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 األمــــني العــــام عمــــال بقــــرار جملــــس األمــــن      رابــــع املقــــدم مــــن  التقريــــر ال    
٢٠٠٧( ١٧٥٧(  

    
  مقدمة  - أوال  

تنـسيق مـع    الأن يتخـذ، ب   إىل األمـني العـام بـ      ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧قـرار جملـس األمـن       عهد    - ١
. موعـد قريـب  يف للبنـان  اصـة  اخلكمـة  احملوالتدابري الالزمـة إلنـشاء   اخلطوات احلكومة اللبنانية،   

 إىل جملـس األمـن عـن تنفيـذ القـرار يف            اتقريـر قتضي القـرار أيـضا مـن األمـني العـام أن يقـدم               يو
  . يوما، وبعد ذلك بشكل دوري٩٠غضون 

، وبعد تشاور املستشار القانوين لألمم املتحـدة       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٧يف  و  - ٢
س جلنـة التحقيـق الدوليـة    رئـي باسم األمني العام مـع رئـيس وزراء لبنـان، فـؤاد الـسنيورة، ومـع            

مــارس / آذار١املــستقلة، دانييــل بيلمــار، قــرر األمــني العــام أن تبــدأ احملكمــة اخلاصــة عملــها يف 
لبـدء عمـل احملكمـة      ورود تربعـات كافيـة      األمني العـام    راعى  ولدى اختاذ هذا القرار،     . ٢٠٠٩

  .حقيقاخلاصة وللسنة األوىل من عملها، وكذا التقدم احملرز يف عمل جلنة الت
اخلطــوات والتــدابري املتخــذة منــذ صــدور التقريــر الثالــث لألمــني هــذا التقريــر عــرض وي  - ٣

ــؤرخ   ــام امل ــاين ٢٦الع ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة اخلاصــة   ) S/2008/734 (٢٠٠٨ن ــدء اللجن ــة ب لكفال
  .٢٠٠٩مارس / آذار١عملها يف 

  
  موقع مقر احملكمة  - ثانيا  
  اتفاق املقر  -ألف   

االتفـاق   عن األمم املتحدة وهولندا   وقع ممثالن   ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /ول كانون األ  ٢١يف    - ٤
 مـن   ١وفقـا للفقـرة     و.  للبنـان  املربم بني األمم املتحدة ومملكة هولندا بشأن مقر احملكمة اخلاصة         

 / شـباط  ١٠ويف  .  مـن اتفـاق املقـر، ينطبـق االتفـاق مؤقتـا اعتبـارا مـن تـاريخ توقيعـه                    ٥١املادة  
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ــر  ــال     ، أبلغـــت حكومـــ ٢٠٠٩فربايـ ــد مت االمتثـ ــه قـ ــة بأنـ ــشؤون القانونيـ ــدا مكتـــب الـ ة هولنـ
  .للمقتضيات القانونية لنفاذ االتفاق

  
  مبىن احملكمة  -اء ـب  

وافقـت  ، ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ٢٩ففـي  تقريـر الـسابق،   ال مـن   ٥كما ذكر يف الفقـرة        - ٥
اور مــع طــط الــيت اقترحهــا مــسجل احملكمــة اخلاصــة بالتــشاخلجلنــة إدارة احملكمــة اخلاصــة علــى 

  . ويقع املبىن يف املنطقة احلضرية لالهاي.وهتيئتهتجديد املبىن  لالسلطات اهلولندية
 األعمــال املتعلقــة بالتــدابري األمنيــة  ســوف يــتم إجنــاز ، ٢٠٠٩ مــارس/آذارويف مطلــع   - ٦

قـد اخـتري مهنـدس معمـاري لتـصميم          و. لمـبىن يـة ل  داخلاألجـزاء ال  جتديـد    وأعمـال    خارج املـبىن  
  .٢٠١٠ة اليت يتوقع أن تكون جاهزة لالستخدام يف أوائل عام قاعة احملكم

  
  الدفاع بتعيني القضاة واملدعي العام ومسجل احملكمة ورئيس مكت  -ثالثا   

انتــهى األمــني العــام مــن ، )S/2008/173 (تقريــر الثــاينال مــن ١١ يف الفقــرة ذُكــركمــا   - ٧
التـدابري األمنيـة   مجيـع  هم حىت تكون ءمساأه لن يعلن    غري أن .  اخلاصة احملكمةعملية اختيار قضاة    
  .الالزمة قد اُتخذت

ــارس /آذار ١ويف   - ٨ ــصفته      ٢٠٠٩م ــه ب ــق مهام ــة التحقي ــرئيس احلــايل للجن ، سيباشــر ال
ــّين  . مــدعيا عامــا للمحكمــة اخلاصــة يف الهــاي   ــق ومــدعيا عامــا   وقــد ُع ــة التحقي ــسا للجن رئي

االنتقـال  تنـسيق   لكفالـة   ،  ٢٠٠٧مرب  نـوف / تـشرين الثـاين    ١٤سواء يف   الـ  اخلاصة على    محكمةلل
  . من أنشطة جلنة التحقيق إىل أنشطة مكتب املدعي العام للمحكمة اخلاصة

 رئـيس   وظيفة شاغرة ملنصب   ُنشر إعالن     من التقرير الثالث،   ١٠ يف الفقرة    جاءكما  و  - ٩
، ولكي يصل إىل األوساط املختصة جـرى تعميمـه   ٢٠٠٨أبريل / نيسان ١٧يف   مكتب الدفاع 

، ٢٠٠٩ينـاير   /يف أوائـل كـانون الثـاين      و. ومسجلي احملاكم الدوليـة   املعنية  ى نقابات احملامني    عل
  أنـــشأ األمـــني العـــام فريقـــا لالختيـــار أجـــرى مقـــابالت مـــع املرشـــحني هلـــذا املنـــصب يـــومي   

يناير، قدم املستشار القـانوين إىل      / كانون الثاين  ٢٨ويف  . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٣ و   ١٢
فربايــر / شــباط١٢ويف . عــام تقريــر فريــق االختيــار وتوصــيته الــيت اعتمــدها باإلمجــاع  األمــني ال
 مـن  ١للفقـرة  ووفقـا  . ، أبلغ األمـني العـام املستـشار القـانوين بأنـه يؤيـد توصـية الفريـق                ٢٠٠٩
 ١٧٥٧قــرار جملــس األمــن امللحــق مبرفــق للمحكمــة اخلاصــة  مــن النظــام األساســي ١٣املــادة 

فـور  اخلاصـة  رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مـع رئـيس احملكمـة          العام  يعني األمني   س،  )٢٠٠٧(
  .انتخابه
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، إىل ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٨وانتقــل املــسجل، بعــد أن تــوىل مهامــه يف نيويــورك يف   - ١٠
ومنـذ ذلـك احلـني، يعمـل املـسجل وفريقـه بـال كلـل لكفالـة                  . ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٧الهاي يف   

 اخلاصـة لـشغله     كمـة  مكتب املدعي العام وإعـداد مـبىن احمل        تنسيق االنتقال من جلنة التحقيق إىل     
  .٢٠٠٩مارس / آذار١يف 
  

  الالزمة القانونيةصياغة القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وسائر الوثائق   -رابعا   
 مــارس /آذارشــهر يف إىل االجتمــاع ه املستــشار القــانوين دعــاقــام فريــق اخلــرباء الــذي   - ١١

 ، وقواعـــد االحتجـــاز،لقواعـــد اإلجرائيـــة وقواعـــد اإلثبـــات لوليـــة  بإعـــداد الـــصيغ األ٢٠٠٨
ــدفاع املتعلقــة بالتوجيهــات و ــة شــباط  . تعــيني حمــامي ال ــول هناي ــه حبل ــع أن ــر /ويتوق  ٢٠٠٩فرباي

توضــع هــذه الــصيغ يف شــكلها النــهائي باللغــات الرمسيــة الــثالث للمحكمــة اخلاصــة،      ســوف
 جنـاز  الوثـائق جبميـع اللغـات الـثالث إ         هـذه وافر  وسييسر تـ  . االنكليزية والفرنسية والعربية   وهي

خـالل جلـستهم    لقواعد اإلجرائية وقواعـد اإلثبـات وسـائر الوثـائق األساسـية             واعتماد القضاة ل  
  .العامة األوىل

  
  أنشطة جلنة اإلدارة  -خامسا  

 اتتــوفري التوجيهــ ل٢٠٠٨فربايــر /شــباط ١٣يف ، الــيت أنــشئت جلنــة اإلدارةواصــلت   - ١٢
، عقـد اجتماعاهتـا      بشأن مجيع اجلوانب غري القضائية لعمليات احملكمـة اخلاصـة          لعامةاواملشورة  
 ومنذ صدور التقرير الثالث لألمني العام، نظرت يف مسائل متعددة، من قبيـل االتفـاق              .بانتظام

، الـصندوق املـشترك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة             املربم بـني احملكمـة اخلاصـة و       
ــل األ ــن  وحتوي ــوال م ــتئماين   م ــصريف للمحكمــة   صــندوق األمــم املتحــدة االس  إىل احلــساب امل

أحكــام وعـالوة علـى ذلـك، اعتمـدت جلنـة اإلدارة، منـذ إنـشائها، عـدة وثـائق منـها           . اخلاصـة 
النظــام املــايل والقواعــد ، والنظامــان األساســي واإلداري للمــوظفني، ووشــروط خدمــة القــضاة

  . للمحكمة اخلاصةاملالية
، عينت جلنة اإلدارة، برئاسة ممثل اململكـة املتحـدة          ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٢  ويف  - ١٣

  .يرلندا الشمالية، ممثل كندا نائبا لرئيسهاألربيطانيا العظمى و
  

  امليزانية واستقدام املوظفنيملوافقة على ا  -سادسا  
احملكمــة   ، وافقــت جلنــة اإلدارة علــى ميزانيــة   ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٢يف   - ١٤

 كـــانون ١ مليـــون دوالر للـــسنة األوىل مـــن عملـــها الـــيت تبـــدأ يف  ٥١,٤اخلاصـــة ومقـــدارها 
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ــاين ــاير /الث ــة       . ٢٠٠٩ين ــرح ميزاني ــه أن يقت ــسجل ميكن ــى أســاس أن امل ــة عل ــدت امليزاني واعتم
  .تكميلية خالل السنة لتوافق عليها جلنة اإلدارة، إذا نشأت أنشطة مل تكن متوقعة يف امليزانية

ــا   - ١٥ لتوظيف، تتواصــل أنــشطة مكثفــة الســتقدام املــوظفني مــن أجــل مــد    وفيمــا يتعلــق ب
وتبــذل جهــود خاصــة . احملكمــة اخلاصــة بــاملوارد البــشرية الالزمــة لتغطيــة احتياجاهتــا التــشغيلية

لكفالة االنتهاء من نقل املوظفني من جلنة التحقيق إىل مكتب املـدعي العـام للمحكمـة اخلاصـة                  
  .٢٠٠٩مارس / آذار١حبلول 
 كـانون  يف    هذا السياق، يود األمني العام أيضا أن يفيد بـأن اجلمعيـة العامـة قبلـت                ويف  - ١٦

انــضمام احملكمــة اخلاصــة إىل عــضوية ،  دورهتــا الثالثــة والــستنيخــالل، ٢٠٠٨ديــسمرب /األول
 كـــانون ١ة، اعتبـــارا مـــن الـــصندوق املـــشترك للمعاشـــات التقاعديـــة ملـــوظفي األمـــم املتحـــد 

  .٢٠٠٩يناير /الثاين
  

 الترتيبات املتعلقة باالنتقال من جلنة التحقيق إىل احملكمة اخلاصة  - بعاسا  
، تبـذل اجلهـود لكفالـة االنتقـال         )٢٠٠٧ (١٧٥٧مـن مرفـق القـرار        ١٧املـادة   عمال ب   - ١٧

ويف هـذا   . السلس من أنشطة جلنة التحقيق إىل أنشطة مكتب املـدعي العـام للمحكمـة اخلاصـة               
دد لــشهرين متــ، أن ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢ يف ، التحقيــقالــصدد، طلــب رئــيس جلنــة

 اللجنـة دون انقطـاع،      اتوكان الغرض من التمديد السماح مبواصلة حتقيقـ       . لجنةالفترة والية   
ــدء احملكمــة       ــات، واملــوظفني، واألصــول إىل الهــاي، قبــل ب ــدرجيي للعملي وتيــسري االنتقــال الت

، ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٧ويف . ٢٠٠٩مـــارس / آذار١اخلاصـــة رمسيـــا عملـــها يف 
 / شـباط  ٢٨ىت  إحاطـة قـدمها رئـيس اللجنـة، مـدد جملـس األمـن واليـة جلنـة التحقيـق حـ                      وبعد
  .٢٠٠٩ فرباير
نتقـال مـن   الل ةخطـ رئيس اللجنـة  وضع مسجل احملكمة وويف ضوء قرار جملس األمن،       - ١٨

 / شــباط٢٨إىل نــاير ي/ الثــاينكــانون ١ يف الفتــرة مــن جلنــة التحقيــق إىل مكتــب املــدعي العــام 
ض املـــوظفني تـــدرجييا للتقليـــل إىل أدىن درجـــة مـــن يفـــخت اخلطـــة إىل دفوهتـــ. ٢٠٠٩فربايـــر 

السـتيعاب عـدد كـبري مـن        احملكمة  االضطراب يف أعمال التحقيق وتوفري الوقت الكايف لسجل         
  .كفاءةأكرب قدر ممكن من الاملوظفني ب

ــة،  و  - ١٩ ــشأ مــسجل احملكمــة و حتقيقــا هلــذه الغاي ــألف مــن    أن ــة عمــل تت ــة فرق رئــيس اللجن
وعقدت فرقـة العمـل مـؤمترات       . كبار من كلتا اهليئتني لتنسيق وتيسري أنشطة االنتقال       موظفني  

وعملـت  . ، أحـدمها يف الهـاي واآلخـر يف بـريوت          مباشرينأسبوعية من بعد، وكذا اجتماعني      
، نقلـت   ٢٠٠٩ايـر   فرب/ويف شـباط  . هذه اآللية على حل املشاكل والتحسب للتحـديات املقبلـة         
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ــدا       ــة متهي ــة مــن بــريوت إىل الهــاي، واختــذت كافــة الترتيبــات العملي ــنظم اإللكتروني املــواد وال
  .٢٠٠٩مارس / آذار١لوصول املدعي العام يف 

  
  التمويل -ثامنا   

األمــم صــندوق جيــري اختــاذ الترتيبــات بــني األمــم املتحــدة واحملكمــة اخلاصــة إلغــالق    - ٢٠
ويــل املبلــغ املتبقــي يف الــصندوق إىل احملكمــة اخلاصــة قبــل تــاريخ بــدء     وحتســتئمايناملتحــدة اال

ــها ــانون األول٣٠ويف . عمل ــسمرب / ك ــغ    ٢٠٠٨دي ــة اخلاصــة مبل ــني ١٠، تلقــت احملكم  مالي
ــتئماين إىل        ــصندوق االس ــن ال ــوال م ــل لألم ــذا أول حتوي ــصريف، وكــان ه دوالر يف حــساهبا امل

  .احملكمة اخلاصة
 / كـانون األول ١٧ات حبلـول  تربعما يكفي من الورد  أعاله، ٢وكما جاء يف الفقرة     - ٢١

شارك املستـشار القـانوين يف      يـ و. ديسمرب لبدء عمل احملكمة اخلاصـة وللـسنة األوىل مـن عملـها            
  .اجلهود اجلارية لزيادة التعهدات بتمويل السنتني الالحقتني من عملها

  
 لتدابري األمنيةا  -تاسعا   

  . األمنية املناسبة مسألة أساسية للنجاح يف إنشاء احملكمة اخلاصةما زال تنفيذ التدابري  - ٢٢
سجل احملكمــة، بالتــشاور الوثيــق مــع إدارة شــؤون الــسالمة ويف هــذا الــصدد، اختــذ مــ  - ٢٣
 التـدابري املناسـبة لكفالـة أمـن       ، مجيـع    السلطات يف هولنـدا ولبنـان     ن التابعة لألمانة العامة و    واألم

 من وضـع التـدابري األمنيـة املتعلقـة     ي وسينته.كمة اخلاصة وموظفيها كبار مسؤويل احمل  القضاة و 
  .٢٠٠٩مارس / آذار١باملبىن حبلول 

  
 لالتصاالت والتعريف باحملكمةاستراتيجية وضع   - عاشرا  

يف احملكمـــة اخلاصـــة مهـــام منـــصبه يف  الـــشؤون العامـــة والتوعيـــةتـــوىل رئـــيس قـــسم   - ٢٤
عمـل يف عـدد مـن اجملـاالت الربناجميـة األساسـية هبـدف         وبـدأ ال  . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٢٦

كفالة النظر إىل احملكمة اخلاصـة باعتبارهـا هيئـة قـضائية مـستقلة وحمايـدة وتعزيـز الثقـة هبـا مـن               
  .جانب سكان لبنان واملنطقة على نطاق أوسع

  :تخذ خالل الفترة املشمولة بالتقرير اخلطوات التاليةتوحتقيقا هلذه الغاية،   - ٢٥
  جيري إعداد مشروع سياسة لوسائط اإلعالم وإطالع اجلمهور؛  )أ(  
جيــري صــياغة جمموعــة مــن صــحائف الوقــائع الــيت تــشمل اهليئــات الرئيــسية       )ب(  

  للمحكمة اخلاصة؛
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  جيري إنشاء مكتب للتوعية؛  )ج(  
ــون         )د(   ــة ليكـ ــة اخلاصـ ــشبكي للمحكمـ ــع الـ ــصميم املوقـ ــادة تـ ــري إعـ ــا جيـ غنيـ

 ويكون متاحا باللغـات الرمسيـة الـثالث        ،ويسهل االطالع عليه  سك،  باملعلومات، ويتسم بالتما  
  .للمحكمة اخلاصة

  
 اخلطوات املقبلة -حادي عشر 

 ضوء ما تقدم، يسر األمني العام أن يفيـد بـأن مجيـع اخلطـوات والتـدابري الـضرورية                    يف  - ٢٦
، ستباشـر  وفيمـا بعـد  . ٢٠٠٩مـارس  / آذار١ اعتبـارا مـن   اختذت لتبدأ احملكمـة اخلاصـة عملـها         

  .أنشطتها على مراحل متتالية
، ســـيتقلد رئـــيس جلنـــة التحقيـــق منـــصب املـــدعي العـــام ٢٠٠٩مـــارس / آذار١ويف    - ٢٧

  .للمحكمة اخلاصة وسيواصل حتقيقاته انطالقا من الهاي
  : بوقت قصري٢٠٠٩مارس / آذار١وبعد   - ٢٨

 التفــرغ ســيتوىل رئــيس احملكمــة اخلاصــة، عنــد انتخابــه، املنــصب علــى أســاس   )أ(  
  لكفالة كفاءة إدارة احملكمة وسري العمل هبا؛

  سيعني رئيس مكتب الدفاع وسيتوىل مهامه حسب احلاجة؛  )ب(  
 أو  مـذكرات منـصبه بتفـرغ إلصـدار أي        اإلجراءات التمهيديـة    قاضي  سيتوىل    )ج(  

  .أوامر تلزم إلجراء التحقيقات ولإلعداد للمحاكمات
ة ودائرة االسـتئناف مـسؤولياهتم يف تـاريخ حيـدده األمـني      سيتوىل قضاة الدائرة االبتدائي     - ٢٩

وإىل أن ُيطلـب إلـيهم العمـل علـى أسـاس التفـرغ،              . العام، بالتشاور مع رئيس احملكمة اخلاصـة      
قواعـد  السيعملون حبسب كل حالـة علـى حـدة ألداء بعـض املهـام، وخاصـة مناقـشة واعتمـاد                     

  .ية أخرىعد اإلثبات، ووثائق قانونية رئيسوا وقئيةاإلجرا
  

  ختاميةاتمالحظ -ثاين عشر 
هذا هو آخر تقرير لألمني العام قبل بدء احملكمة اخلاصة عملها كهيئة قـضائية مـستقلة        - ٣٠
وسيواصــل األمــني العــام كفالــة قــدرة احملكمــة اخلاصــة علــى الوفــاء . ٢٠٠٩مــارس / آذار١يف 

ء مجيعـا سـيظل أساسـيا لكــي    غـري أن تعـاون الـدول األعـضا    . بواليتـها بـأكرب قـدر مـن الفعاليـة     
  .تنجح احملكمة اخلاصة

  


