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  )٢٠١٢ (٢٠٨٠القرار     
 / كــانون األول١٢، املعقــودة يف ٦٨٨٥الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته      

   ٢٠١٢ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
ــا    ــيط علمــ ــة      إذ حيــ ــس، املؤرخــ ــيس اجمللــ ــة إىل رئــ ــام املوجهــ ــني العــ ــالة األمــ  برســ

 احملكمــة ، الــيت أرفــق هبــا رســالة مــن رئــيس  )S/2012/893 (٢٠١٢ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٧
  ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١مؤرخة ) “احملكمة الدولية”(اجلنائية الدولية لرواندا 

ــشري   ــه وإذ يـ ــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٥٥ إىل قراراتـ ــاين ٨املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ، ١٩٩٤نـ
ــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ و ــسطس / آب٢٨املـــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤، و ٢٠٠٣أغـــــ املـــــ

  ن احملكمة الدولية،، وقراراته السابقة بشأ٢٠٠٤مارس /آذار ٢٦
 /األول كــــــانون ٢٢املــــــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٦٦ إىل قــــــراره  أيــــــضاوإذ يــــــشري  
 الــذي أنــشئت مبوجبــه اآلليــة الدوليــة لتــصريف األعمــال املتبقيــة للمحكمــتني  ٢٠١٠ ديــسمرب

والــذي طلــب فيــه إىل احملكمــة الدوليــة أن تتخــذ مجيــع التــدابري املمكنــة   ) “اآلليــة”(اجلنــائيتني 
 ٢٠١٤ ديـــسمرب/كـــانون األول ٣١از كـــل أعماهلـــا املتبقيـــة يف موعـــد أقـــصاه للتعجيـــل بإجنـــ

  تعد إلغالقها وتضمن انتقاال سلسا إىل اآللية، وأن
ــاح يف     وإذ يرحـــب   ــدا بنجـ ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــة احملكمـ ــرع آليـ ــل فـ ــدء عمـ  ببـ

ــه /متــوز ١ ــة للمحكمــ   وإذ حيــيط علمــا  ،٢٠١٢يولي ــة تــصريف األعمــال املتبقي ــيم آلي تني  بتقي
  ،)S/2012/849( اجلنائيتني
ــا    ــشأن اســتراتيجية     وإذ حيــيط علم ــا ب ــواردة يف تقريره ــة ال ــة الدولي ــديرات احملكم  بتق
  وباجلدول احملدَّث لقضايا املرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف،) S/2012/836( اإلجناز
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يــة  جنــاح إحالــة الــدعاوى إىل روانــدا للقــضاء فيهــا، وإذ يــشدد علــى أمه  وإذ يالحــظ  
ضمان الرصد املناسب للقضايا احملالة واحترام حقوق املتهمني املنقولني من احملكمة الدوليـة إىل              

  رواندا يف مجيع األوقات،
حبلـول   املتبقيـة يف احملكمـة الدوليـة سـتنتهي     ة أن احملاكمـة الوحيـد  وإذ يالحـظ كـذلك    

ــة ســيكتمل يف  ، وأن االســتئناف املتبقــي للمحكمــة الد ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٣١ ولي
، وإذ يــــثين علــــى احملكمــــة الدوليــــة يف  ٢٠١٤ديــــسمرب / كــــانون األول٣١موعــــد أقــــصاه 

  الصدد، هذا
ــا وإذ يـــشري   ــة مـ زالـــت تواجـــه مـــشاكل يف نقـــل    مـــع القلـــق إىل أن احملكمـــة الدوليـ

األشخاص الذين ُبرئـت سـاحتهم واألشـخاص املـدانني الـذين أمتـوا مـدة عقوبتـهم، وإذ يـشدد              
  لنجاح يف نقل هؤالء األشخاص،على أمهية ا

 الــشواغل الــيت أعــرب عنــها رئــيس احملكمــة الدوليــة بــشأن مــالك    وإذ يالحــظ أيــضا  
املــوظفني، وإذ يؤكــد مــن جديــد أن االحتفــاظ بــاملوظفني أمــر أساســي إلجنــاز أعمــال احملكمــة  

  الدولية يف حينها،
تعجيل بإجناز أعماهلـا علـى       احملكمة الدولية على اختاذ مجيع التدابري املمكنة لل        وإذ حيث   

  ،)٢٠١٠ (١٩٦٦النحو املطلوب يف القرار 
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 متديد مدة خدمة القضاة الدائمني يف احملكمة الدولية، الذين هـم أعـضاء              يقرر  - ١  

 أو حـىت االنتـهاء      ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٣١يف دائرة االستئناف، التالية أمساؤهم، حىت       
  :من القضايا املكلفني هبا، إذا بُت فيها يف وقت أبكر

  )تركيا(حممد غوين   -  
  )باكستان(خالدة رشيد خان   -  
  )مدغشقر(آرليت راماروسون   -  
  )االحتاد الروسي(خبتيار توزموخاميدوف   -  
  )السنغال(أندريسيا فاز   -  

 األمـن، كجـزء مـن تقريرهـا املنتظـر            إىل احملكمة الدولية أن تبلغ جملـس       يطلب  - ٢  
ــالقرار     املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤أن تقدمــه إىل جملــس األمــن عــن اســتراتيجية اإلجنــاز عمــال ب

، باجلدول الزمين املتوقع للنقل املنـسق ملهـام احملكمـة الدوليـة إىل اآلليـة           ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٦
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مــشفوعا ) ٢٠١٠ (١٩٦٦ار  مــن الترتيبــات االنتقاليــة املرفقــة بــالقر    ٦  و٥عمــال باملــادتني  
مبواعيد تقديرية حمددة، وذلك بغية إجناز كل األعمـال املتبقيـة يف احملكمـة الدوليـة وإغالقهـا يف       

  ؛٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١أقرب وقت ممكن على أال يتجاوز ذلك 
سيما الدول اليت يشتبه أن يكون اهلاربون مـن العدالـة             مجيع الدول، وال   حيث  - ٣  
تكثيــف تعاوهنــا مــع احملكمــة الدوليــة وعلــى تقــدمي كــل املــساعدة    هــا، علــى مواصــلة طلقــاء في

 اهلـاربني املتـبقني وتـسليمهم بأسـرع          مجيـع  سيما لبلوغ هـدف القـبض علـى        وال الضرورية هلا،   
  ممكن؛ وقت

ــشيد  - ٤   ــاحتهم        ي ــت س ــذين برئ ــل األشــخاص ال ــى نق ــيت وافقــت عل ــدول ال  بال
 إهابتـه جبميـع الـدول الـيت         ويكررا مدة عقوبتهم إىل أراضيها،      األشخاص املدانني الذين أمتو    أو

ميكنها أن تتعاون مع احملكمة الدولية وأن تقدم هلا كل املساعدة الالزمـة يف جهودهـا اإلضـافية         
لنقــل األشــخاص الــذين برئــت ســاحتهم واألشــخاص املــدانني الــذين أمتــوا مــدة عقوبتــهم، أن   

  بذلك؛  تقوم
  .ة قيد نظره إبقاء املسأليقرر  - ٥  
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