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 (2016) 2269القرار   
 2016شباط/فرباير  29املعقودة يف  7636يف جلسته الذي اختذه جملس األمن   

 
 ،إن جملس األمن 
ــراره  إذ يشيير   2010كــانوا األ/د/ديســ رب   22املتخــذ يف  (2010) 1966إىل ق
 ،2015كانوا األ/د/ديس رب  22املتخذ يف  (2015) 2256/قراره 
شـباط/فرباير   29 ذ يفالذي اختـ  (2012) 2038إىل قراره الوارد يف القرار  وإذ يشر 
ــتد         2012 ــإل لل ح   ــاد املتبقمل ــاي األا  ــإل امل ــإل الد/لمل ــاا لولمل ــداب الع ــملد امل ، /القاضــب عتع

 ،سنوات لفترة خدمإل مدهتا أرعع 2012آذار/مارس  1اجلنائملتد )اآللملإل( ااتبارا من 
ــادة   4الفقــرة  وإذ يضيييف ا اباريي      ــن امل ــوارد   مــن  14م ــإل ال النظــاا األساســب لولمل

 ،(2010) 1966للقرار  األ/داملرفق  يف
م تس لتعململنـــه مـــداملا اامـــا يف ترشـــملأل األمـــد العـــاا الســـملد ســـ   عـــرا وقيييظ   ييي  

 (،S/2016/193) لولملإل
ــادة     وإذ يشيير  ــن امل ــرة )أ( م ــا للفق ــه، /فق ــإل   7إىل أن ــات اانتقالمل ــن الترتملب ــواردة  م ال

، جيـوي لل ـداب العـاا لولملـإل أا يأـضا أيصـا من ـ         (2010) 1966للقرار  الثايناملرفق  يف
 املداب العاا لل ح  إل الد/لملإل لملوغوسالفملا الساعقإل،

تـرة أ/لملــإل  أا تع ـا اآللملـإل لف   (2010) 1966إىل أنـه قـرر جوجـ  القــرار     وإذ يشير  
مــن القــرار،   1إلملــه يف الفقــرة  مــدهتا أرعــع ســنوات ااتبــارا مــن تــاري  البــد  األ/د املأــار        

جــا يف ذلــت التقــدا الــذي  ــريه  ُيســتعرا التقــدا الــذي أاريتــه اآللملــإل يف أدا  ا لــ ا،    /أا
 لـ ا  إملاي م ام ا، قبا هنايإل هذه الفترة األ/لملإل /كا سنتد ععد ذلت، /أا تواصا اآللملإل ا يف

 اا، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلت،لفترات ااقإل مدة كا من ا سنتاا ععد كا استعر

http://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2256(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2038(2012)
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 جوج  الف ا الساعع من مملثاق األمم املتحدة، وإذ ياص ف 
مــداملا اامــا لولملــإل الد/لملــإل لت ــري    أا يعــد الســملد ســ   عــرام تس  يقيي   - 1 

ازيراا/يونملـه   30اىت  2016آذار/مارس  1األا اد املتبقملإل لل ح  تد اجلنائملتد ااتبارا من 
، /أنه جيوي ععد ذلت تعملد املداب العاا لولملإل أ/ إاادة تعململنـه ملـدة سـنتد، الـر الـرغم      2018

 ؛ساسب لولملإلمن النظاا األ 14من املادة  4مما تنص المله الفقرة 
أنه جيوي تعـملد قصـاة اآللملـإل أ/ إاـادة تعململنـ م ملـدة سـنتد، الـر الـرغم           يق   - 2 

 من النظاا األساسب لولملإل؛ 10من املادة  3تنص المله الفقرة  مما
ــه جيــوي تعــملد   يقيي   - 3  ــإل أ/ إاــادة تعململنــه ملــدة ســنتد، الــر الــرغم    قلــمأن اآللمل

 من النظاا األساسب لولملإل؛ 15دة من املا 3تنص المله الفقرة  مما
 .أا يبقب املسألإل قملد نظره يق   - 4 

 


