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  )٢٠٠٩ (١٨٧٧القرار     
  ٢٠٠٩يوليه /متوز ٧، املعقودة يف ٦١٥٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  إن جملس األمن،  
/  حزيـران  ١٩ بتـاريخ     برسالة األمـني العـام املوجهـة إىل رئـيس اجمللـس،            إذ حييط علما    

وسـالفيا الـسابقة     الدوليـة ليوغ   ، اليت أرفق هبا رسالة رئيس احملكمة      )S/2009/333 (٢٠٠٩يونيه  
 ورسـالة رئـيس احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة           ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٧ املؤرخـة ) “احملكمة الدوليـة  ”(

  ،٢٠٠٩مايو /أيار ٢٩لرواندا املؤرخة 
ــشري   ــه وإذ يـ ــؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٢٧ إىل قراراتـ ــار٢٥املـ ــايو / أيـ  ١٥٨١ و ،١٩٩٣مـ

 / نيــسان٢٠املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٧ و ،٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١٨املــؤرخ ) ٢٠٠٥(
) ٢٠٠٥ (١٦٢٩ و ،٢٠٠٥يوليـــه / متـــوز٢٦املـــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٣ و ،٢٠٠٥أبريـــل 
ــر / شــباط٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٦٠ و ،٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٣٠املــؤرخ   ،٢٠٠٦فرباي

ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٦٨ و ــسان١٠املــــ ــل / نيــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٠٠ و ،٢٠٠٦أبريــــ املــــ
 ١٨٤٩  و ،٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩ؤرخ  امل) ٢٠٠٨ (١٨٣٧ و   ،٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٠

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢املؤرخ ) ٢٠٠٨(
ــه  وإذ يـــشري   أغـــسطس / آب٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ بـــصفة خاصـــة إىل قراريـ
 اللذين يدعو فيهمـا جملـس األمـن     ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ و   ٢٠٠٣

 ة مــن أجــل إمتــام التحقيقــات حبلــول هنايــة عــام احملكمــة الدوليــة إىل اختــاذ مجيــع التــدابري املمكنــ 
، وإمتـام مجيـع     ٢٠٠٨، وإمتام مجيع أنشطة حماكمات املرحلة االبتدائية حبلول هناية عـام            ٢٠٠٤

  ،٢٠١٠األعمال يف عام 
ــيط علمـــا    ــا ورد  وإذ حيـ ــرمبـ ــاز      يف تقريـ ــتراتيجية اإلجنـ ــشأن اسـ ــة بـ ــة الدوليـ احملكمـ

)S/2009/252 ( ٢٠١٠إجناز مجيع أعماهلا يف عام تقديرها، من أنه لن يتسىن هلا، يف،  
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   يف املقترحات املقدمة من رئيس احملكمة الدولية،وقد نظر  
 عن تصميمه على دعم اجلهود الـيت تبـذهلا احملكمـة الدوليـة يف سـبيل إجنـاز                   وإذ يعرب   

  أعماهلا يف أقرب موعد ممكن،
لقـضاة الـدائمني يف   ل،  )٢٠٠٨ (١٨٣٧، يف قـراره     مددإىل أن جملس األمن      وإذ يشري   

الواليـات  (وتيـودور مـريون     ) الـصني (احملكمة الدولية، مبن فيهم القضاة الدائمون ليـو داتـشون           
فتــرة شــغلهم األعــضاء يف دائــرة االســتئناف، ، )إيطاليــا(وفاوســتو بوكــار ) املتحــدة األمريكيــة

 كلفــوا يتالقــضايا الــحلــني االنتــهاء مــن  أو ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١حــىت ملناصــبهم 
  بالنظر فيها، أيهما أقرب،

فعاليــة ملناصــبهم القــضاة املعنــيني شــغل عــن أملــه يف أن يعــزز متديــد فتــرة  وإذ يعــرب   
  حملكمة الدولية،اخلاصة بااإلجراءات القضائية ويسهم يف تنفيذ استراتيجية اإلجناز 

اب الـدين   وحممـد شـه   ) اململكة املتحدة ( أن القضاة الدائمني إيان بونومي       وإذ يالحظ   
  من احملكمة الدولية،استقالوا قد ) بلجيكا(وكريستني فان دين فينغريت ) غيانا(

 باستصواب السماح لألمني العام بتعيني قاض خمصص إضـافة إىل القـضاة             واقتناعا منه   
، وذلــك كتــدبري  قاضــيا١٢ وعــددهم املخصــصني املــأذون بتعيينــهم مبوجــب النظــام األساســي 

حيـيط   وإذاض احتيـاطي إلحـدى احملاكمـات،     الدوليـة مـن انتـداب قـ       مؤقت، لـتمكني احملكمـة      
  بتأكيد رئيس احملكمة الدولية بأن هذا التدبري املؤقت سيتخذ يف حدود املوارد املتاحة،علما 

 بـضرورة زيـادة عـدد أعـضاء دائـرة االسـتئناف يف ضـوء الزيـادة                  واقتناعا منـه كـذلك      
   عند إجناز إجراءات احملاكمة،املتوقعة يف عبء العمل يف دائرة االستئناف

لنظر بـا أي قـاض مـن قـضاة دائـرة االسـتئناف       تكليـف    ضرورة ضمان عدم     وإذ يؤكد   
  لنظر فيها يف املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية،كلف بايف أي قضية 

   املمكنة إلجناز أعماهلا سريعا، احملكمة الدولية على اختاذ مجيع التدابريوإذ حيث  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،رفوإذ يتص  
يف احملكمة الدوليـة  أن يستعرض مسألة متديد فترة شغل القضاة الدائمني     يقرر    - ١  

، يف ضـوء    ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ ملناصـبهم، حبلـول      األعضاء يف دائـرة االسـتئناف     
  جناز؛حترزه احملكمة الدولية من تقدم يف تنفيذ استراتيجية اإل ما
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ــي  - ٢   ــدد ررقـ ــرة     ل أن ميـ ــضاء يف دائـ ــة األعـ ــة الدوليـ ــدائمني يف احملكمـ ــضاة الـ لقـ
ــة أمســاؤهم   ــرة شــغلهم ملناصــبهم  االســتئناف التالي  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١حــىت فت

  :االنتهاء من القضايا اليت كلفوا بالنظر فيها، أيهما أقربحىت  أو
  )مالطة(يوس غكارمل أ  -  
  )فرنسا(ونييت  كلود أنت-جان   -  
  )أملانيا(كريستوف فلوغه   -  
  )كوريا اجلنوبية( غون كون -أو   -  
  )جنوب أفريقيا(باكوين جاستيس مولوتو   -  
  )هولندا(ألفونس أوري   -  
  )أستراليا(كيفن باركر   -  
  )جامايكا(باتريك روبنسون   -  

اململكــة (لقــضاة الــدائمني املعيــنني ليحلــوا حمــل إيــان بونــومي  أن ميــدد ل يقــرر  - ٣  
فتــرة شــغلهم ) بلجيكــا(وكريــستني فــان دن فيــنغريت ) غيانــا(وحممــد شــهاب الــدين ) املتحــدة

أو حلني االنتهاء من القضايا الـيت سـيكلفون     ،  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  ملناصبهم  
  بالنظر فيها، أيهما أقرب؛

لقــضاة املخصــصني العــاملني حاليــا يف احملكمــة الدوليــة التاليــة  أن ميــدد ل يقــرر  - ٤  
 حلـني االنتـهاء مـن       أو ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١حـىت   فترة شغلهم ملناصـبهم     أمساؤهم  

  :القضايا اليت كلفوا بالنظر فيها، أيهما أقرب
  )ترينيداد وتوباغو(ميلفيل بايرد   -  
  )األرجنتني(درو ديفيد يب  -  
  )زمبابوي(ونزا إليزابيث غو  -  
  )الدامنرك(فريدريك هارهوف   -  
  )التفيا(أولديس كينيس   -  
  )إيطاليا(فالفيا التانزي   -  
  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( ميب ميندوا -أنطوان كيسيا   -  
  )فرنسا(ميشيل بيكار   -  
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  )هنغاريا(أرباد براندلري   -  
  )سويسرا(ستيفان تريشسل   -  

ة املخصصني غري املعينني حاليا للعمل يف احملكمـة الدوليـة           لقضاأن ميدد ل  يقرر    - ٥  
االنتـهاء   أو حـىت   ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١حىت  فترة شغلهم ملناصبهم    التالية أمساؤهم   

  : يكلفون بالنظر فيها، أيهما أقرب أي قضايا قدمن
  )هولندا(فرانز بودوين   -  
  )جزر البهاما(تون هول ريب  -  
  )لندافن(راميو الهيت   -  
  )اجلمهورية العربية السورية(جودت نابويت   -  
  )نيجرييا( إهيمي -شيوما إغوندو نووسو   -  
  )زامبيا(بريسكا ماتيمبا نياميب   -  
  )غيانا(برينمور بوالرد   -  
  )مدغشقر(فونيمبوالنا راسوزاناين   -  
  )ماليزيا(تان سري داتو األمني حاجي حممد يونس   -  

املخصصني هارهوف، والتـانزي، ومينـدوا، وبرانـدلري،    السماح للقضاة  يقرر    - ٦  
وترشــسل بالعمــل يف احملكمــة الدوليــة لفتــرة تتجــاوز إمجــايل مــدة اخلدمــة املنــصوص عليهــا يف   

  ا من النظام األساسي للمحكمة الدولية؛نيثامكررا  ١٣ من املادة ٢الفقرة 
يس احملكمــة  أنــه جيــوز لألمــني العــام أن يعــني، بنــاء علــى طلــب مــن رئــ  يقــرر  - ٧  

الدولية، قضاة خمصصني إضافيني إلجناز احملاكمـات اجلاريـة أو إجـراء حماكمـات إضـافية، حـىت           
لو جتاوز العدد الكلي للقضاة املخصصني العاملني يف احملكمة الدولية، مـن حـني آلخـر وبـصفة                

 مـن  ١٢ مـن املـادة     ١ثين عشر قاضيا حسبما تـنص عليـه الفقـرة           امؤقتة، العدد األقصى احملدد ب    
النظام األساسي للمحكمة الدولية، على أال يتجـاوز عـددهم ثالثـة عـشر قاضـيا كحـد أقـصى                    

ــات، وأن يعــود حبلــول    ــسمرب / كــانون األول٣١يف أي وقــت مــن األوق  إىل العــدد ٢٠٠٩دي
  ثين عشر قاضيا؛ااألقصى احملدد ب

ة  مـن النظـام األساسـي للمحكمـ        ١٤ مـن املـادة      ٤ و   ٣ تعديل الفقـرتني     يقرر  - ٨  
  .باألحكام املبينة يف مرفق هذا القرارواالستعاضة عنهما الدولية 
  .إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر   - ٩  
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  مرفق
  

  ١٤املادة     
  

  أعضاء املكتب وأعضاء الدوائر    
  بتكليـف   الرئيس، بعد التشاور مع القضاة الـدائمني يف احملكمـة الدوليـة،            موقي  - ٣  
مـن النظـام األساسـي     مكـررا  ١٣عيـنني وفقـا للمـادة      املنتخـبني أو    املدائمني  الـ قضاة   من ال  أربعة
وبــصرف النظــر عــن أحكــام . دائــرة االســتئناف وتــسعة قــضاة يف الــدوائر االبتدائيــة لعمــل يفبا

قــضاة ال قـضاة دائمــني إضـافيني مـن    كلـف ، جيــوز للـرئيس أن ي ١٢ مـن املـادة   ٣و  ١ الفقـرتني 
 بعـد    بالعمـل يف دائـرة االسـتئناف،        قضاة وز عددهم أربعة  يتجاال  الدوائر االبتدائية   العاملني يف   

ل كـل قـاض ُينقـل إىل دائـرة          شـغ وتكـون فتـرة     . لنظر فيها با  منهم كلكلف  اليت  القضايا  إجناز  
  . ملناصبهمل القضاة العاملني يف دائرة االستئنافشغ مماثلة لفترة نصبهمل االستئناف
ئـيس احملكمـة الدوليـة، بتكليـف     قوم رئيس هذه احملكمة، بعـد التـشاور مـع ر    ي  - ٤  
 مكـررا   ١٢ وفقـا للمـادة      ني أو معيـن   ني احملكمة الدولية لرواندا، منتخب     من قضاة  نيدائمقاضيني  

عــضوين يف دائــرة االســتئناف وقاضــيني  ك بالعمــلمــن النظــام األساســي للمحكمــة املــذكورة،  
ــة   ــة الدولي ــام ال   . دائمــني يف احملكم ــن أحك ــر ع ــصرف النظ ــرتني وب ــن٣ و ١فق ــادة  م ، ١٢ امل

 قضاة دائمني إضافيني من قـضاة الـدوائر         كلفجلنائية الدولية لرواندا أن ي    لرئيس احملكمة ا   جيوز
لعمـــل يف با  قـــضاةال يتجـــاوز عـــددهم أربعـــة االبتدائيـــة يف احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا

ل شـغ تـرة   وتكـون ف  . لنظر فيهـا  بـا   منـهم  كـل  كلـف     الـيت  قـضايا ، بعـد إجنـاز ال     االسـتئناف  دائرة
ــاض كــل ــرة االســتئناف  ق ــصبهُينقــل إىل دائ ــرة   ملن ــة لفت ــرة  شــغ مماثل ــاملني يف دائ ل القــضاة الع

  . ملناصبهماالستئناف
  


