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ــن         ــرار جملـــس األمـ ــال بقـ ــام عمـ ــن األمـــني العـ ــدم مـ ــاين املقـ ــر الثـ التقريـ
٢٠٠٧( ١٧٥٧ ( 

  
 مقدمة - أوال 

مهمـــة اختـــاذ اخلطـــوات ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧قـــرار جملـــس األمـــن مبوجـــب أســـندت إيل  - ١
، بالتنـسيق مـع حكومـة لبنـان عنـد           مناسـب والتدابري الالزمة إلنشاء احملكمـة اخلاصـة يف موعـد           

 يومـــا، ٩٠القـــرار إىل جملـــس األمـــن يف غـــضون هـــذا مي تقريـــر عـــن تنفيـــذ االقتـــضاء، وتقـــد
 . دورّيا مثو
حـرز  ، أُ )S/2007/525 (٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٤ املـؤرخ ومنذ تقريري املرحلي األول      - ٢

 تعـيني القـضاة   )ب( احملكمـة ؛  مقـر  موقـع    )أ(:  مـا يلـي    نـها  م ، يف عدد مـن اجملـاالت      كبريتقدم  
 إعـداد تقـدير     )ج( ورئيس مكتب الدفاع؛      احملكمة دعي العام ومسجل  واملدعي العام ونائب امل   

؛ يـة للمحكمـة   حتياجـات التمويل  اال تلبيـة    )د(لالحتياجات من املـوظفني ولالحتياجـات املاليـة؛         
 االنتقـــال مـــن جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املـــستقلة إىل احملكمـــة؛  )و( إنـــشاء جلنـــة اإلدارة؛ )هــــ(
 .  باحملكمة برنامج لالتصاالت والتعريف وضع)ح(املسائل األمنية؛  )ز(
مـوجز عـن    وتقريـر األخـري     الالتقدم احملرز منـذ     إىل تقدمي عرض عن     هذا التقرير   رمي  وي - ٣

 .اخلطوات املقبلة
 

 موقع مقر احملكمة -ثانيا  
 اتفاق املقر -ألف  

ــى   - ٤ ــاء عل ــان بن ــر   بي ــه يف تقري ــذي تناولت ــدا ال ــة هولن ــسابقيحكوم اســتعدادها  عــن  ال
، باشــرت األمانـة العامـة والــسلطات اهلولنديـة مفاوضـات قــصد إبـرام اتفــاق      استـضافة احملكمـة  

، يـتعني التوصـل إىل      )٢٠٠٧ (١٧٥٧ مـن مرفـق القـرار        ٨وعمـال باملـادة     . بشأن مقر احملكمـة   
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غــري أن . ملستــضيفة للمحكمــة والدولــة اولبنــاناتفــاق ثالثــي بــشأن املقــر بــني األمــم املتحــدة   
األمـــني العـــام بـــأن نـــه، إذا أفـــاد أتـــنص علـــى ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧ن القـــرار مـــ) ب (١ الفقـــرة
 مقــر احملكمــة حيــدد، مرفــق القــرار مــن ٨يــربم علــى النحــو املتــوخى يف املــادة    املقــر مل اتفــاق

رهنا بـإبرام اتفـاق للمقـر بـني األمـم املتحـدة والدولـة الـيت             ويكون   ،حكومة لبنان  بالتشاور مع 
 .  تستضيف احملكمة

ــاين ٩ويف  - ٥ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــالة ب، بعثـــت ٢٠٠٧نـ ــاين  رسـ ــوزراء اللبنـ ــيس الـ إىل رئـ
.  مـن املرفـق  ٨لمقر علـى النحـو املتـوخى يف املـادة     لإبرام اتفاق مسألة  فيها آراءه بشأن     ألتمس

يف ،   مـن الـصعب الـسعي      الـرأي أنـه   ، رد بأنـه يـشاطرين       ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٢ويف  
ام اتفـاق ثالثـي بـشأن املقـر يوقـع ويـصادق عليـه يف حينـه علـى                     إىل إبـر   ،ظل الظروف السائدة  

 رئــيس وعلــى حــني أعــرب). ٢٠٠٧ (١٧٥٧ مــن القــرار ٣النحــو املنــصوص عليــه يف الفقــرة 
أن أواصـل   فقـد طلـب إيلّ       ،مقـر احملكمـة يف هولنـدا      موقـع   أن يكـون    علـى   الوزراء عن موافقته    

يــسري العمليــة ووضــع اتفــاق ثنــائي للمقــر يف الالزمــة ملواصــلة ت اختــاذ مجيــع اخلطــوات والتــدابري 
 .صيغته النهائية

ــسمرب / كــانون األول١٤ويف  - ٦ ــيس جملــس األمــن باتفــاق األمــم    ٢٠٠٧دي ، أبلغــت رئ
  بـشأن املقـر    املتحدة وحكومة لبنان على أن تسعى األمم املتحـدة إىل التوصـل إىل اتفـاق ثنـائي                

 املتحــدة والــسلطات اهلولنديــة تكللــت مــع حكومــة هولنــدا، مــضيفا أن املفاوضــات بــني األمــم
ــزام         . بالنجــاح ــا أي الت ــع عليه ــضيفة ال يق ــة امل ــى أن الدول ــور عل ــة أم ــاق يف مجل ــنص االتف وي

 يف حقهـم بالسماح لألشخاص املدانني من قبل احملكمة اخلاصة بقضاء عقوبة السجن الـصادرة           
يـع التـدابري الالزمـة      وينص أيضا على أن يتخذ مسجل احملكمة مج       . يف سجن يقع على أراضيها    

لنقـل الـشهود الـذين لـيس بوسـعهم العـودة إىل بلـداهنم ألسـباب أمنيـة إىل          على الفـور    للترتيب  
، وقـع   ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١ويف  . بعد اإلدالء بـشهادهتم أمـام احملكمـة        دول ثالثة 

هولنـدا بـشأن مقـر    بـني األمـم املتحـدة ومملكـة     املـربم  ممثالن عن األمم املتحدة وهولندا االتفاق       
 . وعرضت احلكومة االتفاق الحقا على الربملان قصد املوافقة عليه. احملكمة اخلاصة للبنان

 
  احملكمةمبىن -باء  

ــشار القــانوين لألمــم املتحــدة،    ٦أشــرت يف الفقــرة   - ٧  مــن تقريــري األخــري إىل أن املست
 احملكمــة وزار قامــةائـق إ مـع الــسلطات اهلولنديـة بــشأن طر  حمادثــات نيكـوال ميــشال، شـرع يف   
 للمواقع من أجل تقريـر أيهـا    ة التقني اتوأجري عدد من التقييم   . هلامواقع ميكن أن تتخذ مقرا      

أنــسب، وخلــصت كلــها إىل أن مــبىن يوجــد يف املنطقــة احلــضرية ملدينــة الهــاي مناســب لكــي 
ــة   ــرا للمحكم ــك  . يتخــذ مق ــى ذل ــاء عل ــد استــ ،وبن ــسامهات     وبع ــدمت م ــيت ق ــدول ال شارة ال
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ديـسمرب  / كـانون األول   ٦ يف   القـانوين  املستـشار    أعلمتربعات هامة من أجل متويل احملكمة،        أو
 مقــرا للمحكمــة، رهنــا باالتفــاق علــى املعــني الــسلطات اهلولنديــة بتفــضيل اختــاذ املــبىن ٢٠٠٧
 تكلفـة ، قدمت السلطات اهلولندية عرضا بـشأن        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٧ويف  . تكلفته

وجيـري حاليـا دراسـة    . ديـسمرب / كـانون األول ١٢ عليه الدول املذكورة أعاله يف    املبىن وافقت 
 . وهتيئته املبىنجتديدخطط 

 
 ورئيس   احملكمة ب املدعي العام ومسجل   ئتعيني القضاة واملدعي العام ونا     - ثالثا 

 مكتب الدفاع
 القضاة -ألف  

يوليـه  / متوز ١٠ يف   وافتين من تقريري السابق إىل أن حكومة لبنان         ٩أشرت يف الفقرة     - ٨
مناصـب قـضائية مـن      يقترح تعيينهم يف     مرشحا   ١٢ تضم أمساء خمتوم  ظرف  يف   قائمةب ٢٠٠٧

 ٢مــن املــادة ) أ (٥علــى النحــو املنــصوص عليــه يف الفقــرة  قبــل جملــس القــضاء األعلــى اللبنــاين
ــامي بتعــيني  ه مــن أجــلوأحطــتكم علمــا أيــضا بأنــ  .)٢٠٠٧ (١٧٥٧ القــرار رفــقمب ة  قــضاقي

أغـسطس  / آب ١رسـالة بـامسي يف      ب القـانوين    املستـشار  بعـث    لبنانيني ودوليني يف نفس الوقـت،     
تعيينـهم قـضاة يف   ل، إىل مجيع الدول األعضاء يدعوها فيها إىل النظر يف تقدمي مرشحني             ٢٠٠٧

 . دوليا مرشحا٣٧وقدمت أمساء . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤احملكمة يف موعد ال يتجاوز 
ــشرين األول  يف منوقمــت - ٩ ــصف ت ــوبر /ت ــشكيل  ٢٠٠٧أكت ــار بت ــق اختي ــد أن ،فري  بع

وكـان  . املرفقبـ  ٢مـن املـادة   ) د (٥ القيـام بـذلك وفقـا للفقـرة         بنيـة أحطت جملس األمن علمـا      
الـذي عمـل قاضـيا يف احملكمـة الدوليـة      ) مـصر (الفريق يتألف مـن القاضـي حممـد أمـني املهـدي          

الـذي  ) النـرويج (، والقاضي إريك مـوس    ٢٠٠٥  إىل عام  ٢٠٠١ليوغوسالفيا السابقة من عام     
 إىل عـام    ٢٠٠٣يعمل حاليا قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا وتـوىل رئاسـتها مـن عـام                 

 . املستشار القانوينو، ٢٠٠٧
 األمانــة العامـــة  أجــرت ، ٢٠٠٧نــوفمرب  / وتــشرين الثـــاين أكتــوبر /ويف تــشرين األول  - ١٠

الـيت تـنص علـى تـشاور        بـاملرفق    ٢مـن املـادة     ) ج (٥للفقـرة   مشاورات مع حكومة لبنان وفقا      
 .احلكومة واألمني العام بشأن تعيني القضاة

، وعلى إثـر إجـراء فريـق االختيـار مقـابالت مـع              ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٤ويف   - ١١
وســأعمل، مــع . املرشــحني املختــارين يف قائمــة التــصفية، قــدم إيل توصــياته الــيت قبلتــها الحقــا 

. اة االعتبــارات األمنيــة، علــى تعــيني القــضاة رمسيــا وإعــالن أمســائهم يف الوقــت املناســب  مراعــ
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وسيتوىل القضاة وظائفهم يف تاريخ سأحدده بالتشاور مع رئيس احملكمة اخلاصـة، علـى النحـو                
 . باملرفق١٧من املادة ) ب(املنصوص عليه يف الفقرة 

 
 املدعي العام ونائب املدعي العام -باء  

ظيفــة املــدعي العــام، واعتبــارا    غيــة حتديــد املرشــحني للنظــر يف تعــيني أحــدهم يف و     ب - ١٢
سـبتمرب  /يونيـه إىل أيلـول    /جريت يف الفتـرة مـن حزيـران       تتسم به هذه املسألة من حساسية، أُ       ملا

، أجـرى   ٢٠٠٧أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   .  مشاورات غري رمسية مع خرباء يف امليدان       ٢٠٠٧
مقـابالت مـع املرشـحني هلـذه     ) مـن نفـس أعـضاء فريـق اختيـار القـضاة      مشكال (فريق االختيار  

، استشريت حكومة لبنان بشأن تعيني املـدعي        ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف أوائل تشرين الثاين   . الوظيفة
ــالفقرة   ــال بــ ــام عمــ ــادة  ١العــ ــن املــ ــرار  ٣ مــ ــق القــ ــشرين ٨ويف ). ٢٠٠٧ (١٧٥٧ مبرفــ  تــ

. مــدعيا عامــا) كنــدا(عــني دانييــل بيلمــار ، أوصــى فريــق االختيــار بــأن أ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين
 .وقبلت الحقا هذه التوصية

، عينــت الــسيد بيلمــار مــدعيا عامــا للمحكمــة ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤ويف  - ١٣
غـــري أنـــه ســـيبدأ مهامـــه . فـــق مـــن املر٣اخلاصـــة عمـــال بالـــسلطة املـــسندة إيل مبوجـــب املـــادة 

ويف اليـوم نفـسه، عينـت أيـضا         . قا ألحكام املرفق  بصفته مدعيا عاما يف تاريخ الحق وف       الرمسية
السيد بيلمار مفوضا للجنة التحقيق خلفا لسريج برامريتز، بعد أن أحطـت جملـس األمـن علمـا       

ــة ــذلك  بني ــام ب ــهج سيــضمن، علــى النحــو   رىوأ. القي ــوخى يف الفقــرة   أن هــذا الن مــن ) أ(املت
يــق إىل أنــشطة مكتــب املــدعي العــام  بــاملرفق، انتقــاال منــسقا مــن أنــشطة جلنــة التحق١٧ املــادة

 .للمحكمة اخلاصة
 مـن   ١٣وفيما يتعلق بنائب املدعي العام، وافتين حكومة لبنان، كما أشرت يف الفقرة              - ١٤

ديـسمرب  /ويف كـانون األول   . خمتـوم ظرف  تقريري األخري، بقائمة باملرشحني لشغل الوظيفة يف        
بنـان واملـدعي العـام املعـني للمحكمـة      ، ووفقا للمـشاورات الـيت أجريتـها مـع حكومـة ل         ٢٠٠٧

وترجع سلطة تعـيني نائـب   . اخلاصة، وقع االختيار على من سيشغل منصب نائب املدعي العام 
 . باملرفق٣ من املادة ٣املدعي العام إىل حكومة لبنان وفقا للفقرة 

 
 املسجل -جيم  

ة بـامسي إىل الـدول      ، بعث املستشار القانوين رسال    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣يف   - ١٥
احملكمـة اخلاصـة، وذلـك يف موعـد     تعـيني مـسجل   لاألعضاء يدعوها فيها إىل تقـدمي ترشـيحات         

وقدمت الدول األعضاء ردا على تلـك الرسـالة        . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤يتجاوز   ال
 . ترشيحا١٤ما جمموعه 
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سجل مــن  املــون يكــ، )٢٠٠٧ (١٧٥٧ مبرفــق القــرار ٤ مــن املــادة ٢ووفقــا للفقــرة  - ١٦
مــارس / آذار١٠وبنــاء علــى توصــية فريــق االختيــار الــذي شــكلته يف  . مــوظفي األمــم املتحــدة

 اعتبـارا   لفتـرة ثـالث سـنوات     ، عينت السيد روبني فينسنت مسجال للمحكمة اخلاصـة          ٢٠٠٨
 .من تاريخ حيدد الحقا يف ضوء التقدم احملرز يف إنشاء احملكمة

 
 رئيس مكتب الدفاع -دال  

 عـدَّ ومنـذ تقريـري األخـري، أُ   . أتوىل حاليا القيام بإجراءات تعيني رئيس مكتب الـدفاع    - ١٧
 مـن النظـام     ١٣ مـن املـادة      ١ووفقـا للفقـرة     . إعالن شغور هذه الوظيفة وجيـري حاليـا تعميمـه         

د مـن   حـدَّ األساسي، سأعني رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مـع رئـيس احملكمـة اخلاصـة حاملـا يُ                
 .صبسيشغل هذا املن

 
 االحتياجات املاليةاالحتياجات من املوظفني و -رابعا  

 تقريري السابق تقديرات أولية الحتياجـات احملكمـة مـن املـوظفني واحتياجاهتـا               تضمن - ١٨
وأُخــذت يف االعتبــار عنـد إجــراء هــذه التقـديرات العامــة جتــارب   . املاليـة لفتــرة ثــالث سـنوات  

.  خصائـصها  يفاحملكمة  تشبه هذه   لسرياليون اليت   اصة  اخلسيما احملكمة    حماكم دولية أخرى، ال   
يــزال يــتعني توضــيح العديــد مــن املــسائل الــيت قــد تترتــب عليهــا نتــائج هامــة علــى صــعيد     وال

خدمـة القـضاة واملــوظفني،   وأحكــام وشـروط  امليزانيـة، مـن قبيـل تلــك املتعلقـة مببـاين احملكمـة،       
 .مين املطلوبوعدد املتهمني والشهود واحملاكمات، واملستوى األ

 مـن تقريــري الـسابق تــشكل أساسـا هامــا    ٢٠وال تـزال االفتراضــات املبيَّنـة يف الفقــرة    - ١٩
بيــد أن اعتبــارين إضــافيني مــتعلقني . لتحديــد االحتياجــات مــن املــوظفني واالحتياجــات املاليــة 

 :بشروط خدمة قضاة احملكمة وموظفيها قد أثريا على النحو التايل

مـن تقريـري األول، سـيجري االسترشـاد عنـد           ) ب (٢٠فقرة   ال كما ورد يف   )أ( 
خدمـة القـضاة واملـوظفني يف        شروطوأحكام  بحتديد أحكام وشروط خدمة القضاة واملوظفني       

وجيـري حاليـا اسـتعراض تعـديالت     .  لسرياليون، مع إدخال التعـديالت الالزمـة  اخلاصةاحملكمة  
اجــب ملتطلبــات الــضمان االجتمــاعي شــروط اخلدمــة تلــك مــع إيــالء االعتبــار الو ى لــعحمــددة 

 املعمول هبا يف البلد املضيف ووجود احملكمة يف مركز عمل يسمح باصطحاب األسرة؛

ــادة  )ب(  ــدعو امل ــة ت ــق  ) أ (١٧ الفرعي ــن مرف ــرار م إىل اختــاذ ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧الق
ىل مكتـب املـدعي العـام       إنتقـال مـن أنـشطة جلنـة التحقيـق           تنـسيق اال   كفالـة  ل الئمـة الترتيبات امل 
ــة ــا الحظـــت  . للمحكمـ ــة الوكمـ ــن   يف لجنـ ــع إىل جملـــس األمـ ــا التاسـ ، S/2007/684(تقريرهـ
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 تتوقــف األنــشطة االنتقاليــة أيــضا علــى الــذاكرة املؤســسية واخلــربة الــيت اكتــسبها ،)٩٨ الفقــرة
ويف حني أن أحد اجلوانب الرئيسية مـن قـدرة احملكمـة علـى اجتـذاب مـوظفني مـن                    . موظفوها

أعلــى الكفــاءات يعتمــد علــى ممارســات تنافــسية يف دفــع التعويــضات، جيــري النظــر يف مواءمــة 
 السائدة يف النظام املوحد لألمم املتحـدة مـن أجـل احلفـاظ     الشروطشروط خدمة املوظفني مع     

 .لجنة واحملكمةالعلى درجة من االستمرارية بني موظفي 

ــذي ،  احملكمــةوباســتثناء مــسجل  - ٢٠ ــق أحكــام   هــو مــن مــوظف ال ي األمــم املتحــدة، تنطب
وشروط خدمـة املـوظفني علـى النحـو املـبني أعـاله بـشكل موحـد علـى مجيـع املـوظفني الـذين                         

 .تعينهم احملكمة

 مــن املتعــذر يف ذلــك الوقــت   أنــه كــان مــن تقريــري الــسابق٢١الفقــرة يف  قــد وردو - ٢١
 أو مقــار مرفـق احتجــاز  للتكـاليف املترتبــة علــى تـوفري قاعــة جلــسات أو  افتراضــات أي إجـراء  

وحيــث إن أمــاكن عمــل احملكمــة حمــددة اآلن، ميكــن إدمــاج التكــاليف        . ملكاتــب املــوظفني 
 .التقديرية لتلك اجملاالت يف االحتياجات املالية اإلمجالية

 ماليــني دوالر، وتــدفع الدولــة ٥  اإلجيــار الــسنوي للمــبىن إىل حــوايل ةوستــصل تكلفــ - ٢٢
ــسنوات األ   ــار ال ــضيفة إجي ــيد بإينوىل، وامل ــه   أش ــذي أبدت ــصدد الــسخاء ال ــذا ال وُتقــدر .  يف ه

. التجديــدبنــود وجيــري حاليــا اســتعراض .  مببلــغ مليــون دوالر يف الــسنةبىنتكــاليف تــشغيل املــ
 فيمـا يتعلـق بـاألمن ومرافـق         بىنإدخال تعديالت بسيطة أو جوهرية على امل      البنود  وتشمل هذه   

 .حتجاز وقاعة اجللسات واملكاتبالا
 

 التمويل -امسا خ 
، تتحمــل حكومــة )٢٠٠٧ (١٧٥٧ القــرار  مــن مرفــق٥ مــن املــادة ١عمــال بــالفقرة  - ٢٣

 يف املائة من التربعـات الـواردة   ٥١ل نسبة  يف املائة من نفقات احملكمة، يف حني ُتَحمّ  ٤٩لبنان  
 احملكمـة   من املادة اآلنفة الـذكر، سـيبدأ األمـني العـام عمليـة إنـشاء      ٢ووفقا للفقرة   . من الدول 

 شـهرا،  ١٢مىت مـا تـوفرت لديـه مـسامهات فعليـة كافيـة لتمويـل إنـشاء احملكمـة وعملـها ملـدة                    
 . شهرا التالية من عمل احملكمة٢٤فضال عن تربعات معلنة تعادل النفقات املتوقعة لفترة الـ 

، ٢٠٠٧يوليـــه / متــوز ٢٦ املـــؤرخ مــن تقريـــري الــسابق،   ٢٧وكمــا ورد يف الفقـــرة   - ٢٤
. مانـة العامـة صـندوقا اسـتئمانيا لتلقـي التربعـات املقدمـة إلنـشاء احملكمـة وأنـشطتها                   أنشأت األ 

ــشرين األول٨ويف  ــوبر / ت ــُت٢٠٠٧أكت ــدول األعــضاء أدعوهــا إىل   ب ، بعث ــع ال رســالة إىل مجي
وصـل جممـوع املبلـغ املـودع         ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٢٧يف  و. املسامهة يف الصندوق االسـتئماين    

 يـصل إمجاليهـا إىل  مؤكَّـدة  ا، مع تعهدات  دوالر ٢٩ ٤٣٠ ٨٧٢,١٥ يف الصندوق االستئماين  
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من أن التربعات اليت وردت، جنبا إىل جنـب مـع           إين على ثقة    و. دوالرا ١٦ ٤٠٨ ٦٣٧,٣٤
غريها من املسامهات املتوقعة، سوف تليب احتياجـات امليزانيـة إلنـشاء احملكمـة وقيامهـا بعملـها                  

، أمجعـت الـدول الـيت قـدمت مـسامهات           ٢٠٠٧سمرب  دي/ كانون األول  ٥ويف  . شهرا ١٢دة  مل
 ينبغـي أن ُتـدار      هلتمويـل احملكمـة علـى أنـ       أعلنت عن تعهدها بتقدمي مسامهات كـبرية        كبرية أو   

 لـسرياليون، ولـيس     اخلاصـة لمحكمـة   ل بالنسبة، كما هو احلال      مباشرة األموال من قبل احملكمة   
صل السعي إىل احلـصول علـى األمـوال        وسأوا. عن طريق صندوق استئماين تابع لألمم املتحدة      

 .حث اجلميع على دعم احملكمة واملساعدة يف هذا اجلهدأعضاء والالزمة من الدول األ
 

 جلنة اإلدارة -ادسا س 
، اتفقـت   ٢٠٠٧يوليـه   /متـوز  ٩ املـؤرخ  مـن تقريـري الـسابق،        ٢٩يف الفقرة   جاء  كما   - ٢٥

 إىل األمـم املتحـدة   لا كذلك على أن توكتفقوات. دارةلإلعلى إنشاء جلنة لبنان األمم املتحدة و  
 . ذلك صياغة صالحياهتا بالتشاور مع حكومة لبنانمهمة إنشاء جلنة اإلدارة، مبا يف

، بالتــشاور مــع ٢٠٠٧نــوفمرب /وتبعــا لــذلك، أعــدت األمانــة العامــة يف تــشرين الثــاين  - ٢٦
مسي مع الدول الـيت     احلكومة، مشروع صالحيات جلنة اإلدارة وناقشت املشروع بشكل غري ر         

 .قدمت مسامهات أو تعهدات كبرية لتمويل احملكمة

، أنشأُت رمسيا جلنـة     ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١٣ووفقا ملا اتُّفق عليه مع حكومة لبنان يف          - ٢٧
 . اإلدارة ودعوت املستشار القانوين لتيسري اجتماعها األول

:  أخـرى  يف مجلـة أمـور    تـصاصاهتا،    من اخ  “رابعا” جلنة اإلدارة، عمال باملادة      توىلوست - ٢٨
والنظر يف تلك التقـارير وتـوفري التوجيـه واملـشورة       اخلاصة  تلقي التقارير املرحلية للمحكمة     ) أ(

املتعلقني بالـسياسة العامـة بـشأن مجيـع اجلوانـب غـري القـضائية لعمليـات احملكمـة، مبـا يف ذلـك                        
وإقرارها، واختاذ أي قـرارات ماليـة   استعراض امليزانية السنوية للمحكمة  ) ب(مسائل الكفاءة؛   

ل مجيـع  اشـتغ اكفالـة  ) ج(ضرورية أخرى، وإسداء املشورة لألمني العـام بـشأن هـذه املـسائل؛      
م املـوارد الـيت تـسهم    اسـتخد اأجهزة احملكمة بأفضل ما ميكن من الكفاءة والفعالية واملـساءلة، و      

مـساعدة األمـني   ) د(ستقالل القـضاء؛    هبا الدول املاحنة االستخدام األمثل، دون اإلخالل مببدأ ا        
اســتراتيجيات جلمــع وضــع العــام يف كفالــة تــوافر األمــوال الكافيــة لعمــل احملكمــة مبــا يف ذلــك  

عـاون  التع مجيـع الـدول علـى     يتـشج ) هــ (؛   احملكمة األموال، وذلك بالتشاور الوثيق مع مسجل     
الــــدول املهتمــــة تقــــدمي تقــــارير بانتظــــام الجتماعــــات ممثلــــي جمموعــــة  ) و(مــــع احملكمــــة؛ 

 .اخلاصة ةباحملكم
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 مـن صـالحيات اللجنـة أيـضا علـى أن جلنـة اإلدارة تتـوىل تنظـيم               “ثامنا”وتنص املادة    - ٢٩
اجتماعات منتظمـة ملمثلـي جمموعـة الـدول املهتمـة، وهلـا أن تـدعو، كلمـا رأت ذلـك مناسـبا،            

 .أطرافا مهتمة أخرى لتقدم آراءها بشأن عمل احملكمة
 

  اخلاصةال من جلنة التحقيق إىل احملكمةقاالنت -سابعا  
اختــاذ الترتيبــات إىل ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧القــرار مــن ُمرفَــق ) أ (١٧تــدعو املــادة الفرعيــة  - ٣٠

 نتقـال مـن أنـشطة جلنـة التحقيـق إىل مكتـب املـدعي العـام للمحكمـة                  تنـسيق اال  لكفالة  املالئمة  
بــني وجتــري مــشاورات ابري ومنــذ قــدمت تقريــري األخــري، اتُّخــذت سلــسلة مــن التــد. اخلاصــة

 .بلوغ هذا اهلدفبغية لجنة الاألمانة العامة و

مـن جلنـة التحقيـق إىل مكتـب املـدعي العـام             ملـوظفني   ظر يف إمكانية ضـمان انتقـال ا       ُنو - ٣١
 .بغية احلفاظ إىل أقصى حد ممكن على الذاكرة املؤسسية واخلربة اليت اكتسبها املوظفون

 
 األمن –ثامنا  

حلمايـة األفـراد واملمتلكـات واحـدة مـن الركـائز            املالئمـة   ل توفري التدابري األمنية     ال يزا  - ٣٢
وحتقيقا هلذه الغايـة، تعمـل األمانـة العامـة يف تعـاون وثيـق مـع                 . األساسية لنجاح إنشاء احملكمة   

 .السلطات املختصة يف كل من هولندا ولبنان

تحقيـق وخـرباء مـن احملكمـة الدوليـة          وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن األمانـة العامـة وجلنـة ال             - ٣٣
 لـسرياليون يعملـون معـا علـى وضـع اسـتراتيجية حلمايـة               اخلاصـة ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة    

 .وأُجريت مشاورات مؤخرا ملناقشة التنفيذ العملي هلذه التدابري. الشهود
 

 التوعية باحملكمةاالتصاالت و –تاسعا  
تفيــضة مــع خــرباء مــن حمــاكم دوليــة أخــرى       أجــرت األمانــة العامــة مــشاورات مس    - ٣٤
ويتمثــل أحــد األهــداف الرئيــسية    . ُوضــعت اســتراتيجية شــاملة لالتــصاالت والتوعيــة     كمــا

ــة قــضائية مــستقلة وحمايــدة حقــا،      ــة أن ُينظــر إىل احملكمــة باعتبارهــا هيئ لالســتراتيجية يف كفال
خـرية علـى وثـائق عامـة      وجيـري وضـع اللمـسات األ      . متارس مهامها وفقا ألمسى معـايري العدالـة       

توفر معلومات شاملة عن احملكمة ألغراض نشرها على نطاق واسع داخـل لبنـان واملنطقـة ويف        
وباإلضـافة إىل ذلـك، جيـري العمـل حاليـا علـى بنـاء قـدرة أوليـة                   . أوساط اجلمهور بوجـه عـام     

 .موقع على شبكة اإلنترنتإنشاء ، مبا يف ذلك  يف جمال االتصاالتللمحكمة
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 اخلطوات املقبلة - عاشرا 
 من تقريري السابق، كنت قد حـددت ثـالث مراحـل إلنـشاء احملكمـة،                ٣٤يف الفقرة    - ٣٥
 .عملال ومرحلة بدء ؛ ومرحلة االنطالق؛املرحلة التحضريية: هي
 

 املرحلة التحضريية -ألف  
، هـذا   على حنو ما ذُكر أعاله، ُشرع يف مجيع اإلجـراءات املتعلقـة باملرحلـة التحـضريية                - ٣٦

 : إن مل تكن قد اكتملت، وهي

 ع اتفاق املقر؛ُوقِّ )أ( 

 ُحددت مباين مقر احملكمة؛ )ب( 

 ؛ احملكمةاختري القضاة واملدعي العام ومسجل )ج( 

 ُشكلت جلنة اإلدارة؛ )د( 

 ُشرع يف عملية توظيف رئيس مكتب الدفاع؛ )هـ( 

 وسـُيقدم قريبـا إىل جلنـة        ُوضع مشروع امليزانية، مبـا يف ذلـك مـالك املـوظفني،            )و( 
 اإلدارة لتنظر فيه؛

 .أُعدت سياسات لالتصاالت والتوعية )ز( 
 

 مرحلة انطالق احملكمة ومرحلة بدء عملها -باء  
وجيـري العمـل علـى إعـداد املبـاين وتنظـيم            . بدأت مرحلة االنطالق يف الوقـت الـراهن        - ٣٧

عملــه بــصفته احملكمــة ن يبــدأ مــسجل ومبجــرد أ. انتقــال منــسق بــني اللجنــة املــستقلة واحملكمــة 
 .تلك، سُتقام وحدة أساسية من موظفي التسجيل يف الهاي ملساعدة املسجل يف أداء مهامه

ــة    - ٣٨ ــها علــى مراحــل متتالي ــبكري  وأتوقــع أن . وســتبدأ احملكمــة يف مباشــرة عمل يــؤدي الت
 اإلثبـات،    وقواعـدِ  ائيـةِ  اإلجر  القواعدِ صياغةَإىل تيسري   إجراء مشاورات غري رمسية بني القضاة       ب

ــة   وغريِ ــائق الالزم ــدفاع، واحتجــاز     (هــا مــن الوث ــصيب حمــامي ال ــة بتن ــل التوجيهــات املتعلق مث
ــة    ــذين ينتظــرون احملاكم ــسلوك املهــين حملــامي     أاألشــخاص ال ــة قواعــد ال و االســتئناف، ومدون

راءات ، ســيبدأ املــدعي العــام، مث بعــده قاضــي اإلجــ  احملكمــةوباإلضــافة إىل مــسجل ). الــدفاع
 مهامهم قبل غريهم من كبار املسؤولني لكـي يتـسىن هلـم أن يـؤدوا مهـامهم          التمهيدية، مباشرةَ 

وسيتوىل رئيس احملكمة أيضا مهامه على أسـاس التفـرغ الكامـل            . بشكل فعال وبطريقة منسقة   
 االبتدائيـة   ةدائرالـ  قـضاة    سلمويتـ . يف وقت مبكر لضمان الكفاءة يف إدارة وسري عمـل احملكمـة           
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ــرة  ائـــــرة دو ــا ورد يف الفقـــ ــتئناف، كمـــ ــادة ) ب(االســـ ــرار  مـــــن مرفـــــق١٧مـــــن املـــ  القـــ
وسـيعملون مجيعـا    .  أحـدده بالتـشاور مـع رئـيس احملكمـة          موعد، مهامهم يف    )٢٠٠٧( ١٧٥٧

ــدة      ــى حـ ــة علـ ــل حالـ ــسب كـ ــى      حبـ ــل علـ ــيهم العمـ ــب إلـ ــامهم إىل أن ُيطلـ ــدف أداء مهـ هبـ
 .التفرغ أساس

 
 مالحظات ختامية  -حادي عشر 

ود أن أؤكــد لكــم أن األمانــة العامــة ملتزمــة مبواصــلة إحــراز تقــدم يف إنــشاء احملكمــة  أ - ٣٩
وإننـا نعتمـد يف هـذا       .  للبنان يف الوقت املناسب وفقا للتكليف الصادر عن جملس األمن          اخلاصة

من أن جهودنا املـشتركة ستـساعد       وإين على ثقة    . دول األعضاء ودعمها  الالصدد على سخاء    
ه على حتقيق هذا اهلدف املـشترك اهلـام املتمثـل يف اسـتعادة العدالـة وسـيادة         حكومة لبنان وشعب  
 .القانون يف لبنان

 
 


