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، ٥٩٣٧يف جلــــسته جملــــس األمــــن الــــذي اختــــذه ) ٢٠٠٨ (١٨٢٤القــــرار   
 ٢٠٠٨يوليه /متوز ١٨املعقودة يف 

 
 ، األمنجملس إن  
 ةاملؤرخــ ،األمــن رئــيس جملــس إىل العــام األمــنيمــن بالرســالة املوجهــة  إذ حيــيط علمــا 

 الدوليـة  نائيـة اجل احملكمـة مرفقا هبا الرسالة املوجهة إليه من رئـيس         و ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣
 ، )A/62/896-S/2008/436 (٢٠٠٨ يونيه/ حزيران٦ؤرخة امل ،)“احملكمة” (لرواندا

ــشريوإذ  ــه إىل  يـ ــؤرخ ) ١٩٩٤( ٩٥٥ قراراتـ ــاين ٨املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ، ١٩٩٤نـ
ــؤرخ ) ١٩٩٨( ١١٦٥ و ــسان٣٠املــــ ــل أ/ نيــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٩  و،١٩٩٨بريــــ املــــ

ــاين  ٣٠ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ ــؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤١١  و،٢٠٠٠نـ ــار ١٧املـ ــايو /أيـ  ،٢٠٠٢مـ
ــؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤٣١ و ــسطس/آب ١٤املـــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤٤٩  و،٢٠٠٢ أغـــــ املـــــ

 ،٢٠٠٢ ديسمرب/األولكانون  ١٣
ــ وإذ  ــ قرارإىل بـــصفة خاصـــة شرييـ  أغـــسطس/آب ٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥٠٣ه يـ
جملـــس فيهمـــا  يـــدعو ينذلـــ، ال٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٦املـــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٣٤ و ٢٠٠٣
مجيــع التــدابري املمكنــة مــن أجــل إهنــاء التحقيقــات حبلــول هنايــة عــام    إىل اختــاذ  احملكمــة األمــن
، وإمتـام مجيـع     ٢٠٠٨االبتدائية حبلول هناية عـام      املرحلة  حماكمات  أنشطة  ، وإمتام مجيع    ٢٠٠٤

 ،٢٠١٠األعمال يف عام 
ــ/ حزيــران١٣يف  ، جملــس األمــن قــرر أن إىل شرييــوإذ   مبوجــب قــراره ، ٢٠٠٦ هيوني
 كـانون   ٣١يف احملكمـة حـىت      الدائمني  عشر  القضاة األحد    متديد فترة عمل     ،)٢٠٠٦ (١٦٨٤
 القـرار   مبوجـب ،  ٢٠٠٦ أكتوبر/ تشرين األول  ١٣يف  قرر  لس  أن اجمل ، و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
حملكمـــة حـــىت ا ني يفخصـــصامل عـــشر ةثمانيـــفتـــرة عمـــل القـــضاة ال متديـــد ،)٢٠٠٦( ١٧١٧
 ، ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٣١
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 مـن القـضاة املخصـصني الـذين     قـاض  مـن القـضاة الـدائمني و   قاضيني أنإىل   وإذ يشري  
 عنــد االنتــهاء مــن  ٢٠٠٨االســتقالة يف عــام م يف عــن نيتــهأعربــوا يعملــون حاليــا يف احملكمــة  
 يف  ه ال ُيتوقع أن تكون هناك حاجة إىل تعيني من حيـل حملـهم             نأ، و القضايا املكلفني بالنظر فيها   

 هذه املرحلة،
قـرب  أيف ات  االنتـهاء مـن احملاكمـ   سـبيل  احملكمـة يف  أحرزتـه  التقدم الذي الحظيوإذ   

 وقت ممكن،
الـيت   املتبقيـة، مجيـع القـضايا     بشأن إهناء    اليت قدمتها احملكمة     اتوقع بالت حييط علما وإذ   

 ،٢٠٠٩ديسمرب / قبل هناية كانون األولال تزال قيد نظر احملكمة،
 إجــراءاتمتديــد فتــرة عمــل القــضاة املعنــيني فعاليــة  زز أملــه يف أن يعــ عــن عــربيوإذ  
 جناز،ويسهم يف ضمان تنفيذ استراتيجية اإلات احملاكم

  املتحدة، األمم مبوجب الفصل السابع من ميثاق وإذ يتصرف 
 الـذين  ،يف احملكمـة  ة أمسـاؤهم     التاليـ  عـضوية القـضاة الـدائمني      فترةمتديد   يقرر - ١ 

 حـىت االنتـهاء مـن    أو ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ حىت  ،اف االستئن دائرة يف   أعضاءهم  
 :هذا أوالًحدث ، إن  االستئنافدائرةالقضايا املعروضة على 

 )تركيا(السيد حممد غوين  - 
 )السنغال(ندريسيا فاز أالسيدة  - 

الـذين   ،يف احملكمـة  ة أمسـاؤهم     التاليـ  عـضوية القـضاة الـدائمني      فترة متديد   يقرر - ٢ 
 حـىت   أو ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ حـىت    االبتدائيـة يف احملكمـة،    دوائر  يف ال أعضاء  هم  

 : هذا أوالًحدث كلفوا بالنظر فيها، إن  اليت القضايااالنتهاء من 
 )سانت كيتس ونيفيس(السيد تشارلز مايكل دينيس بايرون  - 
 )سري النكا(السيد اسوكا دي سيلفا  - 
 )االحتاد الروسي(وف ايغورأليكسيفيتش السيد سريغي  - 
 )باكستان(د خان يالسيدة خالدة رش - 
 )النرويج( موسى إيريكالسيد  - 
 ) مدغشقر(أرليت راماروسون السيدة  - 
 )مجهورية ترتانيا املتحدة(السيد وليم حسني سيكويل  - 
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 الـذين يعملـون  ، ة أمسـاؤهم   متديد فتـرة عمـل القـضاة املخصـصني التاليـ           قرري  - ٣ 
 الـيت   القـضايا  حـىت االنتـهاء مـن        أو ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ يف احملكمة، حـىت      حاليا

 :هذا أوالًحدث كلفوا بالنظر فيها، إن 
 ) الكامريون (أريالسيدة فلورنس ريتا  - 
 )وغنداأ(السيدة سولومي بالونغي بوسا  - 
 )األردن(السيدة تغريد حكمت  - 
 ) الدامنرك(فاغن يونسن السيد  - 
 )بوركينا فاسو( غوستاف كام  غبريداوالسيد - 
 )كينيا(غاكيغا موتوغا السيد يل  - 
 )مجهورية كوريا(السيد سيون كي بارك  - 
 ) غانا( فرانسيس شورت إميلالسيد  - 

عينــوا  مل يالــذين، يــة أمســاؤهم متديــد فتــرة عمــل القــضاة املخصــصني التالقــرري - ٤ 
 يــتم االنتــهاء مــن أن إىل أو ٢٠٠٩ديــسمرب /األول كــانون ٣١ احملكمــة، حــىت يفللعمــل  بعــد
 : هذا أوالًحدث إن ، قضايا قد يكونون مكلفني بالنظر فيها أي

 ) تركيا(كاي أالسيد أيدين سيفا  - 
 )السويد (هوكبورغالسيدة كارين  - 
 )إيطاليا(السيدة فالفيا التانزي  - 
 ) املتحدةاململكة(السيد كينيث ماشني  - 
 )مجهورية ترتانيا املتحدة( تشيوندو ماسانشيدوارد إف وزيالسيد ج - 
 ) ماليزيا (حاج قمر الدين حممد عزمي داتو حاجتان سرى داتو  - 
 ) مدغشقر (راجونسونريتشارد مباراين مامي السيد  - 
 )هولندا( يوهانس سوارت  الربتوس هنريكوسالسيد - 
 )بنما (فياالزغريا دي . أورا إالسيدة  - 

 للمحكمـة   األساسـي  مـن النظـام      ١١املـادة   مـن    ٢ و   ١ تني تعديل الفقـر   يقرر - ٥ 
 . يف مرفق هذا القرارالواردة تني باألحكام الفقرهاتني عن واالستعاضةالدولية لرواندا 

 . قيد نظرهةلأ يبقي املسأن يقرر - ٦ 
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 قـــــاملرف 
 تكوين الدوائر: ١١املادة   

ائمـا مـستقال كحـد أقـصى، وال جيـوز أن يكـون          تتألف الدوائر من ستة عشر قاضـيا د        - ١
 كحــد أقــصى يف ني مــستقلني خمصــصةضاقــتــسعة اثنــان منــهم مــن رعايــا دولــة واحــدة، ومــن  

النظــام هــذا را ثالثــا مــن  مكــر١٢ مــن املــادة ٢وقــت مــن األوقــات، يعينــون وفقــا للفقــرة   أي
 .جيوز أن يكون اثنان منهم من رعايا دولة واحدة األساسي، وال

لف أعضاء كل دائرة من الدوائر االبتدائية للمحكمة من ثالثة قـضاة دائمـني وسـتة           يتأ - ٢
دائــرة مــن كــل وجيــوز أن تقــسم  .قــضاة خمصــصني كحــد أقــصى يف أي وقــت مــن األوقــات  

 مـن    ثالثـة قـضاة    هامنـ يضم كل قسم    قسام  ون إىل أ  قضاة خمصص اليت يعني هلا     الدوائر االبتدائية 
 ابتدائيـة، دائـرة   أي   يفقـسم   ويكـون لكـل     .  علـى الـسواء    صـصني  الدائمني والقضاة املخ   القضاة

 الـدائرة االبتدائيـة   نفـس الـسلطات واملـسؤوليات الـيت تتمتـع هبـا       األساسـي، مبوجب هذا النظام    
 . وفقا للقواعد نفسهااألحكامويصدر 

 


