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 الستونالثانية والدورة 
 * املؤقتمن جدول األعمال) ب (٧٢البند 
مسائل :  ومحايتها  حقوق اإلنسان  تعزيز

ــوق اإلنــسان،  يف ذلــك النــهج   مبــا حق
حبقـوق    الفعلـي  عالبديلة لتحسني التمتـ  

   نسان واحلريات األساسيةاإل
 **رـر احلمـتقرير األمني العام عن حماكمات اخلمي  

 
 موجز 

مـايو  / أيار ١٣ باء املؤرخ    ٥٧/٢٢٨طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف قرارها          
وقدم األمـني   .  يف دورهتا الثامنة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار         ن يقدم إليها  ، أ ٢٠٠٣
ــام  ــر، املؤرخــة     الع ــاريره عــن حماكمــات اخلمــري احلم ــسمرب / كــانون األول٣يف تق  ٢٠٠٣دي

)A/58/617 ( ٢٠٠٤ أكتـــوبر/ تـــشرين األول١٢و)A/59/432 (نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين٢٩ و
٢٠٠٤) A/59/432/Add.1 (  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥و) A/60/565(     معلومـات عـن ،

ــدوائر االســت   ــشـاء ال ــودي، علــى   التقــدم احملــرز يف إن ثنائية للمحاكمــة، مبوجــب القــانون الكمب
 .اجلرائـم اليت ارتـُـكبت يف عهـد نظـام كمبوتشيـا الدميقراطية

ــدوائر           ــذه ال ــه ه ــذي أحرزت ــدم ال ــن التق ــصلة ع ــات مف ــر معلوم ــذا التقري ــضمن ه ويت
 .االستثنائية منذ تقدمي التقارير اآلنفة الذكر

 

 * A/62/150. 
 .أُخر تقدمي هذا التقرير ليتسىن إجراء مشاورات مستفيضة مع خمتلف اإلدارات ∗∗ 
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 مقدمة -وال أ 
تـشرين األول   /أكتـوبر  ١٢ن حماكمات اخلمري احلمر، املـؤرخني       منذ صدور تقريري ع    - ١

٢٠٠٤) A/59/432 (ــاين ٢٥ و ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــدوائر  )A/60/565 (٢٠٠٥نـ ــرزت الـ ، أحـ
ففـي الفتـرة املـشمولة هبـذا        . االستثنائية يف حماكم كمبوديا تقدما كبريا يف العديـد مـن اجملـاالت            

مكتـب قاضـَيي التحقيـق، وأُنـشئ قـسم دعـم الـدفاع،        التقرير افُتتح مكتـب املـدِعَيني العـامني و     
ــان        ــدعيان العام ــدم امل ــة للمحكمــة، وق ــق، واعُتمــدت القواعــد الداخلي ــدأت أعمــال التحقي وب

ولكــن البنيــة الفريــدة هلــذه الــدوائر االســتثنائية تــشكل حتــديات يف  . تقريرمهــا التمهيــدي األول
 ذلــك، وجــود الكــثري مــن القــصور وتــبني، فــضال عــن. اجلــانبني اإلداري والقــضائي للمحكمــة

علــى صــعيدي املــوظفني وامليزانيــة، مــا ســيحتاج إىل املعاجلــة علــى وجــه الــسرعة لكــي تــتمكن  
 . النهوض بالوالية املسندة إليهاالدوائر االستثنائية من

 
 نشاء مكتب الشؤون اإلداريةإ -ثانيا  

) A/60/565 (٢٠٠٥  نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٥ من تقريـري املـؤرخ       ٦جاء يف الفقرة     - ٢
 مـن االتفـاق املـربم    ٨ من املادة    ٣ووفقا للفقرة   . أنين عينُت نائبة ملدير مكتب الشؤون اإلدارية      

بني األمم املتحدة واحلكومة امللكية لكمبوديا بشأن احملاكمة مبوجب القـانون الكمبـودي علـى               
 امللكيـة لكمبوديـا مـدير       اجلرائم املرتكبة يف عهد نظام كمبوتـشيا الدميقراطيـة، عينـت احلكومـة            

مكتــب الــشؤون اإلداريــة واملــدير االحتيــاطي ملكتــب الــشؤون اإلداريــة باملرســوم امللكــي رقــم   
NS/RKT/1105/462 ــؤرخ ــاين١٢ املــ ــوفمرب/ تــــشرين الثــ ــدير  ٢٠٠٥ نــ ــة مــ ، وانتــــدبت نائبــ

 تـــشرين ١٢ املـــؤرخ NS/RKT/1105/466الـــشؤون اإلداريـــة باملرســـوم امللكـــي رقـــم   مكتـــب
 .٢٠٠٥ وفمربن/الثاين
وقامــت بعثــة تقيــيم ألعمــال التأهــب، ترأســها نائبــة مــدير مكتــب الــشؤون اإلداريــة،    - ٣

وُعقـدت اجتماعـات بـني البعثـة     . ٢٠٠٥ديـسمرب  / كانون األول١٦ إىل ٦بزيارة بنوم بنه من  
وفرقة العمل ُوضعت أثناءها الصيغتان النهائيتان ملشروعي االتفاقني التكميلـيني بـشأن الـسالمة              

) هــ ( و) ب (١٧ و ١٤ يف املـادتني  إليهمـا واألمن وبشأن املنـافع واملرافـق واخلـدمات، املـشار          
مث قـام عقـب ذلـك كـل مـن وزيـر الدولـة للـشؤون الداخليـة يف احلكومـة امللكيـة                        . من االتفاق 

ــا    ــه بـ ــة ونائبتـ ــشؤون اإلداريـ ــدير مكتـــب الـ ــا ومـ ــشروعني يف  لكمبوديـ ــذين املـ ــى هـ لتوقيع علـ
 .٢٠٠٦مارس /آذار ١٤



A/62/304  
 

07-49086 3 
 

 “النظام اهلجني”حتديات   
 ولوائحـه التنظيميـة     اإلداريـة إن مكتب الـشؤون اإلداريـة هـو نظـام هجـني لـه قواعـده                  - ٤

ــا يف حــني أن نائبــة املــدير، بــصفتها     . املــستقلة فمــدير املكتــب مــسؤول أمــام حكومــة كمبودي
ري املــؤرخ مثلمــا ذكــرُت يف تقريــو. موظفــة لــدى األمــم املتحــدة، مــسؤولة أمــام األمــني العــام

، تنقـسم ميزانيـة الـدوائر االسـتثنائية         )٣، الفقـرة    A/60/565 (٢٠٠٥نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٢٥
 مليـون دوالر ُتمـول مـن تربعـات الـدول األعـضاء وحـصة          ٤٣بني حصة األمم املتحدة البالغة      

 مليون دوالر تتحملها حكومة كمبوديـا ومتـول مـن مـوارد احلكومـة والتربعـات         ١٣,٣قدرها  
 وقد التزمت احلكومة امللكية لكمبوديا أيضا بتقدمي تربعات عينية تغطي تكلفـة األمـاكن،               .معا

وُتـسدد حـصة األمـم املتحـدة        . واألمن، ومرافق االحتجاز، والتوعيـة، واملنـافع، والـدعم الطـيب          
ون وباملثـل، ُيعـني املوظفـون الـدولي       . يتماشى مع النظام املايل والقواعد املاليـة لألمـم املتحـدة           مبا

وباسـتثناء  . مبوجب النظامني اإلداري واألساسي ملوظفي األمم املتحدة وخيـضعون ألحكامهمـا          
األموال املقدمة عن طريق مـشروع مـن مـشاريع الـصندوق االسـتئماين لربنـامج األمـم املتحـدة               
اإلمنائي، ختضع حصة كمبوديا من امليزانية، كمـا خيـضع املوظفـون املعينـون مـن قبـل احلكومـة                    

 . لكمبوديا، للقوانني الكمبودية الواجبة التطبيقامللكية
وقد أتى هذا النظام اهلجـني بالعديـد مـن التحـديات والـصعوبات يف إقامـة بنيـة إداريـة            - ٥

متكاملة لدعم العملية القضائية، ال سيما يف األقسام اليت يكـون لـدى املـوظفني الـذين يعملـون              
 أمــام جهــات خــارج نطــاق أقــسامهم،  فيهــا يوميــا حتــت إشــراف رؤســاء دولــيني مــسؤوليات  

ــالعكس  ــة      . والعكــس ب ــة العام ــصعوبات، عينــت األمان ــذليل هــذه التحــديات وال ومــن أجــل ت
 للتأكـد مـن حالـة    ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١مـايو إىل  / أيـار ١٤خبريين قاما بزيارة بنوم بنه من      

لـضمان إقامـة نظـم     تأهب البىن اإلدارية وحتديـد التـدابري الـيت ميكـن أن تتخـذها األمـم املتحـدة                   
 . القضائيةاإلجراءاتومرافق مالئمة للتمكن من النجاح يف تنفيذ 

وحدد اخلبريان يف تقريرمها التقييمي عددا من املسائل املتصلة بالطـابع اهلجـيين ملكتـب                - ٦
الشؤون اإلدارية، وأكدا على افتقـار هـذا املكتـب إىل القـدرة يف جمـاالت معينـة، وال سـيما يف                      

وأكـد اخلــبريان أيـضا علـى القــصور احلـايل يف امليزانيــة ويف     .  اإلداريــة للمحكمـة قـسم الـشؤون  
ــة        ــة التحتي ــار البني ــه بعــني االعتب ــإجراء اســتعراض شــامل تؤخــذ في مــالك املــوظفني، وأوصــيا ب

 .القضائية املنقحة وغري ذلك من االحتياجات اجلديدة الناشئة عن اعتماد القواعد الداخلية
  عـن   اليت أثريت يف التقرير املذكور العجز، يف حدود القدرة احلاليـة،           ومن أهم املسائل   - ٧

ترمجة الوثائق التقنية اليت تعد صفحاهتا باآلالف إىل ثالثة لغات، وعجز قسم الشؤون اإلداريـة               
ُبــذلت  وقــد. رضــت للتــو علــى قاضــيي التحقيــقللمحكمــة عــن إعــداد ملفــات القــضايا الــيت ُع
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توصيات اخلبريين بالتعاون مـع مـدير مكتـب الـشؤون اإلداريـة             جهود متضافرة لدراسة وتنفيذ     
ونائبة املدير، مبا يف ذلك تكليف خرباء خارجيني وموظفني دوليني علـى أسـاس مؤقـت لتقـدمي        

 .املساعدة التقنية املستهدفة يف اجملاالت اآلنفة الذكر
 

 االتصال باجملتمع الدبلوماسي  
لدول األعـضاء حـول املـسائل املتـصلة بالـدوائر           من أجل الدخول يف حوار منتظم مع ا        - ٨

االســتثنائية، يتــصل مــدير مكتــب الــشؤون اإلداريــة ونائبــة املــدير علــى أســاس منــتظم بــاجملتمع   
ــه  ــوم بن ــدول     . الدبلوماســي يف بن ــدان املاحنــة وغريهــا مــن ال ــشأت البل ــك، أن وباإلضــافة إىل ذل

ا، جمموعـة غـري رمسيـة    لكيـة لكمبوديـ  املهتمة، بناء علـى اقتـراح نائـب رئـيس وزراء احلكومـة امل          
ــرف باســم   ــدوائر االســتثن  ”ُتع ــة أصــدقاء ال ــاكم الكمبودي ــدير مكتــب   “ائية يف احمل ــع مب  وجتتم

الشؤون اإلدارية ونائبة املدير بـني احلـني واآلخـر للتباحـث يف العمليـة اجلاريـة وتقـدمي املـشورة                     
ــضائية    ــري الق ــسائل غ ــساعدة يف امل ــد أول . وامل ــد ُعق ــذه االوق ــران  ه ــات يف حزي ــه/جتماع  يوني

 واتفــق علــى مواصــلة عقــدها مــرتني يف الــشهر وأن تتنــاوب علــى استــضافتها ســفارتا    ٢٠٠٦
وأثبتت هذه االجتماعـات أهنـا منتـدى مفيـد للمـشاورات غـري الرمسيـة وتبـادل             . فرنسا واليابان 

 .املعلومات بني الدوائر االستثنائية واجملتمع الدبلوماسي
انضمام نائبة مدير مكتب الشؤون اإلدارية إىل فريـق األمـم املتحـدة             وقد ُرحب أيضا ب    - ٩

القطري يف كمبوديا، بصفتها منسقة املساعدة املقدمة من األمم املتحـدة إىل حماكمـات اخلمـري                
احلمر، وهي حتضر اجتماعاته التنسيقية الشهرية للتأكد من اتباع منظومـة األمـم املتحـدة هنجـا                

 .ت اخلمري احلمرمنسقا إزاء مسألة حماكما
 

 االتصال مبجتمع املنظمات غري احلكومية  
ــؤرخ    - ١٠ ــري امل ــا ذكــرُت يف تقري ــشرين األول١٢مثلم ــوبر/ ت ، )A/59/432 (٢٠٠٤ أكت

حظي إنشاء الدوائر االستثنائية باهتمام كبري لـدى املنظمـات غـري احلكوميـة ومجاعـات اجملتمـع           
، بـذل املـسؤولون القـضائيون كـل مـا يف وسـعهم              وخالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر        . املدين

 يف الوقـت املناسـب واالسـتدالل إىل       لتزويد املنظمات املهتمة باألمر مبعلومات دقيقـة وكاملـة و         
وجنحـت هـذه الـسياسة يف عـدد مـن         . اتفاقات تعاونية تعود بفائدة متبادلة، كلمـا أمكـن ذلـك          

عيني العـامني وأتـى   ائقي مواد حبثية إىل املدفعلى سبيل املثال، قدم مركز كمبوديا الوث  . اجملاالت
ــى    ــا يزيــد عل ــة؛ ونظمــت اجلمعيــة        ٥ ٠٠٠مب ــاف لزيــارة مرافــق احملكم كمبــودي مــن األري

الكمبودية للدميقراطية ومنتدى كمبوديا املفتـوح منتـديات ريفيـة عامـة مـع الـدوائر االسـتثنائية                  
 شـهرية لتبـادل املعلومـات بـني         وروجا حلضورها؛ وتنـسق مبـادرة عدالـة اجملتمـع املفتـوح دورة            
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املنظمــات غــري احلكوميــة والــدوائر االســتثنائية؛ وعمــل معهــد اخلمــري للدميقراطيــة مــع الــدوائر   
االســتثنائية يف إنتــاج فــيلم تعليمــي ويف إصــدار منــشورات مطبوعــة؛ وتتعــاون رابطــة كمبوديــا  

 فــسية عــرب الثقافيــة يف  تماعيــة والن والتنميــة واملنظمــة املعنيــة بالــشؤون االج   اإلنــسانحلقــوق 
 .كمبوديا تعاونا وثيقا مع مكتب دعم الشهود التابع للدوائر االستثنائية

وعلى الرغم مـن التعـاون الـذي مت تلقيـه يف العديـد مـن اجملـاالت، أثـار أعـضاء جمتمـع                         - ١١
املنظمــات غــري احلكوميــة شــكوكا حــول تــدخل احلكومــة يف العمليــة القــضائية وادعــاءات          

 يف مـا  لوجهة النظر هذه، ُيبـذل كـل      وتصديا  . أدى إىل تقدمي دعم مشوب باحلذر     بالفساد، ما   
حـوار مفتـوح      احملكمـة يف   مسئويلالوسع اآلن لضمان اتسام أعمال احملكمة بالشفافية ودخول         

مع جمتمع املنظمات غري احلكومية، لكـي تعتـرب هـذه األخـرية نفـسها شـريكة حقيقيـة يف جنـاح                      
 .هذه احملكمة

 
 وعية اجلمهورأنشطة ت  

 ٢٠٠٤ أكتـــوبر/ تـــشرين األول١٢ تقريـــري املـــؤرخ ٢٢مثلمـــا ذكـــرُت يف الفقـــرة  - ١٢
)A/59/432( إلعــالم والتوعيــة بوصــفهما جــزءا  ، يــشمل مفهــوم عمليــات الــدوائر االســتثنائية ا
وخالل الفترة املـشمولة هبـذا التقريـر، بـذل قـسم الـشؤون العامـة                . يتجزأ من أعمال احملكمة    ال

. للدوائر االستثنائية جهودا مكثفـة لـضمان إملـام سـكان كمبوديـا هبـذه العمليـة القـضائية                  التابع  
واشــترك قــسم الــشؤون العامــة يف املنتــديات العامــة الــيت عقــدت يف مثانيــة مــن مراكــز املــدن يف 

وكـان الـدعم الـذي تلقتـه تلـك األنـشطة مـن        . كمبوديا، استهدف كل منها ثـالث مقاطعـات   
حكمــة ممتــازا، وحــضر كــال منــها مــسؤول واحــد علــى األقــل مــن دوائــر اجلانـب القــضائي للم 

احملكمــة أو مــن قــسم دعــم الــدفاع للتحــدث إىل احلاضــرين والــرد علــى األســئلة املوجهــة مــن   
ــور ــور         . اجلمه ــراد اجلمه ــن أف ــدد كــبري م ــعا وحــضرها ع ــوال واس ــديات قب ــذه املنت ــت ه والق

مة، بانـضمام طـاقم إضـايف مـن املـوظفني           وسيتمكن قسم الشؤون العا   . ومجاعات اجملتمع املدين  
املكرسني للتوعية إليه يف السنة القادمة، من التوسع يف هذا الربنامج ومن ضمان بقاء اجلمهـور                

 .على وعي باحملكمة وداعما لواليتها
وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، وضع قـسم الـشؤون العامـة عنوانـا عامـا وشـعارا                   - ١٣

 تـستخدم اآلن يف     “املـضي قـدما مـن خـالل العدالـة         ”فأصبحت عبـارة    . التوعيةملواده املتعلقة ب  
ويف غـضون اإلثـين عـشر       . كل مواد التوعية وأخذت حتظى باالعتراف يف مجيع أحناء كمبوديـا          

تيــب إعالمــي  نــسخة مــن ك١٠٠ ٠٠٠ن العامــة ووزع شــهرا املاضــية، أصــدر قــسم الــشؤو  
ــوان  ــر ”بعنــ ــري احلمــ ــة حملاكمــــات اخلمــ ــافة إىل ، با“مقدمــ  ملــــصق إعــــالين ٢٥ ٠٠٠إلضــ

 وأُنــشئ يف.  إعــالن يلــصق علــى املــصدات اخللفيــة للــسيارات لتوعيــة اجلمهــور  ٣٠٠ ٠٠٠ و
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السنة األوىل أيضا كل من املوقع الشبكي للمساعدة املقدمـة مـن األمـم املتحـدة إىل حماكمـات                   
قعان زيـادة ملحوظـة يف   اخلمري احلمر واملوقع الشبكي للدوائر االستثنائية، وقد سجل هذان املو     

وأخريا، اكتمـل إعـداد سلـسلة مـن اإلعالنـات اإلذاعيـة القـصرية               . عدد الزائرين هلما كل شهر    
وتـذاع هـذه اإلعالنـات اآلن       . وجرى توزيعها على مجيع حمطـات وسـائط اإلعـالم الكمبوديـة           

ربامج الدراميـة   على اهلواء بكثرة يف إطار دعم الربامج اليت يشترك فيها اجلمهور على اهلواء والـ              
 .واإلخبارية اليت تركز على حماكمات اخلمري احلمر

ومن املتوقع أن يزداد االهتمام بأعمال احملكمة ازديـادا سـريعا جـدا مـع مـضي العمليـة            - ١٤
وال يـزال هـذا     . قدما، ما سيزداد معه الضغط على العمل الذي يقـوم بـه قـسم الـشؤون العامـة                 

حدود موظفيه وميزانيته، الستكمال عملـه بـدعم جهـود          القسم يبذل كل ما يف وسعه، ضمن        
. وسائط اإلعالم احمللية ومجاعات اجملتمع املدين الرامية إىل تثقيف اجلمهور بشأن عمل احملكمـة             

ولكنه حيتاج إىل املزيد من املوظفني والتمويل لزيادة طائفة وكمية املنتجـات اإلعالميـة الرمسيـة                
 .جلمهور واجملتمع املدين من املعلوماتاملوزعة لضمان تلبية احتياجات ا

 
 األمن والسالمة  

وفقـا لالتفــاق التكميلــي املتعلـق بــاألمن والــسالمة، تـشمل مــسؤوليات األمــم املتحــدة     - ١٥
األمنية اختاذ ترتيبات أمنية داخل أمـاكن العمـل وإدارة هـذه الترتيبـات واختـاذ مـا قـد يلـزم مـن                

وتـشمل مـسؤوليات األمـم      .  محايـة مباشـرة، عنـد االقتـضاء        الترتيبات حلماية املوظفني الدوليني   
املتحدة، فضال عن ذلـك، ضـمان امتثـال مجيـع املـوظفني الـدوليني ألحكـام االتفـاق التكميلـي                     

وقد ُعني رئـيس شـؤون األمـن        .  األمنية اليت أنشأهتا املنظمة وأصدرهتا     واإلجراءاتوللسياسات  
يــة اختــاذ الترتيبــات األمنيــة داخــل أمــاكن  وشــهدت عمل. ٢٠٠٧يونيــه /والــسالمة يف حزيــران

العمل وتنفيـذها تقـدما لتـشمل تعـيني مـوظفني أمنـيني؛ وإجـراء تقييمـات للمخـاطر األمنيـة يف                      
مباين الدوائر االستثنائية وحتديـد املـوظفني الـذين حيتمـل أن يكونـوا معرضـني للخطـر؛ ووضـع                    

املباشـرة لكـل مـن قاضـي        وأصبحت ترتيبات احلماية    . خطط الوصول؛ ونصب أجهزة كاشفة    
 .التحقيق الدويل املشارك واملدعي العام الدويل املشارك نافذة بالكامل

وزادت جهــود التنــسيق مــع وزارة الداخليــة وأدت إىل توثيــق عالقــات العمــل وتبــادل  - ١٦
. املعلومات معها، مـا أدى بـدوره إىل توطيـد دعـائم اآلليـة األمنيـة اخلاصـة بـاملوظفني الـدوليني                     

ر رئيس شؤون األمن والسالمة أيـضا، بـصفة مراقـب، االجتمـاع الـشهري الـذي يعقـده            وحيض
فريق األمم املتحدة القطري املعـين بـإدارة األمـن، وُينـسق مـع املـسؤول املنتـدب شـؤون األمـن                      
املتعلقــة بــأي أثــر أمــين قــد يلحــق جمتمــع األمــم املتحــدة يف كمبوديــا مــن جــراء العمــل اخلــاص  

 .مرمبحاكمات اخلمري احل
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 القضاة واملدعني العامنيتعيني  - ثالثا 
ــرة    - ١٧ ــاء يف الفق ــا ج ــؤرخ   ١١مثلم ــري امل ــن تقري ــاين ٢٥ م ــشرين الث ــوفمرب / ت  ٢٠٠٥ن

)A/60/565(      رسـائل إىل مجيـع الـدول تـدعوها          ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٣٠، ُوجهت بـامسي يف 
سـتثنائية وقـضاة الـدائرة      إىل اقتراح أمساء أفراد ميكن ترشيحهم لتويل مناصب قـضاة الـدوائر اال            

 ٦ و ٥ و ٣التمهيدية ومنصيب قاضي التحقيق املـشارك واملـدعي العـام املـشارك، وفقـا للمـواد           
، أبلغُت احلكومة امللكيـة لكمبوديـا بترشـيح كـل           ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦ويف  .  من االتفاق  ٧ و

ــيلفيا كارترايـــت   ــدا(مـــن سـ ــا فنـــتس ) نيوزيلنـ ــ(وكلوديـ ــاندرا هنـــال جايا) ساالنمـ ــنغيه وشـ سـ
ــة (ومــارتن كــاروبكن  ) النكــا ســري(  - وأغنيتزكــا كلونوفيكــا ) الواليــات املتحــدة األمريكي

ملناصـب قـضاة   ) اليابـان (وموتـو نوغوتـشي   ) فرنـسا (مـارك الفـرين    - وجـان ) بولندا(ميالرت  
؛ وبـول   نصب قاضي التحقيـق الـدويل املـشارك       مل) فرنسا(الدوائر االستثنائية؛ ومارسيل لوموند     

وروبري بتيه ملنصب املـدعي العـام الـدويل املـشارك؛ وروان          ) اليات املتحدة األمريكية  الو(كويف  
 .التمهيدية يب القاضيني الدوليني يف الدائرةوكاتنكا الهويس ملنص) أستراليا(داوننغ 
ــار٤ويف  - ١٨ ــايو / أي ــضاة      ٢٠٠٦م ــا وعــني ق ــى يف كمبودي ــضاء األعل ــس الق ــار جمل ، اخت

ي التحقيــق واملــدعيني العــامني يف هــذه الــدوائر، الــدوليني منــهم       الــدوائر االســتثنائية وقاضــي  
ومن بني القضاة الدوليني، ُعـني كـل مـن الـسيدة كارترايـت والـسيد الفـرين يف                   . والكمبوديني

ــسيد          ــني ال ــا ُع ــة، بينم ــل كقاضــية احتياطي ــتس لتعم ــسيدة فن ــيني ال ــع تع ــة، م ــدائرة التمهيدي  ال
الــسيد جاياســنغيه يف احملكمــة العليــا، مــع تعــيني  مــيالرت و - نوغوتــشي والــسيدة كلونوفيكــا
وُعـني كـل مـن الـسيدة الهـويس والـسيد داوننـغ يف الـدائرة                 . السيد كاروبكن قاضيا احتياطيـا    

وُعني الـسيد لومونـد يف منـصب قاضـي التحقيـق الـدويل املـشارك والـسيد بوتيـه يف                 . التمهيدية
 .احتياطي كويف ليعمل كمدع عامتعيني السيد منصب املدعي العام الدويل املشارك، مع 

وعــني جملــس القــضاء األعلــى يف كمبوديــا أيــضا، مــن بــني القــضاة واملــدعني العــامني     - ١٩
: الكمبوديني العاملني، القضاة وقاضي التحقيق املشارك واملدعي العـام املـشارك، وفقـا ملـا يلـي                

يني يو أوتارا ليعمـل كقـاض   نيل نون، وثو موين، ويا سوخام قضاة يف الدائرة االبتدائية، مع تع  
ــا نــارين قــضاة يف دائــرة      احتيــاطي فيهــا؛ وكونــغ ســرمي، وســوم ســرييفوث، وســني ريــث، وي

احتيــاطي فيهــا؛ وبــراك كيمــسان، احملكمــة العليــا، مــع تعــيني مونــغ مونيتــشاريا ليعمــل كقــاض 
طي ثول، وهوت فوثي يف الدائرة التمهيدية، مع تعـيني بـن بتشـسايل ليعمـل كقـاض احتيـا             وين

ونــغ أُول ليعمــل بــصفة احتياطيــة فيهـا؛ وُعــني يــو بونالنــغ قاضـي حتقيــق مــشاركا، مــع تعـيني ث   
هذا املنصب؛ وُعينت تشي ليانغ مدعية عامة مشاركة، مـع تعـيني تـشون سـون لنـغ ليعمـل                     يف

 .بصفة احتياطية يف هذا املنصب
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وليون املـذكورون   ، أدى املوظفون القضائيون الوطنيون والد     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣ويف   - ٢٠
أعاله اليمني يف حفـل أقـيم هلـذا الغـرض يف القـصر امللكـي يف بنـوم بنـه برئاسـة كـل مـن وزيـر                
البالط امللكي يف احلكومة امللكية لكمبوديا واملستـشار القـانوين، وكيـل األمـني العـام للـشؤون                  

 .القانونية، يف األمم املتحدة
عــيني قاضــي التحقيــق املــشارك، بت مرســوم ملكــي ٢٠٠٧أغــسطس / آب٩وصــدر يف  - ٢١
وأعربت األمم املتحدة عـن قلقهـا ممـا سـيكون     . بونلنغ، رئيسا حملكمة االستئناف الكمبودية     يو

وأعربـت أيـضا    . جراءات املتخذة حاليا لدى احملكمـة     هذا املرسوم من أثر على كفاءة اإل      لتنفيذ  
وبنـاء علـى    .  للدوائر االسـتثنائية   عن قلقها من أثر هذا املرسوم امللكي على االستقاللية املتوخاة         

 ظــر يف إبقــاء القاضــي يــو بونلنــغ يف ذلــك، دعــت األمــم املتحــدة الــسلطات الكمبوديــة إىل الن  
 .منصبه احلايل كقاضي حتقيق مشارك تابع للدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية

 
 التنظيم القضائي - رابعا 

واملـدعيان العامـان ورئـيس قـسم دعـم الـدفاع            انتهز القضاة وقاضي التحقيق املـشارك        - ٢٢
ومدير مكتب الشؤون اإلدارية ونائبة املدير مناسبة أداء املوظفني اآلنفي الذكر اليمني ليعقـدوا              

 . حلقة عمل قضائية للتخطيط والتطوير االستراتيجي٢٠٠٦يوليه / متوز٧ إىل ٣من 
 إىل وجـوب اعتمـاد قواعـد    وخلُص القضاة الوطنيون والدوليون يف حلقـة العمـل هـذه      - ٢٣

 واإلجـراءات ومت تشكيل جلنتني مهـا جلنـة القواعـد          . إجرائية داخلية قبل البدء بالعملية القضائية     
 الداخليـة وأي قواعـد      اإلجرائيةوُعهد إىل األوىل مبهمة صياغة القواعد       . وجلنة اإلدارة القضائية  

 الشؤون اإلداريـة للتأكـد مـن الوفـاء          فرعية أخرى، بينما ُعهد إىل الثانية مبهمة االتصال مبكتب        
ويعــاجل الفــرع التاســع أدنــاه العمــل اخلــاص بــصياغة  . باملتطلبــات القــضائية علــى النحــو املالئــم

 .القواعد الداخلية واعتمادها
 

 إنشاء مكتب املدعيني العامني -خامسا  
مـل  بدأ مكتب املـدعيني العـامني عملـه عقـب حلقـة العمـل مباشـرة فأعـد إجـراءات ع             - ٢٤

ــةمعياريــة لــتمكني املكتــب مــن إجــراء التحريــات األوليــة ريثمــا يــتم إعــداد القواعــد       اإلجرائي
ــة ــى    . الداخلي ــد عل ــا يزي ــان م ــدعيان العام ــستندية   ٤٥٠ ٠٠٠ومجــع امل ــة امل  صــفحة مــن األدل

ومتكـن مكتـب    .  ملساعدهتما يف التعامـل مـع هـذه األدلـة وحتليلـها            اإللكترونيةواستخدما النظم   
لعــامني، بفــضل هــذا التحليــل األويل لألدلــة، مــن اســتبانة أســس اجلــرائم واألحــداث  املــدعيني ا
 .واملشتبه هبم
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وخلُص املدعيان العامان إىل أنه إذا ما أريد للمحاكمات أن تسري علـى أسـاس قـانوين      - ٢٥
. حمكم، فال ميكن رفع أي دعوى متهيدية إىل قاضيي التحقيق إال بعد اعتماد القواعـد الداخليـة            

يثما حيدث ذلك، وسع املدعيان العامان نطـاق حترياهتمـا األوليـة ليـشمل املزيـد مـن الوقـائع                    ور
 .واملشتبه هبم، ما قد يؤدي إىل رفع دعاوى إضافية

، رفــع املـــدعيان العامــان الــدعوى التمهيديـــة األوىل إىل    ٢٠٠٧يوليــه  / متــوز ١٨ويف  - ٢٦
ريـات التمهيديـة كـشفت وقـدمت        وصرحا يف نشرة صحفية بأن التح     . مكتب قاضيي التحقيق  

 حالة واقعية متميزة مـن القتـل والتعـذيب واإلبعـاد القـسري واالحتجـاز                ٢٥للتحقيق القضائي   
غري القانوين والسخرة واالضطهاد الديين والـسياسي واإلثـين، كأدلـة علـى اجلـرائم املرتكبـة يف                  

كان الكمبـوديني مـن    األفعـال أدت إىل حرمـان الـس       تلـك إطار تنفيذ خطة إجرامية عامـة، وأن        
 . األساسية وإىل اضطهاد مجاعات معُينة بشكل مستهدفاإلنسانالتمتع حبقوق 

وأعلن املدعيان العامان أيـضا أن حترياهتمـا التمهيديـة أدت إىل حتديـد مخـسة مـشتبهني                   - ٢٧
يتحملــون املــسؤولية األوىل عــن ارتكــاب تلــك اجلــرائم إن مل يكونــوا قــد ارتكبوهــا أو أعــانوا   

وزود املدعيان العامان قاضيي التحقيـق هبويـات املـشتبه هبـم وطلبـا إليهمـا                . ا أو مهدوا هلا   عليه
وقـد يـشمل ذلـك اآلن إلقـاء القـبض علـى             .  القانونيـة املناسـبة يف هـذا الـصدد         اإلجراءاتاختاذ  

 .هؤالء املشتبه هبم واحتجازهم
 

 إنشاء مكتب قاضيي التحقيق -دسا سا 
، عنـدما أصـبح مكتبـهما       ٢٠٠٦سـبتمرب   /هام منصبهما يف أيلول   توىل قاضيا التحقيق م    - ٢٨

  املدعيان العامان مـن املناسـب أن        أعاله، مل يرَ   ٢٥ولكن، مثلما ذُكر يف الفقرة      . جاهزا للعمل 
ُعـني   وقـد .  الداخليـة  اإلجرائيةيبدأ قاضيا التحقيق يف التحقيقات القضائية ما مل تعتمد القواعد           

 املنوطـة مبهمـة   واإلجـراءات ما والـدويل، أعـضاء يف جلنـة القواعـد          قاضيا التحقيـق، الـوطين منـه      
صياغة هذه القواعـد وكانـا، بالتـايل، منـشغلني يف الغالـب هبـذه املهمـة خـالل الفتـرة املـشمولة                       

 .هبذا التقرير
وأخــذ مكتــب قاضــيي التحقيــق يــستعد لبــدء التحقيقــات القــضائية بوضــع اســتراتيجية  - ٢٩

ــوفري   ــل وبت ــق والتحلي ــسائل      للتحقي ــسواء يف امل ــى ال ــدوليني عل ــوطنيني وال ــه ال ــدريب ملوظفي  الت
وُوفر التدريب أيضا يف تقنيات التحقيق لضباط الشرطة القـضائية الوطنيـة            . القانونية املوضوعية 

وبرفـع الـدعوى   . الذين رشحتهم احلكومة امللكية لكمبوديـا كـي يـساعدوا الـدوائر االسـتثنائية           
 .التحقيق جيري اآلن حتقيقاته القضائية األوىلالتمهيدية، أخذ مكتب قاضيي 
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 إنشاء قسم دعم الدفاع - سابعا 
 وعقـب . ٢٠٠٦ أكتـوبر /توىل رئيس قسم دعم الدفاع مهـام منـصبه يف تـشرين األول     - ٣٠

 القـضاة الوطنيـون يف الـدوائر االسـتثنائية ومـدير مكتـب الـشؤون                اعتـرض ذلك بوقـت وجيـز،      
 نطـاق هـذا القـسم وموظفيـه وشـككوا يف ضـرورته،              علـى وديا  اإلدارية واحلكومة امللكية لكمب   

مالحظــني أن الــدفاع عــن مــصاحل املتــهمني أمــام احملــاكم الكمبوديــة، الــيت تــدخل الــدوائر           
 .االستثنائية يف عدادها، إمنا هو مهمة رابطة احملامني يف مملكة كمبوديا

 حبـث قـانوين وحتليـل    وعلى الرغم من هذه السائل، متكن قسم دعم الدفاع من إجـراء         - ٣١
وأعــد القــسم أيــضا قائمــة  . يف عــدد مــن املــسائل الــيت يــرجح أن تواجههــا الــدوائر االســتثنائية  

ــساعدة         ــهى مــن إعــداد خمطــط امل ــدوائر االســتثنائية وانت ــام ال ــاملثول أم باحملــامني املــصرح هلــم ب
زين، وفقـا ملـا تـنص    القانونية الذي سيستخدم لسداد أتعاب احملامني الذين ميثلون املتهمني املعـو  

ونظــم القــسم دورات تدريبيــة يف القــانون اجلنــائي الــدويل  . مــن االتفــاق) ج (١٧عليــه املــادة 
 حماميـا   ٩٠باالشتراك مـع رابطـة احملـامني يف مملكـة كمبوديـا ورابطـة احملـامني الدوليـة حـضرها                     

ــا ــضمام إىل القائمــة،    . كمبودي ــاع احملــامني بطلــب االن ــضا إىل إقن ــسعى القــسم أي ــضطلع وي  وي
 .بأنشطة توعية مجاهريية تشدد على أمهية حقوق املتهمني بتلقي حماكمة عادلة

 
 اعتماد القواعد الداخلية - ثامنا 

 مــن االتفــاق علــى أن تطبــق الــدوائر االســتثنائية قــانون املرافعــات  ١-١٢تــنص املــادة  - ٣٢
و يف حـاالت عـدم الـيقني       الكمبودي، باستثناء احلاالت اليت يوجد فيها ثغـرة يف هـذا القـانون أ             

ومنعا التباع هنـج خمـصص لتحديـد الثغـرات وحـاالت عـدم الـيقني                . أو املنافاة للمعايري الدولية   
 الواجبة التطبيق واضحة، قـرر القـضاة صـياغة          اإلجراءاتواملنافاة للمعايري الدولية، وبغية جعل      

ــه     ــدوائر االســتثنائية تراجــع مبوجب ــة لل ــة داخلي ــة اإلجــراءاتا واعتمــاد قواعــد إجرائي  الكمبودي
 .وتعدل عند االقتضاء

، املؤلفة من ثالث قضاة وطنيني وقاضيني دولـيني،         واإلجراءاتوشرعت جلنة القواعد     - ٣٣
وانتهى إعـداد املـشروع األول      . ٢٠٠٦سبتمرب  / الداخلية يف أيلول   اإلجرائيةيف صياغة القواعد    

ــشرين األول  ــوبر/يف منتــصف ت ــسة عامــة ، وعقــدت ج٢٠٠٦ أكت ــشرينل ــاين  يف ت ــوفمرب/الث  ن
تعتمـد هـذه القواعـد يف     ولكن اجللسة العامـة مل  . لداخلية يف بنوم بنه العتماد القواعد ا      ٢٠٠٦

ذلك احلني، إذ اختلف القضاة الوطنيون والدوليون حول دور الدفاع وحـق احملـامني األجانـب     
 .يف املثول أمام الدوائر االستثنائية، ضمن أمور أخرى
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دما يف هذه العمليـة، أنـشأت اجللـسة العامـة جلنـة االسـتعراض، املؤلفـة مـن                   وللمضي ق  - ٣٤
 مــع إضــافة قاضــيني دولــيني وقاضــيني  واإلجــراءاتنفــس القــضاة املــشتركني يف جلنــة القواعــد  

وُعهــد إىل جلنــة االســتعراض مبهمــة حتديــد املــسائل اخلالفيــة يف مــشروع القواعــد         . وطنــيني
صــل إىل توافــق يف اآلراء حــول مــشروع جديــد للقواعــد      ومبجــرد التو. الداخليــة ومعاجلتــها 

 .الداخلية، ميكن الدعوة إىل عقد جلسة عامة أخرى العتماد هذه القواعد
ــة االســتعراض اجتمــاعني كــاملني يف    - ٣٥ ــاين وعقــدت جلن ــاير وآذار/ كــانون الث ــارس/ين  م

. ال تلـك الفتـرة     طـو  أسـبوعيا  يف بنوم بنه، واجتمع أعضاء اللجنة املقـيمني يف بنـوم بنـه               ٢٠٠٧
 للتباحــث يف ٢٠٠٧فربايــر /وعقــد القــضاة الــدوليون اجتماعــا متهيــديا يف بنــوم بنــه يف شــباط   

، كانـت كـل النقـاط اخلالفيـة يف القواعـد            ٢٠٠٧مـارس   /ويف هناية اجتماع آذار   . التقدم احملرز 
 .الداخلية قد ُحلت عقدهتا، باستثناء جمموعة القواعد املتعلقة بالدفاع

التوصــل إىل شــيء مــن االتفــاق حــول القواعــد املتعلقــة بالــدفاع، ولكــن هــذا  وأمكــن  - ٣٦
االتفاق كان معلقا على شرط موافقـة رابطـة احملـامني يف مملكـة كمبوديـا علـى خفـض الرسـوم           

 ورأى.  أمـام الـدوائر االسـتثنائية      اليت تعتزم فرضها على احملامني األجانب الذين يريـدون املثـول          
أن الرسـم املعتـزم فرضـه هـو مبثابـة حـاجز حيـول دون دخـول احملـامني                    أعضاء اللجنة الـدوليون     

األجانب وحيرم بذلك املتهمني من ممارسة حقهم الكامـل يف أن ميثلـهم حمـامون مـن اختيـارهم                   
 . من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية١٤وفقا للمادة 

كـة كمبوديـا علـى خفـض        ، وافقت رابطة احملامني يف ممل     ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٢٧ويف   - ٣٧
رسـومها إىل حـد اعتـربه أعـضاء جلنـة االسـتعراض الـدوليون مقبـوال والحظـوا أنـه يوجـد اآلن            

ــة    ــران١٢ويف . اتفــاق حــول مــشروع القواعــد الداخلي ــه / حزي ــدوائر  ٢٠٠٧يوني ، صــوتت ال
ك االستثنائية يف جلسة عامة لصاحل اعتماد القواعد الداخلية، وبـدأ نفـاذ هـذه القواعـد بعـد ذلـ             

 .بعشرة أيام
 

 االحتياجات اإلضافية - تاسعا 
 على الرغم من الدعم اإلجيـايب واملـساعدة املتلقـاة مـن مجيـع الـشركاء، سـيلزم حـشد                      - ٣٨

فقـد ثبـت، بـسبب التـأخر يف اعتمـاد القواعـد الداخليـة،               . ٢٠٠٧املزيد من املوارد خالل عام      
ــدوائر االســت     ــثالث ســنوات املقترحــة مــن أجــل ال ــة ال ثنائية ســنوات كانــت مفرطــة يف  أن مهل

وأصـبح مـن الواضـح أيـضا أن التقـديرات التمويليـة األصـلية               . التفاؤل وجيب إعادة النظـر فيهـا      
لكل من األمم املتحدة وحكومة كمبوديا لن تكون كافيـة لتلبيـة احتياجـات احملكمـة، حـسبما              

نـشطة غـري متوقعـة      وإضافة إىل ذلـك، أُنفقـت أمـوال يف أ         . ٢٠٠٤كان مقررا هلا أصال يف عام       
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رفــق هــذا التقريــر مــوجز ويف م. ة القواعــد واجللــسات العامــةكــان أمههــا عقــد اجتماعــات جلنــ
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠لإلنفاق حىت 

 
 تنقيح اجلدول الزمين  

ُيذكر أنه كان من املتوقع عندما ُوضـع التقـدير األصـلي مليزانيـة الـدوائر االسـتثنائية أن                 - ٣٩
 الدعاوى بعد انقضاء فترة الثالثة أشهر املخصصة للتأهب والتدريب، تعقبـها            تبدأ أعمال إقامة  

مرحلة حتقيق تبدأ يف الـشهر الـسادس مـن الـسنة األوىل وتنتـهي يف الـشهر الـسادس مـن الـسنة                        
ــة ــة احملاكمــات يف احمل   . الثالث ــد مرحل ــسادس حــىت   وكــان مــن املقــرر أن متت ــشهر ال كمــة مــن ال
ان مـــن نفـــس الـــسنة لثـــة، علـــى أن خيـــصص الـــشهران األخـــريالعاشـــر مـــن الـــسنة الثا الـــشهر
 .االستئناف لعملية
ولكن هذا التقدير ال يأخذ يف احلـسبان الوقـت الفعلـي الـذي اسـتغرقته عمليـة اعتمـاد          - ٤٠

  املدعيني العامني بدأ أعمالـه يف      فعلى الرغم من أن مكتب    . القواعد الداخلية للدوائر االستثنائية   
  للجـــدول الـــزمين األصـــلي حـــىتخر الـــسري يف هـــذه األعمـــال وفقـــا، تـــأ٢٠٠٦يوليـــه /متـــوز

تبـدأ   ونتيجة لـذلك مل   . قواعد واعتمادها  بسبب احلاجة إىل وضع هذه ال      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
ومـن املتوقـع أن تنتـهي احملكمـة مـن أعماهلـا          . ٢٠٠٧يوليـه   /مرحلة حتقيقات احملكمة حىت متـوز     

، ما مل تطرأ أي ظـروف غـري متوقعـة           ٢٠٠٩سمرب  دي/ كانون األول  ٣١يف املرحلة هذه حبلول     
 .قد تؤدي إىل متديد اجلدول الزمين

 
 الثغرات يف املوارد  

 لـى اجلـدول الـزمين للمحكمـة، فإهنـا         عالوة على ما كان للقواعد الداخلية من تـأثري ع          - ٤١
صـلي  طت الضوء على االحتياجـات مـن املـوارد غـري املـأخوذة بعـني االعتبـار يف التقـدير األ                    سلّ

وتشمل هذه االحتياجات، عموما وليس حصرا، زيادة عـدد االجتماعـات القـضائية             . للميزانية
املطلــوب عقــدها كــل ســنة زيــادة كــبرية، وإنــشاء وحــدة لــشؤون الــضحايا، والتوســع يف دور  
الدائرة التمهيدية وما يترتب على ذلك من احتياجات على صـعيد الـدعم القـضائي واإلداري،                

 جلسات االستماع، وحضور قاض احتياطي يف كل جلـسات االسـتماع،        وتسجيل كل وقائع  
 .واإلجراءاتوتوسيع عضوية جلنة القواعد 

وُحـــددت ثغـــرات متويليـــة أخـــرى يف التقـــدير األصـــلي للميزانيـــة تـــؤدي، إن مل تـــتم   - ٤٢
وتـشمل اجملـاالت   . معاجلتها، إىل الشك يف قدرة احملكمـة علـى النـهوض بالواليـة املـسندة إليهـا          

ليت حتتاج إىل دعم مايل إضايف، عمومـا ولـيس حـصرا، الترمجـة التحريريـة والترمجـة الـشفوية؛                    ا
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ودعم الشهود؛ وإدارة شؤون احملكمة؛ وأعمـال التحقيـق والبحـث القـانوين والتحليـل؛ وإدارة                
 .القضايا؛ واحلماية املباشرة؛ والشؤون العامة

 مليـون دوالر لتمويـل   ٢٥ إضـايف قـدره      وتشري التقديرات األوليـة إىل أنـه سـيلزم مبلـغ           - ٤٣
. ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١حصة األمـم املتحـدة يف نفقـات الـدوائر االسـتثنائية حـىت               

ــغ   ــون دوالر إىل تكــاليف املــوظفني ومــ  ١٦,٧ويعــود مبل ــغ    ملي ا يتــصل هبــم، بينمــا يعــود مبل
. املـواد، ودعـم الـربامج    ماليني دوالر املتبقي إىل تكاليف التشغيل، واملعـدات، واللـوازم و           ٨,٣

وسُيجرى استعراض شامل لكل االحتياجـات اإلضـافية قبـل بـدء محلـة مجـع األمـوال يف الربـع                     
 .٢٠٠٧األخري من عام 

 
 االستنتاجات - عاشرا 

. لقد أسعدين الكثري من التقـدم الـذي أحرزتـه الـدوائر االسـتثنائية منـذ التقريـر األخـري                    - ٤٤
 شاء قسم دعم الـدفاع، وبـدء  دعيني العامني وقاضيي التحقيق، وإنفما أجنز من افتتاح مكتيب امل     

أعمال التحقيق، واعتماد القواعد الداخلية للمحكمة، واالنتهاء من إعـداد الـدعوى التمهيديـة               
 .القضائية ستثنائية التزاما قويا بالعمليةاألوىل للمحكمة، إمنا يدل على التزام الدوائر اال

 به أن البنية الفريدة هلذه الـدوائر االسـتثنائية جـاءت بتحـديات              مومع ذلك، فمن املسلّ    - ٤٥
وقــد ُحــدد الكــثري مــن القــصور علــى صــعيدي   . علــى اجلــانبني اإلداري والقــضائي للمحكمــة 

 .املوظفني وامليزانية، وتبني أن اجلدول الزمين األصلي للمحكمة ليس واقعيا
ستثنائية إجراء استعراض شـامل لكـل       ويعتزم مكتب الشؤون اإلدارية التابع للدوائر اال       - ٤٦

 وُيــذكر أن. االحتياجــات اإلضــافية والقيــام حبملــة جلمــع األمــوال بنــاء علــى هــذا االســتعراض  
ية يف النـــهوض بواليتـــها املتحـــدة أنـــشأت صـــندوقا اســـتئمانيا لـــدعم الـــدوائر االســـتثنائ األمــم 
 .اهلامة التارخيية

 
 عامة اختاذها املرجو من اجلمعية الاإلجراءات - حادي عشر

املرحلـي وتـشجع األمـني العـام        لعل اجلمعية العامة تود أن حتيط علما هبذا التقريـر            - ٤٧
 .مواصلة تقدمي الدعم املوضوعي واللوجسيت الضروري للدوائر االستثنائية على
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 املرفق
ة حملاكمـات اخلمـري     حتديث لإلنفاق من األموال املقدمة من األمـم املتحـد           

 ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٣٠احلمر، حىت 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 )أ(التمويل الكلي 
 يونيـــه/حزيـــران ٣٠ حـــىت اإلنفـــاق
 )ب(٢٠٠٧

 ٨ ١٣٩,٥ ٢٤ ٠٠٧,٠ الوظائف
 ٣٦٩,٣ ٢ ٣٨٧,٤ التعويض لغري املوظفني

 ٣٦٤,٦ ١ ٤٥٤,٧ التكاليف األخرى للموظفني
 ١٥٧,١ ٥٥٠,٥ االستشاريون واخلرباء

 ٠,١ ١١١,١ لشهودتكاليف ا
 ٣١٠,٨ ٢٢٦,٧ سفر املوظفني

 ٥٠,٧ ٧ ٠٤٣,٣ اخلدمات التعاقدية
 ٢٠٨,١ ٢٤٦,٧ التدريب

 ٣٧٤,٧ ٢ ٠١٢,٧ نفقات التشغيل العامة
 ١٨٨,٧ ٩٠٤,١ اللوازم واملواد

 ٢ ٥٨٢,٣ ٤ ١٠٤,٨ األثاث واملعدات
 ١٢ ٧٤٥,٨  ٤٣ ٠٤٩,٠ اجملموع 

  
 .٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٣٠ إىل ٢٠٠٥ لأبري/ نيسان٢٩عن الفترة من  )أ( 

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٢٩عن الفترة من  )ب( 
 


