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 األمـــني العـــام عمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن  املقـــدم مـــنلـــث التقريـــر الثا    
٢٠٠٧( ١٧٥٧(  

  
  مقدمة  - أوال  

مهمــة اختــاذ اخلطــوات   ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧ مبوجــب قــرار جملــس األمــن    أُســندت إيلّ  - ١
، بالتنـسيق مـع حكومـة لبنـان         يف موعـد قريـب    والتدابري الالزمة إلنشاء احملكمـة اخلاصـة للبنـان          

 يومـا، وبعـد   ٩٠، وتقدمي تقرير إىل جملس األمن عن تنفيذ هذا القرار يف غـضون            عند االقتضاء 
  .ذلك بشكل دوري

، أُحـرز   )S/2008/173 (٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٢ املـؤرخ    ،تقريـري الثـاين   صـدور   ومنذ    - ٢
تعـيني القـضاة واملـدعي      ) ب(موقـع مقـر احملكمـة اخلاصـة؛         ) أ(تقدم يف عدد من اجملاالت منـها        

ــام ومــسجل   ــدفاع؛   الع ــيس مكتــب ال ــار رئ ــصياغة  ) ج(احملكمــة واختي األعمــال التحــضريية ل
أنـشطة جلنـة اإلدارة؛     ) د(القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وسـائر الوثـائق القانونيـة الالزمـة؛             

ـــ( ــوظفني؛   ) ه ــة واســتقدام امل ــة    ) و(إعــداد امليزاني ــق الدولي ــة التحقي ــال مــن جلن ــات االنتق ترتيب
 التـدابري األمنيـة    مجيـع اختـاذ ) ح(تلبيـة احتياجـات التمويـل؛     )ز(مـة اخلاصـة؛   املـستقلة إىل احملك 

 .وضع برنامج لالتصاالت والتعريف باحملكمة) ط(الالزمة؛ 

وحيدد هذا التقرير التقدم الذي أٌحرز حىت تارخيه على صـعيد إنـشاء احملكمـة اخلاصـة،                   - ٣
. تمكن احملكمــة مــن مباشــرة أعماهلــا ويعــرض اخلطــوات املتبقيــة الــيت ينبغــي اختاذهــا قبــل أن تــ  

ــغ مــسجل احملكمــة عــن إحــراز     ــذي أبل ــشاورات  واســتنادا إىل التقــدم ال ه حــىت اآلن، وبعــد امل
ــا الـــيت بـــامسي املستـــشار القـــانوين لألمـــم املتحـــدة مـــع رئـــيس الـــوزراء اللبنـــاين فـــؤاد    أجراهـ

 أعماهلـــا يف بـــدأ احملكمـــة اخلاصـــةومـــع رئـــيس جلنـــة التحقيـــق، مـــن املرتقـــب أن ت ،الـــسنيورة
  . ٢٠٠٩مارس /آذار ١



S/2008/734
 

2 08-61547 
 

  موقع مقر احملكمة  -ثانياً   
  اتفاق املقر  - ألف   

 مــن تقريــري الــسابق إىل أنّ ممثلـــَني عــن األمــم املتحــدة وهولنــدا  ٦شــرت يف الفقــرة أ  - ٤
، االتفاق املربم بـني األمـم املتحـدة ومملكـة هولنـدا             ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢١ يف   ،وقّعا

االتفــاق علــى الربملــان حينــذاك وأحالــت حكومــة هولنــدا .  للبنــانمــة اخلاصــةبــشأن مقــر احملك
، وافقــت الغرفــة الثانيــة مــن الربملــان علــى      ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٦ويف . للتــصديق عليــه 

 فإنـه هـذا االتفـاق،    مـن  ٥١طبقـاً للمـادة   و. حاليـا علـى الغرفـة األوىل    ، وهـو معـروض      االتفاق
  .  يتم التصديق عليهريثمااريخ توقيعه  منذ تبشكل مؤقتيدخل حيز النفاذ 

  
  مبىن احملكمة  –باء   

 املستــشار القــانوين الــسلطات  بلــغ مــن تقريــري الــسابق، أ ٧كمــا ذكــرت يف الفقــرة    - ٥
والـذي  ، بأن املبىن الذي حددتـه تلـك الـسلطات           ٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول  ٦اهلولندية، يف   

، رهنـا باالتفـاق      اخلاصـة   مقـرا للمحكمـة     لكي ُيتخـذ   هو األفضل  مدينة الهاي     حاضرة  يف يقع
، وافقــت الــدول الــيت قــّدمت تربعــات  ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٢ويف . علــى تكلفتــه

، علـى العـرض الـذي     لتمويـل احملكمـة اخلاصـة   ذات شأن أو تعّهدت بتقدمي مثل تلك التربعات   
، وافقــت جلنــة ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٩ويف . قدمتــه الــسلطات اهلولنديــة بــشأن تكلفــة املــبىن

طط اليت اقترحها مسجل احملكمة اخلاصة بالتشاور مـع الـسلطات   اخلإدارة احملكمة اخلاصة على  
  .وهتيئتهتجديد املبىن  لاهلولندية

ــشرين األول   - ٦ ــع ت ــوبر /ويف مطل ــة   ٢٠٠٨أكت ــدابري األمني ــة بالت ــدأت األعمــال املتعلق ، ب
ز لمـبىن وينبغـي أن ُتنجـ      يـة ل  داخلجـزاء ال  األوسـتبدأ الـشهر القـادم أعمـال جتديـد           . خارج املـبىن  

 تـــشييد قاعـــة احملكمـــة يف مطلـــع  أن يبـــدأمـــن املتوقـــع و. ٢٠٠٩مـــارس /حبلـــول أوائـــل آذار
  . ٢٠٠٩ عام

  الدفاع برئيس مكتاختيار تعيني القضاة واملدعي العام ومسجل احملكمة و  –ثالثا   
مليـة اختيـار القـضاة       ع أجنـزت سـبق أن     مـن تقريـري الثـاين،        ١١ يف الفقـرة     ذُكـر كما    - ٧

غري أنين لـن أباشـر عمليـة تعيينـهم الرمسـي أو إعـالن أمسـائهم                 . على السواء اللبنانيني   و الدوليني
   .حىت تكون التدابري األمنية الالزمة قد اُتخذت

 للجنــة التحقيــق رئيــسا بيلمــار ديفيــد، عّينــت ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤ويف   - ٨
مـارس  /آذار ١ يف    عـام  كمـدعٍ ومـن املتوقـع أن يباشـر مهامـه          . ومدعيا عاما للمحكمة اخلاصة   

 بعد أن أكون قد حددت ما إذا كان بوسع احملكمـة اخلاصـة أن تبـدأ أعماهلـا يف ذلـك                      ٢٠٠٩
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ــال  ــاريخ، عمـ ــالتـ ــادة  ٢الفقرة  بـ ــن املـ ــالفقرة ٥ مـ ــادة  ٢ وبـ ــن املـ ــق  ١٩ مـ ــن مرفـ ــرار ال مـ قـ
نـسق مـن أنـشطة     املبني لكفالة االنتقال    وقد ُعّين السيد بيلمار يف كال املنص      ). ٢٠٠٧( ١٧٥٧

  . جلنة التحقيق إىل أنشطة مكتب املدعي العام للمحكمة اخلاصة
.  فنــسنت مــسجال للمحكمــة اخلاصــة   روبــني، عّينــت ٢٠٠٨مــارس / آذار١٠ويف   - ٩

 الهـاي يف     مث ُنقـل إىل    ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٨وباشر الـسيد فنـسنت مهامـه يف نيويـورك يف            
  .  لتهيئة املبىن لكي تشغله احملكمة٢٠٠٨يوليه /متوز ٧

ــشر إعــالن  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٧ويف   - ١٠ ــيس مكتــب  وظيفــة شــاغرة ملنــصب ، ُن  رئ
الــدفاع، ولكــي يــصل إىل األوســاط املختــصة جــرى تعميمــه علــى نقابــات احملــامني ومــسجلي  

. ٢٠٠٩صدد تـشكيل فريـق اختيـار ســيبدأ مهامـه يف مطلـع عــام      بــ اآلنوأنـا  . احملـاكم الدوليـة  
، )٢٠٠٧ (١٧٥٧القـرار    مـن النظـام األساسـي امللحـق مبرفـق            ١٣ مـن املـادة      ١ووفقا للفقـرة    

ومـن املتوقـع أن   . سأعّين رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس احملكمة اخلاصة فور انتخابـه   
يبدأ رئيس مكتب الدفاع مهامه فـور تـويل املـدعي العـام منـصبه، رغـم أنّ يف وسـعه تأديـة أّي            

  .قتضيها احلاجة يف املراحل األوىلمهمة ت
  

  الالزمة صياغة القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وسائر الوثائق القانونية  -رابعا   
لالضـطالع  مـن اخلـرباء     ، شكل املستشار القانوين فريقـا عـامال         ٢٠٠٨مارس  /يف آذار   - ١١

ن يعقـد القـضاة جلـسة    باألعمال التحضريية لصياغة القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات قبـل أ       
، أعـّد اخلـرباء صـيغة      ٢٠٠٨نـوفمرب   /مارس إىل تـشرين الثـاين     /ومن آذار . عامة للنظر يف املسألة   

ــات     ــد اإلثب ــد اإلجرائيــة وقواع ــن القواع ــة م ــضا الوثــائق     . أولي ــرة نفــسها، صــيغت أي ويف الفت
ــضرورية األخــرى   ــدفاع    -ال ــيني حمــامي ال ــشأن تع ــل التوجيهــات ب  واحتجــاز األشــخاص  ،مث

واالستئناف، وسياسـات واتفاقـات املـساعدة القانونيـة بـشأن تغـيري أمـاكن                -بانتظار احملاكمة   
  . األحكامإقامة الشهود وبشأن إنفاذ 

وينبغي أن تيـّسر هـذه األعمـال التحـضريية إجنـاز القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات                      - ١٢
بهم، ممـا يتـيح للمحكمـة اخلاصـة     وسائر الوثائق األساسية بعد أن يكون القضاة قد تولوا مناصـ       

  .مباشرة مهامها القضائية ُبعيد بدء أعماهلا
  
  أنشطة جلنة اإلدارة   -خامسا   

ــا   - ١٣ ــركمـــ ــرة ذُكـــ ــة اإلدارة يف   مـــــن تقريـــــري ا٢٧ يف الفقـــ ــري، أنـــــشئت جلنـــ ألخـــ
 العامـة  واملـشورة    اتوتشمل مهامها، يف مجلة أمور، تـوفري التوجيهـ        . ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١٣

ــشأن مج ــة   بـ ــة اخلاصـ ــات احملكمـ ــضائية لعمليـ ــع اجلوانـــب غـــري القـ ــة، عمـــال وتـــضم .يـ  اللجنـ
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وحكومة هولنـدا، وممـثلني عـن       لبنان   من صالحياهتا، ممثلني عن حكومة       ٢من املادة    ١ بالفقرة
الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت قدمت تربعات ذات شأن للمحكمة اخلاصـة والراغبـة يف    

 ، أملانيـا   هـم  جلنـة اإلدارة  احلـاليون يف    عـضاء    واأل .ا يف صـالحيات اللجنـة     تويل املهام املشار إليه   
الواليـات  و ، الـشمالية وأيرلنـدا اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى     و ،كنـدا و،  فرنساو ،إيطالياو

  . حبكم املنصبعضوا وممثل عن األمني العام باعتباره ،اليابانو ،املتحدة األمريكية
قرارات بشأن املسائل الرئيـسية     وتتخذ  ة بشكل منتظم منذ إنشائها       جلنة اإلدار  وجتتمع  - ١٤
مبىن احملكمة اخلاصة؛ والنظام املايل؛ وجوانب امليزانية؛ وأحكام وشروط خدمة القـضاة            : التالية

  . واملوظفني
  
  إعداد امليزانية واستقدام املوظفني  - سادسا  

ــار  - ١٥ ــة اإلدارة علــى اعتمــ ٢٠٠٨مــايو /يف أي اد هنــج علــى مراحــل إلعــداد  ، وافقــت جلن
وظفني، وانتــهاء امليزانيــة، بــدءا باملوافقــة علــى تكــاليف هتيئــة املــبىن، مــرورا بتــوفري تكــاليف املــ   

 وتكـاليف   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٩وأُقّرت تكاليف جتديد املبىن يف      .  العامة التشغيلتكاليف  ب
 التـشغيل يف تكـاليف    جلنـة اإلدارة حاليـا      وتنظـر   . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢١مالك املوظفني يف    

ة علــى جلنــة اإلدارة مــا جمموعــه وتبلــغ امليزانيــة املقترحــة املعروضــ. املقترحــة للمحكمــة اخلاصــة
ــوغ النفقــات ل    ٥١ ــع بل ــام األول، مــع توق ــون دوالر للع ــاين والثالــث    ملي ــامني الث كــل مــن الع
  . مليون دوالر٦٥جمموعه حنو  ما
رة أحكام وشـروط خدمـة قـضاة احملكمـة     ، أقّرت جلنة اإلدا  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦ويف    - ١٦

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٧اخلاصة، واعُتمد النظامان األساسي واإلداري للموظفني يف 
، قـــدمت احملكمـــة اخلاصـــة طلبـــا لالنـــضمام إىل عـــضوية ٢٠٠٨مـــايو / أيـــار١٥ويف   - ١٧

، وافـق   ٢٠٠٨ هيوليـ /ويف متـوز  . ةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحـد       
 رهنا بتأكيد كبري املوظفني التنفيذيني أنّ شـروط اخلدمـة يف            ،جملس الصندوق على هذا الطلب    

 تـشرين  ٢٩ويف  . احملكمة اخلاصة متماشية مع شروط اخلدمة يف النظـام املوحـد لألمـم املتحـدة              
اجمللـس  ، استعرضت اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة تقريـر              ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

  .املذكور، وهو خيضع حاليا لنظر اللجنة اخلامسة التابعة للجمعية العامة
 إىل الهــاي يف أوائــل هاحملكمــة منــذ انتقالــ مــسجل عكــف يمــا يتعلــق بــاملوظفني،   ويف  - ١٨
 ساسـيني حـىت يتـسىن للمحكمـة اخلاصـة          علـى اسـتقدام وتعـيني املـوظفني األ         ٢٠٠٨يوليه  /متوز

 .عاجلالقريب البدء أعماهلا يف 
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القــرار  مــن مرفـق  ١٧مــن املـادة  ) أ(ضـافة إىل ذلـك، جيــري حاليـا، وفقــا للفقـرة     وباإل  - ١٩
 مـن أنـشطة  نتقـال  ال ا تنسيقوعلى النحو املبني أدناه، وضع ترتيبات لكفالة         ،)٢٠٠٧ (١٧٥٧

ل فريـق عامـل   ، ُشـكِّ ٢٠٠٨سـبتمرب  /ويف أيلـول  . مكتب املدعي العـام  أنشطةجلنة التحقيق إىل
 .  السلسنتقالاالقلم احملكمة اخلاصة وجلنة التحقيق لتسهيل من ن أعضاء يتألف م

  
 الترتيبات املتعلقة باالنتقال من جلنة التحقيق إىل احملكمة اخلاصة  - سابعا  

 احملكمـة اخلاصـة   مـسجل عـن كثـب مـع    انة العامة يعمل مكتب الشؤون القانونية باألم      - ٢٠
 وذلك لكفالة إجراء عملية انتقال منـسقة مـن    اللجنة ويقوم بالتنسيق مع مفوض،وجلنة اإلدارة 

ــة التحقيــق إىل أنــشطة مكتــب املــدعي العــام علــى النحــو      ــادة املقتــضى مبوجــب أنــشطة جلن امل
وقـد وضـع مـسجل احملكمـة واملفـوض خططـا لعمليـة         .)٢٠٠٧ (١٧٥٧من مرفق القرار  ١٧

ــة التكــاليف فعاال لتحقيــق الكفــاءة وهــذه االنتقــال  ، ١٧فحــسب، وفقــا ملــا جــاء يف املــادة   لي
وأيضا لضمان عـدم تعطيـل االنتقـال مـن بـريوت إىل الهـاي لـسري التحقيقـات الـيت جيريهـا                     بل

 .داملفوض إال يف أضيق احلدو

، ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ يفوحتقيقا هلذه الغاية، ُيقترح أن تبدأ الفترة االنتقاليـة            - ٢١
، سـيكون مـسجل احملكمـة    ينـاير / كـانون الثـاين  ١وحبلـول   .فرباير/ شباط٢٨  متتد حىتعلى أن

ــه املوظفــون األساســيون و  عمــل الالزمــة لــدعم الاألخــرى املــوارد األساســية ســائر قــد تــوافر ل
ــدرجييا ــى ت ــة اخلاصــة األخــرى   ، عل ــزة احملكم ــشكيل أجه ــة ت ــرة االنتقالي ــى وجــه   . يف الفت وعل

  جلنـة التحقيـق   ملـوظفي ض بوضع خطط لالنتقال التـدرجيي التحديد، قام مسجل احملكمة واملفو  
فربايـر  / شـباط  ٢٨للجنـة حـىت     يف ا  سيواصلون العمـل كمـوظفني       حيث من بريوت إىل الهاي،   

وسيكفل املسجل قدرة هـؤالء املـوظفني علـى مواصـلة العمـل بفعاليـة يف تلـك الفتـرة         ،  ٢٠٠٩
 ايـع الترتيبـات العمليـة اسـتعداد      وسـيجري تنفيـذ مج    . دعما للتحقيقات اليت يضطلع هبا املفـوض      

ــام يف   ــدعي العـ ــارس / آذار١لوصـــول املـ ــدر ممكـــن    وملو٢٠٠٩مـ ــلة التحقيقـــات بأقـــل قـ اصـ
 .املعوقات من

، تـشاور املستـشار القـانوين نيابـة        )٢٠٠٧ (١٧٥٧ القرار    من مرفق  ١٩ووفقا للمادة     - ٢٢
 كـانون   ١يف  ة  نتقاليـة املقترحـ   لفتـرة اال  بدء ا عين مع رئيس الوزراء اللبناين، الذي أكد ارتياحه ل        

ــاين ــاير /الث ــة حنــو متكــني ا    ول٢٠٠٩ين ــسري خبطــى حثيث ــة اخلاصــة  ل ــدء أ حملكم ــن ب ــا يف اعمم هل
 مـع   مـشاورات املستشار القـانوين نيابـة عـين        ، أجرى   ووفقا للمادة نفسها  . ٢٠٠٩مارس  /آذار

 كـانون  ١ة مـن  االنتقاليـة املمتـد  التنـسيق  أن فتـرة    مـن حيـث      املفوض الذي أعرب عن ارتياحه    
قـوة   احلفـاظ علـى       الـيت متكنـه مـن       سـتهيئ الظـروف    ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ٢٨يناير حىت   /الثاين



S/2008/734
 

6 08-61547 
 

 /آذار ١يف مــدع عــام  ك التحقيقــات وتــويل مهــام منــصبه يف الهــاي     الــدفع الــيت تــسري هبــا   
  .٢٠٠٩ مارس

سبما حـ  يف ضوء األحداث املتعاقبة على حنو ما ورد أعـاله و           ،ومن املفهوم أن املفوض     - ٢٣
بتقـدمي طلـب لتمديـد واليـة جلنـة التحقيـق ملـدة شـهرين وذلـك لكفالـة                     عليه، سيقوم هو  وافق  

التحقيقـات   زخـم علـى  واحلفـاظ   احملكمـة بـدء عمـل    لجنة و التفادي أي ثغرات بني هناية والية       
 اًرهنـ سـيكون  ومن املفهوم أيضا أن تسلسل األحـداث هـذا    . الفترة االنتقاليةخاللاليت جيريها 

 .فقة جملس األمن على متديد والية اللجنةمبوا
  

  التمويل -ثامنا   
، أنشأت األمانـة العامـة صـندوقا اسـتئمانيا لتلقـي التربعـات              ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٩يف    - ٢٤

ديـسمرب  / كـانون األول   ٥وطبقا ملـا اتفقـت عليـه يف          .املقدمة إلنشاء احملكمة اخلاصة وأنشطتها    
دمي تربعات كبرية لتمويل احملكمـة اخلاصـة، سـيجري     الدول اليت قدمت أو تعهدت بتق   ٢٠٠٧

بـذلك،   و .حتويل مجيع التربعات حلساب خاص باحملكمة حال استيفاء االشـتراطات الـضرورية           
 .سيتسىن للمحكمة اخلاصة إدارة أمواهلا مباشرة وتسيري أعماهلا بشكل مستقل

آلن مبــــا ينــــاهز ويقــــدر املبلــــغ اإلمجــــايل املــــودع يف الــــصندوق االســــتئماين حــــىت ا   - ٢٥
مـا قـدره     للعـام األول مـن امليزانيـة      توافر  وي .مليون دوالر، مبا يف ذلك الفوائد املستحقة       ٥٥,١
 ماليــني ٣,١ مليــون دوالر نقــدا إضــافة إىل  ٤٨,١( مليــون دوالر مــن املبلــغ اإلمجــايل  ٥١,٢
ة يف ميزانيـة    البنيـة األساسـية املدرجـ     ببنـود خاصـة ب    لتغطية نفقات تتعلق    ملتزم بتسديدها   دوالر  

تعلــق ت ماليــني دوالر ٣,٩ الغ مــن الــصندوق االســتئماين إمجاليهــ امبــت رفُصــو ).العــام األول
  . الهايإىلفريق متقدم بإيفاد  وةل التحضريياعمباأل
 مليـون دوالر لكـل مـن        ٢,٣ ا قـدره  اتالتعهـد بتقـدمي تربعـ     جـرى   وإضافة إىل ذلك،      - ٢٦

نــوفمرب، بعــث املستــشار القــانوين / تــشرين الثــاين١٧ ويف .ةالعــامني الثــاين والثالــث مــن العمليــ
تقدمي املزيد من التمويل للعـامني الثـاين والثالـث          التعهد ب إىل  ها  دعويبرسالة إىل الدول األعضاء     

ــول  ــاين ٣٠حبل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــاين ٢٤يف و .٢٠٠٨ن ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــيعقد ، ٢٠٠٨ ن س
 بتــوفري احلــاليني للــدعوة إىل تقــدمي تعهــدات اجتماعــا يــضم املــاحنني كــذلكاملستــشار القــانوين 
باحلفـاظ علـى الدميومـة املاليـة     هم وللحصول على ضـمانات السـتمرار التـزام   املزيد من األموال    
  .للمحكمة اخلاصة

 تــشرين ٢٤ومــن املتوقــع أن تتخــذ جلنــة اإلدارة قــرارا أثنــاء األســبوع الــذي يبــدأ يف      - ٢٧
يف عمليتـها    احملكمة اخلاصة ولتـسيري      إلنشاءملخصصة   ا عتماداتاال بشأن   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
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وعلـى هـذا األسـاس، يتـبني أن         . مليـون دوالر   ٥١يبلـغ إمجاليهـا     و .االثين عـشر األوىل   األشهر  
إلنـشاء احملكمـة اخلاصـة ولتـسيري عمليتـها       الصندوق االستئماين به رصيد مـن التربعـات كـاف           

ــذهلا   اإلضــافية   اجلهــودإثــرويف  .ثــين عــشر شــهرا األوىل اللفتــرة ا املــشار إليهــا أعــاله والــيت يب
مل احملكمـة   عقراري بشأن بدء    ختذ  املستشار القانوين لزيادة مبالغ التمويل املتعهد بتقدميها، سأ       

 .)٢٠٠٧ (١٧٥٧ القرار  من مرفق٥ من املادة ٢اخلاصة وفقا للفقرة 
  
 التدابري األمنية  -تاسعا   

وثيـق مـع الـسلطات يف هولنـدا ولبنـان ومـع إدارة            يعكف مسجل احملكمة، بالتـشاور ال       - ٢٨
كبـار   بري األمنيـة املناسـبة لكفالـة أمـن        ، علـى وضـع التـدا      باألمانة العامـة  شؤون السالمة واألمن    

  .مسؤويل احملكمة اخلاصة وموظفيها
، تنفيـذ التـدابري   أعـاله  ٦ضافة إىل ذلك، جيري اآلن علـى حنـو مـا ورد يف الفقـرة             وباإل  - ٢٩

 / ومـــن املنتظـــر االنتـــهاء منـــها يف أوائـــل آذار    ،أمـــاكن العمـــل املتعلقـــة بارجيـــة األمنيـــة اخل
  .٢٠٠٩ مارس

  
 وضع برنامج لالتصاالت والتعريف باحملكمة  - عاشرا  

) ٢٠٠٧ (١٧٥٧ قــرار جملــس األمــن اختــاذت األولويــة منــذ  مــن بــني األمــور ذاكــان  - ٣٠
الـة النظـر إليهـا كهيئـة قـضائية          وضع برنـامج شـامل للتعريـف باحملكمـة اخلاصـة يهـدف إىل كف              

 .هبا من جانب اللبنانيني وسائر املنطقةثقة التنمية إىل مستقلة وحمايدة و

 : اختاذ اخلطوات التالية يف الفترة املشمولة بالتقريرُشرع يف ويف هذا الصدد،   - ٣١

 وضع استراتيجية شاملة لالتصاالت والتعريف باحملكمة؛   )أ(  

 مة اخلاصة على شبكة اإلنترنت؛محكإنشاء موقع لل  )ب(  

إعداد صحيفة وقائع عن والية احملكمـة اخلاصـة وتنظيمهـا باللغـات العربيـة                مت  )ج( 
  واإلنكليزية والفرنسية وإتاحتها لوسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية واجلمهور؛

  .تعيني رئيس لقسم الشؤون العامة والتوعية مت  )د(  
  

  ملقبلةاخلطوات ا  -حادي عشر 
ــول٤ مــن تقريــري األول املــؤرخ  ٣٤يف الفقــرة   - ٣٢ ، )S/2007/525 (٢٠٠٧ســبتمرب / أيل

ومرحلـة  ؛ هـي املرحلـة التحـضريية   ، وورد أن إنشاء احملكمة اخلاصـة سـيتم علـى مراحـل ثـالث           
   .ومرحلة بدء العمل؛ االنطالق
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التحــضريية بــدأ  أن مجيــع األعمــال ذات الــصلة باملرحلــة ويف تقريــري الثــاين، ذكــرُت  - ٣٣
 . أن مرحلـة االنطـالق بـدأت بالفعـل         الحظـتُ ، كما   تنفيذها إن مل تكن قد استكملت بالفعل      

 التاليـة اخلطـوات    بأن مرحلـة االنطـالق قُطـع فيهـا شـوط ال بـأس بـه، وأن                   بالغكموأود اآلن إ  
 :خذتاُت قد

 ماكن العمل؛أ املتعلقة بإعدادبدأت األعمال   )أ(  

   وتعيني املوظفني؛بدأت عملية استقدام  )ب(  
 اة أساسية من موظفي قلم احملكمة؛سيجري قريبا تشكيل نو  )ج(  

إىل جــاري اختــاذ التــدابري الالزمــة لــدعم االنتقــال مــن أنــشطة جلنــة التحقيــق      )د(  
 أنشطة مكتب املدعي العام؛

سيجري قريبا االنتهاء مـن الترتيبـات العمليـة اسـتعدادا لوصـول املـدعي العـام                   )هـ(  
 ؛املعوقات وملواصلة التحقيقات بأقل قدر ممكن من ٢٠٠٩مارس / آذار١اي يف إىل اله

جرى إعداد املشاريع املبدئية للقواعد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات وغـري ذلـك                 )و(  
 .من الوثائق القانونية األساسية

ة بـأن اخلطــوات والتـدابري الالزمــة لبـدء عمــل احملكمــة    فــاد، أود اإلتقـدم ويف ضـوء مــا    - ٣٤
 إىل امليزانية املقترحة احلالية، أن التربعـات الـواردة     بالنظرويتبني،   .اخلاصة بلغت مرحلة متقدمة   

ها يف العـام األول، عـالوة علـى أن املستـشار     يتـ تـسيري عمل لتكفي لبدء عمـل احملكمـة اخلاصـة و       
، طلـق مـن هـذا املن  و .القانوين ما زال يبذل اجلهـود لزيـادة تعهـدات التمويـل للعـامني الالحقـني               

 فتـرة انتقاليـة تبـدأ    بعـد  ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١اخلاصـة يف    كمة  سأختذ قرارا بشأن بدء عمل احمل     
 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١يف 

  
  ختامية اتمالحظ  -ثاين عشر 

 مؤداهـا أن   قويـة  أن البدء املرتقب ألعمال احملكمة اخلاصـة سـيبعث بإشـارة    أعتقدإنين    - ٣٥
 علــى التزامهمــا بوضـع حــد لظـاهرة اإلفــالت مــن    ال تـزاالن ملتحــدةاحلكومـة اللبنانيــة واألمـم ا  
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