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  2015كانون األول/ديسمرب  23 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/L.39) اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
 

احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشـاا  املسـلولع عـن اعمـال      - 70/227
اإلبــادة اجلماعيــة ولــم  لــت مــن االنتــ اكاا اجلســيمة ل  ــانون   
اإلنســاا الــدور املرتكبــة يف إق ــيم روانــدا واملــوانينع الروانــديع  
املســلولع عــن اعمــال اإلبــادة اجلماعيــة ولمهــا مــن االنتــ اكاا 

ــاورة بـــع   املماث ـــة يف ــل الـــدول ابـ ــاير  1اراضـ ــانون ال/اا/ينـ كـ
 1994كانون األول/ديسمرب  31 و
ــ اكاا      ــة حملاكمــة األشــاا  املســلولع عــن االنت احملكمــة الدولي

اجلســــيمة ل  ــــانون اإلنســــاا الــــدور الــــ  ارتكبــــ  يف إق ــــيم 
 1991يولوسالفيا الساب ة منذ عام 

 املتب ية ل محكمتع اجلنائيتعاآللية الدولية لتصريف األعمال  
 

 ،إن اجلمعية العامة 
املوج ة إىل رئـي    2015كانون األول/ديسمرب  22بالرسالة امللرخة  إذ حتيط علما 

وجه في ا انتباه رئي  اجلمعية إىل نص قرار اب ـ   تجم   األمن ال   ةاجلمعية العامة من رئيس
 ،(1)2015كانون األول/ديسمرب  22امللرخ  (2015) 2256
بانت اء العمل ال ضائل ل محكمة اجلنائية الدوليـة حملاكمـة األشـاا      رحبت - 1 

املسلولع عن اعمال اإلبادة اجلماعية ولم  لـت مـن االنتـ اكاا اجلسـيمة ل  ـانون اإلنسـاا       
الدور املرتكبة يف إق يم روانـدا واملـوانينع الروانـديع املسـلولع عـن اعمـال اإلبـادة اجلماعيـة         

ــ اك  ــن االنتـ ــا مـ ــع   ولمهـ ــاورة بـ ــدول ابـ ــل الـ ــة يف اراضـ ــاير  1اا املماث ـ ــانون ال/اا/ينـ  كـ
_______________ 

(1) A/70/661. 

http://undocs.org/ar/A/70/L.39
http://undocs.org/ar/S/RES/2256(2015)
http://undocs.org/ar/A/70/661
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كـــــانون  14يف  األخـــــم، بعـــــد إحـــــدار  كم ـــــا 1994كـــــانون األول/ديســـــمرب  31 و
ــة لروانــدا  اإللــالا الوشــيت ل محكمــة ، و2015األول/ديســمرب  ــة الدولي ــدد  اجلنائي الــذح  د

 ؛2015كانون األول/ديسمرب  31موعده يف 
الدولية لرواندا يف عم ية املصـاةة   اجلنائية  محكمةلكبمة لسامهة ااملب عترفت - 2 

، ويف مكافحـة اإلفـالا مـن الع ـاط وت ـوير العدالـة اجلنائيـة        واألمن الونينية واستعادة السالم
 فيما يتع ق جبرمية اإلبادة اجلماعية؛ سيما الو الدولية،
املســـلولع عــــن  إىل احملكمـــة الدوليــــة حملاكمـــة األشـــاا      هاطلبررر  تكررررر  - 3 

االنت اكاا اجلسيمة ل  انون اإلنساا الدور ال  ارتكبـ  يف إق ـيم يولوسـالفيا السـاب ة منـذ      
يف اسـر   الدوليـة ليولوسـالفيا السـاب ة    ان تنجز عم  ا وان تيسر إلالا احملكمـة   1991عام 

ــة   ــال إىل اآلليـ ــة االنت ـ ــال عم يـ ــة إكمـ ــن بميـ ــال املتب  وقـــ   كـ ــة لتصـــريف األعمـ ــة الدوليـ  يـ
يف إهناء اعمـال احملكمـة،   املتكرر املستمر إزاء التأخم  اعرط عن ق   تل محكمتع اجلنائيتع، و

ــرار  ــن  يف ضــوء ق ــانون األول/ديســمرب   22املــلرخ  (2010) 1966 جم ــ  األم ، 2010ك
كـانون   31ز إجراءاهتا االبتدائية واالسـتننافية ل ـول   إىل احملكمة ان تنج   ابفيه ني ب الذح 

 ؛2014األول/ديسمرب 
ــا    ؤكررر ت - 4  ــاون تعاونـ ــل ان تتعـ ــدول ينبمـ ــة    ان الـ ــة الدوليـ ــة احملكمـ ــامال مـ كـ

 ؛الدولية لتصريف األعمال املتب ية مة اآلليةكذلت وليولوسالفيا الساب ة، 
التاليـة ااـامهم العـام ع     واملاصصـع  متديد مدة خدمـة ال ضـاة الـدائمع    قررت - 5 

،  ـ   ودائـرة االسـتننا    عضـاء يف الـدائرة االبتدائيـة   ليولوسالفيا السـاب ة، األ يف احملكمة الدولية 
 اقرط: او ةع االنت اء من ال ضايا ال  ُكّ فوا او سيدك فون هبا، اي ما 2016 آ ار/مارس 31

 ك ود انتوني  )فرنسا( - جانالسيد  
 م فيل بمد )ترينيداد وتوبالو(د السي 
 كوريا(مج ورية لون كوون ) - اوالسيد  
 فالفيا التانزح )إي اليا(السيدة  
 (الشماليةيرلندا آولربي انيا العظمى  هوارد موريسون )املم كة املتحدةالسيد  
 مانديايل نيانغ )السنمال(السيد  

http://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
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متديــد مــدة خدمــة ال اضــل الــدائم التــار ااــه العامــل يف احملكمــة  أيضررا قررررت - 6 
ــة  ــرة االســتننا ،  ــ   ليولوســالفيا الســاب ة الدولي ــه  31كعضــو يف دائ  2016 زيران/يوني

 ةع االنت اء من ال ضايا ال  ُكّ ف او سيدك ف هبا، اي ما اقرط: او
 ندح )تولو(اكويف كومي يو ا. افالسيد  
التاليـة ااـامهم    واملاصصـع  متديد مدة خدمة ال ضـاة الـدائمع   كذلك قررت - 7 

ــة  ــة الدوليـ ــام ع يف احملكمـ ــاب ة العـ ــالفيا السـ ــ   ليولوسـ ــة،  ـ ــدائرة االبتدائيـ ــاء يف الـ ، األعضـ
او ةع االنت اء مـن ال ضـايا الـ  ُكّ فـوا او سـيدك فون هبـا،        2016 كتوبراتشرين األول/ 31

 اي ما اقرط:
 ب جيكا(لل دي فوا )السيد  
 ميب مندوا )مج ورية الكونمو الدمي رانيية( - ان وان كيسياالسيد  
 بمتون هول )جزر الب اما(السيد  
 الـدائمع  ليولوسـالفيا السـاب ة   متديد مدة خدمـة قضـاة احملكمـة الدوليـة     قررت - 8 

كـــانون   31ائر االبتدائيـــة ودائـــرة االســـتننا ،  ـــ     والتاليـــة ااـــامهم، األعضـــاء يف الـــد   
 اقرط: اي ماهبا، او سيك َّفون او ةع االنت اء من ال ضايا ال  ُكّ فوا  2016األول/ديسمرب 

 اجيوس )مال ة( كارمل ا.السيد  
 اورح )هولندا( وس مارتينوس مارياالفونسالسيد  
 فاوستو بوكار )إي اليا(السيد  
 كريستو  ف ولل )املانيا(السيد  
 ليو داكون )الصع(السيد  
 مولوتو )جنوط افري يا( مي يماباكوا السيد  
 ثيودور ممون )الوالياا املتحدة األمريكية(السيد  
إعادة تعيع السيد سمج براممتـز مـدعيا  عامـا  ل محكمـة الدوليـة       أيضا قررت - 9 

مـن النظـام األساسـل     16املـادة  مـن   4الف ـرة  بصر  النظر عـن ا كـام    ليولوسالفيا الساب ة
كــانون ال/اا/ينــاير  1ل محكمـة الــ  تتنــاول مــدة خدمـة املــدعل العــام، و لــت لفتـرة تبــدا يف    
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 ، ميكـــن ب ـــ  األمـــن إهنامهـــا إ ا   2016كـــانون األول/ديســـمرب   31وتنتـــ ل يف  2016
 اجنزا احملكمة اعماهلا قبل ان ضائ ا؛ ما

 جم   األمـن  ليولوسالفيا الساب ة، يف ضوء قراراحملكمة الدولية  جت د دعوهتا - 10 
املواعيــد املتوقعــة إلجنــاز  إعــادة النظــر يفج ودهــا الراميــة إىل  ةضــاعفإىل م، (2010) 1966

 ؛، ومنة  دوث اح تأخم إضايف سب االقتضاء ،ال ضايا هبد  اختصارها
ان جيـرح ت ييمـا  ل رائـق وعمـل      مكتب خـدماا الرقابـة الداخ يـة   ىل إ تطلب - 11 
 1966 رار ال، يف سياا تنفيذ استراتيجية اإلجنـاز عمـال بـ   الدولية ليولوسالفيا الساب ة احملكمة

ــول  (2010) ــره ل  ــه  1، وان ي ــدم ت ري ــ، 2016 زيران/يوني ــغ  احملكمــةإىل  بوت   ان تب 
األمــن بعــد  لــت عــن تنفيــذ اح توحــياا ل مكتــب يف الت ريــر امل بــل الــذح ت دمــه إىل جم ــ   

اسـتراتيجية  مرتع سنويا من رئي  احملكمة واملدعل العام هبا بشأن الت ـدم احملـرز حـوط تنفيـذ     
 اإلجناز ل محكمة؛

ع ــى الــدول الــ  واف ــ  ع ــى ن ــل األشــاا  الــذين بــراهتم احملكمــة     ترر ي - 12 
مجية الـدول بـأن    اكرر م البت تاألشاا  املدانع الذين امتوا مدة ع وبت م إىل اراضي ا، و او

ي ـزم مـن مسـاعدة،     مـا  وان ت ـدم هلـا كـل   الدولية لتصريف األعمال املتب يـة،  تتعاون مة اآللية 
األشــاا  املــدانع  اولن ــل األشــاا  الــذين بــراهتم احملكمــة  تبذلــه مــن ج ــود إضــافية مــافي

 الذين امتوا مدة ع وبت م؛
العدالـة   مجية الدول، وال سيما الدول ال  يشتبه يف ان يكون اهلـاربون مـن   ثحت - 13 

وان متـدها بكـل   الدوليـة لتصـريف األعمـال املتب يـة،     ني  اء في ا، ع ى ان تك/ف تعاوهنـا مـة اآلليـة    
من مساعدة، وال سيما من اجل ال بض ع ـى كـل مـن تب ـى مـن اهلـاربع الـذين احـدرا         ي زم  ما

 ميكن؛ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا قراراا اهتام يف    م وتس يم م بأسر  ما
 الديسـالس نتالـانزوا   السـيد  مج ورية الكونمـو الدمي رانييـة ع ـى تسـ يم     حتث - 14 

 ل محاكمة دون تأخم او شروط؛
 السـيد  ع ى مواح ة رحد قضـايا  الدولية لتصريف األعمال املتب ية اآللية ثحت - 15 

 دبرنـار السـيد  جـان اوينكنـدح، و  السيد ونسيسالس مونييشياكا، والسيد لوران بوسيباروتا، و
 مونياليشارح، احملالة إىل احملاكم الونينية؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
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 ف ـد ُانشـن   ، دا لكون امل ام املتب ية  اا نيابة حمدود ج نظرا  ع ى انه ش دت - 16 
وفعـاال، تـت  ص وئائفـه     ملقتـا   هـيكال حـمما   لتكـون  اآللية الدولية لتصـريف األعمـال املتب يـة    

ة، وإ  ت ـر  ق يال من املـوئفع يتناسـب مـة وئائفـه احملـدود      و جمه مبرور الوق  ويضم عددا 
ع ـى ان تواحـل    اآلليـة  حتـ  يف هذا الصدد مبا اعرب  عنه اآللية من التزام تـام هبـذه العناحـر،    

 االسترشاد هبا يف انش ت ا؛
إىل  (2)الدوليـة لتصـريف األعمـال املتب يــة    الـذح قدمتـه اآلليـة    بـالت رير  رحرب ت - 17 

تشــرين  16اب ــ  املــلرخ  ةجم ــ  األمــن، مشــفوعا  مبع ومــاا تكمي يــة، عمــال ببيــان رئيســ  
يف  لــت إكمــال  اآلليــة، مبــالت ــدم احملــرز يف عمــل ااســتعرا   لمــر  (3)2015ال/ــاا/نوفمرب 

 ؛(2010) 1966 رار المن  17ت تضيه الف رة  ما ع ى حنوم ام ا، 
 الدوليـة لتصـريف األعمـال املتب يـة     بالعمـل الـذح قامـ  بـه اآلليـة      علما حتيط - 18 

وضــة إنيـار قـانوا وتنظيمــل وإجـراءاا و ارسـاا عمــل تتماشـى مــة       ال سـيما  ـ  اآلن، و 
سـالفيا  واحملكمـة الدوليـة ليول  مـن   املسـتفادة ، باالستفادة من الدروس (4)النظام األساسل لآللية

ــدا    و الســاب ة ــة لروان ــة الدولي ــة اجلنائي ــن  ارســاهتا الفضــ ى،     احملكم ــن احملــاكم، وم ــا م ولممه
ملوئفع م ام مزدوجة والعمـل ب ـوائم املرشـحع امل بـولع لكفالـة      يشمل العمل بنظام اداء ا مبا

عند االقتضاء، ومتكـع ال ضـاة واملـوئفع مـن العمـل عـن        عدم استادام ال ضاة واملوئفع إال
بعـد إىل اقصــى  ــد  كـن، وت  ــيص اةاجــة إىل انع ــاد احملكمـة بكامــل هينتــ ا ل مشــاركة يف    

إنيار اإلجراءاا التم يدية امـام الـدائرة االبتدائيـة ودائـرة      األعمال املتع  ة جب ساا استما  يف
االستننا  إىل ادىن  د  كن، و لت مـن اجـل حت يـق ختفيضـاا كـبمة يف تكـاليف األنشـ ة        

، احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا    و سـالفيا السـاب ة  واحملكمة الدوليـة ليول ال ضائية بامل ارنة مة 
 التافيضاا؛  ود لتح يق هذهباآللية ملا تبذله من ج وتشيد

الفريـق العامـل لـم الراـل     بـاآلراء والتوحـياا الـ  قـدم ا      أيضا علما حتيط - 19 
الدولية لتصريف األعمـال   التابة ب   األمن فيما يتع ق بعمل اآللية املعين باحملكمتع الدوليتع

تأخـذ ت ـت اآلراء يف االعتبـار    إىل اآلليـة ان   وت  ـب ، ع ى النحو الوارد يف هذا ال ـرار،  املتب ية
_______________ 

(2) S/2015/896. 
(3) S/PRST/2015/21. 
 ، املرفق األول.(2010) 1966قرار جم   األمن  (4)
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احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشاا  املسلولع عن اعمال اإلبادة اجلماعية ولم  لت من االنت اكاا اجلسيمة 
يف إق يم رواندا واملوانينع الروانديع املسلولع عن اعمال اإلبادة اجلماعية ولمها ل  انون اإلنساا الدور املرتكبة 

 1994كانون األول/ديسمرب  31كانون ال/اا/يناير و  1من االنت اكاا املماث ة يف اراضل الدول اباورة بع 
نساا الدور ال  ارتكب  يف إق يم احملكمة الدولية حملاكمة األشاا  املسلولع عن االنت اكاا اجلسيمة ل  انون اإل
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، م/ـل اخل ـواا املشـار إلي ـا يف     اختا  اخل واا الالزمـة وتنفذ ت ت التوحياا، وان تستمر يف 
التنفيـذ الكامـل    ال سـيما وشـفافيت ا، و  ملواح ة تعزيز الكفاءة وفعالية اإلدارة اعاله، 18الف رة 

 ةزمنيــالول اجــدتوقعــاا ادا ل  ؛ وإعــدادكتــب خــدماا الرقابــة الداخ يــةل توحــياا املتب يــة مل
والت يد هبا بصرامة، مبا يشمل االستادام األم/ل ملات ـف ند ـن نظـامل ال ـانون      عمالاألإلجناز 

العـام وال ـانون املـدا؛ وتعزيـز التنـو  اجلمــرايف ل مـوئفع وحت يـق التـوازن بـع اجلنسـع، مــة           
د البشرية تتماشى مة واليتـ ا امللقتـة؛   كفالة استمرار توافر اخلربة امل نية؛ وتنفيذ سياسة ل موار
 مرنة؛ اةصر، التوئيف بشروط ال وزيادة خفض التكاليف بسبل من ا، ع ى سبيل امل/ال

ان تضــم ن الت ــارير الــ   الدوليــة لتصــريف األعمــال املتب يــة إىل اآلليــة تطلررب - 20 
ــدم احملــرز يف تنف      ــاا عــن الت  ــرتع ســنويا مع وم ــن م ــ  األم ــدم ا إىل جم  ــرار،  ت  ــذ هــذا ال  ي

ومع وماا مفص ة عن املالك الوئيفل لآللية، مشفوعة ببيان مفصل لعـبء العمـل ومـا يتصـل     
به من تكاليف  سب األقسام، ومع وماا مفص ة عن املدة املتوقة ان تستمرق ا امل ام املتب يـة  

 استنادا  إىل البياناا املتا ة؛
الدوليـة   دم الـذح ا رزتـه اآلليـة   استعرا  الت ـ انت اء جم   األمن من  تالحظ - 21 

يف اداء عم  ا، مبا يف  لـت الت ـدم الـذح ا رزتـه يف إجنـاز وئائف ـا،        لتصريف األعمال املتب ية
 ؛(2010) 1966 رار العمال بالفترة املبدئية، خالل 

الدوليـة لتصـريف    رقابة مست  ة ع ى اآلليـة  إىل انه، هبد  تعزيز  ارسة تشري - 22 
 1966 ـرار  المـن   17امل ب ـة الـ  ىـرم عمـال بـالف رة      االستعراضـاا  ، فـنن  األعمال املتب يـة 

تشـرين   16امللرخ  األمن جم   ةستشمل، ع ى النحو املنصو  ع يه يف بيان رئيس (2010)
ت ــاريرا الت يــيم الــ  تد  ــب مــن مكتــب خــدماا الرقابــة الداخ يــة فيمــا  ،2015ال/ــاا/نوفمرب 

 ؛يتع ق ب رائق اآللية وعم  ا
و كومة رواندا ع ـى التعـاون    الدولية لتصريف األعمال املتب ية اآللية تشجع - 23 

باملصــاةة والعدالــة يف فيمــا يتع ــق  احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدايف املســائل املتصــ ة بتــراث 
 ع ى احملفوئاا. رواندا، مبا يشمل مسألة االنيال 
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