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  )٢٠٠٩ (١٩٠١القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٦٢٤٣الــــذي اختــ ــانون ١٦، املعقــ  كــ

   ٢٠٠٩ديسمرب /األول
  

  ،إن جملس األمن  
 تـشرين  ٢ برسـاليت األمـني العـام املـوجهتني إىل رئـيس اجمللـس، بتـاريخ                 ذ حييط علمـا   إ  
، )S/2009/601 (٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٣و ) S/2009/571 (٢٠٠٩نـــوفمرب /الثـــاين

) “احملكمــة الدوليــة”(اللــتني أرفــق هبمــا رســالتني مــن رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا  
  ، تباعا، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ و ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٥مؤرختني 
ــشري    ــه وإذ يـ ــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٥٥إىل 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 ٢٠٠٦أكتــ ــوز١٨املــ ــه / متــ  ٢٠٠٨يوليــ
 املــؤرخ )٢٠٠٩ (١٨٧٨، و ٢٠٠٨ديـسمرب  / كــانون األول١٩ملـؤرخ  ا) ٢٠٠٨ (١٨٥٥ و
  ،٢٠٠٩يوليه /متوز ٧

ــه  وإذ يـــشري   أغـــسطس / آب٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ بـــصفة خاصـــة إىل قراريـ
، اللـــذين يـــدعو فيهمـــا جملـــس  ٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٦املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ و ٢٠٠٣

ة من أجل إمتام التحقيقات حبلول هنايـة عـام          إىل اختاذ مجيع التدابري املمكن    الدولية  األمن احملكمة   
، وإمتـام مجيـع     ٢٠٠٨، وإمتام مجيع أنشطة حماكمات املرحلة االبتدائية حبلول هناية عـام            ٢٠٠٤

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

)S/2009/587 ( ٢٠١٠تقديرها، إجناز مجيع أعماهلا يف عام من أنه لن يتسىن هلا، يف،  
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فتــرة واليــة القــضاة الــدائمني  ) ٢٠٠٨ (١٨٧٨لــس مــدد، يف قــراره اجمل إىل أن وإذ يــشري  
ــة، حــىت      ــدوائر االبتدائي ــضاء يف ال ــضاة املخصــصني، األع ــانون األول٣١والق ــسمرب / ك  ٢٠١٠دي

أن يـستعرض مـسألة متديـد        قرب؛ وقـرر  حىت االنتهاء من القضايا اليت كلفوا بالنظر فيها، أيهما أ          أو
كـانون   ٣١، حبلـول    وليـة األعـضاء يف دائـرة االسـتئناف         القـضاة الـدائمني يف احملكمـة الد        واليةفترة  
  ، يف ضوء ما حترزه احملكمة الدولية من تقدم يف تنفيذ استراتيجية إجنازها،٢٠٠٩ديسمرب /األول

) ٢٠٠٨ (١٨٥٥ني العـام يف القـرار       باستصواب متديد اإلذن املمنوح لألمـ     واقتناعا منه     
 املــأذون بتعيينــهم مبوجــب النظــام  التــسعةنية إىل القــضاة املخصــصبتعــيني قــضاة خمصــصني إضــاف

األساسي، وذلك كتدبري مؤقت لتمكني احملكمة الدولية مـن إمتـام احملاكمـات وإجـراء حماكمـات             
   أهداف استراتيجية اإلجناز،لتحقيقإضافية يف أقرب وقت ممكن 

  إجناز أعماهلا،للتعجيل ب احملكمة الدولية على اختاذ مجيع التدابري املمكنة وإذ حيث  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 اعتزامه متديد فترة والية كافة قضاة املرحلة االبتدائية يف احملكمة الدولية،           يؤكد  - ١  

جـدول احملاكمـات املتوقعـة الـذي وضـعته احملكمـة            ، اسـتنادا إىل     ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٣٠حىت  
، أو حــىت ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٣١ومتديــد فتــرة واليــة كافــة قــضاة االســتئناف حــىت   

 إىل رئـيس احملكمـة الدوليـة أن         ويطلباالنتهاء من القضايا اليت كلفوا بالنظر فيها، أيهما أقرب،          
البتدائية ومرحلة االستئناف، يشمل معلومات يقدم إىل اجمللس جدوال مستكمال لقضايا املرحلة ا   

  عن القضاة الذين سيطلب متديد فترة واليتهم أو إعادة تعيينهم يف دائرة االستئناف؛
م احملكمــة الدوليــة احملاكمــات القائمــة أو جتــري حماكمــات ِت أنــه لكــي ُتــيقــرر  - ٢  

املخصـصني العـاملني    إضافية، فإنه جيوز من حني آلخر أن يتجاوز مؤقتـا جممـوع عـدد القـضاة                 
ــرة          ــه الفق ــنص علي ــضاة حــسبما ت ــسعة ق ــصى احملــدد بت ــدد األق ــة الع ــة الدولي ــن ١يف احملكم  م

 من النظام األساسي للمحكمة الدوليـة، علـى أال يتجـاوز عـددهم اثـين عـشر قاضـيا                     ١١ املادة
 ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١كحد أقصى يف أي وقت من األوقات، مع العـودة حبلـول             

  عدد األقصى احملدد بتسعة قضاة؛إىل ال
 كــانون ٣١ القاضــي إيريــك مــوز، رغــم انتــهاء فتــرة واليتــه يف  ُيــِتم أن يقــرر  - ٣  
وحيـيط علمـا    ، قضية سيتاكو الـيت شـرع فيهـا قبـل انتـهاء فتـرة واليتـه؛                  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  ؛ ٢٠١٠فرباير /باعتزام احملكمة الدولية إمتام القضية قبل هناية شباط
  . إبقاء املسألة قيد نظرهارقري  - ٤  

  


