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  )٢٠١٠ (١٩٥٥القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٦٤٤٧الــــذي اختــ ــانون ١٤، املعقــ  كــ

  ٢٠١٠ديسمرب /األول
  

  ،إن جملس األمن  
 األمـن بتـاريخ      األمني العـام إىل رئـيس جملـس        تني اللتني وجههما  رسالالب ذ حييط علماً  إ  

 ٢٠١٠نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٢٣و ، )S/2010/513( ٢٠١٠ أكتــــوبر/تــــشرين األول ١٣
)S/2010/598(   ــةاحملكمــة، وأرفــق هبمــا رســائل مــن رئــيس ــة  اجلنائي ــدا الدولي احملكمــة ” (لروان

 أرفقتا بالرسـالة األوىل، وواحـدة       ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣ و ٢٠، اثنتان مؤرختان    )“الدولية
   أرفقت بالرسالة الثانية،٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين ١٢مؤرخة 
ــشري   ــهوإذ يـ ــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٥٥  إىل قراراتـ ــاين ٨املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ، ١٩٩٤نـ

املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٩ و ١٩٩٨أبريـــــــل / نيـــــــسان٣٠املـــــــؤرخ ) ١٩٩٨ (١١٦٥ و
ــاين  ٣٠ ــشرين الثــ ــوفمرب /تــ ــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤١١ و ٢٠٠٠نــ ــار١٧املــ ــايو / أيــ  ٢٠٠٢مــ
املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧١٧ و ٢٠٠٢أغــــــــسطس / آب١٤املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٣١ و

ــشرين األول ١٣ ــوبر/تــ ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٤ و ٢٠٠٦ أكتــ ــوز١٨املــ ــه / متــ  ٢٠٠٨يوليــ
 املــؤرخ )٢٠٠٩ (١٨٧٨، و ٢٠٠٨ديـسمرب  / كــانون األول١٩املـؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٨٥٥ و
ــوز ٧ ــه /متــ ــؤ) ٢٠٠٩ (١٩٠١ و ،٢٠٠٩يوليــ ــانون األول١٦رخ املــ ــسمرب / كــ  ٢٠٠٩ديــ
  ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٩املؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٣٢ و

ــه  وإذ يـــشري   أغـــسطس /آب ٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ بـــصفة خاصـــة إىل قراريـ
 فيهمـا جملـس األمـن    دعـا ، اللذين   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ و   ٢٠٠٣

إىل اختــاذ مجيـــع التــدابري املمكنـــة مــن أجـــل إمتــام التحقيقـــات حبلــول هنايـــة      الدوليـــة احملكمــة  
، وإمتـام  ٢٠٠٨ ، وإمتام مجيع أنشطة حماكمات املرحلـة االبتدائيـة حبلـول هنايـة عـام          ٢٠٠٤ عام

  ،٢٠١٠مجيع األعمال يف عام 
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ــيط علمـــا    ــشأن      وإذ حيـ ــة بـ ــة الدوليـ ــر احملكمـ ــا ورد يف تقريـ ــاز  امبـ ــتراتيجية اإلجنـ سـ
)S/2010/574 ( ٢٠١٠من أنه لن يتسىن هلا، يف تقديرها، إجناز مجيع أعماهلا يف عام ،  

ــرة االســتئناف، و    وإذ يالحــظ   ــهم إىل دائ ــضاء دائمــني ســيتم نقل ــة ق أن أحــد  أن أربع
كُلفـــوا  مـــن القـــضايا الـــيت م عنـــد انتـــهائه، وذلـــكالقـــضاة الـــدائمني ســـوف يغـــادر احملكمـــة

  فيها، بالنظر
ــه    ــا منـ ــرار    واقتناعـ ــام يف القـ ــني العـ ــوح لألمـ ــد اإلذن املمنـ ــصواب متديـ  ١٩٠١ باستـ

بتعــيني قــضاة خمصــصني إضــافة إىل القــضاة املخصــصني التــسعة املــأذون بتعيينــهم         ) ٢٠٠٩(
األساسي للمحكمة الدولية، وذلك كتدبري مؤقت لتمكني احملكمـة الدوليـة مـن             مبوجب النظام   

سـتراتيجية  اإمتام احملاكمات وإجراء حماكمـات إضـافية يف أقـرب وقـت ممكـن لتحقيـق أهـداف                   
  اإلجناز، 
   احملكمة على اختاذ مجيع التدابري املمكنة للتعجيل باجناز أعماهلا،وإذ حيث  
فقـدان املـوظفني    عرب عنها رئـيس احملكمـة الدوليـة بـشأن           الشواغل اليت أ   يالحظوإذ    

 أن االحتفاظ باملوظفني أمر أساسـي إلجنـاز أعمـال احملكمـة           وإذ يؤكد من جديد   ذوي اخلربة،   
  الدولية يف حينها،

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــِتم القاضــيان جوزيــف أســوكا دا ســيلفا وتغ  يقــرر  - ١   ريــد حكمــت، رغــم   أن ُي

 الـيت   نيندينـديليمانا وآخـر   ، قـضية    ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١انتهاء فترة واليتـهما يف      
 بـاعتزام احملكمـة الدوليـة إمتـام القـضية قبـل       وحيـيط علمـا  شرعا فيها قبل انتهاء فتـرة واليتـهما؛     

  ؛٢٠١١مارس /هناية آذار
ء فتـــرة واليتـــه يف ي، رغـــم انتـــها أن ُيـــِتم القاضـــي جوزيـــف ماسانـــش يقـــرر  - ٢  

 اليت شرع فيها قبـل انتـهاء فتـرة واليتـه؛        هاتيغكيمانا، قضية   ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٣١
  ؛٢٠١١ يناير/كانون الثاين باعتزام احملكمة الدولية إمتام القضية قبل هناية وحييط علما

اء إجـر احلاليـة أو    إمتـام احملاكمـات     لكي تـتمكن احملكمـة الدوليـة مـن           أنه   يقرر  - ٣  
جممـوع عـدد القـضاة املخصـصني        جيوز مؤقتا، من حـني آلخـر، أن يتجـاوز           حماكمات إضافية،   

 مـن   ١١ مـن املـادة      ١ قضاة حسبما تنص عليـه الفقـرة         ةاحلد األقصى احملدد بتسع   فيها  العاملني  
النظام األساسي للمحكمة الدولية، على أال يتجاوز عددهم اثين عشر قاضـيا كحـد أقـصى يف                 

ــن األ   إىل العــدد ٢٠١١ ديــسمرب/كــانون األول ٣١وقــات، مــع العــودة حبلــول    أي وقــت م
   قضاة؛ ةاألقصى احملدد بتسع
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ــة مبــا يكفــي مــن املــوظفني إلجنــاز     يكــرر تأكيــد  - ٤   ــة تزويــد احملكمــة الدولي  أمهي
 باألمانة العامة وهيئات األمم املتحدة املعنية األخـرى أن تواصـل العمـل              ويهيبأعماهلا بسرعة   
كمة الدولية إلجياد حلول عملية ملعاجلة هذه املسألة مع اقتـراب احملكمـة الدوليـة         مع مسجل احمل  

 يف الوقـت ذاتـه باحملكمـة الدوليـة أن جتـدد جهودهـا للتركيـز علــى        ويهيـب مـن إجنـاز أعماهلـا،    
  مهامها األساسية؛

  . أن ُيبقي املسألة قيد نظرهيـقـرر  - ٥  
  


