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  )٢٠١٢ (٢٠٨١القرار     
ديــسمرب / كــانون األول١٧ املعقــودة يف ٦٨٨٩الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

٢١٠٢  
  

  ،إن جملس األمن  
/  تـشرين الثـاين  ١٤برسالة األمني العام إىل رئيس جملس األمن املؤرخـة          إذ حييط علما      
ــوفمرب  ــة ا     ) S/2012/845 (٢٠١٢ن ــالة مــن رئــيس احملكم لدوليــة ليوغوســالفيا  املرفقــة هبــا رس
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٩مؤرخة ) “احملكمة الدولية”(السابقة 
 ١٥٠٣ و ١٩٩٣مــــايو / أيــــار٢٥املــــؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٢٧إىل قراراتــــه وإذ يــــشري   

ــؤرخ ) ٢٠٠٣( ــسطس / آب٢٨املـ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ و ٢٠٠٣أغـ ــارس / آذار٢٦املـ مـ
  الدولية،، وإىل قراراته السابقة املتعلقة باحملكمة ٢٠٠٤

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢املـــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٦٦إىل قـــراراه وإذ يـــشري أيـــضا   
 الذي أنشئت مبوجبـه اآلليـة الدوليـة لتـصريف األعمـال املتبقيـة للمحكمـتني اجلنـائيتني                   ٢٠١٠

وطُلب فيه إىل احملكمة الدولية أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة للتعجيل بإجنـاز مجيـع               ) “اآللية”(
ــ ــدى   أعماهل ــد ال يتع ــة يف موع ــانون األول٣١ا املتبقي ــسمرب / ك ــالق  ٢٠١٤دي ــد إلغ ، وأن تع

  احملكمة وتضمن انتقاال سلسا إىل اآللية،
إىل قراراتــه الــسابقة بــشأن متديــد فتــرة عمــل قــضاة احملكمــة الدوليــة   وإذ يــشري أيــضا   

  الدائمني واملخصصني، األعضاء يف الدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف،
إىل أن فــرع اآلليــة اخلــاص باحملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة  إذ يــشري كــذلك و  

، وإذ يرحـــب اخلطـــوات التحـــضريية الـــيت اختـــذت يف ٢٠١٣يوليـــه / متـــوز١ســـيبدأ عملـــه يف 
  الصدد، هذا
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تقييمات احملكمـة الدوليـة الـواردة يف تقريرهـا بـشأن اسـتراتيجية       وإذ يأخذ يف اعتباره     
  ، واجلدول املستكمل للمحاكمات واالستئنافات،)S/2012/847(اإلجناز 

الشواغل اليت أعرب عنها رئـيس احملكمـة الدوليـة بـشأن مـالك املـوظفني،        وإذ يالحظ     
وإذ يؤكــد مــن جديــد أن اســتبقاء املــوظفني أمــر أساســي يف إجنــاز أعمــال احملكمــة الدوليــة يف   

  الوقت احملدد،
  ألمم املتحدة،مبوجب الفصل السابع من ميثاق اوإذ يتصرف   
 إىل احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة أن تتخــذ مجيــع التــدابري        يطلــب  - ١  

املمكنــة إلجنــاز أعماهلــا بأســرع وقــت ممكــن بغيــة تيــسري إغــالق احملكمــة، مــع مراعــاة القــرار     
الذي طُلب فيه إىل احملكمة الدولية أن تنجز إجراءاهتا االبتدائيـة واالسـتئنافية       ) ٢٠١٠ (١٩٦٦

، ويدرك أنه أعـرب عـن القلـق مـن أن متتـد اجلـداول                ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١لول  حب
ديـــسمرب / كـــانون األول٣١الزمنيــة للمحاكمـــات واالستئنافـــــات اجلاريــة فيهـــا إىل مـــا بعــد    

  ؛٢٠١٤
 خطــة ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٥إىل احملكمــة الدوليــة أن تقــدم حبلــول يطلــب   - ٢  

 اإلجناز واإلغالق واالنتقال إىل اآللية، على حنـو مـا أوصـى بـه               موحدة شاملة بشأن استراتيجية   
جملــس مراجعــي احلــسابات، وجــداول زمنيــة مــستكملة ومفــصلة عــن كــل قــضية مــن القــضايا  

  مشفوعة باإلطار الزمين لكل جزء من إجراءات القضية املعنية؛
هــذا  مــن ٢أن يــدرس اخلطــة املوحــدة الــشاملة املــشار إليهــا يف الفقــرة  يقــرر   - ٣  

 بغيـة النظـر فيمـا ينبغـي تقدميـه مـن توصـيات أخـرى مـن          ٢٠١٣يونيه / حزيران ٣٠القرار قبل   
أجــل تيــسري تقــدم احملكمــة الدوليــة يف خطاهــا حنــو إجنــاز أعماهلــا وإغــالق احملكمــة واالنتقــال    

ــة يف أقــرب وقــت ممكــن علــى النحــو املطلــوب يف القــرار      إىل ، وميكــن )٢٠١٠ (١٩٦٦اآللي
تشمل توصيات عن كافة التدابري املمكن اختاذها لتمحيص تـشغيل احملكمـة وعملـها هبـدف          أن

  كفالة استخدام موارد احملكمة بأكرب قدر من الكفاءة وإجناز والية احملكمة؛
علــى أنــه ينبغــي للــدول أن تبــدي تعاونــا كــامال مــع احملكمــة الدوليــة،  يــشدد   - ٤  

  دة احملكمة يف أعماهلا، ومع اآللية؛بسبل منها توفري املعلومات من أجل مساع
 متديــد فتــرة عمــل قــضاة احملكمــة الدوليــة الــدائمني، األعــضاء يف دائــرة   يقــرر  - ٥  

 أو حىت إجنـاز القـضايا الـيت    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١االستئناف، التالية أمساؤهم حىت     
  :كلفوا بالنظر فيها، أيهما أقرب

  )مالطة(كارمل أغيوس   
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  )الصني(ليو داكون   
  )الواليات املتحدة األمريكية(ثيودور مريون   
  )إيطاليا(فوستو بوكار   
  )جامايكا(باتريك روبنسون   
متديـد فتـرة عمـل قـضاة احملكمـة الدوليـة الـدائمني، األعـضاء يف الـدوائر           يقرر    - ٦  

  أو حـىت إجنـاز القـضايا الـيت         ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١االبتدائية التالية أمسـاؤهم حـىت       
  :كلفوا بالنظر فيها، أيهما أقرب

  )فرنسا( كلود أنتونييت -جان   
  )بلجيكا(غي ديلفوا   
  )جزر البهاما(بورتون هول   
  )أملانيا(كريستوف فلوغه   
  )كوريا اجلنوبية( غون كوون -أو   
  )جنوب أفريقيا(باكوين جاستيس مولوتو   
  )اململكة املتحدة(هوارد موريسون   
  )هولندا(ألفونس أوري   
متديد فترة عمل قضاة احملكمة الدولية املخصـصني، األعـضاء يف الـدوائر             يقرر    - ٧  

 أو حــىت إجنــاز القــضايا الــيت كلفــوا ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١االبتدائيــة، التاليــة أمســاؤهم حــىت 
  :بالنظر فيها، أيهما أقرب

  )زمبابوي(إليزابيث غوونزا   
  )فرنسا(ميشيل بيكار   
  )اهنغاري(أرباد براندلري   
  )سويسرا(ستيفان ترشسل   
، )الــدامنرك(متديــد فتــرة عمــل القاضــي املخــصص فريــديريك هرهــوف  يقــرر   - ٨  

 أو حــىت إجنــاز القــضايا ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٣١العــضو يف الــدوائر االبتدائيــة، حــىت 
  اليت كلف بالنظر فيها، أيهما أقرب؛
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خصـصني، األعـضاء يف الـدوائر       متديد فترة عمل قضاة احملكمة الدولية امل      يقرر    - ٩  
 أو حـىت إجنـاز القـضايا الـيت          ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١االبتدائية، التالية أمساؤهم حىت     
  :كلفوا بالنظر فيها، أيهما أقرب

  )ترينيداد وتوباغو(ملفيل بريد   
  )إيطاليا(فالفيا التانزي   
  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( ميب مندوا -أنطوان كيسيا   
  .إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر   - ١٠  
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