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 موّجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٣٠خــة ررســالة مؤ    

  جملس األمن
  

 الـيت تلقيتـها     ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦ه الرسـالة املؤرخـة      يـ فين أن أحيل إليكم ط    يشرِّ  
  ). انظر املرفق(من القاضية خالدة رشيد خان، رئيسة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

طلـب الرئيـسة اإلذن للقاضـي باختيـار توزموخاميـدوف بالعمـل بـدوام               ويف الرسالة، ت    
جزئي يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا مع تأديته يف الوقـت ذاتـه مهـام منـصب قـضائي آخـر                     

فخـالل  . ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ إىل ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٢٨خالل الفتـرة مـن      
.  مهامـه يف احملكمـة الدسـتورية لالحتـاد الروسـي     هذه الفترة، سُينجز القاضـي توزموخاميـدوف     

وهو يعتزم بعد ذلك استئناف عمله بـدوام كامـل يف احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا، وذلـك                      
 ٢٠١٢مـارس  / الـيت ُيتوقّـع صـدور احلكـم فيهـا يف آذار     نــزابونيمانا من أجل االنتهاء من قضية  

  .أو حنو ذلك
، ستنتهي فترة شـغل     )٢٠١٠ (١٩٣٢ جملس األمن    شارة إىل أنه مبوجب قرار    إل ا دوأو  

ــصبه يف احملكمــة يف    ــدوف ملن ــسمرب / كــانون األول٣١القاضــي توزموخامي ولكــن . ٢٠١١دي
ضــي توزموخاميــدوف مبواصــلة عملــه    حــسب فهمــي، ســتلتمس رئيــسة احملكمــة اإلذن للقا    

قـد تطلـب نقـل    ، و نــزابونيمانا  يف قـضية     تاحملكمة إىل مـا بعـد ذلـك التـاريخ وإىل حـني البـ               يف
  . القاضي توزموخاميدوف إىل دائرة استئناف احملكمة

وبنــاء علــى ذلــك، .  فيــهتويقــع علــى عــاتق جملــس األمــن النظــر يف هــذا الطلــب والبــ  
  . لو تفضلتم بإطالع أعضاء جملس األمن على رسالة الرئيسة خانناسأكون ممت

   مون-  كي بان  )توقيع(
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  املرفق
 املوّجهة إىل األمني العـام مـن رئيـسة          ٢٠١١سبتمرب  /ل أيلو ٢٦خة  رالرسالة املؤ     

  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
  

  ]٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٦[
    

  .أرجو ممتّنة عرض هذه املسألة العاجلة على جملس األمن  
 السماح للقاضي باختيار توزموخاميدوف بالعمل بدوام جزئي خـالل الفتـرة            بمطلو  

، وهــي الفتــرة الـــيت   ٢٠١١ديــسمرب  / كــانون األول ٣١ إىل ٢٠١١ســبتمرب  / أيلــول ٢٨مــن  
  .ي خالهلا مهام منصب قضائي آخردسيؤ

يطلـب القاضـي باختيـار توزموخاميـدوف الـسماح لـه بـأن يعمـل بـدوام جزئـي لكــي             
الروســي، ليــستأنف بعــد ذلــك عملــه  مــن إجنــاز مهامــه يف احملكمــة الدســتورية لالحتــاد  نيــتمك
 أبلغـين القاضـي توزموخاميـدوف بأنـه سـيتحّمل تكـاليف سـفره               وقـد . احملكمة بدوام كامل   يف

  .إىل بلده وعودته إىل احملكمة وأي نفقات أخرى يتكّبدها
 اللـتني   نــزابونيمانا  و نـداهيمانا ويشارك القاضـي توزموخاميـدوف يف النظـر يف قـضييت              

 / يف تـشرين الثـاين     نـداهيمانا وسيـصدر احلكـم يف قـضية        . بلغ كل منهما مرحلة صياغة احلكـم      
غـري أن القاضــية بوســا، رئيـسة هيئــة القــضاة يف قــضية   . ررنـوفمرب مــن هــذا العـام كمــا هــو مقــ  

، أبلغــتين بأنــه علــى الــرغم مــن بــذل كــل جهــد ممكــن إلصــدار احلكــم يف املوعــد     نـــزابونيمانا
وحـسب مـا فهمـت مـن        . ٢٠١٢مـارس   /ر إىل آذار  خاألصلي، فإن البّت يف هذه القضية سـيتأ       

د القـضية، وإىل كـون أربعـة        ر بالدرجـة األوىل إىل تعقُّـ      خي مع القاضية بوسـا، يرجـع التـأ        حديث
 مــع نــداهيماناق احلكــم لقــضية ين، وإىل تنــاول منــسِّدمــن أعــضاء الفريــق القــانوين مــن املــستج

ا أخـــرى بـــالتزامن مـــع نظـــرهم يف القـــضية، وإىل مـــشاركة القـــضاة يف النظـــر يف قـــضاي  هـــذه
  . القضية هذه

أكّد يل القاضي توزموخاميدوف التـزامه بعمل احملكمـة وبالوفـاء بالتزاماتـه علـى            وقد    
وأكّــد يل أيــضا أن هــذا الترتيــب لــن ينــشئ أي تــضارب يف املــصاحل ولــن   . فحنــو تــام ومــشرِّ

  . نـزابونيمانا ونداهيمانار إصدار احلكم يف قضييت خب يف تأبيتس
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ــونظــرا هلــذه الظــروف االســتثنائية وأل    ــهاء مــن قــضية  ة االمهي ـــزابونيمانانت  يف املوعــد ن
املنــشود، أطلــب مــن جملــس األمــن أن يــأذن للقاضــي توزموخاميــدوف بالعمــل بــدوام جزئــي    

، وبتأديـة  ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ إىل ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨خالل الفتـرة مـن      
  . مهام منصب قضائي آخر يف بلده خالل تلك الفترة

  خان خالدة رشيد  )توقيع(
  الرئيسة

  


