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  )٢٠٠٩( ١٩٠٠القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف٦٢٤٢ الــ ــانون ١٦ ، املعقــ   / األولكــ

  ٢٠٠٩ديسمرب 
  

  إن جملس األمن،  
 تــشرين ٢٨برســالة األمــني العــام املوجهــة إىل رئــيس اجمللــس، بتــاريخ  ذ حيــيط علمــا إ  
ة الدوليـة ليوغوسـالفيا     ، اليت أرفق هبا رسالة رئيس احملكم      )S/2009/570 (٢٠٠٩أكتوبر  /األول

  ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٩املؤرخة ) “احملكمة الدولية”(السابقة 
ــشري   ــه وإذ يـ ــؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٢٧ إىل قراراتـ ــار٢٥املـ ــايو / أيـ  ١٥٨١ ، و١٩٩٣مـ

/  نيــسان٢٠املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٧، و ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١٨املــؤرخ ) ٢٠٠٥(
) ٢٠٠٥ (١٦٢٩، و ٢٠٠٥يوليـــه /وز متـــ٢٦املـــؤرخ ) 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  ٢٩املؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٨٣٧، و   ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٠

ــانو١٢املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٨( املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٧٧، و ٢٠٠٨ديـــــــسمرب /ن األول كـــــ
  ،٢٠٠٩يوليه /متوز ٧

  / آب٢٨املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣بـــــــصفة خاصـــــــة إىل قراريـــــــه  وإذ يـــــــشري   
، اللــذين يــدعو فيهمــا ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٦املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤  و٢٠٠٣أغــسطس 

ام التحقيقـات حبلـول      إىل اختاذ مجيـع التـدابري املمكنـة مـن أجـل إمتـ               الدولية جملس األمن احملكمة  
، ٢٠٠٨، وإمتام مجيـع أنـشطة حماكمـات املرحلـة االبتدائيـة حبلـول هنايـة عـام                   ٢٠٠٤ هناية عام 

  ،٢٠١٠وإمتام مجيع األعمال يف عام 
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ــيط علمـــا    ــاز      وإذ حيـ ــتراتيجية اإلجنـ ــشأن اسـ ــة بـ ــة الدوليـ ــر احملكمـ ــا ورد يف تقريـ  مبـ
)S/2009/589 (٢٠١٠از مجيع أعماهلا يف عام من أنه لن يتسىن هلا، يف تقديرها، إجن،  

فتــرة واليــة القــضاة ) ٢٠٠٨ (١٨٧٧ مــدد، يف قــراره  األمــن إىل أن جملــسوإذ يــشري  
 أو حــىت االنتــهاء مــن ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١الــدائمني والقــضاة املخصــصني حــىت 

 يــةوالالقــضايا الــيت كلفــوا بــالنظر فيهــا، أيهمــا أقــرب؛ وقــرر أن يــستعرض مــسألة متديــد فتــرة  
 كـــانون ٣١ األعـــضاء يف دائـــرة االســـتئناف، حبلـــول  ،القـــضاة الـــدائمني يف احملكمـــة الدوليـــة 

، يف ضـــــوء مـــــا حتـــــرزه احملكمـــــة الدوليـــــة مـــــن تقـــــدم يف تنفيـــــذ  ٢٠٠٩ديـــــسمرب /األول
  ،اإلجناز استراتيجية
 باستصواب السماح بأن يتجاوز مؤقتا جممـوع عـدد القـضاة املخصـصني              واقتناعا منه   

 ١  الفقـرة  حـسبما تـنص عليـه     قاضيا  باثين عشر   حملكمة الدولية احلد األقصى احملدد      العاملني يف ا  
  النظام األساسي للمحكمة الدولية، من ١٢من املادة 
  إجناز أعماهلا،للتعجيل ب احملكمة الدولية على اختاذ مجيع التدابري املمكنة وإذ حيث  
  فصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبوجب الوإذ يتصرف  
ــرة واليــة كافــة قــضاة املرحلــة االبتدائيــة يف احملكمــة     يؤكــد  - ١    اعتزامــه متديــد فت

، استنادا إىل جدول احملاكمات املتوقعـة الـذي وضـعته           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠الدولية، حىت   
، ٢٠١٢ديــسمرب / كـانون األول ٣١احملكمـة ومتديـد فتـرة واليـة كافـة قـضاة االسـتئناف حـىت         

 إىل رئـيس احملكمـة   ويطلـب حىت االنتهاء من القضايا اليت كلفوا بالنظر فيها، أيهمـا أقـرب،          أو
 الدولية أن يقدم إىل اجمللـس جـدوال مـستكمال لقـضايا املرحلـة االبتدائيـة ومرحلـة االسـتئناف،                   

يف  معلومـــات عـــن القـــضاة الـــذين ســـيطلب متديـــد فتـــرة واليتـــهم أو إعـــادة تعيينـــهم  يـــشمل
  االستئناف؛ دائرة

ــرر  - ٢   ــِتم أن يقـ ــيان كيمـــربيل بروســـت  ُيـ ــدا( القاضـ ــتول  ) كنـ ــورن سـ واويل بيـ
، قـضية بوبـوفيتش    ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١، رغم انتهاء فترة واليتهما يف       )النرويج(

قبـل   إمتام القضية    ة علما باعتزام احملكمة الدولي    وحييطاليت شرعا فيها قبل انتهاء فترة واليتهما؛        
  ؛٢٠١٠مارس /هناية آذار
يتجـــاوز مؤقتـــا جممـــوع عـــدد القـــضاة  ه جيـــوز أن  يف هـــذا الـــصدد أنـــيقـــرر  - ٣  

 حـسبما تـنص    قاضـيا    بـاثين عـشر   املخصصني العاملني يف احملكمـة الدوليـة احلـد األقـصى احملـدد              
يتجـاوز عـددهم      من النظام األساسي للمحكمة الدولية، علـى أال        ١٢ من املادة    ١ عليه الفقرة 
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ــة ــول       ثالث ــودة حبل ــع الع ــات، م ــصى يف أي وقــت مــن األوق   / آذار٣١ عــشر قاضــيا كحــد أق
  اثين عشر قاضيا؛ ب إىل العدد األقصى احملدد٢٠١٠مارس 

ــرر  - ٤   ــسماح للقيق ني املخصــصني بروســت وســتول بالعمــل يف احملكمــة    يضــا ال
 مكـررا ثانيـا   ١٣ادة  من املـ ٢الدولية مبا يتجاوز جمموع فترة اخلدمة املنصوص عليها يف الفقرة     

  من النظام األساسي للمحكمة الدولية؛
  . أن ُيبقي املسألة قيد نظرهيـقـرر  - ٥  

  


