني ترحب
مبا يف ذلك بشأن العنف اجلنسي وأعمال العنف اجلنساين اليت
بتلك اجلهود .وترحب األرجنتني باستعداد الفريق العامل غري
تنطوي على حتيز ضد املرأة.
الرمسي املعين باملحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ملواصلة النظر يف
خبصوص آلية تصريف األعمال املتبقية ،أود أن أشري على هذه املسألة من أجل دعم هذه اجلهود باعتبار ذلك خطوة
وجه اخلصوص إىل أن فرعي أروشا والهاي دخال مرحلة هامة .وسيكون من املناسب أن يشجع جملس األمن مجيع
التشغيل الكامل وسيكونان جاهزين متاما للعمل عندما يتم الدول األعضاء على أن تفعل نفس الشيء ،وأن تلتزم الدول
إغالق املحكمتني .ولذلك ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألنوه األعضاء بدعم املحكمة ،متشيا مع قدرتنا على القيام بذلك.
مرة أخرى حبكومة مجهورية تزنانيا ملا تقدمه من دعم لآللية
يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لإلبادة
من خالل إبرام اتفاق املقر ،الذي دخل حيز النفاذ يف هذا
اجلماعية يف رواندا وإنشاء املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
العام ،وتوفري املرافق الالزمة لبناء املقر ،وكذلك بدعم هولندا
وحنن نعتقد أن من املناسب أن يقر املجتمع الدويل بالتقدم
للفرع الكائن يف الهاي.
املحرز يف مكافحة اإلفالت من العقاب بفضل اإلسهامات
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اهلامة للمحكمة واملحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة على
صعيد مبادئ القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين
الدويل ،وأن نقر حنن أيضا بدور وأمهية العدالة اجلنائية الدولية.
وال سبيل إلنكار إرث املحكمتني املخصصتني يف
ما خيص تأكيد اعتراف املجتمع الدويل بأنه ال ميكن أن
يكون هناك سالم دائم دون إقامة العدل .وقد جتسد هذا
اإلرث على حنو ملموس يف إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة
 املحكمة اجلنائية الدولية  -اليت أصبحت اليوم يف صميمنظام العدالة اجلنائية برمته على صعيد املجتمع الدويل .وهذا
النظام يتطلب االلتزام من جانب مجيع الدول ،وليس الدول
األطراف فحسب ،وكذلك من جانب األمم املتحدة بنفس
طريقة التزامنا حيال املحاكم املخصصة .واألرجنتني تعرب عن
ارتياحها ألن املحكمتني ،وال سيما املحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا ،شرعتا يف تنظيم حلقات عمل مشتركة مع غريمها
من املحاكم اجلنائية ،من قبيل املحكمة اخلاصة للبنان والدوائر
االستثنائية يف حماكم كمبوديا واملحكمة اخلاصة لسرياليون
واملحكمة اجلنائية الدولية.

S/PV.7332

وعلى التزامهم الثابت بالنهوض بالعدالة العاملية .وبينما يواجه
العامل استمرار أهوال الفظائع اجلماعية يف سوريا وجنوب
السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى ويف أماكن أخرى ،فإن
عملهم اهلام للغاية يعيد تأكيد أمهية جهودنا اجلماعية الرامية
إىل حماكمة املسؤولني عن ارتكاب جرائم فظيعة.
قبل  20عاما تقريبا ،أنشأ جملس األمن هاتني املؤسستني
التارخييتني ،املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا .والواليات املتحدة تدعم
بقوة هاتني املحكمتني اللتني كانتا مبثابة مناذج للعدالة وعدم
التحيز واالستقاللية يف حماكمات أكثر من  200شخص من
املتهمني بارتكاب أسوأ اجلرائم اليت عرفتها البشرية :اإلبادة
اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.
وكما قال القاضي روبرت جاكسون يف كلمته االفتتاحية
أمام حمكمة نورنربغ ،فإنه ال ميكن جتاهل هذه اجلرائم اخلطرية
ألن العامل ال ميكن أن يتحمل تكرارها .وقد أثبتت هاتان
املحكمتان احلقيقة بشأن الفظائع اليت ارتكبت يف يوغوسالفيا
السابقة ورواندا وأرسلتا ،بقيامهما بذلك ،رسالة إىل الدول
اليت رمبا تطلق العنان ألعمال عنف مماثلة ،ووضعتا أسس السالم
واألمن الدائمني .وحنن ندعم هاتني املحكمتني ألهنما متثالن
رمزا للعدالة .ومها جتسدان التزامنا الثابت بضمان خضوع
أولئك الذين يرتكبون أسوأ اجلرائم يف العامل للمساءلة؛ ألننا
حنن ،أعضاء املجلس ،قد علمنا منذ فترة طويلة أن العدالة
ال تقوض السالم الدائم وإمنا تعززه.

وأخريا ،ومبا أن هذه هي املرة األخرية اليت تتكلم فيها
األرجنتني بشأن موضوع عمل املحكمتني ،بصفتها عضوا غري
دائم يف املجلس ،أود أن أشيد مرة أخرى بالقضاة واملدعني
العامني واملسؤولني يف املحكمتني اجلنائيتني الدوليتني لكل من
رواندا ويوغوسالفيا السابقة على إسهامهم يف مكافحة اإلفالت
من العقاب ،وهو ما جتسده عبارة ترد يف تقرير املحكمة
وتشيد الواليات املتحدة باجلهود اليت يبذهلا الرئيسان
اجلنائية الدولية لرواندا ،وما فتئت تؤرق بلدي على مدار ثالثة واملدعيان العامان من أجل نقل الوظائف املتبقية بكفاءة إىل
عقود“ :لن يتكرر ذلك أبدا” ( ،S/2014/829الفقرة  .)56آلية تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني.
السيد بريسمان (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم وحنن نعي التحديات اليت تواجه استكمال إغالق املحكمتني
باإلنكليزية) :أشكر الرئيسني مريون ويونسن واملدعيني واحلاجة القصوى إىل احلفاظ على نزاهة العملية القضائية يف
العامني برامريتس وجالو على تقاريرهم (انظر  S/2014/546و إكمال املحاكمات وإجراءات االستئناف.
 S/2014/556و  S/2014/826و  S/2014/827و ،)S/2014/829
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تواصل املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة التركيز على
إكمال مجيع املحاكمات ودعاوى االستئناف ،ومما يسعدنا أنه
يُنتظر صدور األحكام النهائية يف بعض قضايا االستئناف يف
وقت مبكر من العام املقبل .وما زلنا ندعم العمل اهلام الذي
تقوم به املحكمة يف املضي قدما بصورة شاملة وعلى وجه
السرعة يف إصدار األحكام يف القضايا مبا خيدم االحتياجات
األعم للعدالة ويوفر يف الوقت نفسه احلماية حلقوق املتهمني.

وفيما يتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،فإننا نشيد
ني
هبا على إجناز مجيع املحاكمات يف املرحلة االبتدائيةُ ،مثن َ
مع التقدير على ما تبذله من جهود متواصلة لالنتهاء من
مجيع االستئنافات يف الوقت املناسب .ومن دواعي سرورنا
أن نسمع أن فرعي اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية
للمحكمتني اجلنائيتني يف أروشا والهاي ال يزاالن يتوليان
معظم املسؤوليات عن املالحقات القضائية واملحاكمات.

ونالحظ على وجه اخلصوص أنه يُنتظر صدور احلكم
يف حماكمة رادوفان كارادجيتش يف السنة املقبلة .وهو متهم
بكونه أحد مهندسي مذحبة سريربينيتسا ،وهي أسوأ جرمية
مفردة ارتكبت على التراب األورويب منذ احلرب العاملية
الثانية .وأمام األفراد اآلن الفرصة ،بعد سنوات طويلة ،لإلدالء
بشهاداهتم عن الفظائع اليت تعرضوا هلا وهم أحباؤهم .وهم
سيمثلون أمام املحكمة ليس كمجرد ضحايا ،ولكن بوصفهم
ناجني ُم ّ
مكنني .وهم سيدلون بشهاداهتم ،ليعززوا بذلك
العدالة والسالم يف آن معا.

غري أن الواليات املتحدة تشعر بقلق بالغ من أن تسعة
هاربني من املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ما زالوا طلقاء،
مبن فيهم الزعماء الثالثة الذين ُز ِع َم أهنم قاموا بأدوار رئيسية
يف اإلبادة اجلماعية يف رواندا :فيليسيان كابوغا ،وأوغوستني
بيزميانا ،وبروتايس مبريانيا .هؤالء الرجال متكنوا من اإلفالت
من قبضة العدالة ،لكنهم مل يفلتوا من اهتماممنا املستمر
وتصميمنا املطرد على رؤية كل واحد منهم ميثل أمام العدالة
ملساءلتهم عما اهتُِموا به من جرائم مروعة .ولن ننساهم ،بل
ال ميكننا أن ننسىاهم ،ولن ننسى ضحاياهم أبدا .وجيب أن
ميثلوا أمام العدالة ،هم واهلاربون الستة اآلخرون الذين وجهت
املحكمة التهم إليهم .وكما الحظ سفري رواندا يف كيغايل يف
متوز/يوليه ،أعلنت وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة عن
مبادرة معنية باهلاربني الدولييني ،بالتعاون مع املدعي العام لدى
آلية تصريف األعمال املتبقية ،واملدعي العام لرواندا ،واملنظمة
الدولية للشرطة اجلنائية ،بغية تعميم املعلومات على اجلمهور
وجتديد النداءات من أجل التعاون الدويل على تعقب املتهمني
الفارين التسعة وإلقاء القبض عليهم .وما زالت الواليات
املتحدة تقدم حنو  5ماليني دوالر كمكافآت ملن يوافيها
مبعلومات تؤدي إىل القبض عليهم ،سواء كانوا سيُ َح َ
اكمون
يف اآللية أو يف املحاكم الرواندية.

وحنن بانتظار احلكم يف قضية فويسالف شيشيلي الذي
يواجه اهتامات بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات
لقوانني وأعراف احلرب .ومن دواعي األسف أن مسلك
شيشيلي يف أعقاب إفراج املحكمة عنه بشكل مؤقت على
أسس إنسانية يف  6تشرين الثاين/نوفمرب قد أماط اللثام عن
بعض انقسامات املاضي األليمة .وتدين الواليات املتحدة
خطابه العلين العدائي منذ إطالق سراحه  -وهو خطاب يروج
جلدول أعمال رجعي ويشكل حتديا أمام املصاحلة اإلقليمية.

وحنث مجيع احلكومات والقادة يف املنطقة على مواصلة
العمل من أجل املصاحلة ،وجتنب البيانات التحريضية ،واألهم
من ذلك ،من أجل ضمان استمرار التعاون مع املحكمة.
إن املطالبة بالعدالة واملساءلة من جانب الضحايا والناجني
وحنث بشدة األطراف كافة على العمل على كفالة احترام
من الفظائع اجلماعية يف شىت أحناء العامل مل تكن أبدا أشد أو
نزاهة اإلجراءات القضائية ومحايتها يف الوقت ذاته.
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أقوى أو أهم مما هي عليه اآلن .وقد قدمت هاتان املؤسستان العنف اجلنسي .ومكنت املحكمة الضحايا من التعبري عن
إىل العدالة بعض أسوأ املجرمني ومقتريف القتل اجلماعي يف آرائهم ،ال سيما النساء واألطفال.
تاريخ العامل .وأسهمتا إسهامات ال تقدر بثمن يف كفالة
وحنن ندرك ثقل أعباء العمل امللقاة على عاتق املحكمة،
املساءلة ،والنهوض بالسالم واملصاحلة ،واحلقيقة والعدالة .والتقدم الكبري الذي أحرزته .لكننا نشجع املحكمة اجلنائية
وتلقنان دروسا هامة ملن يرتكبون الفظائع اجلماعية اليوم .الدولية ليوغوسالفيا السابقة على اختاذ مجيع التدابري الالزمة
والعامل ال ميكن أن ينسى ،وحنن لن ننسى.
من أجل إبقاء التأخريات يف احلد األدىن .وجيب أال يكون
السيدة لوكاس (لكسمربغ) (تكلمت بالفرنسية) :أشكر
الرئيسني واملدعيني العامني للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا
السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا على تقريريهما (انظر
 S/2014/546 ،S/2014/556 ،S/2014/827و ،)S/2014/829
وإحاطتيهما اإلعالميتني الشاملتني عن عمل املحكمتني
واستراتيجيتهما إلجناز عمليهما.

هناك أي سوء فهم :إذا كنا نريد للمحكمة أن تنجز أعماهلا
يف أسرع وقت ممكن ،فال شيء ينبغي أن حيد من قدرهتا على
إقامة العدل بطريقة مستقلة وحمايدة .وهبذه الروح ،نؤيد طلب
متديد واليات قضاة املحكمتني واملدعيني العامني لديهما .ومن
الضروري ضمان االستمرارية مبا خيدم مصلحة العدالة ويضمن
فعالية املحكمة.

كما أشكر الرئيس واملدعي العام آللية تصريف األعمال
املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني على تقريريهما
( ،S/2014/826املرفق األول والثاين) .وأخريا ،أود أن أهنئ
السفري باروس ميليت والفريق الشيلي على عملهما يف رئاسة
الفريق العامل غري الرمسي املعين باملحاكم الدولية.

ونالحظ بارتياح أن البوسنة واهلرسك وكرواتيا وصربيا
تواصل تعاوهنا التام مع املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة .والواقع أن تعاون الدول ضروري لكي تتمكن
املحكمة من اختتام واليتها .وما زالت فعالية املالحقات
القضائية على الصعيد الوطين ملرتكيب جرائم احلرب عنصرا
رئيسيا يف إرث املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
ونتشاطر قلق املدعي العام برامريتس فيما يتعلق ببطء املؤسسات
الوطنية يف قيامها باملالحقات القضائية ملرتكيب جرائم احلرب،
ونرحب بالتدابري املتخذة من قبل مكتب املدعي العام من
أجل تعزيز قدرات تلك املؤسسات .وإنين أفكر على وجه
اخلصوص يف مشروع تدريب املدعني العامني الوطنيني الذي
نُفذ باالشتراك مع االحتاد األورويب ،وجهود البعثة اليت قامت
هبا إىل البوسنة واهلرسك منظمة األمن والتعاون يف أوروبا فيما
يتعلق بالتدريب.

إن املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا قد أنشأمها جملس األمن من أجل حماكمة
مرتكيب أشد اجلرائم خطورة .واسترشادًا مببادئ الزناهة واحلياد
واالستقاللية ،تقوم املحكمتان بتعزيز احترام سيادة القانون،
وبناء القدرات على الصعيد الوطين ،واإلسهام يف عملية العدالة
واملصاحلة ،اللتني ال غىن عنهما من أجل إحالل السالم.

واضطلعت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
بدور رئيسي يف إعالء شأن سيادة القانون وتعزيز االستقرار
واملصاحلة يف األجل الطويل يف غرب البلقان ،لكن إسهامها
واضطلعت املحكمتان الدوليتان بدور تارخيي يف مكافحة
يتجاوز ذلك النطاق .وقد أسهم االجتهاد القضائي للمحكمة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف تطوير القانون اجلنائي اإلفالت من العقاب .وقد أقر جملس األمن بذلك يف القرار
الدويل يف جماالت من قبيل املسؤولية اجلنائية الفردية وجرائم  ،)2014( 2150الذي اتُخذ باإلمجاع يف  16نيسان/أبريل.
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آلية تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني؛ والقاضي
فاغن يونسن ،رئيس املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛ والسيد
سريج برامريتس ،املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة؛ والسيد حسن بوبكر جالو ،املدعي
العام للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملدعي العام لآللية
تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني .وأشكرهم
على اإلحاطات الوافية واهلامة املقدمة هذا الصباح.

وحنتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لإلبادة
اجلماعية يف رواندا وإنشاء املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
وهبذه املناسبة ،من املستصوب أن نذكر بأنه ال ميكن إحالل أي
سالم دائم بدون إحقاق العدالة .ونشيد باملحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا على عملها الرامي إىل تقدمي من يتحملون أكرب قدر من
املسؤولية عن اإلبادة اجلماعية يف رواندا إىل املساءلة .وقد كان
عمل املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا حامسا يف اإلسهام يف حتقيق
العدالة لضحايا اإلبادة اجلماعية .وما زال تسعة متهمني طلقاء.
لقد جاء إنشاء جملس األمن للمحكمتني منذ  20عاما
وعلى غرار أعضاء املجلس اآلخرين ،ندعو الدول ،ال سيما استجابة للجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب
الدول اليت يشتبه يف إقامة املتهمني هبا ،إىل مضاعفة جهودها بغية واإلبادة اجلماعية لضمان حتقيق العدالة اجلنائية ومنع إفالت
إلقاء القبض على الفارين لتتسىن حماكمتهم.
مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب .وميثل عمل املحكمتني جتسيدا
ومسألة إعادة توطني الثمانية أشخاص الذين برأهتم أساسيا للعدالة القانونية الدولية وإعالء لشأن سيادة القانون.
املحكمة واألشخاص الثالثة الذين أُطلق سراحهم بعد قضاء
لقد أحرزت املحكمتان خالل فترة عملهما املاضية
مدة العقوبة ،وما زالوا يقيمون يف أروشا ،جيب أن تظل من تقدما إجيابيا يف سبيل حتقيق الغايات اليت أنشئتا من أجلها،
األولويات.
وهو ما يظهر من عدد القضايا الكبري الذي تعاملت معه كال
وبينما متضي املحكمتان قدما حنو إهناء عملهما ،فإننا
على وعي تام مبا تواجهانه من صعوبة يف استبقاء املوظفني
ذوي الكفاءة واخلربة .وجيب على املجتمع الدويل أن يكفل
للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا واآللية ما يكفي من املوارد البشرية بغية
االضطالع بالوالية املوكولة إليها من جانب املجلس.

املحكمتني ،مع بقاء عدد حمدود من القضايا اليت ما زالت
منظورة أمامهما .وعلى الرغم من مجيع اإلعاقات والتكاليف
املالية اليت ترتبت عن إجراء التحقيقات واملحاكمات ،فإن
إجنازات املحكمتني يف فرض سيادة القانون أثبتت صحة
التوجه إلنشاء املحاكم الدولية والعمل على إجناحها .كما
اضطلعت املحكمتان بدور رئيسي يف تطوير مبادئ القانون
اجلنائي الدويل اليت أصبحت تستند عليها املحكمة اجلنائية
الدولية والعديد من املحاكم الوطنية يف قراراهتا وأحكامها.
كما سامهتا يف حتسني اإلجراءات اجلنائية الدولية ويف وضع
حد لإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم خطورة.

ومبا أن هذه هي املرة األخرية اليت نشارك بصفتنا عضوا
غري دائم يف املجلس يف هذه املناقشة نصف السنوية ،نود أن
نغتنم الفرصة لنشيد إشادة صادقة بعمل املحكمتني ومبا تقدمانه
من إسهام عام يف تعزيز العدالة وحتقيقها .وتنفيذ مبدأ املساءلة
إن حتقيق األهداف السامية اليت أنشئت من أجلها املحكمتان
عنصر رئيسي يف صون السلم واألمن الدوليني .وجيب أن تظل
يعتمد على التعاون البناء والدعم القوي من قبلنا للمحاكم.
العدالة واملساءلة حتتالن مكانة مركزية يف عمل املجلس.
السيد احلمود (األردن) :أرحب بداية بالقاضي تيودور ومن هنا يأيت تأييد األردن القوي للمحكمتني ولتوفري مجيع
مريون ،رئيس املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،ورئيس السبل هلما للتمكن من إجناز أعماهلما وفقا للتواريخ املقدمة من
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رئيسيهما ،مع تأكيدنا يف الوقت ذاته على أمهية حتقيق عملية
االنتقال السلس إىل اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية
للمحكمتني ،وضمان حماكمة من تبقى من متهمني.
كما نود هنا التأكيد على أن إغالق املحكمتني يتوقف
على االنتهاء من املحاكمات اجلارية أمامهما .ويتوجب أن
يكون تركيزنا اليوم منصبا على األمور التقنية واإلدارية من
عمل املحكمتني .وبالتايل لن أقوم بالتعليق على حمتوى القضايا
وإجراء التحقيقات واملحاكمات فيها .إال أننا نود التأكيد على
أن عمل املحكمتني مل يعطل املسار السياسي أو املصاحلة أو
السري يف مسرية السالم يف كل من يوغوسالفيا السابقة ورواندا؛
بل على العكس فقد أثبتت املحكمتان أن العدالة الدولية وحتقيق
السالم واالستقرار واملصاحلة تسري جنبا إىل جنب.
ومع يقيننا بأن العدالة املطلقة ال ميكن حتقيقها ،حيث
سيبقى العدد األكرب من مرتكيب اجلرائم الدولية يف يوغوسالفيا
السابقة ورواندا طليقا ،كما هو احلال يف مجيع احلروب ،وهو
ما علمنا إياه التاريخ .إال أن ذلك جيب أال يثنينا أو يثين
املجلس عن العمل على دعم أركان القانونني ،اإلنساين الدويل
واجلنائي الدويل ،ومكافحة اإلفالت من العقاب.
أخريا ،أقدم الشكر إىل مقدمي اإلحاطات اليوم على إجنازاهتم
املميزة ومواصلة األعمال االستثنائية اليت تقوم هبا املحكمتان
واآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية .وأغتنم الفرصة ألنوه
بالدور القيادي لسعادة املمثل الدائم لشيلي ،بصفته رئيس الفريق
العامل غري الرمسي املعين باملحكمتني اجلنائيتني الدوليتني.
السيد يل يونغ شنغ (الصني) (تكلم بالصينية) :أود ،بادئ
ذي بدء ،أن أشكر الرئيس مريون ،واملدعي العام برامريتس،
والرئيس يونسن ،واملدعي العام جالو على إحاطاهتم اإلعالمية
عن أعمال املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واآللية الدولية لتصريف
األعمال املتبقية.
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خالل الفترة املشمولة بالتقرير ،واصلت املحكمتان
التغلب على الصعوبات ،من قبيل تلك القائمة يف جمال استبقاء
املوظفني ،وأحرزتا تقدما يف عملهما ،األمر الذي تسلم به
الصني على النحو الواجب .ويف الوقت نفسه ،حتيط الصني
علما مع القلق حبقيقة أنه مل يعد من املمكن الوفاء باجلدول
الزمين لتنفيذ استراتيجية اإلجناز املنصوص عليه يف القرار
 .)2010( 1966وسريجئ بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا إىل عام  ،2017وبالنسبة للمحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا إىل عام  .2015وتأمل الصني أن تواصل
املحكمتان تعزيز الكفاءة ويف الوقت نفسه ضمان العدالة من
أجل جتنب املزيد من التأخري يف عملهما.
بدأ فرعا آلية تصريف األعمال املتبقية للمحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا وللمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة العمل
يف متوز/يوليه  2012ومتوز/يوليه  ،2013على التوايل .ويسرنا
أن نرى أن عملية االنتقال من املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
إىل آلية تصريف األعمال املتبقية أوشكت على االنتهاء ،وأن
آلية تصريف األعمال املتبقية ستصدر قريبا أول أحكامها يف
االستئناف .كما حترز عملية انتقال املحكمة الدولية ليوغوسالفيا
السابقة إىل آلية تصريف األعمال املتبقية تقدما بشكل سلس.
حنن نقدر كل هذه التطورات .وتأمل الصني أن تقوم املحكمتان
بترتيب عملهما على النحو املناسب وفقا للطلبات املنصوص
عليها يف قرارات جملس األمن ذات الصلة ،وال سيما تعزيز
التواصل والتنسيق مع اآلليتني الدوليتني لتصريف األعمال املتبقية
وذلك من أجل ضمان النجاح يف إجناز عملية االنتقال إليهما.
إن تعاون الدول ،وال سيما تلك املوجودة يف املناطق
املعنية ،حاسم األمهية بالنسبة لسالسة سري عمل املحكمتني
واآلليتني .وتعرب الصني عن تقديرها للتعاون الذي تقدمه
البلدان ذات الصلة ،مبا يف ذلك صربيا وكرواتيا والبوسنة
واهلرسك ورواندا ،إىل املحكمتني واآلليتني يف عملها.
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ويف الوقت نفسه ،هنيب بالبلدان اليت لديها القدرة إبداء
اإلرادة السياسية وتقدمي املساعدة يف جماالت من قبيل تنفيذ
األحكام ونقل األشخاص الذين برئت ساحتهم .ويف هذا
الصدد ،ترحب الصني مبوافقة بلجيكا مؤخرا على استضافة
شخص برأته املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا .وعالوة
على ذلك ،فإنه من بني أولئك الصادرة حبقهم لوائح اهتام
من املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،ال يزال تسعة مطلقي
السراح .وحيدونا األمل يف أن حيرز تقدم حنو إلقاء القبض على
هؤالء اهلاربني.
وأخريا ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر شيلي ،رئيس
الفريق العامل غري الرمسي املعين باملحكمتني الدوليتني ،ومكتب
الشؤون القانونية على عملهما.
السيد زاغاينوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
أود بدوري أن أشكر رئيسي املحكمتني اجلنائيتني الدوليتني
ليوغوسالفيا السابقة ورواندا واملدعيني العامني هلما ولآللية
الدولية على إحاطاهتم اإلعالمية .وقد أحطنا علما بالتقريرين
املقدمني من قيادة املحكمتني واملعلومات الواردة فيهما بشأن
اإلجراءات والعمل املضطلع به يف سياق إجناز أنشطتهما.
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االضطالع مبهام حمددة ،ومل يكن القصد إطالقا ،بطبيعة احلال،
االستمرار يف العمل هلذه املدة من الزمن .ويف السنوات األربع
منذ اختاذ القرار  ،)2010( 1966طالبنا املحكمتني دوما
ببذل قصارى جهدمها الختتام أعماهلما ضمن األطر الزمنية
املنصوص عليها يف القرار .وقام املجلس بتهيئة الظروف الالزمة
لتحقيق هذه الغاية .ويف هذا الصدد ،نشعر خبيبة أمل كبرية
ملعرفتنا من التقارير أن سري اإلجراءات ال يشهد تسارعا ،بل أن
هناك تأخريا يف عدد من املحاكمات .وبعضها قد توقفت متاما.
إن املحاكمات املتعلقة بعدد من القضايا اليت تنظر فيها
حمكمة يوغوسالفيا السابقة طال أمدها لفترة طويلة جدا ،حبيث
بات املتهمون يبلّغون عن مشاكل صحية مع مرور الزمن؛
هلذا السبب ،تعيّن تغيري اجلداول الزمنية للمحاكمة أو تعليقها
إىل أجل غري مسمى ،وحىت مت إطالق سراح املتهمني مؤقتا،
كما حدث يف قضية شيشيلي .فمدة هذه القضية جتاوزت
عقدا من الزمن منذ فترة بعيدة ،وهي ال تفي بأي شكل
من األشكال بأي معيار للعدالة اجلنائية .وأسباب التأخريات
العديدة غالبا ما تكون إدارية حبتة ،مثل توزيع العمل على
القضاة بصورة غري متكافئة ،أو اإلجراءات اليت يطول أمدها
دون داع ،أو التقييم غري الدقيق للتعقيدات القانونية املتعلقة
هبذه القضايا .وحمكمة يوغوسالفيا السابقة تفشل مرة أخرى
يف الوفاء باملواعيد النهائية اليت حددها جملس األمن النتهاء
عملها .ويف ظل هذه الظروف ،السؤال املطروح هو :إذا
أظهرت املحكمة هذا االزدراء مبجلس األمن ،فما هو نوع
االستجابة اليت تتوقعها إزاء قراراهتا والتركة اليت ختلّفها؟

ال ميثل هذا العام جمرد معلم بارز ،إنه العام املحدد يف القرار
 )2010( 1966لالنتهاء من أنشطة املحكمتني .ويصادف
هذا العام أيضا الذكرى السنوية العشرين إلنشاء املحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا .وكان االحتاد الروسي مشاركا يف
تقدمي القرار  ،)1994( 955الذي أنشأ حمكمة رواندا يف
تشرين الثاين/نوفمرب  .1994وأصبحت املحكمة جهازا
ويف ما يتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،حنن نتوقع
رئيسيا للعدالة اجلنائية الدولية ،وسامهت يف مكافحة اإلفالت
من العقاب جتاه أخطر اجلرائم مبوجب القانون الدويل ،ويف أالّ يتأخر صدور احلكم املتعلق بالقضية املتبقية لديها أكثر من
ذلك ،على الرغم من أنه معروف جيدا أن جلسة االستماع
حتقيق املصاحلة الوطنية يف رواندا.
املقررة يف وقت سابق من هذا الشهر بشأن هذه القضية مل تنعقد
لقد أنشأ جملس األمن كال من املحكمة اجلنائية الدولية
على االطالق .وإننا مضطرون إىل القول مع األسف إن الوضع
ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا بغية
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احلايل يوفر خلفية غري مواتية للنظر يف مسألة متديد والية القضاة
واملدعني العامني للمحكمة .وحنن على ثقة بأنه سوف يتم إجياد
احللول املناسبة اليت ستشجع املحكمتني على تسريع عملهما،
وإحالة القضايا املتبقية إىل اآللية الدولية .وهذا أمر هام جدا
ألنه ،استنادا لتقرير اآللية ،فإن أنشطتها تتجه تدرجييا حنو مرحلة
نشطة ،ومن املقرر أن يصدر حكمها األول قريبا.
ويف السنوات األخرية ،جرى إنشاء آليات وطنية ملكافحة
اإلفالت من العقاب .ومثة مثال على جناح التعاون بني الدول يف
هذا املجال هو تنفيذ عملية مشتركة قبل بضعة أيام من جانب
هيئات إنفاذ القانون الصربية والبوسنية ،هبدف احتجاز املشتبه
يف قتلهم مدنيني يف قرية شتربسي البوسنية عام  .1993فهذه
اجلهود تعطينا سببا لالعتقاد بأن أهداف مكافحة اإلفالت من
العقاب ميكن أن تتحقق بفعالية على الصعيد الوطين.
السيدة ملفني (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية):
أود أن أبدأ باإلعراب مرة أخرى عن دعم اململكة املتحدة
املستمر للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة،
واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،واآللية الدولية لتصريف
األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني .إن أعماهلا ما زالت
أمرا حيويا لكفالة املساءلة وتعزيز العدالة الدولية يف مجيع أحناء
العامل .وأود أن أشكر رئيسي املحكمتني واملدعني العامني
على تقاريرهم والبيانات اليت قدموها اليوم ،وأن أثين على
التقدم الذي أحرزوه حىت اآلن .كما أود أن أشكر شيلي على
رئاستها للفريق العامل غري الرمسي.
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على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة استئناف حماكمته
بأسرع ما ميكن .وإجناز مجيع املحاكمات من جانب حمكمة
يوغوسالفيا السابقة يف الوقت املناسب يظل أولوية قصوى.
ويساور املدعي العام ملحكمة يوغوسالفيا السابقة القلق مرة
أخرى إزاء التقدم البطيء يف حماكمة جرائم احلرب اليت
ارتكبت يف البوسنة واهلرسك .وحنن نتشاطر هذه الشواغل.
ويتعني بذل املزيد من اجلهود ملحاكمة القضايا األكثر تعقيدا،
حسبما تتوخاه االستراتيجية الوطنية املتعلقة جبرائم احلرب لعام
 ،2008والقضايا املشتركة اليت قسمها مكتب املدعني العامني
للدولة ،وتوزعت بالتايل بني مكاتب املدعني العامني للدولة
ملحة بشكل متزايد ،ومن
والبلديات .وهذه املسألة أصبحت ّ
املهم جدا استكمال هذه القضايا يف الوقت مناسب.
وإنه ألمر جيد أن نرى أ ّن مكتب املدعي العام يف البوسنة
قد جرى تزويده مبوارد إضافية ،من أجل املساعدة على
التصدي لبطء التقدم املحرز يف تلك القضايا .وينبغي إيالء
األولوية هلذا النشاط وفقا ملشروع أداة تقدمي املساعدة يف
مرحلة ما قبل االنضمام ،املمول من االحتاد األورويب .وبغية
كفالة صرف اجلزء الثاين من ميزانية هذا املشروع يف الوقت
املناسب ،حنث السلطات املعنية يف البوسنة واهلرسك على
اختاذ اخلطوات الالزمة العتماد االستراتيجية اجلديدة إلصالح
قطاع العدالة .كما أننا نتشاطر القلق الذي يساور املدعي
العام حول التهديدات النامجة عن العقبات اليت تظهر ،واليت
قد تعوق حتقيق املصاحلة اإلقليمية .وحنن حنث مجيع األطراف
على كفالة أالّ تترسخ تلك العقبات ،وعلى االستمرار يف
احترام حقوق الضحايا ومشاعرهم .وإننا قلقون بشكل خاص
إزاء إنكار حدوث اإلبادة اجلماعية ،وهو أمر غري مقبول.

سوف أبدأ باملحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
يسرنا أن نرى أن حماكمة رادوفان كارادجيتش ما زالت
ماضية على املسار الصحيح ،ونأمل أيضا التقيّد باجلداول
ولكن على اجلانب اإلجيايب ،ترحب اململكة املتحدة
الزمنية ملحاكمة غوران هادجيتش وراتكو مالديتش .ونالحظ
املوقف املتعلق بقضية فويسالف شيشيلي .ويف حني أننا بالتعاون املستمر بني صربيا وكرواتيا والبوسنة مع املحكمة
نتفهم التعقيدات القائمة ،نشجع حمكمة يوغوسالفيا السابقة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة .وهذا أمر حيوي إذا أري َد
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ملحكمة يوغوسالفيا السابقة أن تعمل بشكل فعال ،وتكمل
واليتها ،وحتقق العدالة لعدد ال حيصى من ضحايا احلروب
يف يوغوسالفيا السابقة .وإننا نشكر هذه الدول على دعمها
املتواصل ،وحنن على ثقة بأن هذا التعاون سوف يستمر بينما
تقترب املحكمة أكثر من أي وقت مضى من إكمال واليتها.
وباالنتقال إىل املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،فإن عام
 2014يصادف الذكرى السنوية العشرين لإلبادة اجلماعية
يف رواندا ،وهي مأساة عاملية كان هلا تأثري ال يقاس على هنج
املجتمع الدويل جتاه منع نشوب الصراعات ،وحفظ السالم،
والعدالة الدولية .فبني نيسان/أبريل ومتوز/يوليه  ،1994ويف
غضون  100يوم قصرية ،لقي مليون شخص مصرعهم،
وقضى معظمهم بأفظع طريقة .والتحول الذي تشهده رواندا
منذ تلك األيام املظلمة ما فتئ حتوال رائعا .وأود أن أردد أقوال
وزيرة الدولة يف وزارة اخلارجية وشؤون الكمنولث ،البارونة
أنيلي ،وأن أثين على عمل املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف
الذكرى السنوية العشرين إلنشائها .فالعمل الذي قامت به
هذه املحكمة طوال السنوات العشرين املاضية كان مفيدا يف
تطوير القانون الدويل ،وكفالة تعريض َمن هم أكثر مسؤولية
عن اإلبادة اجلماعية يف رواندا للمساءلة .ويسرنا أن املحكمة
استكملت اآلن املحاكمات املوضوعية للقضايا العائدة هلا.
بيد أنه من املخيب لآلمال عدم إحراز أي تقدم يف القبض
الفارين التسعة .فالعمل املعين بكفالة املساءلة ال ميكن
على ّ
أن يكتمل حىت يُلقى القبض على هؤالء األفراد ويُق ّدموا إىل
العدالة .وحنن نشجع مجيع الدول على توفري دعمها الكامل
لرواندا واآللية ،حتقيقا إللقاء القبض عليهم وتسليمهم .كما
نأسف ألن مشكلة نقل األشخاص املوجودين يف أروشا الذين
ّبرئت ساحتهم أو أهنوا أحكامهم ال تزال دون حل .فال بد
هلؤالء األشخاص أن يكونوا قادرين على استئناف حياهتم.
ونشكر املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واآللية على جهودمها
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املستمرة يف حماولة حلل تلك املشكلة ،ونشيد ببلجيكا لقبول
أحد هؤالء األشخاص .ولكن يتعني القيام مبزيد من العمل
بغية إجياد حل طويل األجل هلذه املسألة .يف غضون ذلك،
نشجع مجيع الدول على التعاون حلل هذه املسألة بأسرع
ما ميكن .ونود أن نؤكد للمحكمتني دعمنا لتمديد والية
القضاة واملدعني العامني .فهذا أمر ضروري لعمل املحكمتني
إذا أري َد منهما أن تُنجزا واليتيهما.
وإذ أختتم بياين مبالحظة إجيابية ،فإننا نشيد بكلتا
املحكمتني الدوليتني على استمرار نقل األنشطة بصورة سلسة
إىل اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية .وتلك إحدى
أولويات اململكة املتحدة ونأمل أن يستمر نقل األنشطة.
ونناشد كلتا املحكمتني الدوليتني وآلية تصريف األعمال
مواصلة التعاون بشكل وثيق بشأن حتقيق ذلك اهلدف اهلام.
ونشيد بأنشطة التوعية وبناء القدرات والتدريب اليت تضطلع
هبا املحكمتان الدوليتان واآللية ،وهي أنشطة أساسية ملواصلة
مكافحة اإلفالت من العقاب وضمان االستفادة بصورة جيدة
من اإلرث املمتاز للمحكمتني الدولتني.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت
الوطنية باعتباري ممثال لتشاد.
أشكر الرئيسني يونسن ومريون واملدعيني العاميني
برامريتس وجالو للمحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة
واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واآللية الدولية لتصريف
األعمال املتبقية ،على إحاطاهتم اإلعالمية .وأشارك األعضاء
اآلخرين اإلشادة بالدور الذي اضطلعت به كلتا املحكمتني
الدوليتني يف املحاكمة على اجلرائم الدولية اليت ارتكبت يف
يوغسالفيا السابقة ورواندا ،وعلى إسهام املحكمتني يف
مكافحة اإلفالت من العقاب ويف تطوير القانون الدويل.
ومنذ املناقشة األخرية املعقودة يف  5حزيران/يونيه (انظر
 ،)S/PV.7192أحرز تقدم يف تنفيذ استراتيجية إجناز أعمال
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املحكمتني الدوليتني ويف إنشاء آلية تصريف األعمال على السواء.
وصدرت أحكام حبق أربعة متهمني ونظر يف ست عشرة دعوى
استئناف يف املحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة ويف أربع دعاوى
استئناف يف املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا .وال تزال استراتيجية
إجناز املحاكمات متضي قدما بفضل تقدمي الدعم اإلداري والفين
والقانوين .ويف هذا األثناء ،بدأت آلية تصريف األعمال توىل
مسؤوليات كلتا املحكمتني ،وتوفري احلماية للضحايا والشهود
وتلقي امللفات املحالة واملضي قدما مبهامها القضائية.
وواصلت املحكمتان الدوليتان تقدمي الدعم للضحايا
وتعزيز إرثهما وبناء القدرات الوطنية وتكثيف اجلهود الرامية
إىل التوعية .ولألسف ،فإن إجناز العملية القانونية ،ال سيما
يف املحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة ،لن يتحقق قبل 31
كانون األول/ديسمرب ،على حنو ما كلف به القرار 1996
( .)2010وتقرر اآلن إجراء عشر حماكمات لـ  20شخصا
اهتموا مؤخرا يف عامي  2015و  .2017وأسهمت يف التأجيل
األسباب اليت أوردت بعد مناقشتنا األخرية ،وخباصة التأخري
يف إلقاء القبض على املتهمني ،واملسائل الفنية وتعقيد مسائل
معينة وظروف أخرى غري متوقعة .كما مثل تقليص املوظفني
املؤهلني يف أغلب األحيان باعتباره جزءا من استراتيجية
اإلجناز مشكلة أساسية ،مما يقودنا إىل الدعوة إىل استبقاء عدد
كبري من هؤالء املوظفني من أجل سد الفجوات اليت خلفتها
املغادرة ،الطوعية أو غري الطوعية ،للموظفني اآلخرين الذين
وجدوا وظائف ذات أجر أكرب.

S/PV.7332

وحىت اآلن ،مل تتمكن املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
من اعتقال أي أحد من املتهمني الروانديني التسعة الفارين
بالرغم من جهود حكوميت الواليات املتحدة ورواندا لتعقبهم.
ونشجع الرئيس واملدعي العام للمحكمة الدولية لرواندا وهننئ
حكومة رواندا وأيضا منظمة الشرطة اجلنائية الدولية على
تعاوهنما .كما نشكر االحتاد األورويب وحكومة فنلندا على
متويلهما ألعمال التوعية وإجراء دراسة لتقدمي التعويضات
للضحايا .وعلى غرار الوفود األخرى ،نناشد الدول التعاون
مع املحكمة اجلنائية لرواندا ومع آلية تصريف األعمال من
أجل العثور على الفارين الذي ما زالوا طلقاء وللترحيب
بعشرات األشخاص األخرين الذين برأت ساحتهم أو أطلقت
سراحهم املحكمتان الدوليتان.
ولئن كنا نعرب عن االستياء من حاالت التأخري اليت
أبلغت هبا املحكمتان الدوليتان ،فإننا بالرغم من ذلك نشيد
جبهودمها اهلائلة ،ال سيما تقدمي  141متهما للمحاكمة أمام
املحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة من  161متهما تبحث
عنهم املحكمة .ونشيد بتلك النتيجة ونناشد املحكمتني
الدوليتني املثابرة ،هبدف استكمال أعماهلما بأسرع ما ميكن
مع االحترام الواجب للعملية القضائية.
استأنف مهامي اآلن بصفيت رئيس املجلس.
أعطي الكلمة ملمثل البوسنة واهلرسك.
السيد شوالكوفيتش (البوسنة واهلرسك) (تكلم
باإلنكليزية) :أود أن أشكر الرئيسيني واملدعيني العامني
لكلتا املحكمتني الدوليتني واآللية الدولية لتصريف األعمال
املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني على تقاريرهم الشاملة (انظر
 S/2014/546و  S/2014/556و S/2014/826و S/2014/827
و  )S/2014/829وعلى اإلحاطات اإلعالمية اليت قدموها.

وإذ أتناول متديد فترة عمل القضاة ،فإن أعضاء املجلس
مل يتمكنوا من التوصل إىل توافق آراء على فترات العمل.
ولذلك نناشد األعضاء القيام بذلك بأسرع ما ميكن يف إطار
مشاريع القرارات قيد املناقشة حاليا ،من أجل متكني املحكمة
الدولية ليوغسالفيا السابقة على وجه اخلصوص من الوفاء
وأيدت البوسنة واهلرسك إنشاء املحكمة الدولية
بالتزاماهتا مبوجب استراتيجية اإلجناز يف اإلطار الزمين املطلوب .ليوغسالفيا السابقة واألعمال اليت اضطلعت هبا املحكمة منذ
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إنشائها .ويتجلى إرث املحكمة يف التوثيق الواسع ملختلف
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم يوغسالفيا
السابقة منذ عام  .1991وهبذه الصفة ،ينبغي أن تعمل
املحكمة باعتبارها تذكرة مستمرة بأنه ال يوجد أي إفالت
من العقاب على جرائم احلرب اخلطرية.
وفيما يتعلق بأعمال املحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة،
ننوه إىل أن مجيع من وجهت إليهم لوائح اهتام قدموا إىل
املحكمة ،مبن فيهم الفارون لفترة طويلة .كما ندرك عبء
العمل الكبري احلايل للمحكمة الدولية .ومع ذلك ،نأمل أن
تستكمل املحكمة أعماهلا يف أقرب وقت ممكن وأن تتخذ
مجيع التدابري الالزمة لتجنب حاالت التأخري.
وتويل البوسنة واهلرسك أمهية كبرية للتعاون اإلقليمي،
الذي نعتربه ضروريا إذا أريد للمحكمة الدولية ليوغسالفيا
السابقة إجناز واليتها وحتقيق العدالة للعديد من ضحايا
الزناعات يف يوغسالفيا السابقة .وال يزال ذلك شرطا مسبقا
جوهريا لعملية حتقيق املصاحلة داخل البلد ويف إطار املنطقة
بأسرها .ويف مسعى لتشجيع املزيد من التعاون مع جرياهنا،
وقعت البوسنة واهلرسك على بروتوكوالت للتعاون يف حماكمة
جرائم احلرب ،وهي حتدد قنوات إجراء التحقيقات اليت تتعلق
مبواطين البلدان األخرى .ويف إطار تلك الربوتوكوالت ،كثف
التعاون املثمر فيما بني املؤسسات القضائية لبلدان املنطقة،
ال سيما يف جمايل التحقيقات ومحاية الشهود .ويف  5كانون
األول/ديسمرب ،أُلقي القبض يف البوسنة واهلرسك ويف صربيا
على  15شخصا يعتقد أهنم تورطوا يف تعذيب وقتل حوايل
 20شخصا يف شباط/فرباير  .1993وأمكن إجراء تلك
االعتقاالت بفضل التعاون بني مكتيب املدعني العامني وموظفي
إنفاذ القانون يف البوسنة واهلرسك وصربيا .وذلك مثال واضح
للتعاون اإلقليمي بني بلدينا وهو يوجه رسالة قوية إلهناء
اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت ارتكبت اثناء احلرب.
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ويكتسي تعاون الشهود ،ال سيما الضحايا من الشهود،
أمهية بالغة لنجاح املحاكمات على جرائم احلرب ليس أمام
املحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة فحسب ،بل أيضا أمام
املحاكم يف البوسنة واهلرسك .ويف أغلب األحيان يديل
الضحايا من الشهود بشهاداهتم عن حوادث تسبب صدمة
كبرية ،وخالل اإلدالء بشهادهتم يعيش الشهود صدمتهم مرة
أخرى .ويف أغلب األحيان ،يديل نفس الضحايا من الشهود
بشهادهتم يف حماكم خمتلفة وضد أشخاص خمتلفني متهمني
بارتكاب جرائم احلرب .وبالنظر لتلك التعقيدات ،نشدد
على أنه جيب أن يبدي مجيع من يتعاملون مع الضحايا من
الشهود درجة كبرية من الوعي ومعاملتهم باحترام من أجل
صون كرامتهم وحقوق اإلنسان .ويف ذلك الصدد ،حنترم
املالحظات اليت أُديل هبا اليوم وإقرار املدعي العام برامريتس
بدور الشهود يف إجراءات املحاكم.
وتواصل البوسنة واهلرسك التعاون مع املحكمة
الدولية ليوغسالفيا السابقة بالسماح باحلصول على الوثائق
واملحفوظات يف املسائل املتعلقة حبماية الشهود.
والتزامنا بالتحقيق مع األشخاص املسؤولني عن جرائم
احلرب ومقاضاهتم ومعاقبتهم بشكل سليم ال يقبل اجلدال.
واملحاكمات يف جرائم احلرب ،وهي اآلن من مسؤولية
النظام القضائي يف البوسنة واهلرسك ،مكون أساسي من إرث
املحكمة اجلنائية الدولية .ويف إطار مكافحتها لإلفالت من
العقاب ،تواصل البوسنة واهلرسك تعزيز نظام القضاء الوطين
على كل املستويات ،مع تقدمي املسؤولني عن أبشع اجلرائم
إىل العدالة.
ويف تشرين الثاين/نوفمرب ،كان أمام مكتب املدعي العام
للبوسنة واهلرسك  679قضية من جرائم احلرب املسجلة ضد
 5 119شخصًا متهمني بارتكاب جرائم حرب .واليوم،
هناك  35من أعضاء النيابة العامة يعملون يف مكتب املدعي
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العام للبوسنة واهلرسك يف قضايا جرائم احلرب .وهذا العام،
صدرت  42الئحة اهتام بارتكاب جرائم حرب ضد 82
شخصًا .وحبلول هناية العام ،نتوقع أن يرتفع هذا العدد إىل
 ،100أي حوايل  25يف املائة من العدد اإلمجايل جلميع املتهمني
بارتكاب جرائم احلرب يف البوسنة واهلرسك يف السنوات
العشر املاضية .وقد أصدرت حماكم البوسنة واهلرسك 107
أحكام هنائية ضد  175شخصًا.
لقد وضعت االستراتيجية الوطنية املعنية جبرائم احلرب،
اليت اعتمدت يف عام  ،2008املعايري املوحدة يف البوسنة
واهلرسك لتقييم مدى تعقد قضايا جرائم احلرب .ووفقا
لتلك االستراتيجية ،ينبغي الفصل يف قضايا جرائم احلرب
األكثر تعقدًا وذات األولوية العليا خالل سبع سنوات ،على
أن جيري الفصل يف القضايا األخرى يف غضون  15سنة
من تاريخ اعتماد االستراتيجية .ومن شأن هذه االستراتيجية
حتسني االتساق يف املمارسات القضائية يف مجيع أحناء البالد
وعلى كافة املستويات .كما أهنا تعزز قدرة السلطات القضائية
وجهاز الشرطة مع كفالة احلماية والدعم للضحايا والشهود.
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عن املفقودين ،وجهود استخراج اجلثث وتبادل املعلومات عن
الضحايا .ويف أعقاب احلرب يف البوسنة واهلرسك ،قدر عدد
املفقودين بـ  30 000شخص .ويف حني مت حل 20 000
حالة حىت اآلن ،ال يزال هناك  8 000شخص يف عداد
املفقودين .والبحث عن املفقودين ينطوي على التعاون بني
مؤسسات حكومة البوسنة واهلرسك واملنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية وشبكة مجعيات الصليب األمحر
واهلالل األمحر.
أخريًا ،أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر سفري شيلي
بصفته رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعين باملحاكم الدولية
ومكتب الشؤون القانونية يف األمم املتحدة على عملهما.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
صربيا.

السيد ميالنوفيتش (صربيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أستهل بياين بالترحيب حبضور رئيسي وممثلي االدعاء يف
املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا ،اثنان منهم أيضا من مسؤويل آلية تصريف األعمال
وتنفيذ االستراتيجية عملية معقدة تشارك فيها مؤسسات املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني ،وأشكرهم على اإلحاطات
عديدة من مجيع مستويات السلطة يف البوسنة واهلرسك .اإلعالمية اليت قدموها اليوم.
واألسباب الرئيسية للتأخري يف تنفيذ االستراتيجية حتدث
يف البداية ،أود أن أعرب عن تقديرنا لالعتراف باملستوى
بسبب التأخر يف إحالة احلاالت األقل تعقدًا من مستوى
العايل من التعاون املستمر جلمهورية صربيا مع املحكمة اجلنائية
الدولة إىل مستوى الكيانات ومقاطعة بريتشكو ،والتأخر يف
الدولية ليوغوسالفيا السابقة الذي عرب عنه الرئيس واملدعي
إنشاء قاعدة بيانات مركزية مللفات قضايا جرائم احلرب،
العام يف تقريريهما .ونتيجة لذلك ،مل يعد هناك أي متهمني
وطريقة قياس أداء أعضاء النيابة العامة والقضاة .وتعزيز كفاءة
طلقاء ،وكل طلبات املساعدة ،وعددها  3 466طلبًا ،اليت
تنفيذ االستراتيجية يتوقف على قدرتنا على تعزيز قدرة النظام
وردت من مكتب املدعي العام أو حمامي الدفاع من أجل
القضائي .ويف سعينا إىل حتقيق ذلك اهلدف ،نود أن نرحب
الوصول إىل الوثائق واملحفوظات والشهود قد لُبِّيت ،فيما عدا
بدعم االحتاد األورويب يف تنفيذ أهداف االستراتيجية.
اثنني فقط وردا مؤخرًا .والفضل يف ذلك ال يرجع إىل امتثال
ومثة جانب هام من جوانب التعاون بني البوسنة واهلرسك حكومة صربيا اللتزاماهتا الدولية فحسب ،ولكن أيضا من
واملحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يتمثل يف البحث خالل التزامها الراسخ مببادئ القانون الدويل اإلنساين .وأود
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أن أكرر أن حكومة صربيا ملتزمة مبواصلة تعاوهنا مع املحكمة شخصًا يف جرائم جنائية ارتكبت ضد القانون اإلنساين الدويل،
وهناك  78شخصًا رهن التحقيق حاليًا.
وآلية تصريف األعمال املتبقية على حد سواء.
وصربيا تابعت باهتمام خاص أنشطة املحكمة الدولية
ليوغوسالفيا السابقة لتنفيذ استراتيجية اإلجناز واالنتقال
بسالسة إىل اآللية .ويف حني أن املحكمة لن تكمل مجيع
أعماهلا القضائية حبلول هناية هذا العام ،كما يرد يف القرار
 ،)2010( 1966لألسف ،فإن من مصلحة بلدي أن يشهد
إجناز املحاكمات ضد مواطنيه وتقدمي املرافعات عنهم يف إطار
إجراء عادل ومعجل .ونأمل يف االنتهاء من اإلجراءات املتبقية
كما هو مرسوم هلا.
وصربيا ترحب بالتقدم املحرز يف إنشاء القدرات التشغيلية
لفرع اآللية الدولية يف الهاي خالل العام املاضي ،وهو أمر
ضروري لتنفيذ مهمة املحكمة اجلنائية الدولية وفقًا لواليتها،
وعلى وجه اخلصوص ،لتمكني اهليئات القضائية الوطنية من
مواصلة املحاكمات عن جرائم احلرب .ويف هذا السياق،
أود أن أشري مرة أخرى ،مع التقدير اخلاص ،إىل زيارة السيد
حسن بوبكر جالو ،املدعي العام لآللية ،اليت قام هبا إىل بلغراد
يف  8أيلول/سبتمرب ،وجرى خالهلا التوقيع على مذكرة تفاهم
لتسهيل التعاون املستمر يف تبادل األدلة الستخدامها يف قضايا
منظورة أمام القضاء الوطين الصريب.
ومع دخول استراتيجية اإلجناز ملحكمة يوغوسالفيا السابقة
يف مراحلها النهائية ،يتحول التركيز يف املحاكمات عن جرائم
احلرب إىل اهليئات القضائية الوطنية ،وسيكون من مسؤوليتها
الكاملة عما قريب .وصربيا ،من جانبها ،تواصل مالحقة
جرائم احلرب اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة بشكل
منهجي ومستمر ،إميانًا منها بأن السعي إىل العدالة واإلنصاف
واحترامهما له أمهية حيوية .وقد ارتفع عدد احلاالت املنظورة
أمام املحاكم املحلية بشكل كبري يف الفترة املاضية .واحلقائق
تتحدث عن نفسها :فقد حاكم القضاء الصريب حىت اآلن 435
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وإلجناز تلك املهمة ،وضع تصور خلطة عمل ،متاشيًا
مع اإلطار التفاوضي لالحتاد األورويب ،حتت الفصل اخلاص
بالقضاء واحلقوق األساسية ،وقدمت للمفوضية األوروبية.
وسيسهم تنفيذ خطة العمل تلك يف زيادة تعزيز قدرات
وعمل مكتب املدعي العام املعين جبرائم احلرب واهليئات
احلكومية األخرى ،وذلك اتساقاُ مع التزاماتنا كأمة وجمتمع
ودولة تصبو إىل عضوية االحتاد األورويب .مع ذلك ،ال يزال
هناك عمل كثري ،وحنن ندرك متامًا أن املهمة سوف تتطلب
االجتهاد واملثابرة .واملساعدة املقدمة من مكتب املدعي العام
إىل السلطات القضائية الوطنية لغرض تعزيز القدرات الوطنية
حيوية األمهية وستبقى ذات أولوية عالية إىل حني أن تغلق
املحكمة أبواهبا  -شأننا يف صربيا شأن بقية دول املنطقة.
وبغية تقدمي إسهام ناجح لتحقيق السالم واملصاحلة يف
املنطقة ،نرى أنه ينبغي أن يظل التعاون اإلقليمي أولوية.
وبدون التعاون الكامل من قبل البلدان اليت ارتكبت اجلرائم
على أراضيها ،ال ميكن للعدالة أن تأخذ جمراها .وللتعاون
اإلقليمي أمهية رئيسية يف مكافحة اإلفالت من العقاب على
اجلرائم اجلنائية الدولية  -خصوصًا يف الفترة القادمة .وهذا
التعاون مع ممثلي النيابة العامة املعنيني جبرائم احلرب يف كرواتيا
والبوسنة واهلرسك واجلبل األسود ،ومع بعثة االحتاد األورويب
املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو يزداد كثافة باستمرار،
ويتجلى أحدث مثال على ذلك يف جناح التحقيق الصريب
 البوسين املشترك الذي أدى ،يف  5كانون األول/ديسمرب،إىل اعتقال مخسة من املشتبه هبم يف صربيا و  10يف البوسنة
واهلرسك على ذمة قضية سيئة السمعة الختطاف  20شخصًا
من قطار بالقرب من قرية ستربتشي البوسنية يف عام 1993
وقتلهم.
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لإلجراءات القانونية يف هذه القضية قد ظلت يف حالة مجود.
وحتقيقا هلذه الغاية ،أود أن أؤكد على أن صربيا مل تقدم أي
طلب إىل املحكمة إال إلجناز القضايا العالقة مع إبداء االحترام
الكامل حلقوق املحاكمة بالنسبة للمتهمني والدفاع .وعلى
النحو الوارد يف تقرير الرئيس مريون ( )S/2014/556املقدم يف
 6تشرين الثاين/نوفمرب ،فقد أمرت الدائرة االبتدائية بقرار من
األغلبية باإلفراج املؤقت عن فويسالف شيشيلي إىل صربيا إىل
أجل غري مسمى ألسباب إنسانية.

فالعشرون عاما اليت استُغرقت يف حماوالت للتحقيق يف
هذه القضية والكشف عن مرتكيب هذه الفظائع البشعة ما كان
ميكن أن تنجح بدون التعاون املكثف داخل أجهزة القضاء
والشرطة يف البلدين ،وال سيما خالل السنتني املاضيتني .كما
أود اإلشارة إىل أنه قد مت تبادل األدلة يف  252حالة حىت
اآلن .ومن أحدث العناصر اإلجيابية األخرى يف هذا املسار
هو االتفاق على تبادل ضباط االتصال الذي مت توقيعه يف 11
أيلول/سبتمرب بني املدعني العامني جلرائم احلرب يف صربيا
والبوسنة واهلرسك ،األمر الذي سييسر التعاون الثنائي فيما
وبالتزام صربيا بسياسة السالم واالستقرار ،فضال عن
يتعلق بسبل احلصول على األدلة.
التعاون واحلوار على الصعيد اإلقليمي ،فإهنا ال تقبل ببيانات
وبالنظر إىل جهود صربيا السابقة الذكر ،فضال عن التحريض على احلرب مهما كان مصدرها .وباملثل ،فإن
االجتاهات اإلجيابية املذكورة آنفا ،فال بد من احلفاظ على هذا بلدي ال ميكنه أن يقبل ادعاءات املسؤولية اجلماعية واإلدانة.
الزخم .كما أنه حيق لنا أن نتوقع من مجيع البلدان املنبثقة من ومبراعاة الطريق الذي قطعته بلداننا على مدى العقدين
يوغوسالفيا السابقة أن تفعل الشيء نفسه ،وأن تقوم بالتحقيق املاضيني ،باالنتقال من رماد احلرب والدمار على طريق إقامة
واملحاكمة على جرائم احلرب اليت كان الصرب ضحايا فيها .السالم والسعي إىل حتقيق املصاحلة ،ووصوال إىل التصاحل مع
فهذا هو واجبهم ليس جتاه الضحايا وجتاه شعوهبم فحسب ،املاضي والتطلع على وجه اخلصوص إىل املستقبل إلجناز العمل
الذي ال يزال ينتظرنا ،فال ميكن املبالغة يف تقدير أمهية التعاون
بل جتاه البشرية أيضا.
وقد أشرت يف جلسات سابقة ملجلس األمن بشأن اإلقليمي .ويف حني أن الكثري قد قيل عن النجاحات اليت
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،ومؤخرا يف حققت حىت اآلن ،كما هو احلال يف أي مسعى ،فمن أجل
اجللسة العامة للجمعية العامة إىل احلاجة إىل أن نشهد االنتهاء أن جيين املرء مثرة النجاح كاملة يتعني عليه أن يتسم بالتطلع
من العمليات املعروضة على املحكمة وتقدمي عناصر الدفاع إىل األمام والشجاعة واملثابرة .أما إساءة استغالل األحداث
من خالل إجراءات عادلة وعاجلة ،حيث إن اإلجراءات اليت واحلاالت من أجل حتقيق األهداف السياسية فليست تطلعا
طال أمدها واليت تسبب يف إطالة مدة االحتجاز تتناىف دائما وال شجاعة ،وال ميكن احلديث عن فعاليتها إال يف تأجيج
يف الغالب مع القواعد املعترف هبا اليت تنظم حقوق املتهم .شقاق املاضي.
ووفقا لذلك ،فإننا نعترب قضية فويسالف شيشيلي مؤشرا،
حيث مت احتجاز املتهم دون إصدار حكم على مدى ما يقرب
من  12سنة بعد استسالمه طوعا .وقد شددت على أن هذه
القضية ال تساعد يف بناء مسعة املحكمة ،وأن التدابري امللموسة
اليت ينبغي أن تتخذ على وجه السرعة من أجل إطالق العنان
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أما التصرحيات اليت أدىل هبا فوييسالف شيشيلي بعد
اإلفراج املؤقت عنه فال ختتلف عن تلك اليت أدىل هبا بصورة
منتظمة يف قاعة املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
وباإلضافة إىل ذلك ،فقد قال يف عدد من املناسبات إنه لن
يقبل بفرض أي قيود على تصرحياته العامة .ومع ذلك ،فقد
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أُطلق سراحه .ويف القرار املتعلق بإطالق سراحه ،من املؤكد صربيا رسائل إىل األمم املتحدة واملحكمة يف مناسبات عديدة،
أن الدائرة االبتدائية كانت على علم جيدا بنوع التصرحيات ولكن لألسف مل يُحرز أي تقدم.
اليت من شأنه أن يديل هبا .وال ميكن أن تُنسب تصرحياته
ودون احلكم مسبقا على نتائج هذا الطلب اإلنساين
املعادية حلكومة مجهورية صربيا وسياساهتا إىل مجهورية البحت ،ومع األخذ يف االعتبار أن الرئيس مريون يف عدد من
صربيا ،وليس هناك أي أساس على اإلطالق لتوجيه أي اهتام املناسبات قد ذكر يف تقاريره وبياناته العلنية أن اآللية الدولية
لبلدي وحكومته بأي شيء موجه ضدمها يف تصرحيات السيد لتصريف األعمال املتبقية تعمل بنشاط لكفالة التوصل ملزيد
شيشيلي قبل أو بعد إطالق سراحه .وفيما يتعلق بأثر تلك من االتفاقات من أجل زيادة قدرهتا على اإلنفاذ ،وأنه يرحب
التصرحيات واآلراء السياسية اليت تدافع عنها ،فإن النتائج اليت بالتعاون بني الدول يف هذا الصدد ،ستقدر صربيا إتاحة فرصة
أسفرت عنها االنتخابات القليلة املاضية تقدم دليال كافيا على للتوقيع على مثل هذا االتفاق .فنتائج السنوات العديدة من
على كوهنا هامشية.
تعاوهنا مع املحكمة تشري إىل أن بلدي يأخذ هذه املسألة

فزعزعة االستقرار يف املنطقة ليست يف مصلحة صربيا ،كما بكل جدية ،وأنه على استعداد لقبول إشراف دويل على إنفاذ
أهنا ليست يف مصلحة بلدان البلقان أو أوروبا .فإن ما نطمح األحكام وتوفري كل ما يلزم من ضمانات.
إليه مجيعا هو احترام االجنازات احلضارية والدميقراطية ،وسيادة
وأغتنم هذه الفرصة لكي أؤكد من جديد على استعداد
القانون وحتقيق التقدم االقتصادي واالستقرار يف املنطقة .فمن صربيا  -ملصلحتها  -لتناول مسائل املحفوظات اخلاصة
الصعب بناء السالم واالستقرار يف املنطقة ،ولكن من السهل باملحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة .وحنيط جملس األمن
جدا تدمريمها .وأود أن أذكر املجلس بأن اخلطاب الذي حيض علما مبوقفنا الرمسي بشأن هذا املوضوع الذي أعلناه يف تشرين
على الكراهية ال يقتصر على صربيا ،بل إنه لألسف ميثل األول/أكتوبر  .2008وبلدي على استعداد للمشاركة بنشاط
ظاهرة على نطاق املنطقة.
يف مجيع املناقشات املقبلة ،وملواصلة التعاون مع الفريق العامل
وكما ذكرت من قبل يف مناقشة جملس األمن قبل ستة
أشهر (انظر  ،)S/PV.7192ومع األخذ يف احلسبان أن صربيا
ملتزمة التزاما ثابتا بالتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة ،وأن عشرين عاما قد انقضت منذ
إنشائها ،فإنين أود أن أشري مرة أخرى إىل أن بلدي يعلق أمهية
كبرية على املبادرة اليت ترمي إىل التأكد من السماح لألشخاص
الذين أدانتهم املحكمة يف الهاي بقضاء مدة األحكام الصادرة
ضدهم يف الدول اليت نشأت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة.
ويف هذا السياق ،أود أن أذكر بأنه ،منذ عام  ،2009طلبت
صربيا التوقيع على اتفاق من هذا القبيل مع املحكمة ،وتسعى
سعيا حثيثا إىل تعزيز تلك املبادرة .وقد أرسل املسؤولون يف
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غري الرمسي املعين باملحكمتني اجلنائيتني الدوليتني بشأن هذه
املسألة .وكما كان احلال يف املاضي ،فإن صربيا على استعداد
للوفاء جبميع االلتزامات املترتبة على التعاون مع املحكمة
واآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية.
وأود أن أختتم باإلعراب مرة أخرى عن ارتياح بلدي إزاء
التقدم املحرز يف ترسيخ القدرات التشغيلية لفرع اآللية الدولية
لتصريف األعمال املتبقية يف الهاي .فعملها ميثل أمهية رئيسية
يف تيسري التحقيق الكامل للعدالة ،وخباصة يف متكني استمرار
العمل الذي تضطلع به اهليئات القضائية الوطنية يف مالحقة
مرتكيب جرائم احلرب ،وسيظل عملها يتسم بنفس القدر من
األمهية .ويضطلع النظام القضائي الدويل بدور رئيسي يف هذه
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العملية ،كما أنه ملزم بتقدمي إسهامات عن طريق االحترام لوجود املحكمة ،جيري االستماع إىل أصوات الضحايا وإنشاء
الكامل للمعايري الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان .وأود أن سجالت تارخيية خطية ،وهو ما ميثل تركة قيمة.
أشري مرة أخرى إىل التزام صربيا بتحقيق السالم اإلقليمي
وما من شك يف أن اإلسهام الرئيسي للمحكمة يف
واالستقرار واملصاحلة.
حتقيق السالم واألمن ،واالستقرار اإلقليمي ،واملصاحلة هو

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل حتديد احلقائق اليت ال نزاع عليها واملسؤولية اجلنائية الفردية،
ومقاضاة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الصارخة
كرواتيا.
السيد دروبنياك (كرواتيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن والواسعة النطاق للقانون الدويل اإلنساين .والطريق إىل العدالة
أبدأ بالترحيب برئيسي املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ليس سهالً ،ولكن يف آخر هنايته يكمن السالم واالسترضاء.
وكما قد يقول كثريون  -ويف احلقيقة كما قيل هنا اليوم
السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،القاضيني مريون
إن العدالة املؤخرة هي العدالة َ
أن حماكمة
املنكرة .ففي رأينا َّ
ويونسن ،وكذلك املدعيني العامني برامريتس وجالو .ونثين َّ -
على عملهم اهلام ،ونقدر ما قدموه من تقارير شاملة عن عمل سريعة ينتج عنها قرار حمكم  -إدانة أو تربئة  -ال ِّ
تشكل
أهم احلقوق األساسية للمتَّهم فحسب ،بل حقًا أساسيًا
املحكمتني ( S/2014/546و  )S/2014/556واآللية الدولية أحد ّ
املطولة قد
لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني يف الفترة مساويًا للضحايا أيضًا .فاإلجراءات القضائية َّ
تُض ِعف الثقة العامة بالعدالة الدولية وإدارهتا الالئقة .ويف هذا
املشمولة بالتقرير.
هناك رمزية مناسبة يف تاريخ جلسة جملس األمن اليوم .الصدد ،ينبغي أالَّ ننسى قضية العقل املدبِّر لألحداث الرهيبة
فنحن اليوم حنتفل بيوم حقوق اإلنسان؛ وباألمس احتفلنا يف يوغوسالفيا السابقة ،سلوبودان ميلوسيفيتش ،اليت طال أمد
أن وفاته أحبطت اإلدانة اليت استحقها.
باعتماد اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها .إجراءاهتا القضائية حىت َّ
مبجرد األشهر ،بل
فاملحاكمات الطويلة جدًا ،اليت ال تقاس َّ
والقضايا اليت نناقشها اآلن تتناسب مع إطار كلتا الفئتني.
بالسنوات العديدة الكثرية ،ليست استثنا ًء يف ممارسة املحكمة
إذ تستعد املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،بل إهنا القاعدة لألسف.
للخلوص من عملها إىل نتيجة هنائية بعد أكثر من عقدين على
إن فويسالف شيشيلي ،السئ السمعة ملتاجرته باحلروب،
َّ
إنشائها ،فقد كان هناك تركيز متزايد على املسألة اليت أمهلتها
املحكمة املتعةلق بالتركة .وقد أُثين على املحاكم املخصصة اتُّهِم يف عام  2003بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد
على نطاق واسع لقيامها بدور رائد يف وضع القانون اإلنسانية ،فض ً
ال عن إلقاء خطابات حتريضية ونشر الكراهية
اجلنائي الدويل وتنفيذه .وقد قدمت املحكمة اجلنائية الدولية يف الوسائط اإلعالمية وأثناء املناسبات العامة .وهذه األخرية
ليوغوسالفيا السابقة جمموعة مثرية لإلعجاب من االجتهادات هي بالتحديد ما يقوم به شيشيلي اآلن .وجتدر اإلشارة إىل
أن اهتام املحكمة لشيشيلي طوله  33صفحة .فقد دعا إىل
القضائية يف جمال القانون الدويل اإلنساين واإلجراءات اجلنائية َّ
الدولية .وقد أسهمت يف وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب ،أيديولوجية تركت آالف القتلى ،وجرائم فظيعة ودمارًا
تصور الرأي العام ،وخباصة الضحايا،
وتوفري حافز أمام السلطات القضائية على الصعيد املحلي إلمتام ومعاناة يف أعقاهبا .وإذا َّ
أن إجراءات املحكمة وقراراهتا غري عادلة أو غري متوازنة
اإلجراءات بزناهة وإلدماج املعايري القانونية الدولية .ونظرا َّ
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إمجاالً ،فإهنا قد تُنتِج أثرًا معاكسًا لألثر املتوخى .وميكن هلذه
التصورات السلبية أن تنتج عن عدد من العوامل ،تشمل بشكل
مطولة ،مثل قضية فويسالف شيشيلي ،على
خاص حماكمات َّ
حد كبري.
الرغم من حقيقة أنه قد أسهم فيها بنفسه إىل ٍّ
لكن التداعيات
لقد أطلِق سراح شيشيلي ألسباب إنسانيةَّ ،
أي شيء سوى اإلنسانيةُّ .
وأقل ما يُقال
احلالية لذلك القرار هي ُّ
هو أنه من الصعب فهم سبب اإلفراج عن شيشيلي بدون شروط
واضحة متعلقة بأنشطته وسلوكه .وحقيقة أنه يُسيء استخدام
حريته املؤقتة بأكرب قدر ممكن ال تفاجئ أحدًا يعرف هتمته
وسلوكه أثناء املحاكمة .والشروط األساسية لإلفراج املؤقت،
تنص على َّأن
كما وردت يف النظام الداخلي للمحكمة وأدلَّتهاُّ ،
املفرج عنه مؤقتًا جيب أالَّ يُعيق اإلجراءات القضائية بأي
املتهم َ
شكل من األشكال ،أو يسيء بأفعاله إىل أسس العدالة الدولية،
اليت من أجلها أنشئت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
املحتمل لألنشطة السياسية لشيشيلي ،وخطر
السابقة .والتصعيد َ
َّأن خطابه الداعي إىل الكراهية قد يكسب مناصرين جددًا،
فض ً
ضران جبوهر أسس السالم واالستقرار يف
ال عن األتباع ،يُ َّ
جنوب  -شرق أوروبا .وانتظار حتقيق العدالة أكثر من 11
سنة مؤمل وصعب مبا يكفي؛ ومشاهدة املتَّهم طليقًا وقادرًا على
مواصلة خطاباته التحريضية ،واستفزازاته الفاضحة اليت حوكم
بسببها مسألة أكثر من صعبة :إهنا غري مقبولة ومهينة كليًا.
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للمدعي
معربًا عن قلقه العميق .وإننا نُشيد بالتحرك األخري َّ
العام برامريتس ،الداعي إىل إلغاء طلب املحكمة باإلفراج عن
شيشيلي مؤقتًا ،باالستناد إىل فكرته القائمة على أساس متني،
أن ثقة املحكمة بسلوك شيشيلي كانت بدون أساس.
ومفادها َّ
ونتوقع هلذا التحرك أن يُلبَّى سريعًا.
إن املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة تصف
َّ
دورها على صفحتها الشبكية الرمسية كما يلي:
سجل تارخيي ال جدال
“لقد أسهمت املحكمة يف ٍّ
فيه ،مبكافحة احلرمان ومساعدة املجتمعات املحلية على
التصاحل مع تارخيها احلديث .إذ مل يعد ممكنًا إنكار
اجلرائم يف مجيع أحناء املنطقة”.

وباإلفراج املؤقت عن شيشيلي ،مل يقتصر األمر على
جتاهل تلك األهداف النبيلة ،بل متَّ التنازل عنها بشكل خطري.
وشيشيلي اآلن يسخر من الضحايا ومن العدالة اجلنائية الدولية
على السواء .وهو من خالل خطاباته ينشر الكراهية اليت أدت
إىل احلرب يف يوغوسالفيا السابقة .ومع أننا ال ِّ
نشكك يف
األساس القانوين لقرار املحكمة ،فإنه يتعني علينا أن نقول
إن اإلفراج عن شيشيلي ليس َّ
بصوت ٍ
أقل من
عال وواضح َّ
ضحك ساخر يف وجوه ضحاياه الذين ال حصر هلم .وبالنظر
فإن
إىل سلوك شيشيلي االستفزازي واملسيء واخلطري للغايةَّ ،
ينضم إلينا كثريون يف التعبري عن عدم
كرواتيا تأمل بصدق أن َّ
وبسبب هذا كلهَّ ،
قرر رئيس مجهورية كرواتيا ،إيفو رضاهم واملطالبة بوضع هناية حامسة له.
يوسيبوفيتش ،أن يلفت نظر املحكمة وجملس األمن إىل تأثري
أن الربملان األورويب
ويف هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إىل َّ
قرار الدائرة االبتدائية بالسماح باإلفراج املؤقت عن شيشيلي.
اختذ يف بروكسل يف  27تشرين الثاين/نوفمرب قرارًا بشأن قضية
وقد ُو ِّزعت رسالته بصفتها إحدى وثائق املجلس واجلمعية
شيشيلي ،يُدين بقوة متاجرته باحلروب ،ويستهجن أنشطته
العامة ( ،S/2014/839املُرفق) ،ونأمل أن يكون األعضاء قد
أن فقدان ردة الفعل
أحاطوا علمًا هبا .ويف  26تشرين الثاين/نوفمرب  ،2014العامة االستفزازية .ويالحظ القرار بقلق َّ
السياسية الكافية واالستجابة القانونية من السلطات الصربية
اعتمد الربملان الكروايت إعالنًا متعلقًا بقرار املحكمة اجلنائية
يقوضان ثقة الضحايا بالعملية القضائية.
شيشيلي
لسلوك
ِّ
الدولية ليوغوسالفيا السابقة باإلفراج عن شيشيلي مؤقتًا،
والربملان األورويب يف الوقت نفسه يشجع يف القرار املحكمة
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اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة على اختاذ إجراء حازم عدم الثقة املتنامي باملحاكم الدولية والعدالة اليت تقدمها ،حىت
إلعادة تأكيد الثقة باملحكمة ،بعد إضعافها بالبيانات العامة بني الذين هم أنصار أقوياء للقانون اجلنائي الدويل.
املروعة واملرفوضة اليت أدىل هبا شيشيلي .ونأمل للرسائل الواردة
ِّ
أخريًا ،أود أن أؤكد دعمنا الكامل واملتواصل لعمل
يف هذا القرار اهلام أن تؤخذ على حممل اجلد من مجيع املعنيني .املحكمة ،على الرغم من النقد الذي أعربت عنه كرواتيا

إن بعضنا كان حاضرًا يف هذه القاعة نفسها قبل أكثر من
َّ
 21سنة ،حني اختذ جملس األمن القرار  ،)1993( 827بإنشاء
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة .ومنذ ذلك احلني
قطعت كرواتيا شوطًا طويالً ،حبيث أصبحت دولة عضوًا يف
االحتاد األورويب ومنظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) على
السواء ،ومرساة لالستقرار والتعاون يف املنطقة .وآخر ما حنتاج
إليه اليوم ،فيما املجتمع الدويل بأسره يواجه كل التحديات
اجلديدة للقرن احلادي والعشرين ،أن يُ َترك جمرم ٍ
حرب متهم
طليقًا ليستحضر أشباحًا من املاضي ،ويثري الكراهية والتعصب
الوطين .وعلى مجيع الذين يف وضع يؤهلهم لوقف ذلك ،سواء
عبْر اإلجراء القضائي أو البيانات العامة ،أن يفعلوا ما بوسعهم.
فالتقاعس يف هذا الشأن ليس خيارًا مقبوالً.

اليوم ويف مناسبات سابقة .وسنمضي يف التعاون الكامل مع
املحكمة ،ونأمل أن تُستخ َدم الدروس املستفادة بشكل مالئم
لتحسني العدالة اجلنائية الدولية والعمل املستقبلي للمحكمة
اجلنائية الدولية ،الذي تدعمه كرواتيا بقوة.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
صربيا ليديل ببيان آخر.

السيد ميالنوفيتش (صربيا) (تكلم باإلنكليزية) :إنين
مضطر لألسف ألخذ الكلمة مرة أخرى .فهذه اهليئة هي
أمسى بكثري من أن يساء استخدامها للقيام حبملة لالنتخابات
املحلية .وال ميكن القول أن سلوك كرواتيا فيما يتعلق ببعض
األحداث األخرية كان مؤاتيا متاما للبناء على ما حققناه حىت
اآلن  -وليس املستقبل الذي نطمح إليه مجيعا .فال حيتاج
َّ
إن كرواتيا ستمضي يف دعم اهلدف الفوري للمحكمة املرء للنظر إىل أبعد من طريقة معاملة أفراد األقلية الصربية يف
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  -إهناء اإلفالت من كرواتيا على مدى العشرين عاما املاضية وحىت اليوم ،وطبيعة
العقاب وحماكمة املسؤولني عن أخطر اجلرائم يف يوغوسالفيا احلوادث املتكررة املوجهة ضدهم.
السابقة  -فض ً
ال عن هدفها الطموح واألطول أمدًا ،وهو
وقد استثمرت صربيا جهودا كبرية يف حتقيق االستقرار
املسامهة يف إحالل سالم دائم يف املنطقة .وحنن حنترم احترامًا
يف عالقاهتا احلساسة مع كرواتيا ويف حل املسائل املعلقة على
كام ً
ال استقالل املحكمة والدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف
الرضا املتبادل واملنافع .ووجدت العديد من املشاكل يف جمال
التابعتني هلا ،ونُدرك متامًا التحديات اليت تواجهها .وإننا
سيادة القانون وحقوق اإلنسان واحلريات وعودة املشردين من
أن املصاحلة وبناء الثقة جيب أن ينطلقا من
موافقون أيضًا على َّ
الصرب واستعادة ممتلكاهتم ،يف مسرية كرواتيا حنو االنضمام
لكن املحكمة ال توجد يف
داخل املجتمعات بشكل رئيسيَّ .
إىل االحتاد األورويب .وال تزال موجودة اليوم ،وستبقى بعد
فراغ ،ولقراراهتا تأثري ميداين ،سواء كان إجيابيًا أم سلبيًا .وليس
انضمامها .وكان من املمكن طرح تلك املشاكل واإلصرار
من احلكمة جتاهل هذه احلقيقة اهلامة .ومن الواضح أ ّن قرار
على احللول ،ومع ذلك فإن بلدي مل يفعل ذلك ،ورأى أنه
اإلفراج مؤقتًا عن شخص اتُّهِم جبرائم حرب عديدة ،ارتُ ِكبت
ميكن حل املسائل املفتوحة يف السياق الثنائي ،وأن التكامل
يف البوسنة واهلرسك ويف كرواتيا ،لن يضيف سوى مزيد من
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األورويب من جانب مجيع بلدان املنطقة أكثر أمهية لالستقرار
اإلقليمي وميكن أن يؤدي إىل حل مجيع املسائل.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
كرواتيا ليديل ببيان آخر.
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التح ّقيق فيما إذا كان شيشيلي قد انتهك القانون
الصريب ،والتعزيز والتطبيق الكامل للتشريعات اليت جترم
خطاب الكراهية والتمييز والتحريض على العنف”

والربملان األورويب هو املؤسسة املحورية يف االحتاد األورويب.
السيد دروبنياك (كرواتيا) (تكلم باإلنكليزية) :ليس من ووثائقه متثل السلطة العليا يف االحتاد األورويب الذي كرواتيا
دواعي سروري أن آخذ الكلمة اليوم للمرة الثانية .ولكن دولة عضو فيه ،وصربيا مرشحة هلذه العضوية .يلخص القرار
ال ميكنين أن أترك بعض األجزاء من املداخلة الثانية لصربيا متاما جوهر املشكلة يف قضية شيشيلي وحي ّدد طريقة اخلروج.
ويف اخلتام ،أود أن أختتم بياين بالقول أنه من املؤسف،
بدون رد .وسوف أستخدم قرار الربملان األورويب يف قضية
شيشيلي للرد على بعض التعليقات .ينص القرار على ما يلي :وهذا أقل ما يقال ،أن يتم اليوم فتح قضية األقلية الصربية يف
“حيث أن شيشيلي دعا يف تصرحياته العامة مرارا كرواتيا .إن جملس األمن هو آخر مكان حيث ينبغي مناقشة
وتكرارا إلنشاء صربيا الكربى ،وأطلق اإلدعاءات مثل هذه املسألة .وال يوجد سبب على اإلطالق للقيام بذلك،
بشأن البلدان املجاورة علنا ،مبا يف ذلك كرواتيا الدولة ال سيما أثناء مناقشة بشأن املحكمة الدولية ليوغوسالفيا
العضو يف االحتاد األورويب ،وحرض على الكراهية ضد السابقة .وإنين ال أجد ما يستدعي التوضيح أو تربير املوقف
ّ
الكروايت يف هذا الصدد ،ألنه إذ قمت بذلك ،فإين أمنح هذه
الشعوب من غري الصرب”.
املسألة أمهية ال تستحقها على اإلطالق.
“يؤكد أن البيانات األخرية اليت أدىل هبا شيشيلي
ومن الناحية األخرى ،فإن شيشيلي يتعلق مبسألة ال بد
ميكن أن تؤدي إىل تقويض التقدم املحرز يف التعاون
اإلقليمي واملصاحلة ،وإفساد اجلهود املبذولة يف السنوات من مناقشتها .إن أي ربط بني األقلية الصربية يف كرواتيا
وغياب أي رد فعل من السلطات الصربية يف قضية شيشيلي
األخرية ”
ليس يف غري حمله بشكل صارخ فقط ،بل يدل أيضا على عدم
“يذكر السلطات الصربية بالتزاماهتا مبوجب إطار
قدرة صربيا على فهم خطورة قضية شيشيلي والتعامل معها.
عمل للتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية ،والتزاماهتا
وعلى ما يبدو ،فإن صربيا ترفض االتعاض.
بوصفها بلدا مرشحا لالنضمام لالحتاد األورويب؛
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :ال يوجد متكلمون آخرون
ويالحظ مع القلق عدم صدور رد فعل سياسي مناسب
ووعدم وجود استجابة قانونية من جانب السلطات مدرجون يف قائمة املتكلمني .بذلك يكون جملس األمن قد
الصربية [ ...و] يشجع السلطات الصربية واألحزاب اختتم املرحلة احلالية من نظره يف البند املدرج يف جدول
الدميقراطية على إدانة أي مظهر عام خلطاب الكراهية أعماله.
ُرفعت اجللسة الساعة .15/13
وهلجة خطابة زمن احلرب ،وعلى تعزيز محاية األقليات
واحلقوق الثقافية [و] يطلب إىل السلطات الصربية
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