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  )٢٠١١ (٢٠٢٩القرار     
      ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ املعقودة يف ٦٦٩٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  ،إن جملس األمن  
 ٢٠١١ديــــــسمرب / كــــــانون األول١٦ تني املــــــؤرختني بالرســــــالإذ حيــــــيط علمــــــا  

)S/2011/780 (  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٠و (S/2011/781) عـام   من األمني ال   تنياملوجه
مــن رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  واللــتني أرفــق هبمــا رســالتني مــوجهتني  إىل رئــيس اجمللــس 

 كــانون ١٣ و ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٦ تنيمــؤرخ) ‘‘احملكمــة الدوليــة ’’(لروانــدا 
  ،، على التوايل٢٠١١ديسمرب / األول

 ١٩٩٤رب نـــوفم / تـــشرين الثـــاين  ٨املـــؤرخ  ) ١٩٩٤ (٩٥٥ إىل قراراتـــه  وإذ يـــشري   
املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ و ٢٠٠٣أغــــــــسطس / آب٢٨املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ و

  ، وقراراته السابقة يف ما يتعلق باحملكمة الدولية،٢٠٠٤مارس /آذار ٢٦
ــضا    ــشري أيـ ــراره وإذ يـ ــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٦٦ إىل قـ ــانون األول٢٢املـ ــسمرب / كـ ديـ
بقيــة للمحكمــتني اجلنــائيتني ، الــذي أنــشأ مبوجبــه اآلليــة الدوليــة لتــصريف األعمــال املت ٢٠١٠

وطلب إىل احملكمة الدولية أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة من أجـل التعجيـل بإجنـاز                ) “اآللية”(
ــصاه     ــة يف موعــد أق ــا املتبقي ــع أعماهل ــسمرب / كــانون األول٣١مجي ــّدة  ٢٠١٤دي ــّد الع ، وأن تع

  إلغالقها وتضمن االنتقال السلس إىل العمل باآللية،
 إىل أن فرع اآللية الدولية لتـصريف أعمـال احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة             كوإذ يشري كذل    

  ،٢٠١٢يوليه / متوز١لرواندا سيباشر أعماله يف 
ــا    ــشأن اســتراتيجية     وإذ حيــيط علم ــا ب ــواردة يف تقريره ــة ال ــة الدولي ــديرات احملكم  بتق
   االستئناف،وباجلدول احملدَّث لقضايا املرحلة االبتدائية ومرحلة) S/2011/731(اإلجناز 
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 إىل أنـه عنـد االنتـهاء مـن القـضايا الـيت كُلِّـف القـضاة بـالنظر فيهـا، سـُينقل                        وإذ يشري   
 خمصـصان ثالثة قضاة دائمني من الدائرة االبتدائيـة إىل دائـرة االسـتئناف فيمـا سـيغادر قاضـيان                   

  احملكمة الدولية،
ها العـام بـشأن     الشواغل الـيت أعـرب عنـها رئـيس احملكمـة الدوليـة ومـدعي               وإذ يالحظ   

 أن االحتفــاظ بــاملوظفني أمــر أساســي إلجنــاز أعمــال  وإذ يؤكــد مــن جديــدمــالك املــوظفني، 
  احملكمة الدولية يف حينها،

 إىل أن احملكمـــة الدوليـــة مـــا زالـــت تواجـــه مـــشاكل يف نقـــل  وإذ يـــشري مـــع القلـــق  
  األشخاص الذين ُبرئت ساحتهم واألشخاص املدانني الذين أمتوا مدة عقوبتهم،

 احملكمة الدولية على اختاذ مجيـع التـدابري املمكنـة إلجنـاز عملـها سـريعا علـى                   وإذ حيث   
  ،)٢٠١٠ (١٩٦٦حنو ما طُلب يف القرار 

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 أن ميدد فترة عمـل القـضاة الـدائمني العـاملني يف احملكمـة الدوليـة التاليـة                   يقرر  - ١  
 أو حلــني االنتــهاء ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٣٠الــدائرة االبتدائيــة، حــىت يف عــضاء واأل أمســاؤهم،

  :القضايا املكلفني هبا، أيهما أقرب من
  )سانت كيتس ونيفيس(تشارلز مايكل دينيس بايرون   -    
  )باكستان(خالدة رشيد خان   -    
  )مجهورية ترتانيا املتحدة(سيكوليه . ويليام هـ  -    
  ؛)االحتاد الروسي(خبتيار توزموخاميدوف   -    

 أن ميدد فترة عمل القضاة املخصصني العاملني يف احملكمة الدولية التاليـة             يقرر  - ٢  
 أو حلــني االنتــهاء ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٣٠ الــدائرة االبتدائيــة، حــىت  يفعــضاءواألأمســاؤهم، 

  :القضايا املكلفني هبا، أيهما أقرب من
  )الكامريون(ي فلونس ريتا أر  -    
  )أوغندا(سولومي بالونغي بوسا   -    
  )اجلمهورية التشيكية(روبرت فرمير   -    
  )الدامنرك(فاغن يوينسن   -    
  )بوركينا فاسو(غبريداو غوستاف كام   -    
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  )كينيا(يل غاكوجيا موتوغا   -    
  )مجهورية كوريا(بارك  - سيون كي  -    
  ؛)مدغشقر(مباراين مامي ريتشارد راجونسون   -    

ــة مبــا يكفــي مــن املــوظفني إلجنــاز     يكــرر تأكيــد  - ٣   ــة تزويــد احملكمــة الدولي  أمهي
 هبيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة أن تكثــف التعــاون مــع األمانــة العامــة  ويهيــبأعماهلــا بــسرعة، 

ومسجِّل احملكمة الدولية وأن تتبع هنجا مرناً من أجل إجيـاد حلـول عمليـة ملعاجلـة هـذه املـسألة                   
جتـدد    باحملكمـة الدوليـة أن     يف الوقـت ذاتـه    ويهيـب   كمة الدولية من إجنـاز أعماهلـا،        باقتراب احمل 

  جهودها للتركيز على مهامها األساسية؛
 مجيع الدول، وال سيما الدول اليت يشتبه أن يكون اهلاربون مـن العدالـة               حيث  - ٤  

ــادة    ــى زي ــا، عل ــاء فيه ــدمي كــ      طلق ــى تق ــة وعل ــا مــع احملكمــة الدولي ــساعدة تكثيــف تعاوهن ل امل
وال سيما لبلوغ هـدف القـبض علـى سـائر اهلـاربني املتـبقني وتـسليمهم بأسـرع                    الضرورية هلا،   

  ميكن؛ ما
ــشيد  - ٥   ــاحتهم        ي ــت س ــذين برئ ــل األشــخاص ال ــى نق ــيت وافقــت عل ــدول ال  بال

 بالـدول األخـرى     ويكـرر إهابتـه   األشخاص املدانني الذين أمتوا مدة عقوبتـهم إىل أراضـيها،            أو
نــها أن تتعــاون مـع احملكمــة الدوليــة وأن تقـدم هلــا كــل املـساعدة الالزمــة يف مــا خيــص    الـيت ميك 
األشــخاص الــذين برئــت ســاحتهم واألشــخاص املــدانني الــذين أمتــوا مــدة عقوبتــهم،           نقــل
  بذلك؛ تقوم أن

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٦  
  


