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 (2015) 2256 قرارال  
ــ     ــ   الــ ــس اختــ ــن جملــ ــت  يف األمــ ــ  ة ،7593 جلســ ــ 22 يف املعقــ   نانكــ

 2015 سمربي /األول
  

 ،األمن جملس إّن 
 مـن  اخلطـةة  الدولية اجلرائم عن املسؤولني إفالت مكافحة على عزم  جمددًا يؤكد إذ 
 الدوليـة  اجلنائيـة  احملكمـة  أصدرت ال ين األشخاص مجيع العدالة أمام ميثل أن وضرورة العقاب
 ،حبقهم اهتام قرارات السابقة سالفيا لي غ الدولية واحملكمة لرواندا

 1503 و 1993 أيار/مــــاي   25 املــــؤر   (1993) 827 قراراتــــ   إىل يشيييير وإذ 
ــؤر  (2003) ــطس 28 املــــــ ــؤر  (2004) 1534 و 2003 آب/أغســــــ   آذار/ 26 املــــــ

  األول/ كــــــان ن 22 املــــــؤر  (2010) 1966 قــــــرار  إىل وخص صــــــًا ،2004 مــــــار 
 األعمــال لتصــري  الدوليــة اآلليــة إنشــا  منــها أمــ ر مجلــة مب جبــ  قــرر الــ   2010  يســمرب
 ،“(اآللية)” اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية

ــات اعتبييي    يف يأخييي  وإذ  ــتني تقييمـ ــدوليتني احملكمـ ــ ار ة الـ ــا يف الـ ــ ن تقريرمهـ  بشـ
 االبتدائيـة  املرحلـة  لقضـايا  احملـدثيني  واجلدولني (S/2015/884 و S/2015/874) اإلجناز استراتيجية
 االستئناف، ومرحلة

 كـــــان ن 8 يف الدميقراطيـــــة الك نغـــــ  مجه ريـــــة يف القـــــب  بإلقـــــا  يرحييييي  وإذ 
 احملكمــة مــن اهتــام قــرار حبقــ  صــدر الــ   نتاغــانزوا، ال يســال  علــى 2015 األول/ يســمرب

 ارتكـامم  يف املشـتب   من الكثةين أن القلق مع ذات  ال قت يف ويالحظ لرواندا، الدولية اجلنائية
 الـ ين  املتبقـ ن  الثمانيـة  الفـارون  ذلـ   يف مبـا  العدالـة،  مـن  فـارين  زال ا ما مجاعية إبا ة ألعمال
 حبقهم، اهتام قرارات لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة أصدرت

http://undocs.org/ar/S/2015/874
http://undocs.org/ar/S/2015/884
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 املؤرخـــة اجمللـــس رئـــيس إىل العـــام األمـــني وجههـــا الـــي بالرســـالة علميييً  حيييي   وإذ 
ــ بر/األول تشــرين 28 ــي ،(S/2015/825) 2015 أكت ــق ال ــيس مــن رســالة مــا أرف  احملكمــة رئ

 ،2015 األول/أكت بر تشرين 1 املؤرخة السابقة سالفيا لي غ الدولية
ــي الشــ اغل أيضيي  يالحييظ وإذ  ــها أعــرب ال ــيس عن ــة احملكمــة رئ  ســالفيا لي غ الدولي
 أساســ  أمــٌر بــامل نيفني االحتفــا  أن جديييد ميين يؤكييد وإذ املــ نيفني، مــال  بشــ ن الســابقة
 ميكن، ما ب سرع السابقة سالفيا لي غ الدولية احملكمة أعمال إلجناز

 الدوليــة احملكمــة قضــاة خدمــة مــدة متديــد بشــ ن الســابقة قراراتــ  إىل أيضييً  يشيير وإذ 
 االستئناف، و ائرة االبتدائية الدوائر يف األعضا  واملخصصني، الدائمني السابقة سالفيا لي غ

 ،2014 األول/ يسمرب كان ن 18 يف املتخ  (2014) 2193 قرار  إىل يشر وإذ 
 الدولية، للمحكمة األساس  النظام من 16 املا ة اعتب    يف يضع وإذ 
 عامــًا مــدعيًا تعيينــ  إلعــا ة برامةتــز ســة  الســيد العــام األمــني ترشــي  يف نظيير وإذ 
 ،(S/2015/969) السابقة لي غ سالفيا الدولية للمحكمة
 تشـرين  17 املـؤر   ،اآلليـة  عمـل  يف احملـرز  التقدم عن املنتظم تقريرالب علمً  حي   وإذ 

 (،S/2015/883) 2015 الثاين/ن فمرب
 األشـخاص  نقـل  يف مشـاكل  ت اجـ   زالـت  مـا  اآلليـة  أن القلـق  مع ك لك يالحظ وإذ 
 أمهيـة  علـى  يشـد   وإذ عق بتـهم،  مـدة  أمتـ ا  الـ ين  املـدانني  واألشـخاص  احملكمـة  برأتـهم ال ين
 األشخاص، هؤال  نقل يف النجاح

 وجـــان م نييشـــياكا، وونسيســـال  ب ســـيباروتا، لـــ ران قضـــايا إحالـــة يالحيييظ وإذ 
 مـن  مكـرراً  11 للمـا ة  وفقـاً  ال طنيـة  القضـائية  اهليئـات  إىل م نياغيشـار ،  وبرنار أوينكند ،
 أمهيـة  علـى  يشـد   وإذ لروانـدا،  الدوليـة  اجلنائيـة  للمحكمـة  اإليبـات  وق اعـد  اإلجرائية الق اعد
 وقـت  أقـرب  يف الت صـل  يف املتمثل اهلدف وعلى احملالة، القضايا يف احملرز التقدم رصد م اصلة
 الـُمحالة، القضايا مجيع إجناز إىل ممكن

ــرة أن كيييي لك يالحييييظ وإذ  ــة الفتــ ــل املبدئيــ ــة، لعمــ ــى اآلليــ ــ  علــ ــد  النحــ  يف احملــ
ــة وأن ،2016 حزيران/ي نيــ  30 يف تنتــه  (،2010) 1966 القــرار ــها ست اصــل اآللي  عمل
 عملـها،  يف احملـرز  للتقـدم  اجمللـس  جيريـ   استعراض كل بعد سنتان منها كل مدة الحقة لفترات

 ،ذل  خالف اجمللس يقرر مل ما

http://undocs.org/ar/S/2015/825
http://undocs.org/ar/S/2015/969
http://undocs.org/ar/S/2015/883
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 التقـدم  ذلـ   يف مبا عملها، أ ا  يف اآللية أحرزت  ال   للتقدم استعراض  إىل يشر وإذ 
 ووفقــاً  (2010) 1966 القــرار  مــن 17 بــالفقرة  عمــال ونيائفهــا،  إجنــاز يف أحرزتــ   الــ  
 (،S/PRST/2015/21) 2015 الثـاين/ن فمرب  تشـرين  16 املـؤر   رئيسـ   بيـان  يف احملـد   لإلجرا 

ــرال يشــمل مبــا ــق تقري ــرة خــالل أعماهلــا بتقــدم املتعل ــة، الفت ــؤر  األولي ــاين/ تشــرين 20 امل  الث
 (،S/2015/896) 2015 ن فمرب

 املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مب جب يتصرف وإذ 
 إصـدار  بعد لرواندا، الدولية اجلنائية للمحكمة القضائ  العمل بانتها  يرح  - 1 
 اجلنائيـة  للمحكمـة  ال شـي   اإلغـالق و ،2015 األول/ يسـمرب  كان ن 14 يف األخة حكمها
 ؛2015 األول/ يسمرب كان ن 31 يف م عد  ُحد  ال   لرواندا الدولية

 املصـاةة  عمليـة  يف لرواندا الدولية اجلنائية لمحكمةل لكبةةا سامهةاملب يعترف - 2 
 اجلنائيـة  العدالـة  وتطـ ير  العقـاب  مـن  اإلفـالت  مكافحـة  ويف ،واألمن السالم واستعا ة ال طنية
 اجلماعية؛ اإلبا ة جبرمية يتعلق فيما سيما ال الدولية،
 وأن عملــها تنجــز أن الســابقة لي غ ســالفيا الدوليــة احملكمــة إىل هطلبيي كيير ي - 3 

 عـن  ويعـرب  اآلليـة،  إىل االنتقـال  عملية إكمال بغية ممكن وقت أسرع يف احملكمة إغالق تيسر
 (،2010) 1966 القـرار  ضـ    يف احملكمـة،  أعمـال  إهنـا   يف املتكـرر  الت خة إزا  املستمر قلق 

ــ   ــب ال ــ  طل ــة إىل في ــا تنجــز أن احملكم ــة إجرا اهت ــتئنافية االبتدائي ــ ل واالس ــان ن 31 حبل  ك
 ؛2014 األول/ يسمرب 

ــدول أن يؤكيييد - 4  ــ  الـ ــاون أن ينبغـ ــًا تتعـ ــامال تعاونـ ــع كـ ــة مـ ــة احملكمـ  الدوليـ
 اآللية؛ مع وك ل  السابقة، لي غ سالفيا
 احملكمـة  يف العـاملني  أمسـاههم  التاليـة  الـدائمني  القضـاة  خدمـة  مـدة  متديد يقر  - 5 
 آذار/ 31 حـ   ،االسـتئناف  و ائـرة  االبتدائيـة  الـدائرة  يف أعضـا   السـابقة  لي غ سـالفيا  الدولية
 أقرب: أيهما ما، سُيكلف ن أو ُكّلف ا الي القضايا من االنتها  ةني أو 2016 مار 

 )فرنسا( أنت نيي كل   - جان 
 وت باغ ( )ترينيدا  بة  ملفيل 
 اجلن بية( )ك ريا ك ون غ ن - أو 
 )إيطاليا( التانز  فالفيا 
 املتحدة( )اململكة م ريس ن ه ار  
 )السنغال( نيانغ ماندياي  

http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/21
http://undocs.org/ar/S/2015/896
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 الدوليـة  احملكمـة  يف العامـل  امسـ   التـا   الـدائم  القاضـ   خدمـة  مدة متديد يقر  - 6 
 الـي  القضـايا  مـن  االنتها  ةني أو 2016 حزيران/ي ني  31 ح  االستئناف،  ائرة يف كعض 
 أقرب: أيهما ما، سُيكل  أو ُكّل 

 )ت غ ( أفند  أ. ك ميلي  ك يف 
 احملكمـة  يف العـاملني  أمسـاههم  التاليـة  الـدائمني  القضـاة  خدمـة  مـدة  متديد يقر  - 7 
ــة ــالفيا الدوليـ ــابقة لي غ سـ ــا  ،السـ ــدائرة يف األعضـ ــة، الـ ــ  االبتدائيـ ــرين 31 حـ   األول/ تشـ

 أقرب: أيهما ما، سُيكلف ن أو ُكّلف ا الي القضايا من االنتها  ةني أو 2016 كت برأ
 البهاما( )جزر ه ل بةت ن 
 )بلجيكا(  يلف ا غ  
 الدميقراطية( الك نغ  )مجه رية مندوا ميب - كيسيا أنط ان 
 الـدائمني  السـابقة  لي غ سـالفيا  الدوليـة  احملكمـة  قضـاة  خدمـة  مدة متديد يقر  - 8 

ــني ــة واملخصصـ ــاههم، التاليـ ــا  أمسـ ــد يف األعضـ ــة ائروالـ ــرة االبتدائيـ ــتئناف، و ائـ ــ  االسـ  حـ
 مـا،  سـيكلفف ن  أو ُكّلفـ ا  الـي  القضـايا  من االنتها  ةني أو 2016 األول/ يسمرب كان ن 31
 أقرب: انتهاهها كان إذا

 )مالطة( أجي   كارمل 
 )الصني(  اك ن لي  
 )أملانيا( فل غ  كريست ف 
 األمريكية( املتحدة )ال اليات مةون يي  ور 
 أفريقيا( )جن ب م ل ت  جاستيس باك ين 
 )ه لندا( أور  ألف نس 
 )إيطاليا( ب كار فاوست  
ــا ة يقيير  - 9  ــيني إع ــز ســة  الســيد تع ــدعيًا برامةت ــًا م ــة عام ــة للمحكم  الدولي

 األساسـ   النظـام  مـن  16 املـا ة  مـن  4 الفقـرة  أحكـام  عـن  النظر بصرف السابقة لي غ سالفيا
 الثـاين/  كـان ن  1 يف تبـدأ  لفتـرة  وذلـ   العام، املدع  خدمة مدة تتناول الي الدولية للمحكمة

  إهناههـــا األمـــن جمللـــس ميكـــن ،2016 األول/ يســـمرب كـــان ن 31 يف وتنتـــه  2016 ينـــاير
 انقضائها؛ قبل أعماهلا احملكمة أجنزت ما إذا
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 1966 القـرار  ضـ    يف السـابقة،  غ سـالفيا لي  الدوليـة  احملكمـة  دعوته جيدد  - 10 
 القضــايا إلجنــاز املت قعــة امل اعيــد يف النظــر إعــا ة إىل الراميــة جه  هــا ةضــاعفم إىل (،2010)

 ؛إضايف ت خة أ  حدوث ومنع االقتضا  حسب اختصارها مدف
ـــب إىل يطليي  - 11  ــة خــدمات مكت ــة الرقاب ــق فيمــا تقييمــًا جيــر  أن الداخلي  يتعل
 عمـال  اإلجنـاز  اسـتراتيجية  تنفيـ   سـياق  يف ،السابقة لي غ سالفيا الدولية احملكمة وعمل بطرائق
 كي لك  ويطلي   ،2016 حزيران/ي ني  1 حبل ل تقرير  يقدم وأن (،2010) 1966 بالقرار
 التقريـر  يف للمكتـب  ت صـيات  أ  تنفيـ   عـن  تبلـغ  أن السـابقة  لي غ سالفيا الدولية احملكمة إىل

 تنفيــ  صــ ب احملــرز التقــدم بشــ ن ذلــ  بعــد أشــهر ســتة كــل اجمللــس إىل تقدمــ  الــ   املقبــل
 السابقة؛ لي غ سالفيا الدولية للمحكمة اإلجناز استراتيجية
 احملكمــة بــرأهتم الــ ين األشــخاص نقــل علــى وافقــت الــي الــدول علــى ييي ي - 12 

 بـ ن  الـدول  مجيـع  مطالبتـ   ويكرر أراضيها، إىل عق بتهم مدة أمت ا ال ين املدانني األشخاص أو
 لنقـل  إضـافية  جهـ    مـن  تب لـ   مـا  يف مساعدة، من يلزم ما كل هلا تقدم وأن اآللية مع تتعاون

 عق بتهم؛ مدة أمت ا ال ين املدانني واألشخاص احملكمة برأهتم ال ين األشخاص
 مــن اهلــارب ن يكــ ن أن يف يشــتب  الــي الــدول ســيما وال الــدول، مجيــع حييي  - 13 
 مسـاعدة،  مـن  يلـزم  مـا  بكـل  متـدها  وأن اآلليـة  مـع  تعاوهنـا  تكثـ   أن علـى  فيها، طلقا  العدالة
 اجلنائيـة  احملكمـة  أصـدرت  الـ ين  اهلـاربني  مـن  تبقـى  مـن  كـل  علـى  القـب   أجـل  من سيما وال

 ميكن؛ ما ب سرع وتسليمهم حقهم يف اهتام قرارات لرواندا الدولية
ــة حيييي  - 14  ــ  مجه ريـ ــة الك نغـ ــى الدميقراطيـ ــليم علـ ــال  تسـ ــانزوا ال يسـ  نتاغـ
 شروط؛ أو ت خة  ون للمحاكمة
ــة حييي  - 15  ــى اآللي ــ ران قضــايا رصــد م اصــلة عل ــيباروتا، ل  وونسيســال  ب س

 ال طنية؛ احملاكم إىل احملالة م نياغيشار ، وبرنار أوينكند ، وجان م نييشياكا،
 ُأنشـئت  فقـد  ،جدًا حمدو  طابع ذات املتبقية املهام لك ن نظرًا أن  على يشدد - 16 
 عـد اً  ويضـم  ال قـت  مبـرور  وحجمـ   ونيائفـ   تـتقل   وفعاال، مؤقتًا صغةًا هيكال لتك ن اآللية
 اآلليـة  عنـ   أعربـت  مبـا  الصـد   ه ا يف يقر وإذ ة،احملدو  ونيائف  مع يتناسب امل نيفني من قليال
 أنشطتها؛ يف العناصر م   االسترشا  ت اصل أن على اآللية حي  العناصر، م   تام التزام من

 مشـــف عًا اجمللـــس، إىل اآلليـــة قدمتـــ  الـــ   (S/2015/896) بـــالتقرير يرحييي  - 17 
 احملـرز  لتقـدم ا اسـتعراض  ألغـراض  (S/PRST/2015/21) رئيسـ   ببيـان  عمـال  تكميلية، مبعل مات

http://undocs.org/ar/S/2015/896
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/21


 S/RES/2256 (2015) 

 

6/7 15-22712 

 

 1966 القـرار  مـن  17 الفقـرة  تقتضي  ما حن  على مهامها، إكمال ذل  يف مبا اآللية، عمل يف
 ؛2010 األول/ يسمرب كان ن 22 املؤر 

 إطـار  وضـع  سـيما  وال اآلن، حـ   اآلليـة  بـ   قامـت  الـ    بالعمـل  علم  حي   - 18 
 باالسـتفا ة  لآلليـة،  األساسـ   النظـام  مـع  تتماشـى  عمل وممارسات وإجرا ات وتنظيم  قان ين
 الدوليــة اجلنائيــة احملكمـة و الســابقة سـالفيا  لي غ الدوليــة احملكمـة  مــن املستخلصـة  الــدرو  مـن 

 املـ نيفني  أ ا  بنظـام  العمـل  يشـمل  مبـا  الفضـلى،  ممارسـاهتا  ومـن  احملـاكم،  مـن  وغةمهـا  لرواندا
 واملــ نيفني القضــاة اســتخدام عــدم لكفالــة املقبــ لني املرشــحني بقــ ائم والعمــل مز وجــة مهــام
ــد إال ــ نيفني القضــاة ومتكــني االقتضــا ، عن ــن وامل ــن العمــل م ــد ع  ممكــن، حــد أقصــى إىل بع

 اإلجــرا ات إطــار يف اســتماع جلســات يف هيئتــها بكامــل احملكمــة انعقــا  إىل اةاجــة وتقلــي 
 حتقيـق  أجـل  مـن  وذلـ   ممكـن،  حد أ ىن إىل االستئناف و ائرة االبتدائية الدائرة أمام التمهيدية
ــة القضــائية األنشــطة تكــالي  يف كــبةة ختفيضــات ــة احملكمــة مــع باملقارن  ســالفيا لي غ الدولي
 حقيــق لت جهــ    مــن تب لــ   ملــا  يــةباآلل ويشيي د  ،لروانــدا  الدوليــة اجلنائيــة  احملكمــة و الســابقة

 التخفيضات؛ ه  
 الرمسـ   غـة  العامـل  الفريـق  قدمها الي والت صيات باآلرا  ك ل  علمً  حي   - 19 
 هـ ا  يف الـ ار   النحـ   علـى  اآلليـة،  بعمـل  يتعلق فيما للمجلس التابع الدوليتني باحملكمتني املعين
 تسـتمر  وأن الت صـيات،  تلـ   وتنف  االعتبار يف اآلرا  تل  ت خ  أن اآللية إىل ويطل  القرار،

 التنفيـ   سـيما  وال وشـفافيتها،  اإل ارة وفعاليـة  الكفا ة تعزيز مل اصلة الالزمة اخلط ات اختاذ يف
 ولاجـد لل أ ق ت قعـات  وإعـدا   ؛الداخليـة  الرقابـة  خـدمات  كتــب مل املتبقيـة  للت صيات الكامل

 نظـام   ُنهـ   ملختلـ   األمثـل  االسـتخدام  يشمل مبا بصرامة، ما والتقيد عمالاأل إلجناز ةزمنيال
 اجلنسـني،  بـني  التـ ازن  وحتقيق للم نيفني اجلغرايف التن ع وتعزيز املدين؛ والقان ن العام القان ن

 واليتـها  مـع  تتماشـى  البشـرية  للمـ ار   سياسـة  وتنفيـ   املهنيـة؛  اخلـربة  تـ افر  استمرار كفالة مع
 الت نييـــ  اةصـــر، ال لاملثـــا ســـبيل علـــى منـــها، بســـبل التكـــالي  خفـــ  وزيـــا ة املؤقتـــة؛
 مرنة؛ بشروط
 سـتة  كـل  اجمللـس  إىل تقـدمها  الـي  التقارير تضمثن أن اآللية إىل ك لك يطل  - 20 
 الـ نييف   املـال   عـن  مفصـلة  ومعل مات القرار، ه ا تنفي  يف احملرز التقدم عن معل مات أشهر

 األقســام، حســب تكــالي  مــن بــ  يتصــل ومــا العمــل لعــب  مفصــل ببيــان مشــف عة لآلليــة،
 املتاحة؛ البيانات إىل استنا ًا املتبقية املهام تستغرقها أن املت قع املدة عن مفصلة ومعل مات
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 يف اآلليـة  أحرزتـ   الـ    التقـدم  اسـتعراض  مـن  اجمللـس  انتـها   كي لك  يالحيظ  - 21 
 عمـال  املبدئيـة،  الفتـرة  خـالل  ونيائفهـا،  إجنـاز  يف أحرزتـ   الـ    التقدم ذل  يف مبا عملها، أ ا 

 ؛(2010) 1966 بالقرار
 االستعراضـات  فإن اآللية على مستقلة رقابة ممارسة تعزيز مدف أن  إىل يشر - 22 
ــي املقبلــة  النحــ  علــى ستشــمل، (2010) 1966 القــرار مــن 17 بــالفقرة عمــال جتــر  ال

 (،S/PRST/2015/21) 2015 الثـاين/ن فمرب  تشـرين  16 املـؤر   رئيسـ   بيـان  يف علي  املنص ص
 يتعلــق فيمــا الداخليــة الرقابــة خلــدمات املتحــدة األمــم مكتــب مــن ُتطلــب الــي التقيــيم تقــاريَر
 ؛وعملها اآللية بطرائق
 احملكمـة  بتـراث  املتصلة املسائل يف التعاون على رواندا وحك مة اآللية يشجع - 23 
 االطـالع  مسـ لة  يشـمل  مبـا  روانـدا،  يف والعدالـة  باملصـاةة  يتعلـق  فيمـا  لروانـدا  الدوليـة  اجلنائية
 احملف نيات؛ على

 .نظر  قيد املس لة إبقا  يقر  - 24 
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