
وثيقة مقّدمة من قسم العالقات العامة في المحكمة الخاصة بلبنان
قبل طرح هذه الورقة في سلّة المهمالت، يرجى إعطاؤها لصديق يهّمه التعّرف إلى المحكمة

)www.scribd.com/stlebanon( وعلى سكريبد )www.stl-tsl.org( هذه الوثيقة متاحة أيًضا على الموقع اإللكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان

إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم 
 23 وفي  أخرى.  واعتداءات   2005 شباط/فبراير   14 اعتداء  عن 
كانون الثاني/يناير 2007، وقّعت األمم المتحدة وحكومة لبنان اتفاقًا 
اللبناني  بشأن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، ولكّن مجلس النّواب 
لم يصّدقه. وإذ أشارت األمم المتحدة إلى الرسالة التي وجهها رئيس 
أّن  فيها  وذكر  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  إلى  اللبناني  الوزراء 
األمم  أدخلت  للمحكمة،  تأييدها  عن  أعربت  قد  البرلمانية  األغلبية 
المتحدة أحكام ذلك االتفاق حيّز النفاذ بقرار مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة رقم 1757. وعلى ضوء اعتبارات مثل النزاهة، والعدالة، 
والكفاءة اإلدارية، واألمن، فتحت المحكمة أبوابها في 1 آذار/مارس 
هولندا.  في  الهاي  ضواحي  من  بالقرب  اليدسندام،  في   2009

وللمحكمة أيًضا مكتب في بيروت ومكتب اتصال في نيويورك..

اختصاص المحكمة 
تعتمد  دولي  طابع  ذات  محكمة  أّول  هي  بلبنان  الخاصة  المحكمة 
أحكام  تطبّق  فهي  جرائم.  ارتكاب  على  للمحاكمة  الوطني  القانون 
الجنائية  اإلجراءات  معايير  ألرفع  وفقًا  اللبناني  العقوبات  قانون 
الدولية، بما فيها المالحقة والمعاقبة على األعمال اإلرهابية والجرائم 
التي تستهدف حياة األشخاص وسالمتهم الشخصية. ويجوز الحكم 
للقانون  وخالفًا  المؤبد؛  السجن  أقصاها  بعقوبة  مدان  على شخص 

اللبناني، ال توجد عقوبة اإلعدام في المحكمة الخاصة بلبنان. 

محاكمة في قضايا اإلرهاب
المحكمة الخاصة بلبنان هي أّول محكمة من نوعها تنظر في اإلرهاب 
األمن  مجلس  قرار  في  وصفها  حسب  تشّكل  ذاتها،  بحّد  كجريمٍة 
الدوليين”.  واألمن  للسلم  “تهديًدا   1757 رقم  المتحدة  لألمم  التابع 
وتطبّق المحكمة الخاصة بلبنان تعريف القانون اللبناني لإلرهاب، 
التعريف استخدام وسائل “من شأنها أن تحدث  وأحد عناصر هذا 
خطًرا عاًما” )المادة 314 من قانون العقوبات اللبناني(، كاألدوات 
المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل 
الوبائية أو المكروبية. وفي 16 شباط/فبراير 2011، قضت غرفة 

والية المحكمة
بتنفيذ  المتهمين  األشخاص  محاكمة  للمحكمة هي  األساسية  الوالية 
اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي وقع في بيروت وأّدى إلى مقتل 
الحريري،  رفيق  سابقًا  اللبناني  الوزراء  رئيس  منهم  22 شخًصا، 

وإلى إصابة عديدين آخرين. وتختص المحكمة أيًضا بالنظر:
األّول/أكتوبر 	  تشرين   1 بين  لبنان  في  وقعت  اعتداءات  في 

هذه  تالزمت  إذا   ،2005 األّول/ديسمبر  كانون  و12   2004
االعتداءات مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 وتشابهت من 

حيث الطبيعة والخطورة.
األول/	  كانون   12 بعد  وقعت  التي  الجرائم  إدراج  ويمكن 

للمعايير  وفقًا  المحكمة  اختصاص  نطاق  في   2005 ديسمبر 
نفسها، إذا اتفقت حكومة لبنان واألمم المتحدة، بموافقة مجلس 

األمن، على توسيع ذلك النطاق

تاريخ المحكمة وإنشاؤها
عقب االعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005، أوفد األمين 
العام لألمم المتحدة بعثة تقصٍّ للحقائق إلى بيروت في آذار/مارس 
فأوصى  االعتداء.  هذا  وأسباب وعواقب  لتحّري مالبسات   2005
مستقّل  دولي  بتحقيق  فيتزجيرالد،  بيتر  بقيادة  كان  الذي  الفريق، 
أنشأ  وعليه،  االعتداء؛  في 
لألمم  التابع  األمن  مجلس 
نيسان/أبريل  في  المتحدة 
2005 بقراره 1595 لجنة 
المستقلة  الدولية  التحقيق 
المتحدة. وفي  التابعة لألمم 
األّول/ديسمبر  كانون   13
سلسلة  وعقب   ،2005
اغتياالت وتفجيرات أخرى 
حكومة  طلبت  لبنان،  في 
المتحدة  األمم  من  لبنان 

المحكمة الخاصة بلبنان هي أّول محكمة ذات طابع دولي صاحبة اختصاص للنظر في جريمة اإلرهاب في زمن السلم. وقد أنشئت بالقرار 
1757 الذي اعتمده مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في 30 أيار/مايو 2007، وبدأت أعمالها في 1 آذار/مارس 2009.

نظرة عن كثب إلى المحكمة الخاصة بلبنان

التابعة لألمم  المستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  أُنشئت 
األمن  مجلس  عن  الصادر   1595 بالقرار  المتحدة 
التابع لألمم المتحدة في نيسان/أبريل 2005 لمساعدة 
السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقاتها في اعتداء 14 
لجنة  وكانت  أخرى.  واعتداءات   2005 شباط/فبراير 
وخالفًا  تماًما،  مستقلة  هيئة  المستقلّة  الدولية  التحقيق 
للمحكمة، لم يكن لها دور في المالحقات أو المحاكمات. 
وقد انتهت والية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة 
وُسلّمت  2009؛  شباط/فبراير   28 في  المتحدة  لألمم 
في  العام  المدعي  مكتب  إلى  جمعتها  التي  المعلومات 

المحكمة الخاصة بلبنان.
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مشاركة المتضّررين
يجوز للمتضّررين الذين عانوا ضرًرا كنتيجة مباشرة لالعتداءات 
وشواغلهم.  نظرهم  وجهات  لعرض  اإلجراءات  في  المشاركة 
والنظام األساسي للمحكمة ال يجيز لهم طلب التعويض لدى المحكمة 
الخاصة بلبنان؛ وفور الفصل في القضية، تترك لهم حرية استخدام 
لدى  بلبنان في رفع مطالبهم  الخاصة  المحكمة  الصادر عن  الحكم 
المحاكم الوطنية. وفي وسع المتضّررين المشاركة فور انتهاء مرحلة 
التحقيقات وتصديق قرار االتهام. أما وحدةُ المتضّررين المشاركين 
أو  اإلجراءات  في  المشارك  المتضّرَر  فتّزود  المحكمة  لقلم  التابعة 

ممثّله القانوني بحميع المواد أو بالمساعدة القانونيّة الالزمة.

التمويل
الدول،  تبّرعات  من  المائة  في   51 بنسبة  المحكمة  ميزانية  تمول 
بينما تساهم الحكومة اللبنانية بالنسبة المتبقية البالغة 49 في المائة. 
والمحكمة الخاصة بلبنان ليست مؤسسة من مؤسسات األمم المتحدة 

ل من الميزانية العادية لألمم المتحدة. وال تُموَّ

االستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بأّن هذه الوسائل ذكرت على 
سبيل المثال ال الحصر. وعّرفت أيًضا اإلرهاب للمّرة األولى بأنه 

جريمة دولية. 

محاكمات غيابية
أو حاضًرا  المتهم مشارًكا  يكون  الغيابية عندما ال  المحاكمة  ُيعقد 
في اإلجراءات. وكما في القانون اللبناني وقوانين دول أخرى تأخذ 
اإلجراءات  وقواعد  األساسي  النظام  يجيز  المدني،  القانون  بنظام 
بشروط  غيابية  محاكمات  عقد  بلبنان  الخاصة  للمحكمة  واإلثبات 

صارمة هي:
إذا تنازل المتهم عن حقه في الحضور،	 
أو إذا لم تُسلّم سلطات الدولة المعنية المتهم إلى المحكمة،	 
أو إذا توارى عن األنظار أو تعذر العثور عليه.	 

الغائب أمام المحكمة؛ ويعيّن  المتهَم  ويجب أن يمثّل محامي دفاع 
وللمتهم  بنفسه.  محاميًا  يعيّن  ال  متّهم  ألي  محاميًا  الدفاع  مكتب 
الغائب الذي يمثل الحقًا أمام المحكمة حقوٌق مضمونة منها الحّق 

في طلب إعادة المحاكمة.

  إجراءات المحكمة الخاصة بلبنان: لمحة عامة عن اإلجراءات المتّبعة في المحكمة الخاصة بلبنان، تبرز سماتها المحددة. ويمكن االطالع 
. www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/the-four-phases :على هذا الموجز على موقع المحكمة اإللكتروني

الغرف
يتألّف هذا الجهاز من ثالث غرف منفصلة إحداها 
عن األخرى: غرفة تمهيدية لها قاٍض دولي واحد، 
وغرفة درجة أولى تضّم ثالثة قضاة )قاٍض لبناني 
أحدهما  رديفَين،  وقاضيَين  دوليَين،  وقاضيَين 
تتألّف  استئناف  وغرفة  دولي(،  واآلخر  لبناني 
وثالثة  لبنانيان  منهم  )اثنان  قضاة  خمسة  من 
دوليون(. والقاضي رئيس غرفة االستئناف، دايفيد 
مهام  ويتولّى  المحكمة.  رئيس  هو  باراغوانث، 
رالف  القاضي  نائبه  غيابه  في  المحكمة  رئيس 

الرياشي.

صالحيات  التمهيدية  اإلجراءات  ❮ ولقاضي 
عادلة  لمحاكمة  التحضير  في  النطاق  واسعة 
الدرجة  غرفة  في  عضًوا  ليس  وهو  وسريعة. 
األولى، ولكنه يقوم بدور مهم في أوائل اإلجراءات 
في  النظر  منها  مهام  بعّدة  ويضطلع  القانونية. 
مذكرات  وإصدار  وتصديقها،  االتهام  قرارات 
الكشف  في مسائل  والفصل  نقل،  توقيف وطلبات 
يمكنه  استثنائية،  حاالت  وفي  المعلومات.  عن 
دون  عليها  الحصول  يتعذر  التي  األدلة  يجمع  أن 
تدّخله. وقاضي اإلجراءات التمهيدية في المحكمة 

الخاصة بلبنان هو دانيال فرانسين.

مكتب المدعي العام
يضطلع مكتب المدعي العام بالتحقيق مع األشخاص 
المسؤولين عن الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص 
مكتب  رئاسة  ويتولّى  عليهم.  واالّدعاء  المحكمة 
المدعي العام مدعٍ عام دولي تعاونه نائب له لبنانية، 
ومحامون، ومحقّقون، وخبراء جنائيون، ومحلّلون. 
أو  التحقيق،  بشأن  العام  المدعي  قرارات  وتستند 
تقديم طلبات  أو  المقاضاة  أو  اتهام،  إيداع قرارات 
األدلّة  وإلى  سليمة  قانونية  معايير  إلى  االستئناف 
المتاحة. والمدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان 

هو نورمن فاريل.

مكتب الدفاع
من  محكمة  أّول  هي  بلبنان  الخاصة  المحكمة 
يتولى مسؤولية  دفاٍع مستقالً،  نوعها تضم مكتب 
والمتهمين  بهم،  المشتبه  حقوق  وتعزيز  حماية 
ومحاميهم، ما يضمن مراعاة أسمى معايير العدالة 
يمثّل  وال  المحكمة.  أمام  القائمة  اإلجراءات  في 
يتلقى أي  الدفاع أي مشتبه به أو متهم وال  مكتب 
تعليمات منه. ويمثّل المتهَم أمام المحكمة الخاصة 
بلبنان محامي دفاٍع مستقّل، يُعيّن من قائمة محامين 
في  الدفاع  مكتب  ورئيس  الدفاع.  مكتب  يحفظها 

المحكمة الخاصة بلبنان هو فرانسوا رو.

قائمة  من  مستقلون  دفاع  محامو   ويُعيّن  ❯
ويمثّل  الدفاع  مكتب  لدى  المحفوظة  المحامين 

الخاصة  المحكمة  أمام  المتّهمين  المحامون  هؤالء 
بلبنان

قلم المحكمة
يتولّى قلم المحكمة مسؤولية إدارة المحكمة. ويديره 
رئيس قلم المحكمة الذي يضطلع بمهام في مجالي 
باإلضافة  والديبلوماسية،  الخارجية  العالقات 
األموال  وتأمين  المحكمة  ميزانية  إعداد  إلى 
الضرورية. ومن مهام رئيس قلم المحكمة األخرى 
أيًضا اإلشراف على وحدة المتضررين والشهود، 
اإلجراءات،  في  المشاركين  المتضررين  ووحدة 
اللغات  وقسم  للمحكمة،  اإلدارية  الخدمات  وقسم 
والتحريرية  الفورية  الترجمة  خدمات  يوفّر  الذي 
اإلنكليزية  وهي  الثالث  الرسمية  المحكمة  بلغات 
المحكمة  قلم  والفرنسية. ويشرف رئيس  والعربية 
على قسم السالمة واألمن ومرفق االحتجاز التابع 
المحكمة،  قلم  ويضطلع  هولندا.  في  للمحكمة 
والتواصل  العامة  العالقات  قسَمي  طريق  عن 
العام  الجمهور  معرفة  تعزيز  بمهمة  الخارجي، 
الخاصة  المحكمة  قلم  ورئيس  وبعملها.  بالمحكمة 

بلبنان هو داريل أ. مونديس.

السير الذاتية لكبار موظفي المحكمة الخاصة بلبنان 
متاحة على موقع المحكمة اإللكتروني: 

www.stl-tsl.org/ar/aboutt-the-stl/biographies

هيكل المحكمة
المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة مختلطة، أو دولية، مؤلّفة من قضاة وموظفين لبنانيّين ودوليّين. وتتألّف المحكمة من أربعة أجهزة: الغرف، 

ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة.

www.stl-tsl.org
Dokter van der Stamstraat 1, 2265 BC  Leidschendam, Netherlands  ✦  PO Box 115, 2260 AC  Leidschendam, Netherlands.

 +31 (0) 70 800 3560 / 3828  and  +961 4 538 100  (Beirut) هاتف  ،stl-pressoffice@un.org :ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بقسم العالقات العامة
   www.twitter.com/stlebanon   www.facebook.com/stlebanon     www.youtube.com/stlebanon    www.flickr.com/photos/stlebanon

http://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/the-four-phases
http://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/biographies
http://www.stl-tsl.org/ar/
http://www.twitter.com/stlebanon
http://www.facebook.com/stlebanon
http://www.youtube.com/stlebanon
http://www.flickr.com/photos/stlebanon

