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  )٢٠٠٨ (١٨٤٩القرار     
      ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢، املعقودة يف ٦٠٤٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  إن جملس األمن،   
 كــانون ٥ برســالة األمــني العــام املوجهــة إىل رئــيس اجمللــس، املؤرخــة   إذ حيــيط علمــا  
ــسمرب /األول ــيس      ٢٠٠٨دي ــه رئ ــا إلي ــيت وجهه ــالة ال ــا الرس ــق هب ــيت أرف ــة  ، وال ــة الدولي  احملكم

  ،)S/2008/767 (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ليوغوسالفيا السابقة بتاريخ 
، الـذي مسـح     ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٢٠املؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٨٠٠ إىل قراره    وإذ يشري   

بزيـــادة جممـــوع عـــدد القـــضاة اخلاصـــني املعيـــنني يف وقـــت مـــا لـــدى دوائـــر احملكمـــة الدوليـــة 
ــسابقة   ــالفيا الـــ ــة احمل(ليوغوســـ ــة الدوليـــ ــىت  ١٦إىل ) كمـــ ــيا، حـــ ــانون األول٣١ قاضـــ /  كـــ

  ،٢٠٠٨ ديسمرب
 قاضـيا خاصـا مكلفـا بقـضايا،     ١٤أن للمحكمة الدولية حاليا ما جمموعه وإذ يالحظ    

، ٢٠٠٩ فربايـر / شـباط  ١٢وأن ثالثة منهم مكلفون بقضية يتوقع صدور األحكام فيها حبلـول            
ديـسمرب  /كـانون األول   ١٥رر فتحهـا يف     وأن تعيني قاض خاص إضايف لقـضية أخـرى مـن املقـ            

  ، ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٢، حىت ١٥ع جمموع عدد القضاة اخلاصني إىل  سريف٢٠٠٨
 دعـــا ٢٠٠٣أغـــسطس / آب٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣إىل أن قـــراره وإذ يـــشري   

احملكمة الدولية إىل اختاذ مجيع التـدابري املمكنـة مـن أجـل االنتـهاء مـن التحقيقـات حبلـول هنايـة                       
، وإمتـام مجيـع     ٢٠٠٨، وإمتام مجيع أنشطة حماكمات املرحلة االبتدائية حبلول هنايـة           ٢٠٠٤ عام

 ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٦املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤، وإىل أن القــرار ٢٠١٠األعمــال يف عــام 
  شدد على أمهية التنفيذ الكامل الستراتيجية اإلجناز للمحكمة، 
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 االسـتثنائي املمنـوح لألمـني العـام يف القـرار            باستصواب متديد هـذا اإلذن    واقتناعا منه     
ــة        ) ٢٠٠٨ (١٨٠٠ ــال احملاكمــات اجلاري ــن إكم ــة م ــة الدولي ــتمكني احملكم ــت ل ــدبري مؤق كت

  وإجراء حماكمات إضافية يف أقرب وقت ممكن، بغية تلبية أهداف استراتيجية إجناز مهمتها،
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف   
أنه جيوز لألمني العام أن يعني، يف حدود املوارد احلالية، قـضاة خاصـني إضـافيني     قرر  ي  

إجـراء حماكمـات إضـافية،     بناء على طلب رئيس احملكمة الدولية إلكمال احملاكمات اجلارية أو       
حىت لو جتاوز العدد الكلي للقضاة اخلاصني يف دوائر احملكمة من حني إىل آخـر وبـصفة مؤقتـة                   

ــه الفقــرة     قاضــيا،١٢ ــذي نــصت علي مــن النظــام األساســي  ) ١( ١٢  وهــو العــدد األقــصى ال
 قاضـيا يف أي وقـت مـن األوقـات وأن يعـود              ١٦للمحكمة الدولية، على أال يتجـاوز عـددهم         

  ؛٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٨ قاضيا حبلول ١٢إىل العدد األقصى احملدد بـ 
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  

 
  
  


