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ــارس / آذار١٦رســالة مؤرخــة       ــة ٢٠١٠م ــيس    موجه ــام إىل رئ ــن األمــني الع م
  جملس األمن

    
مـن رئـيس   موجهة  ٢٠١٠مارس / آذار١لعلمكم رسالة مؤرخة   طياً   أرفقيشرفين أن     
  .)انظر املرفق (الدولية ليوغوسالفيا السابقة القاضي باتريك روبنسوناجلنائية احملكمة 
أن يؤذن بأن يواصل القاضـيان املخصـصان        روبنسون  سيد  لتمس ال يويف هذه الرسالة،      

ــدا(الــسيدة كيمــربيل بروســت   العمــل يف احملكمــة ) النــرويج(والــسيد أويل بيــورن ســتول  ) كن
املـدعي  ، ليتمكنـا مـن االنتـهاء مـن البـت يف قـضية            ٢٠١٠مـايو   /اجلنائية الدولية حىت آخر أيـار     
  . العام ضد بوبوفيتش وآخرون

/  كـانون األول   ١٦املـؤرخ   ) ٢٠٠٩ (١٩٠٠ قـرر، يف قـراره       وكان جملـس األمـن قـد        
  العمـل لغايـة إمتـام   ويل بيورن سـتول أ القاضيان كيمربيل بروست ويواصلأن ، ٢٠٠٩ديسمرب  
وأحــاط . ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١، رغــم انتــهاء فتــرة واليتــهما يف بوبــوفيتشقــضية 

. ٢٠١٠مـارس  /ر إمتـام القـضية قبـل هنايـة آذا    اجمللس أيضا علما باعتزام احملكمة اجلنائية الدوليـة      
 وتعقـدها،   بوبـوفيتش ويقول السيد روبنسون إنه نظرا لعوامل غري متوقعـة تتـصل حبجـم قـضية                

  .٢٠١٠مايو /جئ النطق باحلكم إىل هناية أيارفقد أر
وبناء على ما تقدم، فمن الضروري احلصول على موافقة كل من جملس األمـن، اهليئـة                

ــار قــضاة احملكمــة، ليتــسىن للقاضــيني     املــشرفة علــى ا ــة الــيت ختت ــة العامــة، اهليئ حملكمــة، واجلمعي
  .رغم انتهاء فترة واليتهما بوبوفيتشبروست وستول العمل حىت إمتام قضية 

  .أعضاء جملس األمنبعرض رسالة السيد روبنسون على ممتنا لو تفضلتم وأكون   
  

   مون-  كي بان) توقيع(
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  رفـــقامل
ــالة مؤرخــ      ــارس / آذار١ ةرس ــام  موجهــة إىل ٢٠١٠م ــني الع ــن رئــيس  األم  م

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقـانون    
  ١٩٩١ اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام

  
  ]نكليزيةباإل: األصل[

  
ة اجلمعيـة العامــة التاسـعة واخلمــسني،    لــدور١١٦اجللــسة العامـة  إىل يـشرفين أن أشـري     

 قاضــيا خمصــصا للمحكمــة ٢٧، الــيت مت فيهــا انتخــاب ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٤املعقــودة يف 
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لفترة والية مدهتا أربع سنوات، وأشري أيضا إىل القـرارات              

ــذها جم) ٢٠٠٩ (١٩٠٠ ، و)٢٠٠٩( ١٨٧٧، و )٢٠٠٨ (١٨٣٧ ــن يف الـــيت اختـ لـــس األمـ
ــه / متــوز٧، و ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول ٢٩  ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٦، و ٢٠٠٩يولي
  .التوايل على

 كيمــربيل ُيــسمح للقاضــينيأن  ،)٢٠٠٩ (١٩٠٠ يف قــراره ،فقــد قــرر جملــس األمــن   
 رغـم انتـهاء     ، وآخـرون  بوبـوفيتش قـضية     بإمتـام  )النـرويج (ويل بيورن ستول    أو) كندا(بروست  

ــرة واليتــ  ــانون األول٣١هما يف فت ــسمرب / ك ــاعتزام    . ٢٠٠٩دي ــا ب ــضا علم ــس أي وأحــاط اجملل
وأود أن أبلغكـم هبـذه الرسـالة أنـه،          . ٢٠١٠مارس  /راحملكمة الدولية إمتام القضية قبل هناية آذا      

 وتعقـدها، فقـد أرجـئ إصـدار         بوبوفيتش وآخـرون  متوقعة تتصل حبجم قضية      نظرا لعوامل غري  
  .٢٠١٠مايو /ة أيارايُينطق به قبل هن احلكم ولن

وبنــاء عليــه، فقــد بــات مــن الــضروري التمــاس متديــد أحكــام قــرار جملــس األمــن              
لتمديد والييت القاضيني بروسـت وسـتول، كـي يتـسىن هلمـا إمتـام مهمتـهما                 ) ٢٠٠٩( ١٩٠٠

يف هذه القضية ويتمكنا من مواصلة العمل إىل ما بعد جمموع فترة اخلدمـة املنـصوص عليهـا يف          
  .مكررا ثانيا من القانون األساسي للمحكمة الدولية ١٣ من املادة ٢الفقرة 

 وقــــد بــــات أيــــضا مــــن الــــضروري التمــــاس متديــــد أحكــــام قــــرار جملــــس األمــــن    
ألن احملكمة الدولية ستواصل االحتفاظ بعدد كلـي مـن القـضاة املخصـصني              ) ٢٠٠٩( ١٩٠٠

  . وآخرونبوبوفيتشيتجاوز احلد القانوين إىل غاية إصدار احلكم يف قضية 
ــضلتم   و   ــو تفـ ــا لـ ــون ممتنـ ــى     أكـ ــن علـ ــر جملـــس األمـ ــى نظـ ــسائل علـ ــذه املـ ــرض هـ بعـ

  .االستعجال وجه
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