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 القرار ١٥٣٤ (٢٠٠٤) 
  الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٩٣٥، املعقودة يف ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

إن جملس األمن، 
ـــــه ٨٢٧ (١٩٩٣) املــــؤرخ ٢٥ أيــــار/مــــايو ١٩٩٣، و ٩٥٥  إذ يشـــري إىل قرارات
(١٩٩٤) املـــــــؤرخ ٨ تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمـــــــرب ١٩٩٤، و ٩٧٨ (١٩٩٥) املـــــــــؤرخ 
٢٧ شباط/فرباير ١٩٩٥، و ١١٦٥ (١٩٩٨) املـؤرخ ٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨، و ١١٦٦ 
ـــــــرين  (١٩٩٨) املـــــؤرخ ١٣ أيـــــار/مـــــايو ١٩٩٨، و ١٣٢٩ (٢٠٠٠) املـــــؤرخ ٣٠ تش
الثـــاين/نوفمـــــرب ٢٠٠٠، و ١٤١١ (٢٠٠٢) املــــؤرخ ١٧ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٢، و ١٤٣١ 
(٢٠٠٢) املـــــــــــــؤرخ ١٤ آب/أغســـــــــــــــطس ٢٠٠٢، و ١٤٨١ (٢٠٠٣) املــــــــــــــؤرخ 

١٩ أيار/مايو ‘٢٠٠٣‘، 
وإذ يشري إىل ويؤكد من جديد بأشد العبارات البيان املؤرخ ٢٣ متوز/يوليــه ٢٠٠٢ 
ـــد فيــه اســتراتيجية اإلجنــاز  الـذي أدىل بـه رئيـس جملـس األمـن (S/PRST/2002/21)، الـذي أي
ـــــة الدوليــــة ليوغوســــالفيا الســــابقة، وقــــراره ١٥٠٣ (٢٠٠٣) املــــؤرخ  للمحكمـــة اجلنائي

٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣، 
ـــة  وإذ يشــري إىل أن القــرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣) قــد طلــب إىل احملكمــة اجلنائيــة الدولي
ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن تتخذا مجيع التدابري املمكنة مـن أجـل 
إهنـاء التحقيقـات حبلـول هنايـة عـام ٢٠٠٤، وإمتـام مجيـع أنشـطة حماكمـات املرحلـة االبتدائيـــة 
حبلول هناية عام ٢٠٠٨، وإمتام مجيع األعمـال يف عـام ٢٠١٠ (اسـتراتيجيتا اإلجنـاز)، وطلـب 
إىل رئيسـي احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة واحملكمـــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا 
واملدعيني العامني للمحكمتـني أن يوضحـوا يف تقـاريرهم السـنوية إىل اجمللـس خططـهم لتنفيـذ 

استراتيجييت اإلجناز، 
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وإذ يرحب بالبيانات اليت قدمها رئيسا احملكمة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة 
واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملدعيان العامان للمحكمتني أمام جملس األمن يف ٩ تشـرين 

األول/أكتوبر ٢٠٠٣، 
وإذ يثين علـى احملكمتـني ملـا تقومـان بـه مـن عمـل هـام مـن أجـل املسـامهة يف إحـالل 
السالم واألمن وحتقيق املصاحلة الوطنية بصورة دائمـة وملـا أحرزتـاه مـن تقـدم منـذ إنشـائهما، 
وإذ يثين عليهما ملـا قامتـا بـه حـىت اآلن مـن جـهود لتنفيـذ اسـتراتيجييت اإلجنـاز، ويدعومهـا إىل 

ضمان استخدام ميزانيتيهما بصورة تتسم بالفاعلية والكفاءة وتكفل املساءلة، 
ـــة ليوغوســالفيا  وإذ يكـرر تـأكيد تـأييده للمدعيـني العـامني للمحكمـة اجلنائيـة الدولي
ـــدا يف جــهودمها املســتمرة لكفالــة مثــول األشــخاص  السـابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروان

الطلقاء الذين صدرت حبقهم قرارات اهتام أمام احملكمتني، 
وإذ يالحظ مع القلق املشاكل املتعلقة بكفالة التعاون الالزم على الصعيـد اإلقليمـي، 
اليت ُسلط عليها الضوء يف البيانات اليت أدىل هبا أمام جملـس األمـن يف ٩ تشـرين األول/أكتوبـر 

 ،٢٠٠٣
وإذ يالحظ مع القلق أيضا ما انطوت عليه البيانات الـيت أدىل هبـا أمـام جملـس األمـن 
يف ٩ تشرين األول/أكتوبر من مؤشرات على أنه قد ال يكون مـن املمكـن تنفيـذ اسـتراتيجييت 

اإلجناز الواردتني يف القرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

يعيـد تـأكيد ضـرورة حماكمـة األشـــخاص الذيــن أصــدرت احملكمــة اجلنائيــة  - ١
الدولية ليوغوسالفيا السابقة قرارات اهتام حبقهم ويكرر طلبه إىل مجيع الدول، ال سيما صربيــا 
واجلبـل األســـود، وكرواتيــا، والبوســنة واهلرســك، وإىل مجهوريــة صربســكا داخــل البوســنة 
واهلرسك، أن تكثف تعاوهنا مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وتقدم إليـها كـل 
املساعدة الالزمة، ال سيما فيما يتعلق بتسليم رادوفـان كـارادزيتش وراتكـو مالديتـش، فضـال 
عن أنيت غوتوفينا، ومجيع املتهمني اآلخرين، للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، 
ويدعو مجيع األشخاص الطلقاء الذين أصدرت تلك احملكمة حبقـهم قـرارات اهتـام أن يسـلموا 

أنفسهم إليها؛ 
يعيـد تـأكيد ضـرورة حماكمـة األشـــخاص الذيــن أصــدرت احملكمــة اجلنائيــة  - ٢
الدولية لرواندا قرارات اهتام حبقـهم ويكـرر طلبـه إىل مجيـع الـدول، ال سـيما روانـدا، وكينيـا، 
ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ومجهوريـة الكونغـو، أن تكثـف تعاوهنـا مـع احملكمـة اجلنائيـــة 
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الدوليـة لروانـدا وتقـدم إليـها كـل املسـاعدة الالزمـة، مبـا يف ذلـك بشـــأن التحقيقــات املتعلقــة 
باجليش الوطين الرواندي، واجلهود الرامية إىل تقدمي فيليسيان كابوغا ومجيع املتهمني اآلخرين 
ـــك  إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا؛ ويدعـو مجيـع األشـخاص الطلقـاء الذيـن أصـدرت تل

احملكمة حبقهم قرارات اهتام إىل أن يسلموا أنفسهم إليها؛ 
يشـدد علـى أمهيـة التنفيـذ التـام السـتراتيجييت اإلجنـاز، علـى النحـو احملـــدد يف  - ٣
الفقرة ٧ من القرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، اليت تدعو احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا أن تتخـذا مجيـع التدابـري املمكنـة مـن أجـل إهنـاء التحقيقــات 
حبلـول هنايـة عـام ٢٠٠٤، وإمتـام مجيـع أنشـطة حماكمـات املرحلـة االبتدائيـة حبلـول هنايـة عـــام 
٢٠٠٨، وإمتـام مجيـع األعمـال يف عـام ٢٠١٠، وحيـث كـــال مــن احملكمتــني علــى التخطيــط 

والعمل وفقا لذلك؛ 
يدعــو املدعيــني العــامني للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســــابقة  - ٤
واحملكمـة اجلنائيـــة الدوليــة لروانــدا إىل اســتعراض حجــم القضايــا املعروضــة علــى كــل مــن 
احملكمتني، وخباصة لتحديد أي القضايـا الـيت ستسـتمر احملكمتـان يف نظرهـا وأيـها سـُيحال إىل 
اهليئات القضائية الوطنية املختصة، فضـال عـن التدابـري الـيت سـيلزم اختاذهـا لتنفيـذ اسـتراتيجييت 
اإلجنـاز املشـار إليـهما يف القـرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، وحيثـهما علـى إجـراء هـذا االســـتعراض يف 
أقرب وقت ممكن، وأن يدرجا تقريرين مرحليني عـن التقـدم احملـرز يف التقييمـات الـيت سـُتقدم 

إىل جملس األمن مبوجب الفقرة ٦ من هذا القرار؛ 
يدعو كال من احملكمتني، عند استعراض وإقرار أية قرارات اهتام جديـدة، أن  - ٥
تكفـال أن تـتركز قـرارات االهتـام هـذه علـى أبـرز القـــادة الذيــن ُيشــتبه يف حتملــهم املســؤولية 
العظمـى عـن اجلرائـم الـيت تدخـل ضمـن الواليـــة القضائيــة لكــل مــن احملكمتــني علــى النحــو 

املنصوص عليه يف القرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣)؛ 
يطلب إىل كل من احملكمتني أن تقدم إىل اجمللس، يف موعـد غايتـه ٣١ أيـار/  - ٦
مايو ٢٠٠٤ وكل ستة أشهر بعد ذلك، تقييمات يعدها رئيـس احملكمـة ومدعيـها العـام حتـدد 
بالتفصيل التقدم احملرز حنو حتقيق استراتيجية اإلجناز للمحكمـة، وتوضـح التدابـري الـيت اختـذت 
لتنفيذ استراتيجية اإلجناز والتدابري اليت ال يزال يتعني اختاذها، مبا يف ذلك إحالة القضايـا املتـهم 
فيها مسؤولون من الرتب املتوسطة والدنيا إىل اهليئات القضائية الوطنية املختصة؛ ويعرب عـن 

اعتزام اجمللس االلتقاء برئيس كل حمكمة ومدعيها العام ملناقشة هذه التقييمات؛ 
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يعلن تصميم اجمللس على استعراض احلالة والتـأكد، يف ضـوء التقييمـات الـيت  - ٧
سترد مبوجب الفقرة السابقة، من إمكان الوفاء باألطر الزمنية احملددة يف اسـتراتيجييت اإلجنـاز، 

اليت أيدها القرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣)؛ 
يثــين علــى الــدول الــيت أبرمــت اتفاقــات إلنفــاذ األحكــام الصــــادرة حبـــق  - ٨
األشـخاص الذيـن أدانتـهم احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوســالفيا الســابقة أو احملكمــة اجلنائيــة 
الدولية لرواندا، أو اليت قبلـت بأيـة صـورة أخـرى تنفيـذ املدانـني األحكـام الصـادرة حبقـهم يف 
إقليم كل منها؛ ويشـجع الـدول األخـرى الـيت تسـمح هلـا أوضاعـها بـأن تفعـل ذلـك؛ ويدعـو 
احملكمتني إىل مواصلة وتكثيف جهودمها إلبرام املزيد من االتفاقات إلنفاذ األحكام أو لتـأمني 

التعاون من دول أخرى يف هذا الصدد؛ 
يذكـر بـأن تعزيـز النظـم القضائيـة الوطنيـة أمـــر هــام للغايــة لســيادة القــانون  - ٩
عموماً، ولتنفيذ استراتيجييت اإلجناز للمحكمة اجلنائيــة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة واحملكمـة 

اجلنائية الدولية لرواندا خصوصا؛ 
يرحب بصفة خاصـة باجلـهود الـيت يبذهلـا مكتـب املمثـل السـامي، واحملكمـة  -١٠
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واجلهات املاحنة من أجل إنشـاء دائـرة جلرائـم احلـرب يف 
سـراييفو؛ ويشـجع مجيـع األطـراف علـى مواصلـة بـذل اجلـــهود إلنشــاء الدائــرة علــى جنــاح 
السرعة؛ ويشجع اجلهات املاحنة على توفري الدعم املايل الكـايف لكفالـة جنـاح أعمـال املالحقـة 

القضائية يف البوسنة واهلرسك ويف املنطقة؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  - ١١

 


