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 ) ٢٠٠٨ (١٨٠٠القرار   
 

   ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠ املعقودة يف ٥٨٤١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
 ،إن جملس األمن 
ــشري  ــه إذ يـ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٨١ إىل قراراتـ ــاين ١٨املـ ــانون الثـ ــاير / كـ ، ٢٠٠٥ينـ

ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٧ و ــسان٢٠املــــ ــ/ نيــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٣، و ٢٠٠٥ل أبريــــ املــــ
ــوز ٢٦ ــه/متــــ ــؤ) ٢٠٠٥ (١٦٢٩، و ٢٠٠٥ يوليــــ ــول٣٠رخ املــــ ــبتمرب / أيلــــ ، ٢٠٠٥ســــ
ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٦٠ و ــباط٢٨املــــ ــ/ شــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٦٨، و ٢٠٠٦ر فربايــــ املــــ

 ،٢٠٠٦أبريل /نيسان ١٠
املؤرخـة  ، األمـني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن          املوجهة مـن     بالرسائل   وإذ حييط علما   

ــانون األول٣١ ــسمرب / كــ ــاين ٢٢، و ٢٠٠٧ديــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــباط٨، و ٢٠٠٨ينــ  / شــ
 ،٢٠٠٨ فرباير

احملكمـة  ( يف االقتراح الذي قدمه رئيس احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة           وقد نظر  
بـأن يـؤذن لألمـني العـام، يف حـدود املـوارد املتاحـة، بتعـيني قـضاة خمصـصني إضـافيني                       ) الدولية

عـدد  الخر وبـصفة مؤقتـة       آل ولو جتاوز عددهم من حني    حىت  بطلب من رئيس احملكمة الدولية،      
مـن النظـام األساسـي، علـى        ) ١ (١٢تنص عليه املادة    حسبما  اثين عشر قاضيا    األقصى احملدد ب  

سـتة عـشر قاضـيا كحـد أقـصى يف أي وقـت مـن األوقـات، وأن يعـود إىل               عددهم  أال يتجاوز   
 متكـني   ، بغيـة  ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١اثين عشر قاضيا حبلـول      ب األقصى احملدد    العدد

احملكمة الدولية من إجراء حماكمات إضافية حاملا يتوافر قاض أو أكثر مـن القـضاة الـدائمني يف         
 احملكمة الدولية،

 أهــاب ٢٠٠٣أغــسطس / آب٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ إىل أن القــرار وإذ يــشري 
كمــات ااحملاألنــشطة املتعلقــة بمجيــع  التــدابري املمكنــة إلكمــال كــلباحملكمــة الدوليــة أن تتخــذ 
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ــ اســتراتيجية اإلجنــاز  (٢٠١٠ يف عــام برّمتــه وإمتــام العمــل ٢٠٠٨ حبلــول هنايــة عــام  ةاالبتدائي
 شـدد علـى     ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤، وأن القرار    )للمحكمة الدولية 

 أمهية تنفيذ استراتيجية اإلجناز للمحكمة الدولية تنفيذا كامال،
 إىل القـضاة  إضـافة  باستصواب اإلذن لألمني العام بتعيني قـضاة خمصـصني   واقتناعا منه  

مبوجــب النظــام األساســي، وذلــك كتــدبري مؤقــت   بتعيينــهم املخصــصني االثــين عــشر املــأذون  
 وقــت ممكــن لتلبيــة أهــداف  أقــربلــتمكني احملكمــة الدوليــة مــن إجــراء حماكمــات إضــافية يف   

 استراتيجية اإلجناز،
 لفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبوجب اوإذ يتصرف 
، بنــاء علــى ذلــك، أنــه جيــوز لألمــني العــام أن يعــّين، يف حــدود املــوارد   يقــرر - ١ 

ة إجــراء حماكمــات املتاحــة، قــضاة خمصــصني إضــافيني بطلــب مــن رئــيس احملكمــة الدوليــة بغيــ  
خـر   مـن حـني آل     ، للقـضاة املخصـصني املعيـنني يف الـدوائر         الكليالعدد  جتاوز   إضافية، حىت ولو  

مـن  ) ١ (١٢تـنص عليـه املـادة    حـسبما  اثين عـشر قاضـيا   بـ  العدد األقصى احملدد ،وبصفة مؤقتة 
ستة عشر قاضـيا كحـد أقـصى يف    عددهم النظام األساسي للمحكمة الدولية، على أال يتجاوز    

ــ األقـــصى احملـــدد العـــددأي وقـــت مـــن األوقـــات، وأن يعـــود إىل  اثين عـــشر قاضـــيا حبلـــول بـ
  ؛٢٠٠٨ديسمرب /األولكانون  ٣١

 . املسألة قيد نظرهأن يبقي يقرر - ٢ 
 
 
 


