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 )٢٠٠٨ (١٨٣٧القرار   
ـــال    / أيلـــول٢٩، املعقـــودة يف ٥٩٨٦ذي اعتمـــده جملـــس األمـــن يف جلـــسته  ـــ

 ٢٠٠٨سبتمرب 
 ،األمنجملس إن  
 العـام   األمـني مـن   املوجهة   ،٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤ ةاملؤرخبالرسالة   إذ حييط علما   

رئـيس احملكمـة الدوليـة    إليـه مـن   تـان  املوجهتان هبـا الرسـال  الـيت أرفقـت   ، األمن رئيس جملس    إىل
ســبتمرب / أيلــول١و  ٢٠٠٨ يونيــه/ حزيــران٥ تــانؤرخامل ،)“احملكمــة” (ليوغوســالفيا الــسابقة

٢٠٠٨) S/2008/621(، 
، ٢٠٠٥ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٨املـــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٨١إىل قراراتـــه   يـــشريوإذ 

ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٩٧ و ــسان٢٠املــــ ــل / نيــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٣، و ٢٠٠٥أبريــــ املــــ
ــه /وزمتــ ٢٦  ١٦٦٠ ، و٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٩، و ٢٠٠٥يولي

ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ــباط٢٨املــ ــر / شــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٦٨، و ٢٠٠٦فربايــ ــسان١٠املــ  / نيــ
 ،٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠املؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٠٠، و ٢٠٠٦أبريل 

ــ وإذ  ــ قرارإىل بـــــــصفة خاصـــــــة شرييـــــ  /آب ٢٨املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥٠٣ه يـــــ
 يــــدعو ينذلــــ، ال٢٠٠٤مــــارس / آذار٢٦املــــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٣٤ و ٢٠٠٣أغــــسطس 

مجيـع التـدابري املمكنـة مـن أجـل إهنـاء التحقيقـات حبلـول                إىل اختـاذ     احملكمـة  األمنجملس   فيهما
، ٢٠٠٨االبتدائيـة حبلـول هنايـة عـام         املرحلـة   حماكمـات   أنـشطة   ، وإمتام مجيـع     ٢٠٠٤هناية عام   

 ،٢٠١٠وإمتام مجيع األعمال يف عام 
 االنتـــهاء مـــن ســـبيلاحملكمـــة يف  عـــن عزمـــه دعـــم اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا يعـــرب  وإذ 
 قرب وقت ممكن،أيف ات احملاكم
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 إجــراءاتمتديــد فتــرة عمــل القــضاة املعنــيني فعاليــة  أملــه يف أن يعــزز  عــن عــربيوإذ  
 جناز،ويسهم يف ضمان تنفيذ استراتيجية اإلات احملاكم

  املتحدة، األممق  مبوجب الفصل السابع من ميثاوإذ يتصرف 
 ة أمسـاؤهم، الـذين   التاليـ  للقـضاة الـدائمني   يف احملكمةالعضوية فترةمتديد   يقرر - ١ 

 حـىت االنتـهاء مـن    أو ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ حىت  ، االستئناف دائرة يف   أعضاءهم  
 :هذا أوالحدث ، إن  االستئنافدائرةالقضايا املعروضة على 

 )الصني (داتشونو يل - 
 )الواليات املتحدة األمريكية(تيودور مريون  - 
 )إيطاليا(فاوستو بوكار  - 
  )غيانا(حممد شهاب الدين  - 

ة أمسـاؤهم، الـذين    التاليـ العضوية يف احملكمة للقـضاة الـدائمني   فترة متديد  يقرر - ٢ 
 حـىت   أو ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ حـىت    االبتدائيـة يف احملكمـة،    دوائر  أعضاء يف ال  هم  

 : هذا أوالحدث كلفوا بالنظر فيها، إن  اليت القضايااالنتهاء من 
 )مالطة(كارمل أجيوس  - 
 )فرنسا(كلود أنتونييت  -جان  - 
 )املتحدة اململكة(إين بونومي  - 
 )أملانيا (فلوغيكريستوف  - 
 ) اجلنوبيةكوريا(غون كون  - أُ - 
 )جنوب أفريقيا(مولوتو  دجاستيس باكوين - 
 )هولندا(س أوري ألفون - 
 )أستراليا(كيفن باركر  - 
 )جامايكا(باتريك روبنسن  - 
  )بلجيكا(وينغريت  كريستني فان دن - 

 ة أمسـاؤهم، الـذين يعملــون   متديـد فتـرة عمــل القـضاة املخصـصني التاليــ    قـرر ي  - ٣ 
  الـيت  القـضايا  حـىت االنتـهاء مـن        أو ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١حاليا يف احملكمة، حـىت      
 :هذا أوالحدث كلفوا بالنظر فيها، إن 

 )باكستان(علي نواز شوهان  - 
 )األرجنتني(دافيد بيدرو  - 
 )زمبابوي(إليزابيث غوانزا  - 
 )الدامنرك(فريدريك هارهوف  - 
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 )بلغاريا(سفيتانا كامينوفا  - 
 )التفيا(أولديس كينيس  - 
 )إيطاليا(فالفيا التانزي  - 
 )مجهورية الكونغو الدميقراطية (ا ميندو ميب-أنطوان كزيا  - 
 )جامايكا(جانيت نوسورثي  - 
 )فرنسا (ميشيل بيكار - 
 )هنغاريا(آرباد براندلر  - 
 )كندا(كمربيل بروست  - 
 )النرويج(أوليه بيورن شتويل  - 
  )سويسرا( تريشسل ستيفان - 

ــرة عمــل القــضاة املخصــصني التال  قــرري - ٤  ــد فت ــة أمســاؤهم  متدي ــ، ي ــتم ذينال  مل ي
 يـتم االنتـهاء     أن إىل   أو ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ احملكمة، حىت    يفللعمل   م بعد تعيينه
 : هذا أوالحدث إن ، قضايا قد يكونون مكلفني بالنظر فيها أيمن 
 )ترينيداد وتوباغو(ملفيل بريد  - 
 )هولندا(فرانس بودوان  - 
 )جزر البهاما(بورتون هول  - 
 )النمسا (فرانك هوبفيل - 
 )فنلندا( الهيت راميو - 
 )اجلمهورية العربية السورية(جودت نابويت  - 
 )نيجرييا( إهيمي -شيوما إغوندو نووسو  - 
 )زامبيا(بريسكا مامتبا نياميب  - 
 )غيانا (برمنور بوالرد - 
 )مدغشقر(فونيمبوالنا راسوزاناين  - 
 )السويد(كريستر ثيلن  - 
 )انياأمل(كالوس تولكسدورف  - 
  )ماليزيا( ملني حاجي حمد يونس تان سري داتو - 

/  شــباط٢٠املــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٠٠، دون اإلخــالل بأحكــام القــرار يقــرر - ٥ 
 مـــن النظـــام األساســـي للمحكمـــة، ١٢ مـــن املـــادة ٢ و ١، تعـــديل الفقـــرتني ٢٠٠٨فربايـــر 

 .واالستعاضة عن هاتني الفقرتني باألحكام الواردة يف مرفق هذا القرار
 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر - ٦ 
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 مرفق
 ١٢املادة 

 تكوين الدوائر
تتألف الدوائر من ستة عشر قاضـيا دائمـا مـستقال كحـد أقـصى، وال جيـوز أن يكـون                  - ١

اثنان منهم من رعايا دولة واحدة، ومن اثين عشر قاضيا خمصصا مـستقال كحـد أقـصى يف أي                   
 مكررا ثالثا من هذا النظام األساسـي،       ١٣ من املادة    ٢ وقت من األوقات، يعينون وفقا للفقرة     

 .وال جيوز أن يكون اثنان منهم من رعايا دولة واحدة
يتــألف أعــضاء كــل دائــرة مــن الــدوائر االبتدائيــة للمحكمــة مــن ثالثــة قــضاة دائمــني     - ٢

وجيـوز تقـسيم كـل دائـرة مـن          . وتسعة قضاة خمصصني كحد أقصى يف أي وقت من األوقـات          
 االبتدائية اليت يعني هلا قضاة خمصصون إىل أقسام يضم كل قسم منـها ثالثـة قـضاة مـن                    الدوائر

ــدائمني والقــضاة املخصــصني علــى الــسواء، باســتثناء احلــاالت احملــددة يف الفقــرة       ٥القــضاة ال
ويكون لكل قسم يف أي دائرة ابتدائية، مبوجب هذا النظـام األساسـي، نفـس الـسلطات      . أدناه

 . تتمتع هبا الدائرة االبتدائية ويصدر األحكام وفقا للقواعد نفسهاواملسؤوليات اليت
 


