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  )٢٠١٠ (١٩٥٤القرار     
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٤، املعقودة يف ٦٤٤٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
) S/2010/599 (٢٠١٠ر  ـــ نوفمب/يـــ  تـشرين الثان   ٢٣ة املؤرخة   ــ بالرسال إذ حييط علما    

 / تـشرين الثـاين    ٩لة املؤرخـة    لـس الـيت أرفقـت هبـا الرسـا         اجملاملوجهة من األمني العام إىل رئيس       
  ،)“احملكمة الدولية”(الدولية ليوغوسالفيا السابقة   املوجهة من رئيس احملكمة ٢٠١٠نوفمرب 

 ١٥٨١ و ١٩٩٣مــــايو / أيــــار٢٥املــــؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٢٧ إىل قراراتــــه وإذ يــــشري  
ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ـــ كان١٨املـــــ ــاينـــــــ ــاير /ون الثـــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٧ و ٢٠٠٥ينـــــ املـــــ

ــ/نيـــسان ٢٠ ـــامل) ٢٠٠٥ (١٦١٣ و ٢٠٠٥ل أبريـ  ١٦٢٩ و ٢٠٠٥يوليـــه / متـــوز٢٦ؤرخ ــ
 / شــــباط٢٨املــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٦٠ و ٢٠٠٥ســــبتمرب / أيلــــول٣٠املــــؤرخ ) ٢٠٠٥(

ــر ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٦٨  و٢٠٠٦ فربايـ ــسان١٠املـ ــل / نيـ ) ٢٠٠٨ (١٨٠٠ و ٢٠٠٦أبريـ
 ٢٠٠٨ســـبتمرب / أيلـــول٢٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٣٧ و ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط٢٠املـــؤرخ 

ــسمرب / كــانون األول١٢املــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٤٩ و ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٧٧ و ٢٠٠٨دي امل
 ٢٠٠٩ديـــــسمرب / كــــانون األول ١٦املــــؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٩٠٠ و ٢٠٠٩يوليــــه  /متــــوز  ٧
  ،٢٠١٠يونيه / حزيران٢٩املؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٣١ و

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

األمن احملكمة الدوليـة إىل اختـاذ مجيـع التـدابري املمكنـة مـن أجـل إهنـاء التحقيقـات حبلـول هنايـة                  
، وإمتـام  ٢٠٠٨، وإمتام مجيع أنشطة حماكمات املرحلـة االبتدائيـة حبلـول هنايـة عـام           ٢٠٠٤ عام

  ،٢٠١٠مجيع األعمال يف عام 
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ــا وإذ   ــا ورد ف  حيــيط علم ـــمب ـــي تقريـ ــش  ـ ــة ب ــة الدولي أن اســتراتيجية اإلجنــاز  ـــر احملكم
)S/2010/588 (؛٢٠١٠ إجناز مجيع أعماهلا يف عام ،من أنه لن يتسىن هلا، يف تقديرها  

   احملكمة الدولية على اختاذ مجيع التدابري املمكنة للتعجيل بإجناز أعماهلا،وإذ حيث  
فقـدان املـوظفني    بـشأن    أعرب عنها رئـيس احملكمـة الدوليـة          الشواغل اليت  يالحظوإذ    

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

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 كـانون  ٣١ أن يأذن للقاضي كيفن باركر، رغـم انتـهاء فتـرة واليتـه يف                يقرر  - ١  
، بإمتام قضية دوردفيتش اليت شرع فيها قبل انتـهاء فتـرة واليتـه؛ وحيـيط                ٢٠١٠ديسمرب  /األول

  ؛ ٢٠١١فرباير /علما باعتزام احملكمة الدولية إمتام هذه القضية حبلول هناية شباط
ــرر  - ٢   ــديس  يقـ ــي أولـ ــأذن للقاضـ ــه يف    أن يـ ــرة واليتـ ــهاء فتـ ــم انتـ ــيس، رغـ كينـ

ن الـيت شـرع فيهـا قبـل انتـهاء           ي، بإمتام قضية غوتوفينا وآخـر     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٣١
ــا بــــاعتزام احملكمــــة الدوليــــة إمتــــام هــــذه القــــضية     ــة قبــــل فتــــرة واليتــــه؛ وحيــــيط علمــ هنايــ

  ؛٢٠١١ مارس/آذار
وليـة مبـا يتجـاوز جممـوع         السماح للقاضي كينيس بالعمل يف احملكمة الد       يقرر  - ٣  

مــن النظــام األساســي ، ثانيــا امكــّرر ١٣ مــن املــادة ٢فتــرة اخلدمــة املنــصوص عليهــا يف الفقــرة 
  للمحكمة الدولية؛

ــدي  - ٤   ــة مبــا يكفــي مــن املــوظفني إلجنــاز      كــرر تأكي ــة تزويــد احملكمــة الدولي أمهي
ية األخـرى أن تواصـل العمـل         باألمانة العامة وهيئات األمم املتحدة املعن      ويهيب  بسرعة أعماهلا

مع مسجل احملكمة الدولية إلجياد حلول عملية ملعاجلة هذه املسألة مع اقتـراب احملكمـة الدوليـة           
 يف الوقـت ذاتـه باحملكمـة الدوليـة أن جتـدد جهودهـا للتركيـز علــى        ويهيـب مـن إجنـاز أعماهلـا،    
   مهامها األساسية؛

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقـرر  - ٥  
  


