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 تقرير األمني العام عن إنشاء حمكمة خاصة للبنان  
 

 مقدمة -أوال  
 ٦  يف تقريري املقدم إىل الـس عمـال بـالفقرة          تأوضحبناء على طلب جملس األمن،       - ١

ــرار  ــة الـــضرورية  )S/2006/176) (٢٠٠٥ (١٦٤٤مـــن القـ ، طبيعـــة ونطـــاق املـــساعدة الدوليـ
رفيـق  األسـبق   رئيس الـوزراء اللبنـاين      حبياة  دى  وأالذي  اإلرهايب  التفجري  اكمة املسؤولني عن    حمل

 يف ذلـك الـسياق املبـادئ العامـة          تبينـ وقـد    . أمـام حمكمـة ذات طـابع دويل        ،احلريري وآخرين 
ــشاء  ــصاصها،     إلنـ ــمن اختـ ــداخلني ضـ ــيع الـ ــخاص واملواضـ ــابع دويل، واألشـ ــة ذات طـ حمكمـ

مانـة  األاملسائل املتعلقة بتمويلها، استنادا إىل املشاورات اليت جـرت بـني            وتكوينها، وموقعها، و  
 .ألمم املتحدة والسلطات اللبنانيةالعامة ل

ــراره      - ٢ ــر مبوجــب ق ــد اعتمــد جملــس األمــن التقري ، وطلــب إيلَّ أن )٢٠٠٦ (١٦٦٤وق
دا إىل أتفاوض مع حكومـة لبنـان علـى اتفـاق يرمـي إىل إنـشاء حمكمـة ذات طـابع دويل، اسـتنا                    

، آخـذا يف االعتبـار التوصـيات الـواردة يف تقريـري             ة اجلنائي ةلاأعلى املعايري الدولية يف جمال العد     
تقريـرا  لنطـره   أن أقـدم إليـه       لـس اوكذلك طلب مين     .واآلراء اليت أعرب عنها أعضاء الس     

ا يف عن تنفيـذ القـرار، وخاصـة بـشأن مـشروع االتفـاق املتفـاوض عليـه مـع حكومـة لبنـان، مبـ                       
 .ذلك اخليارات املتعلقة بإنشاء آلية متويل مناسبة لضمان استمرار سري أعمال احملكمة بكفاءة

ــومي       - ٣ ــريوت يـ ــرت يف بـ ــة، جـ ــسلطات اللبنانيـ ــع الـ ــة مـ ــشاورات أوليـ ــاب مـ ويف أعقـ
، ومـع اثـنني مـن كبـار القـضاة اللبنـانيني يف مقـر األمـم                  ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٧ و ٢٦

 بـني   املفاوضات فرباير، استمرت على مستوى اخلرباءِ    / شباط ٢٨ إىل   ٢٤فترة من   املتحدة يف ال  
ثالن حكومـة  والقاضـيني اللبنـانيني اللـذين ميـ    باألمانـة العامـة    موظفي مكتـب الـشؤون القانونيـة        

 .بشأن اإلطار القانوين إلنشاء احملكمة اخلاصة للبنـان، اسـتنادا إىل تكليـف جملـس األمـن                ،  لبنان
 

 .أُعيـد إصدارها ألسباب فنيــة * 
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 يف مقـر األمـم      ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١مـايو إىل    / أيـار  ٣١دان خالل الفتـرة مـن       واجتمع الوف 
وخالل هذه اجلولة األخـرية مـن    . يف الهاي٢٠٠٦يوليه / متوز٧ إىل ٣يف الفترة من   و املتحدة

للمحكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص        املفاوضات استفاد الوفدان من مشورة رئيسني سابقني        
ــهاكات  ــن االنتـ ــسؤولني عـ ــيم     املـ ــيت ارتكبـــت يف إقلـ ــدويل الـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ــسيمة للقـ  اجلـ
 ،سـبتمرب / أيلـول  ٦ويف   .ومـن سـعة اطالعهمـا وجتارمـا        ١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام     

سافر املستشار القانوين إىل بريوت، وعـرض املـشروع األويل لالتفـاق والنظـام األساسـي علـى                  
 .را فيهمارئيس الوزراء ووزير العدل اللبنانيني لينظ

أن تأخـذ  ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤يف قـراره   العامـة   ونظرا ألن جملس األمن طلب إىل األمانـة          - ٤
، فقـد راعـت األمانـة أثنـاء املفاوضــات     “اآلراء الـيت أعـرب عنـها أعـضاء الـس     ”يف اعتبارهـا  

اآلراء اليت أعرب عنها أعـضاء الـس املهتمـون بـشأن تقـدم املفاوضـات واملبـادئ الـيت يـستند                      
قـد أسـهمت هـذه املـشاورات بطـرق كـثرية يف              و .يها اإلطار القانوين إلنشاء احملكمة اخلاصـة      إل

 .اخليارات القانونية اليت انطوت عليها الصكوك التأسيسية للمحكمةتشكيل 

وحيلل هذا التقرير السمات الرئيسية للنظام األساسي للمحكمة اخلاصة واالتفـاق بـني              - ٥
خصائـصها،  ويتناول التقرير الطابع القانوين للمحكمة اخلاصـة و        . لبنان حكومةاألمم املتحدة و  

ــزمين   ــصاصها ال ــة   ،واملوضــوعيوالشخــصي واخت ــها، وســري عملي ــها التنظيمــي وتكوين  وهيكل
 .احملاكمة، وموقع املقر، وآلية التمويل، والتعاون مع الدول الثالثة

 
 ائصهاالطابع القانوين للمحكمة اخلاصة وخص - ثانيا 

  لبنـان،  حكومـة اس القانوين إلنشاء احملكمة اخلاصة هو اتفاق بني األمم املتحـدة و           األس - ٦
واحملكمـة اخلاصـة، باعتبارهـا هيئـة         .)انظـر املرفـق األول     (أُرفق بـه النظـام األساسـي للمحكمـة        

جــزء مــن نظــام احملــاكم  منــشأة مبوجــب معاهــدة، ليــست هيئــة فرعيــة لألمــم ملتحــدة، وال هــي
 .اللبناين

لف جملـس األمـن األمـني العـام بالتفـاوض علـى اتفـاق يرمـي إىل إنـشاء حمكمـة                      وقد ك  - ٧
ورغـم عـدم حتديـد      . العدالـة اجلنائيـة   ذات طابع دويل، استنادا إىل أعلى املعايري الدولية يف جمال           

 شكل دلـيال علـى    ، إال أن الصكوك التأسيسية للمحكمة اخلاصـة تـ         “الطابع الدويل ”معامل هذا   
األســاس القــانوين إلنــشاء احملكمــة   ف.ء مــن حيــث الــشكل أو املــضمون  ســوا،طابعهــا الــدويل

اتفاق دويل بني األمم املتحدة ودولة عضو؛ وتكوينـها خمـتلط ويـضم عنـصرا دوليـا                 هو  اخلاصة  
 القانونيـة، هـي ذات املعـايري        الـضمانات اإلجرائيـة   هاما؛ ومعايري العدالـة فيهـا، مبـا فيهـا مبـادئ             

 اجلنائية الدولية أو التابعة لألمم املتحـدة؛ وقواعـدها اإلجرائيـة       لقضائيةاهليئات ا املطبقة يف مجيع    
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وقواعد اإلثبات فيها تستوحى جزئيا من مواد مرجعية تعكس أعلى معايري اإلجراءات اجلنائيـة              
اتــصاف احملكمــة  ومــع .الدوليــة؛ وقــد يتوقــف جناحهــا إىل حــد كــبري علــى تعــاون دول ثالثــة   

أو القــانون الواجــب املوضــوعي ، إال أن اختــصاصها “ الدوليــةالــصفات”اخلاصــة جبميــع هــذه 
 .بعهاالتطبيق فيها يظل وطنيا يف ط

احملاكم اجلنائية الدولية األخـرى الـيت أنـشأا األمـم           عن  احملكمة اخلاصة للبنان    وختتلف   - ٨
  نظــامطريقــة ســري احملاكمــات تــنم عــن عناصــر أن ) أ( : مــن نــاحيتني، مهــااملتحــدة أو ســاندا

أن ) ب(؛  (common law)القــانون العــامنظــام  أكثــر ممــا تــنم عــن (civil law) لقــانون املــدينا
التحقيقات اليت أجرا جلنة التحقيق الدولية املستقلة تشكل يف الواقع نواة ملكتب املدعي العـام              

 .الذي سيتم إنشاؤه

ســري احملاكمــات،  الــدوائر االســتثنائية يف احملــاكم الكمبوديــة، انطــوت عمليــة وخبــالف - ٩
على حنو ما حددا الصكوك التأسيسية جلميع احملـاكم التابعـة لألمـم املتحـدة أو الـيت تـساندها                  

احملكمـة اخلاصـة    و.(common law) القـانون العـام  نظـام  األمم املتحدة، علـى مزيـد مـن عناصـر     
نظــامني  حمكمــة تــساندها األمــم املتحــدة وجتمــع بــني عناصــر هامــة مــن كــال ال لللبنــان هــي أو

انطباق قانون أصول احملاكمـات اجلزائيـة اللبنـاين، باعتبـاره مبـدأ أساسـيا،                علما بأن    .القانونيني
املـادة  (إضافة إىل املواد املرجعية األخرى اليت تنم عن أعلـى معـايري اإلجـراءات اجلنائيـة الدوليـة       

 واحليلولـة   لـسات باجل، وختويل احملكمة سلطات معـززة الختـاذ تـدابري ـدف إىل التعجيـل                )٢٨
، واعتمـاد احملاكمـة غيابيـا       )٢١املـادة    (مـربر دون أي إجراء من شأنه أن يتسبب يف تأخري غري           

 .(civil law) القانون املديننظام جتليات عناصر أبرز هي ) ٢٢املادة (

 احملكمة اخلاصة للبنان تكوين اللجنة املنشأة عمال بقـرار جملـس األمـن              ءوقد سبق إنشا   - ١٠
ملساعدة السلطات اللبنانية على التحقيق يف كافـة جوانـب اهلجـوم اإلرهـايب       ) ٢٠٠٥( ١٥٩٥

وبإنـشاء اللجنـة أوال،    .رفيق احلريري وآخـرين األسبق الذي أودى حبياة رئيس الوزراء اللبناين      
ويــسمح ذلــك بتقلــيص مــدة عمــل احملكمــة وزيــادة  .تكـون عمليــة التحقيــق قــد بــدأت بالفعــل 

 .قتصاد يف النفقاتكفاءة عملياا واال
 

 اختصاص احملكمة من حيث الزمن واألشخاص واملوضوع -ثالثا  
 االختصاص الزمين -ف أل 

ــتهدف  - ١١ ــن  اسـ ــرار جملـــس األمـ ــوم   ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤قـ ــن اهلجـ ــسؤولني عـ ــة املـ حماكمـ
ــاة اإلرهـــايب الوحيـــد الـــذي  رفيـــق احلريـــري وآخـــرين يف  األســـبق رئـــيس الـــوزراء أودى حبيـ

غري أن عملية اغتيـال احلريـري ارتكبـت يف سـياق هجمـات أخـرى            . ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤
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 ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ١حتمل نفس السمات أو مسـات مماثلـة ارتكبـت يف الفتـرة مـن                
اغتيـال  عمليـة   وتوسيع اختـصاص احملكمـة مبـا يتجـاوز          . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٢إىل  

لالختـصاص الـزمين للمحكمـة بـاملعين       ا  توسـيع رفيق احلريري، ويشمل هجمات أخـرى، لـيس         
الضيق، بل هو توسيع لواليتها القضائية حبيـث تـشمل، خـالل مـدة حمـددة، هجمـات أخـرى،                    

وتـرد   .ذات صلة بعملية اغتيال احلريـري ومماثلـة هلـا يف طبيعتـها وخطورـا              قد تعتربها احملكمة    
املرفــق الثــاين   ) (٥٥قــرة   الف،S/2006/161(قائمــة ــذه اهلجمــات يف التقريــر الثالــث للجنــة      

 ).التقرير هلذا

 :وإدراج هذه اهلجمات ضمن اختصاص احملكمة له مربرات ثالثة - ١٢

ت مـع تقـدم     صالت حمتملة بني عملية اغتيال رفيق احلريري وغريها من اهلجمـا          ظهور   )أ( 
 حتقيقات اللجنة؛

 اللبنانيـة فيمـا يتعلـق       توسيع والية اللجنة لتشمل تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل الـسلطات             )ب( 
ــة عــشرة  باهلجمــات  ــساءلة     ، ممــا األخــرىاألربع ــى اهتمــام جملــس األمــن بامل ــيال عل ــشكل دل ي

 ؛تجاوز عملية اغتيال رفيق احلريريالقضائية على نطاق ي

جمـات أخـرى مماثلـة مـن شـأنه أن           يف سـياق ه   للمالحقة القـضائية     واحد   إفراد هجوم  )ج( 
انتقائيةشعور بانتهاج عدالة إىل  فضيي. 

 
 الصالت بني اهلجمات - ١ 

انظــر املرفــق األول، ( مــن النظــام األساســي للمحكمــة اخلاصــة للبنــان   ١تــنص املــادة  - ١٣
 :على ما يلي) والضميمة

الـذي   عـن اهلجـوم      نياألشـخاص املـسؤول   اختـصاص علـى     للمحكمـة اخلاصـة     يكون  ”  
اللبنـاين األسـبق رفيـق       مقتل رئيس الوزراء     إىل دى وأ ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤وقع يف   

إذا رأت احملكمـــة أن هجمـــات و . مقتـــل أو إصـــابة أشـــخاص آخـــرينإىلاحلريـــري و
 كـانون   ١٢  و ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ١أخرى وقعت يف لبنـان يف الفتـرة بـني           

ــسمرب /األول ــاريخأي ، أو يف ٢٠٠٥دي ــرره آخــر ي الحــقت ــه   ق ــق علي ــان ويواف  الطرف
أن طبيعتـــها فقـــا ملبـــادئ العدالـــة اجلنائيـــة ووهـــي هجمـــات متالزمـــة جملـــس األمـــن، 

، ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط  ١٤اهلجـوم الـذي وقـع يف        وخطورا مماثلتان لطبيعة وخطورة     
 .األشـخاص املـسؤولني عـن تلـك اهلجمـات     علـى  اختـصاص  يكـون هلـا   حملكمـة  فـإن ا 

قـصد  ال :، على سبيل املثال ال احلصر، جمموعة مـن العوامـل التاليـة            التالزمويشمل هذا   
ــائي  ــدافع(اجلن ــة ، وال)ال  ط الــضحايا املــستهدفني، ومنــ وصــفةاهلجمــات، وراء مــن غاي

 .“ةنا، واجل)أسلوب العمل(اهلجمات 
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تحقيقاا بشأن الصالت احملتملة بني بعض هذه اهلجمـات أو          قيام اللجنة ب  ويف معرض    - ١٤
ط العـام املتمثـل   ت اللجنة بعض الصالت احملتملة، أمهها أسلوب العمل، أو النم   اكتشفمجيعها،  

وراء اهلجمـات، وهـي     القـصد اجلنـائي الكـامن       يف استخدام أجهزة متفجرة؛ وطبيعة اجلرمية أو        
اســتهداف الــسياسيني أو الــصحفيني مــن ذوي النفــوذ، فــضال عــن إثــارة اخلــوف والقلــق علــى  

عـن طريـق اسـتهداف األمـاكن العامـة، وزعزعـة الوضـع              مـن الـسكان     نطاق واسع بني عناصر     
. )١( وإحلاق الضرر باهلياكل األساسية؛ وهوية مرتكيب بعض هذه اهلجمات علـى األقـل             ،األمين

ــع إىل اســتنتاج أويل    ــة يف تقريرهــا الراب مفــاده أن احلــاالت األربــع عــشرة  وقــد خلــصت اللجن
رابـط بينـهم     مجاعة خمتلفـة ال رابـط بينـها أو أشـخاص خمتلفـون ال          ١٤بتنفيذها  أو تقم   تأمر   مل
فمن الناحية التحليلية، ميكن الربط بني احلـاالت   .د مساو من الدوافع املستقلةتوافر لديهم عدي

بعدة طرق خمتلفة ومن زوايا خمتلفة، منها علـى وجـه اخلـصوص أوجـه التـشابه بينـها يف طريقـة             
 .)٢(التنفيذ والقصد احملتمل وراءها

 
 الوالية املوسعة للجنة - ٢ 

 على التحقيق يف مجيع جوانب اهلجـوم اإلرهـايب          كانت والية اللجنة تقتصر أول األمر      - ١٥
رفيـق احلريـري   األسـبق   وأدى إىل مقتل رئـيس الـوزراء        ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤الذي وقع يف    

، بعــد يــوم مــن ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٣يف  و)).٢٠٠٥( ١٥٩٥القــرار (وآخــرين 
ابع دويل وتوسـيع واليـة      اغتيال جربان التويين، طلبت احلكومـة اللبنانيـة إنـشاء حمكمـة ذات طـ              

اللجنة أو إنشاء جلنة حتقيق دولية أخرى من أجل التحقيـق يف حمـاوالت االغتيـال واالغتيـاالت                  
ــدء   ــان ب ــتفجريات الــيت وقعــت يف لبن ــةاوال ــوزير مــروان محــاده يف    مبحاول ــال ال ــشرين  ١ اغتي ت

جـب قـراره    واستجابة لذلك الطلب وسع جملس األمـن واليـة اللجنـة مبو            ٢٠٠٤أكتوبر  /األول
، لتشمل مـد الـسلطات اللبنانيـة باملـساعدة التقنيـة يف حتقيقاـا يف اهلجمـات                  )٢٠٠٥ (١٦٤٤

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١اإلرهابية اليت ارتكبت يف لبنان منذ 

بتوسيع نطاق والية اللجنة ليشمل تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل     يقضي   القرار   ولئن كان  - ١٦
يمــا يتعلــق باهلجمــات األربــع عــشرة األخــرى، وال يقــضي بتوســيع نطــاق الــسلطات اللبنانيــة ف

__________ 
التشابه يف طريقـة تنفيـذ كـل هجـوم ميكـن أن يـشري  إىل وجـود جمموعـة واحـدة فقـط مـن                         ”ترى اللجنة أن     )١( 

ــدات         ــن التعقي ــدر م ــل ق ــشكل مطــرد بأق ــسلة مــن اهلجمــات املتكــررة ب ــاة، هــدفها شــن سل ــة الوث (“اجلن يق
S/2006/375 ٦٩، الفقرة.( 

يف تقريرها اخلامس أكدت اللجنة استنتاجها األويل بشأن الصالت بني احلاالت           و. ٨٣املرجع نفسه، الفقرة     )٢( 
مزيدا من صالت الربط بني القضايا قـد تتكـشف بعـد    ”األربع عشرة، وأدلت برأي مؤداه أن من املتوقع أن   

الوثيقـة  (در مـا جتمـع اللجنـة أدلـة تـربط القـضايا يف جمموعـات خمتلفـة                بق،  “مجع مزيد من املعلومات واألدلة    
S/2006/760 ٦٧، الفقرة(. 
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علـى اهتمـام جملـس األمـن باملـساءلة          يـدل   ها، إال أن ذلـك      سالتحقيقات اليت تقوم ا اللجنة نف     
 .القضائية للمسؤولني عن هذه اهلجمات أيضا

 
 واملوضوعيةاإلنصاف والرتاهة ظهور احملكمة اخلاصة مبظهر  - ٣ 

ألمم املتحدة جاهدة عند حتديد االختـصاص الـزمين أليـة حمكمـة تابعـة هلـا إىل                  تسعى ا  - ١٧
 يكون شامال بالدرجة الكافية لتغطية أغلبية اجلـرائم اخلطـرية       زمينحتقيق التوازن بني اختصاص     
 الفتــرة املعنيــة، وبــني خــاللحملــون أكــرب قــسط مــن املــسؤولية  الــيت ارتكبــها أولئــك الــذين يت 

الزمنية معقولـة لتفـادي حتميـل مكتـب املـدعي العـام واحملكمـة ككـل                 اختصاص تكون حدوده    
يف عمليـة  والرتاهـة  وهو يف الواقع تـوازن بـني حتقيـق اإلنـصاف واملوضـوعية       .اأكثر من طاقتهم
 . وبني كفاءة تلك العملية وفعالية كلفتها من ناحية أخرى،احملاكمة من ناحية

جرميـة اغتيـال رفيـق احلريـري باحملاكمـة،         اد  إفـر  ميكـن أن يـؤدي       ،ويف الظروف الراهنة   - ١٨
حــول جديــة  هجمــات أخــرى ذات صــلة، إىل إثــارة شــكوك ةوالتغاضــي عــن أكثــر مــن عــشر

 .“يةئعدالة انتقا”وإىل خلق انطباع بانتهاج ونزاهتها، موضوعية احملكمة 
 

 لمحكمة اخلاصةالشخصي لختصاص اال -باء  
لمحكمـة،  لشخـصي ل  ختـصاص ا  اال) ٢٠٠٦ (١٦٦٤مل حيدد جملـس األمـن يف قـراره           - ١٩

مــع أنــه يــدرك مــا يطالــب بــه الــشعب اللبنــاين مــن حتديــد هويــة مجيــع املــسؤولني عــن الــتفجري  
اإلرهايب الذي أدى إىل مقتـل رئـيس وزراء لبنـان األسـبق رفيـق احلريـري وآخـرين، وتقـدميهم                     

 .إىل العدالة

علـى  ”  للمحكمـة اختـصاصا     من النظام األساسـي تـنص علـى أن         ١ولذلك فإن املادة     - ٢٠
 ٣ املـادة املوضـوعي والـذين حتـدد     هااختـصاص املندرجـة يف   املسؤولني عن اجلرائم     “األشخاص

لمحكمـة يتـيح للمـدعي      الشخـصي ل  الختـصاص   ل الواسع   حديدوالت. اجلنائية مسؤوليتهم   أوجه
ل توجيـه   ، وحتديـد قائمـة مـن يحتمـ        املالحقـة العام حريـة انتـهاج اسـتراتيجيته اخلاصـة يف جمـال             

 .التهم إليهم، وفقا لألدلة املعروضة عليه
 

 لمحكمةملوضوعي لختصاص ااال -جيم  
 : من النظام األساسي على ما يلي٢تنص املادة  - ٢١

، يسري مـا يلـي علـى املالحقـة القـضائية            رهنا بأحكام هذا النظام األساسي    ”  
 :١واملعاقبة على اجلرائم املشار إليها يف املادة 
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ــ )أ(   ــى      أحك ــة عل ــة واملعاقب ــة باملالحق ــاين املتعلق ــات اللبن ــانون العقوب ام ق
األعمــال اإلرهابيــة واجلــرائم واجلــنح الــيت ترتكــب ضــد حيــاة األشــخاص وســالمتهم   
الشخــصية؛ والتجمعــات غــري املــشروعة؛ وعــدم اإلبــالغ عــن اجلــرائم واجلــنح، مبــا يف  

 كة فيها والتآمر الرتكاا؛ملشارلجرمية وابالعناصر املادية لذلك القواعد املتعلقة 

ينــاير / كــانون الثــاين١١ مــن القــانون اللبنــاين املــؤرخ ٧ و ٦املادتــان  )ب(  
والتقاتـــل بـــني  واحلـــرب األهليـــة عـــصيانالعقوبـــات علـــى التـــشديد ” بـــشأن ١٩٥٨
 .)٣(“األديان

ه  اللبنــاين هــو القــانون الواجــب التطبيــق، إال أن انطباقــ لعقوبــاتقــانون ايف حــني أن و - ٢٢
كمـا أن انطباقـه    . من النظام األساسي  ٢مقصور على اجلرائم واجلنح املنصوص عليها يف املادة         

مثل عقوبـة اإلعـدام     (ستثىن منه بعض العقوبات     رهون بأحكام هذا النظام األساسي وبالتايل ت      م
 .، اليت ينص عليها القانون اللبناين)واألشغال الشاقة

ــاال لتكليــف جملــس األمــن     - ٢٣ ــشاء حمكمــة ذات طــابع دويل، ويف   األمــنيوامتث ــام بإن  الع
 من اهلجمات اإلرهابية علـى مـا يبـدو، نظـر يف تـصنيف هـذه                 امنطالذي يشهد   الظرف اللبناين   

اجلرائم ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية، وتعريفها، ألغراض هـذا النظـام األساسـي، كجـرائم قتـل                 
ة يف خطورا، اليت تسبب معانـاة شـديدة أو          عمد أو كغري ذلك من األعمال الالإنسانية املماثل       

ضــررا بالغــا يف اجلــسد أو يف الــصحة العقليــة مــىت ارتكبــت يف إطــار هجــوم واســع النطــاق أو   
 .منهجي موجه ضد السكان املدنيني

 النطاق وعدد الضحايا بـني سلـسلة اهلجمـات اإلرهابيـة            من حيث لفروق  اومع إدراك    - ٢٤
ــان، وبــني أع  ــة يف لبن ــة يف أجــزاء أخــرى     املرتكب ــل واإلعــدام الواســعة النطــاق املرتكب مــال القت

 اجلنائيـة الدوليـة القائمـة، اعتبـر         اهليئـات القـضائية    اختصاص أي مـن      املندرجة ضمن العامل،   من
__________ 

 : من قانون العقوبات على ما يلي٣١٤تنص املادة  )٣( 
يعــىن باألعمــال اإلرهابيــة مجيــع األفعــال الــيت ترمــي إىل إجيــاد حالــة ذعــر وترتكــب بوســائل كــاألدوات ”   

 اليت من شأا أن حتدث      ة واملنتجات السامة أو احملرقة والعوامل الوبائية أو املكروبية        املتفجرة واملواد امللتهب  
 .“خطرا عاما

 : بالتوايل على ما يلي١٩٥٨ من قانون ٧ و ٦وتنص املادتان   
وهو يستوجب اإلعدام إذا أفضى إىل موت إنـسان         . يب يستوجب األشغال الشاقة املؤبدة    إرهاكل عمل   ”   

عامـة أو مؤسـسة   بنايـة  بعضه أو كله وفيه إنـسان، أو إذا نـتج منـه التخريـب ولـو جزئيـا يف           أو هدم بنيان    
 .صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل يف سبل املخابرات واملواصالت والنقل

يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة من أقدم على مـؤامرة بقـصد ارتكـاب إحـدى اجلنايـات املـذكورة يف                   ”   
 .“لسابقةاملواد ا
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عريـف اجلرميـة،   تعناصـر   ب ظاهريـا املرتكبـة يف لبنـان ميكـن أن تفـي           األربعـة عـشرة     أن اهلجمات   
 كــشفوميكــن أن ت . للمحــاكم اجلنائيــة الدوليــة  القــضائياالجتــهاد يف الــوارد علــى النحــو  

خطـــة ” أو “منـــط” عـــن ٢٠٠٤أكتـــوبر /تـــشرين األول ١ اهلجمـــات الواقعـــة يف لبنـــان منـــذ
 من اهلجمات على جمموعـة مـن الـسكان املـدنيني، وإن مل تـستهدف هـذه اهلجمـات            “منهجية
ــع  ــدنيني مجي ــسكان امل ــابع     .ال ــن  “مجــاعي”وميكــن أن تكــون اهلجمــات ذات ط ــارة ع  أو عب

، وبالتــايل يــستبعد أن تكــون مــن فعــل شــخص واحــد منفــرد     )٤(“ارتكــاب متكــرر ألفعــال ”
تـرب   تع ة القتـل العمـد عنـصرا ضـروريا لكـي          وليست سعة نطاق جرمي   . عشوائييتصرف بشكل   

، إذا كانت تشكل جزءا من هجوم منهجي ضـد جمموعـة            “جرمية ضد اإلنسانية  ”هذه اجلرمية   
 .من السكان املدنيني

 وجـد ت ء جملس األمن املهتمـون بـاألمر، ال       آلراء اليت أعرب عنها أعضا    باعتبار ا غري أنه    - ٢٥
وهلـذا الـسبب    .حجج كافية إلدراج اجلرائم ضد اإلنسانية ضـمن موضـوع اختـصاص احملكمـة     

 .اقتصر تعريف اجلرائم على اجلرائم العامة ضمن قانون العقوبات اللبناين
 

 ية الفرديةاملسؤولية اجلنائ -دال  
من النظام األساسـي علـى أن كـل مـن يرتكـب اجلرميـة أو                 ٣املادة   من   ١الفقرة  تنص   - ٢٦

يــسهم فيهــا كــشريك أو ينظمهــا أو يوجــه آخــرين إىل ارتكاــا أو يــسهم بطريقــة أخــرى يف     
 القـانون   ومبادئوهذا انعكاس لقانون العقوبات اللبناين       .ارتكاا يتحمل مسؤولية فردية عنها    

مــن االتفاقيــة  ٢املــادة  مــن ٣الفقــرة ائي العــام، كمــا تــدل علــى ذلــك مجلــة أحكــام منــها  اجلنــ
تعكـس مبـدأ    ٣ املـادة  مـن  ٢الفقرة فـ . ١٩٩٧الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابيـة بالقنابـل لعـام       

ــادة ” ــوانني      “مــسؤولية القي ــوطين والق ــات ال ــانون العقوب ــدويل أو ق ــانون ال  ســواء يف إطــار الق
مــن  ٢٨ املــادة مــن) ب( الفقــرة الفرعيــة  مبزيــد مــن التفــصيل يفلنحــو املــبنيالعــسكرية، علــى ا

علــى أن إطاعــة أوامــر الــرئيس   ٣وتــنص املــادة  .النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
 .تدفع املسؤولية، بيد أا ميكن أن تعترب سببا لتخفيف العقوبة ال

__________ 
 ةاهلجمـات املوجهـ   ” من نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             ٧املادة  من  ) أ) (٢(الفقرة  تعرف   )٤( 

ضـد أيـة    ... بأـا ـج سـلوكي يتـضمن االرتكـاب املتكـرر ألفعـال        “ضد أية جمموعة مـن الـسكان املـدنيني     
 تقـضي بارتكـاب هـذا اهلجـوم، أو تعزيـزا هلـذه              جمموعة من السكان املدنيني، عمال بـسياسة دولـة أو منظمـة           

 .“السياسة
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 اهليكل التنظيمي للمحكمة اخلاصة -رابعا  
 

  احملكمة اخلاصةأجهزة -لف أ 
 متهيديـة،  قاضي اإلجـراءات (الدوائر  : التاليةاألجهزةتتكون احملكمة اخلاصة للبنان من  - ٢٧

وتتـشكل   .، واملـدعي العـام، وقلـم احملكمـة، ومكتـب الـدفاع            )ودائرة ابتدائية، ودائرة استئناف   
ئرة االبتدائيــة ودائــرة  حيــث يعمــل معظــم القــضاة الــدوليني يف الــدا  ،الــدوائر علــى حنــو خمــتلط 

 لبناين، املسؤولية عن التحقيق ومقاضـاة       ويتوىل مدعٍ عام دويل، يساعده مدع عامٍ       .االستئناف
ويقـوم األمـني     .األشخاص املتهمني بارتكـام للجـرائم الـيت تنـدرج ضـمن اختـصاص احملكمـة               

كمـة اخلاصـة   ويتفـق إنـشاء احمل   . مـن مـوظفي األمـم املتحـدة        الـذي يكـون   العام بتعـيني املـسجل      
بقــضاة معظمهــم مــن القــضاة الــدوليني ومــدعٍ عــام دويل ومــسجل مــع موقــف األمــم املتحــدة  

أنه عنـد إنـشاء أي حمكمـة خمتلطـة فـإن وجـود عنـصر دويل كـبري         ومفاده  الراسخ منذ أمد بعيد     
 .نزاهتها احملاكمة وموضوعيتها وإجراءاتفيها ميثل ضمانا الستقاللية 

 
 التمهيديةاإلجراءات قاضي  -باء  

إال أنـه،   .توجد اإلجراءات التمهيدية بأشكال خمتلفة يف مجيـع احملـاكم اجلنائيـة الدوليـة        - ٢٨
 يف احملكمـتني املخصـصتني لكـل مـن يوغوسـالفيا الـسابقة              اإلجـراءات التمهيديـة   خالفا لقاضي   

االبتدائيـة   الذي يعينه القاضـي الـذي يتـرأس الـدائرة            ورواندا، أو يف احملكمة اخلاصة لسرياليون،     
 يف احملكمـة اخلاصـة للبنـان هـو          اإلجـراءات التمهيديـة    فـإن قاضـي      من بني أعضاء تلك الـدائرة،     

 وليس عـضوا يف أي مـن        ، وحسب لإلجراءات التمهيدية  متفرغ يعمل قاضيا     قاضٍ دويل واحد  
 .الدائرتني

ــل دور قاضــي   - ٢٩ ــة ويتمث ــسية يف  اإلجــراءات التمهيدي ــصفة رئي ــة ب ــرار مراجع ــاق م،  اال
اإلجــراءات وجيــوز لقاضــي  . االــامقــرارتثبيــت بعنــد التــيقن مــن وجاهــة الــدعوى،  القيــام، و

، يف املرحلة السابقة للمحاكمة وطوال عملية التحقيق، أن يصدر أوامر أو مـذكرات              التمهيدية
وخـالل   . ألغـراض التحقيـق  ،اعتقال أو حبس أو نقل لألشـخاص حـسب طلـب املـدعي العـام            

عمرهـا عـشرة أعـوام، ثبتـت األمهيـة احلامسـة            يبلغ  اليت  ويت أنشأا األمم املتحدة     جتربة احملاكم ال  
 . احملاكمة وسرعتهاإجراءات يف ضمان كفاءة اإلجراءات التمهيديةلدور قاضي 

 مكتب الدفاع -جيم  
ــيهم واملتــهمني خــالل       - ٣٠ ــة حقــوق املــشتبه ف تطــورت احلاجــة إىل مكتــب للــدفاع حلماي

وســائل تكــافؤ ” أنــشأا األمــم املتحــدة يف إطــار احلاجــة إىل ضــمان مبــدأ ممارســة احملــاكم الــيت
، حيث أن مكتب املدعي العام هو هيئة من هيئـات احملكمـة وميـول كليـة مـن خـالل                  “الدفاع
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ويــضفي النظــام األساســي للمحكمــة اخلاصــة الــصفة املؤســسية علــى مكتــب   .ميزانيــة احملكمــة
ويتـوىل   .كتب، رغم أن املكتـب مـستقل يف أدائـه لوظائفـه    ويعني األمني العام رئيس امل     .الدفاع

مكتب الدفاع يف احملكمة اخلاصة محاية حقوق الـدفاع، ووضـع قائمـة حمـامي الـدفاع، وتـوفري                    
 .الدعم واملساعدة حملامي الدفاع واألشخاص املؤهلني لتلقي هذه املساعدة القانونية

 
  احملاكمةإجراءاتسري  -خامسا  

 
 األصول القانونيةمراعاة  -ألف  

اخلـصائص املميـزة للمحكمـة اخلاصـة للبنـان، فـإن معـايري العدالـة ـا                  مجيـع   بالنظر إىل    - ٣١
 . أعلـى املعـايري الدوليـة للعدالـة اجلنائيـة          اسـتنادا إىل  قانونية مصاغة   وضمانات مراعاة األصول ال   

 الـرباءة وعـبء     رينـة ق على النص الصريح وباإلضافة إىل وضع قائمة حبقوق املتهمني، مبا يشمل         
اإلثبات، ينص النظام األساسي علـى حقـوق املتـهم أثنـاء التحقيـق، مبـا يف ذلـك احلـق يف عـدم                        

 علــى املــساعدة ه ضــده، ويف حــصولة بالتــهم املوجهــهاإلكــراه علــى جتــرمي الــذات، ويف إبالغــ 
 لـيهم ين عكـذلك حيمـي النظـام األساسـي حقـوق اـ       . يف حضور حمامٍ  هالقانونية، ويف استجواب  

أطرافـا  ” بوصـفهم    أولئك اـين علـيهم    ، ومع أنه ال يعترف ب      مصاحلهم الشخصية  تتضررالذين  
 .، فهو يبيح عرض آرائهم وخماوفهم ومراعاا يف مجيع مراحل اإلجراءات“مدنيني

 
 القـــانون العـــامنظـــام  و(civil law) القـــانون املـــديننظـــام  عناصـــر اجلمـــع بـــني -باء  

(common law) 
 فهـي   بالنظـام االـامي،    أساسـا    تعمـل  احملكمـة اخلاصـة      تتبعهـا  اليت   اإلجراءات أن   رغم - ٣٢

ورغـم غيـاب    . يف آن واحـد العـام نظـام القـانون    القـانون املـدين و   نظـام حتتوي على عناصر من   
ين لقـانون املـدين، أال وهـي تعـيني قـاضٍ مكلـف بـالتحقيق ومـشاركة اـ              نظام ا املالمح املميزة ل  

 احملاكمة اليت تـضطلع ـا احملكمـة اخلاصـة           إجراءات، تستلهم   “طرافا مدنيني أ” بصفتهم   عليهم
ــا    ــدين فيم ــانون امل ــام الق ــاليني   نظ ــصرين الت ــق بالعن ــال ومهــا  ،يتعل ــدور الفع ــضاة وإجــراء  ال  للق

 :الغيابيةاحملاكمات 

 احملاكمـــة ات يف إجـــراءيـــةفعالأكثـــر يـــضطلع قـــضاة احملكمـــة اخلاصـــة بـــدور  )أ(  
 مـن النظـام األساسـي، مـا مل تقـرر الـدائرة االبتدائيـة                ٢٠ومبوجب املـادة     .واستجواب الشهود 

يبدأ استجواب الـشهود بأسـئلة يطرحهـا القاضـي الـذي يـرأس           ”ملصلحة العدالة،   خالف ذلك   
وجيــوز  .“، واملــدعي العــام، والــدفاعآلخــريناجللــسة، تعقبــها أســئلة يطرحهــا أعــضاء الــدائرة ا

 تقـدمي أو األمـر ب   /قرر من تلقاء نفسها اسـتدعاء شـهود إضـافيني و          أن ت ”للدائرة االبتدائية أيضا    
 ؛“أدلة إضافية
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 القانونيـة للقـانون     األنظمـة  أمـر شـائع يف عـدد مـن           الغيابيـة وإجراء احملاكمات    )ب(  
وباإلضافة إىل ذلك، يف احلالـة الـيت حنـن بـصددها، والـيت        . لبنانالقانوين ل  النظام مبا فيها    ،املدين

القـضايا الـيت تنـدرج ضـمن اختـصاص      أو مجيـع  اء حماكمـات مـشتركة لـبعض    حيتمل فيهـا إجـر    
 القانونيـــة بـــدون داع أو إىل جـــراءاتامســـة عـــدم تـــأخري اإلاحلمهيـــة األاحملكمـــة، يكـــون مـــن 

 .اية بسبب غياب بعض املتهمني ال ما

،  عـن حقـه يف احلـضور        املتـهم  تنازل املشروطة ب  إجراء احملاكمات غيابيا  بإدخال نظام   و - ٣٣
 فـإن النظـام     أو مل يـتم العثـور عليـه،        توارى عن األنظـار،       مل يتم تسليمه، أو     أن يكون املتهم   أو

القـضائي للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان          األساسي للمحكمـة اخلاصـة يراعـي االجتـهاد          
وبنـاء علـى     )٥(كامل حلقـوق املتـهم    الحترام  مع اال  الغيابية اتإجراء احملاكم سالمة  اليت قررت   

 مـن النظـام األساسـي       ٢٢ك، وتكملة لقانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين، تنص املادة          ذل
 عند عقد اجللسات يف غياب املتهم، تكفل احملكمة اخلاصة أن يكـون املتـهم قـد عـني                   ،على أنه 

 يف حالة رفض املتهم القيام بذلك، يـتم تعـيني حمـامٍ لـه               ،حماميا يكون حاضرا يف احملكمة، أو أنه      
ويف حالـة اإلدانـة، حيـق للمتـهم الـذي مل يعـني حمـامي           .ن قبل مكتب الدفاع التابع للمحكمة     م

ــه حــضوريا    ــاره يف احملاكمــة األوىل أن يطلــب إعــادة حماكمت وخبــالف ذلــك،  .دفــاع مــن اختي
 .اإلدانة تثبت

 
  مجعها قبل إنشاء احملكمة اخلاصة يتماألدلة اليتوجواز إقامة قبول  -جيم  

ويف حـني أن    .روري حدوث انتقال منسق بني عمل اللجنـة واحملكمـة اخلاصـة           من الض  - ٣٤
 مـن الـضروري يف       فـإن  طرائق هذا االنتقال ستحدد مع مراعـاة التقـدم احملـرز يف عمـل اللجنـة،               

معهــا قبــل إنــشاء احملكمــة جتاألدلــة الــيت تكــون هــذه املرحلــة كفالــة صــون عمــل اللجنــة، وأن  
 . للمحكمة رغم ذلكمقبولة

ــع    - ٣٥ ــا الرابــ ــة يف تقريرهــ ــصدد، الحظــــت اللجنــ ــذا الــ ــة ( ويف هــ ، S/2006/375الوثيقــ
 : ما يلي)١١١ الفقرة

بينما تستند اإلجراءات الداخلية إىل املعايري الدولية ذات الـصلة، فإـا تأخـذ              ”
يف االعتبار القوانني واإلجـراءات القـضائية اللبنانيـة، إىل جانـب ممارسـات اللجنـة منـذ                  

ظـرت اللجنـة، عنـد حتديـد املعـايري الـيت سـتطبق، يف إجـراءات اهليئـات              وقـد ن   .إنشائها
ذات االختصاص اجلنائي الدويل ويف احلد األدىن مـن الـضمانات الـيت يوفرهـا القـانون                 

__________ 
 ,Case of Krombach v. France, European Court of Human Rights, Application No. 29731/96, Judgment انظر )٥( 

13 February 2001 ؛ وCase of Sejdovic v. Italy, European Court of Human Rights, Application no. 

56581/00, Judgment, 1 March 2006. 
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ومـن مث، فـإن اإلجـراءات الداخليـة      .قـوق اإلنـسان  الـدويل حل  قـانون   الاجلنائي الدويل و  
 اللجنـة أو حتـصل عليهـا مقبولـة       ستساعد على ضمان أن تكون أي معلومـات جتمعهـا         

 .“يف الدعاوى القانونية اليت تقام مستقبال، وخباصة أمام حمكمة ذات طابع دويل

معهـا الـسلطات   جتاألدلـة الـيت   قبول من الضروري النص على فإن ويف هذه الظروف،    - ٣٦
 يف مقبوليـة   احملكمـة تبـت معهـا اللجنـة وفقـا لواليتـها، علـى أسـاس أن           جتالوطنية اللبنانية والـيت     

 . وفقا للمعايري الدولية جلمع األدلةوقوا الثبوتيةهذه األدلة 
 

 حكومة لبناناالتفاق بني األمم املتحدة و -سادسا  
شــروط تعــاون األمــم أن يــنظم  حكومــة لبنــانالتفــاق بــني األمــم املتحــدة ومــن شــأن ا - ٣٧

 وإجــراءات ترشــيح وتعــيني ويــنص االتفــاق علــى تكــوين احملكمــة، .املتحــدة يف إنــشاء احملكمــة
، واملدعي العام الدويل، ونائب املدعي العـام اللبنـاين،          ) على السواء  الدوليني واللبنانيني (القضاة  

 .ستحقني هلاواملسجل، وأعضاء احملكمة اآلخرين، فضال عن االمتيازات واحلصانات امل

ال حيـق هلـا التمتـع        فـ  من هيئات األمم املتحـدة،    هيئة  احملكمة اخلاصة ليست    ملا كانت   و - ٣٨
اتفاقيــة امتيــازات األمــم املتحــدة وحــصاناا لعــام   الــيت تــنص عليهــا  االمتيــازات واحلــصانات ب

ولكي تتمتع احملكمة اخلاصة، ومبانيها، وأمواهلا، وحمفوظاا، ومجيع أعضاء احملكمـة،            .١٩٤٦
، حكومـة لبنـان   تحـدة و  بـني األمـم امل    املربم  بامتيازات وحصانات مماثلة، يتعني أن ينص االتفاق        

ــة ال وحكومــة لبنــانوكــذلك اتفــاق املقــر الــذي ســيربم يف املــستقبل بــني األمــم املتحــدة و    دول
 .، على االمتيازات واحلصانات الضروريةاملضيفة

، يف معظمـه، إىل االتفـاقني املـوقعني         حكومة لبنان ويستند االتفاق بني األمم املتحدة و       - ٣٩
بيـد أن األحكـام املتعلقـة مبوقـع املقـر وآليـة         .رياليون وكمبوديـا  بني األمم املتحدة وحكوميت سـ     

 .التمويل هي أحكام حمددة للبنان خصيصا
 

 موقع املقر -ألف  
مقـر احملكمـة    أن يكـون     مـن املستـصوب      هأنعلى   الطرفان يف الرأي     تفقألسباب شىت ي   - ٤٠

ــان  ــارات    ســتوىل و .خــارج لبن ــة العتب ــاة الكامل ــر، املراع ــار املق ــة، وايف اختي ــصاف،  العدال إلن
 -  والقــرب مــن الــشهود، ووجــود مرافــق مناســبة  ين علــيهماإلداريــة، وحقــوق اــ والكفــاءة 

 .يسورةللمحكمة ومرافق االحتجاز على السواء، والترتيبات األمنية، والتكاليف امل

حكومـة   إبرام اتفاق مقر بني األمم املتحـدة و        ،مقر احملكمة خارج لبنان   إقامة  ويتطلب   - ٤١
 مـن حيـث     عند التوصل إىل اتفـاق     تقوم األمانة العامة،     ومن املتوخى أن   .املضيفةدولة  ال و لبنان
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 بعثة ختطيط تابعة لألمم املتحدة لتحديد املباين املالئمة والتفـاوض           بإيفادموقع املقر،   املبدأ على   
 .بشأن شروط اتفاق املقر

حكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة لمملكتــب املــدعي العــام ل“ زأاملقــر اــ”وعلــى غــرار  - ٤٢
األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلـسيمة للقـانون              
اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني الروانـديني املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة                    

 كــانون ١اضــي الــدول اــاورة بــني اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثلــة املرتكبــة يف أر
ــاير و /الثــاين ، حيــث يقــوم املــدعي العــام بــإجراء بعــض   ١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٣١ين

حتقيقاته عن طريق مكتبه يف كيغايل مع وجود مقر احملكمة يف أروشا، فإن اختيار مقر احملكمـة                
يف لبنـان، حـسب     اخلاصة خارج لبنان لن ميـس بعمـل مكتـب املـدعي العـام وسـري التحقيقـات                   

وجيوز توسيع نطـاق الترتيبـات الـيت         .الضرورة ورهنا بإبرام الترتيبات املالئمة مع حكومة لبنان       
 واألمـم  يـة لبناناجلمهوريـة ال  تنظم وجود اللجنة يف لبنان مبوجـب مـذكرة التفـاهم بـني حكومـة                

يونيــه /زيــران ح١٣ التعــاون للجنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلة، املوقعــة يف  حــول ســبلاملتحــدة 
ــشاء احملكمــة،    )S/2005/393انظــر الوثيقــة   (٢٠٠٥ ــسائدة وقــت إن ، علــى أســاس الظــروف ال

 .لتنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على وجود مكتب للمدعي العام يف لبنان

 مـن   ٨املادة   من   ٢الفقرة  وكما جرى العرف فيما يتعلق باحملاكم جبميع أنواعها، فإن           - ٤٣
 املقــر إذا ارتــأت أن ذلــك خــارج  اخلاصــة للبنــان اجتمــاع احملكمــةجــواز تــنص علــى االتفــاق

 .ضروري الضطالعها بوظائفها بفعالية
 

 آلية التمويل -باء  
ــراره     - ٤٤ ــام، يف ق ــرا  )٢٠٠٦ (١٦٦٤طلــب جملــس األمــن إىل األمــني الع ، أن يقــدم تقري

 اســتمرار ســري أعمــال احملكمــة اخليــارات املتعلقــة بإنــشاء آليــة متويــل مناســبة لــضمان”يتــضمن 
 مـن   ١٧ مبوجـب املـادة      امليزانيـة وبـدون اإلخـالل بـسلطة اجلمعيـة العامـة يف شـؤون               .“بكفاءة

ميثاق األمم املتحدة، هناك عدة خيارات متاحة، من حيث املبدأ، يف حتديد آلية متويـل احملكمـة     
ــا؛ والتربعــات؛  ،قــررةاالشــتراكات امل :اخلاصــة، وهــي  ــا أو جزئي االشــتراكات املقــررة   أو كلي

 نفقـات ومبا أن حكومة لبنـان أعربـت عـن اسـتعدادها لتحمـل جـزء كـبري مـن             . معا والتربعات
 حكومـة لبنـان      تتحمل  فإن مجيع اخليارات، عدا خيار واحد، تشمل النص على أن          ،)٦(احملكمة

__________ 
 احملكمـة قبـل توقيـع األمـني العـام علـى       نفقـات يـتعني أن تعلـن حكومـة لبنـان التزامـا قاطعـا بتحمـل حـصتها يف          )٦( 

 .االتفاق
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تتعلـق  للخيـارات املمكنـة، ومـادة مقترحـة         يرد أدناه وصف    و . احملكمة نفقات يف املائة من     ٤٩
 .بذلك

 
 االشتراكات املقررة  - ١ 

عند إنشاء احملكمة اخلاصة لسرياليون، جرت مناقشة مزايا االشتراكات املقـررة، وهـي          - ٤٥
، ومهــا احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة واحملكمــة آليــة التمويــل للمحكمــتني املخصــصتني

 يــــره املقــــدم إىل جملــــس األمــــن أعــــرب األمــــني العــــام، يف تقرو. اجلنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا
)S/2000/915( ، ــا هــي    عــن رأي مفــاده ــؤ أن االشــتراكات املقــررة املنتظمــة الــيت ميكــن التنب

 .وحـدها الــيت ميكــن هلــا أن تنــشئ آليــة متويــل ســليمة ومــستدامة تــوفر متــويال مأمونــا ومــستمرا 
 :ما يلي)  من التقرير٧٠الفقرة (ورأى أيضا 

تعتمــد بــصورة كاملــة علــى التربعــات أن تــوفر   لــيس مــن شــأن آليــة ماليــة  ”  
املصادر املأمونة واملستمرة للتمويل الالزم لتعيني القضاة واملدعني العـامني واملـسجلني،       

ون الدعم، وشراء املعـدات     والتعاقد مع مجيع املوظفني اإلداريني واملوظفني الذين يقدم       
 بـدون تـوفر أمـوال كافيــة    املخـاطر املرتبطـة بإنـشاء عمليـة مـن هـذا النـوع،       و. الالزمـة 

بــدون تأكيــدات علــى املــدى الطويــل الســتمرار تــوفر األمــوال، هــي خمــاطر كــبرية   أو
ــها     ــة أو فقـــدان مـــصداقيتها وتعرضـ ــة للمنظمـ ســـواء مـــن حيـــث املـــسؤولية األخالقيـ

 .“للمسؤولية القانونية

حالـة  ويف   .وميكن للتمويل عـن طريـق االشـتراكات املقـررة أن يكـون كليـا أو جزئيـا                  - ٤٦
غـي   مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، ينب         ١٧اعتبار ذلك بندا من بنـود إنفـاق املنظمـة مبوجـب املـادة               

سـتكون أي تربعـات، مبـا يف ذلـك مـسامهة حكومـة لبنـان،                و. متويله مـن االشـتراكات املقـررة      
 يف هـذا    جتـدر اإلشـارة   و .عنصرا مكمـال وسـوف تـستخدم لتنفيـذ أنـشطة حمـددة غـري أساسـية                

ه يف حــال اختــاذ قــرار بتمويــل احملكمــة اخلاصــة عــن طريــق االشــتراكات املقــررة، الــصدد إىل أنــ
 مـن امليثـاق مبـسؤولية    ١٧يتعني علـى اجلمعيـة العامـة، بوصـفها الـسلطة املكلفـة مبوجـب املـادة          

أي ترتيبـات متعلقـة    يف  مصدر التمويـل، وكـذلك      بت يف   النظر يف امليزانية واملوافقة عليها، أن ت      
 اإلشــارة أيــضا إىل أن التمويــل عــن طريــق  دروجتــ .رتيبــات إداريــة يــتعني وضــعهابامليزانيــة أو ت

االشتراكات املقررة من شأنه أن يؤدي إىل انطباق النظام املايل والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة           
  .لنظامني األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة على احملكمة اخلاصةاو

، ميكن أن يكون نـص احلكـم ذو الـصلة           كليةتراكات املقررة   ويف حال قبول آلية االش     - ٤٧
 :يف االتفاق على النحو التايل
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 مـن ميثـاق     ١٧ املنظمة وفقا للمادة     نفقات احملكمة اخلاصة من     نفقاتتعترب  ”  
 .“األمم املتحدة

ويف حال قبول آلية االشتراكات املقررة جزئيا، ميكن أن يكون نص احلكم ذو الـصلة                - ٤٨
 :اق على النحو التايليف االتف

 : احملكمة اخلاصة على النحو التايلنفقاتيتم حتمل ”  

 املنظمـة   نفقـات  احملكمة اخلاصـة ضـمن       نفقات يف املائة من     ٥١تعترب   )أ(’’  
  األمم املتحدة؛ من ميثاق١٧لمادة وفقا ل

 .“ احملكمةنفقاتتتحمل حكومة لبنان تسعة وأربعني يف املائة من  )ب(”  
 

 ربعاتالت - ٢ 

لـدوائر االسـتثنائية يف     لشكلت التربعات آليـة التمويـل للمحكمـة اخلاصـة لـسرياليون و             - ٤٩
كمبوديـا، رغـم أن اجلمعيـة العامـة يف احلالـة األوىل منحـت إعانـة ملـرة واحـدة لتجديـد                       حماكم  

 آليـة    ذلـك  ويف حال اعتماد خيار التربعات، بوصف      .االحتياطيات املتضائلة للمحكمة اخلاصة   
 :ويل الوحيدة للمحكمة، حينئذ يكون نص املادة املتصلة بذلك على النحو التايلالتم

  : احملكمة اخلاصة على النحو التايلنفقاتيتم حتمل ”  

 للتربعـات الـواردة     نفقـات تحمل نسبة واحد ومخسني يف املائـة مـن ال          )أ(”  
 من الدول؛

 .“ احملكمةقاتنفتتحمل حكومة لبنان تسعة وأربعني يف املائة من  )ب(”  
 

 آلية التمويل املختلطة - ٣ 
يف حني أن األمني العام يظل على موقفه املبدئي الداعم العتمـاد االشـتراكات املقـررة                 - ٥٠

 الطـابع الفريـد للمحكمـة       ربربوصفها آليـة التمويـل للواليـات القـضائية اجلنائيـة الدوليـة، قـد يـ                
الـصيغة املقترحـة هـي صـيغة خمتلطـة      و. التمويـل اخلاصة للبنان اختـاذ ـج خمتلـف يف إنـشاء آليـة         

وتــنص هــذه الــصيغة علــى مواصــلة   .جتمــع بــني التربعــات واالشــتراكات املقــررة يف آن واحــد 
فيمــا يتعلــق  ال اآلن كمــا هــو احلــ  (االســتناد إىل االشــتراكات املقــررة يف متويــل التحقيقــات     

ات األخـرى الـيت تعتمـد كليـة         وقد يعترب ذلك جا أكثر سالمة واسـتدامة مـن اخليـار           ) باللجنة
 :ويف حالة قبول هذه الصيغة، ميكن أن يرد نص املادة ذات الصلة كما يلي .على التربعات

 : احملكمة اخلاصة على النحو التايلنفقاتيتم حتمل ”  
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 نفقـات  املتكبدة عـن التحقيقـات بوصـفها مـن           نفقاتيستمر اعتبار ال   )أ(”  
 األمم املتحدة؛ من ميثاق ١٧املنظمة وفقا للمادة 

، باسـتثناء    احملكمـة  نفقـات تحمل نـسبة واحـد ومخـسني يف املائـة مـن              )ب(”  
  املتصلة بالتحقيقات، للتربعات الواردة من الدول؛نفقاتال

 احملكمـة،   نفقـات تتحمل حكومـة لبنـان تـسعة وأربعـني يف املائـة مـن                )ج(”  
 .“ املتصلة بالتحقيقاتنفقاتباستثناء ال

مهـا  اللـذين ينطويـا ك    ل ا  أعاله، ٥٠ و ٤٩املوصوفني يف الفقرتني    ق باخليارين   وفيما يتعل  - ٥١
ضـمان كفايـة األمـوال قبـل أن يتوقـع مـن األمـني العـام                 فإنه يتعني   على االستناد إىل التربعات،     
يف أي مـن هـذه اخليـارات، إدراج الـنص التـايل             ينبغـي،   ومـن مث     .البدء يف عملية إنشاء احملكمة    

 :ن املادة ذات الصلة م٢بوصفه الفقرة 

م أن األمني العام سيبدأ عملية إنشاء احملكمة مىت مـا تـوفرت لديـه               وفهمن امل ”  
 فـضال عـن     ،مسامهات فعلية كافية لتمويل إنشاء احملكمة وعملها ملدة اثين عشر شـهرا           

 شـهرا التاليـة مـن عمـل         ربعـة وعـشرين    املتوقعـة لفتـرة األ     نفقات ال عادلتربعات معلنة ت  
ويف حال عدم كفايـة التربعـات لتنفيـذ احملكمـة لواليتـها، يقـوم األمـني العـام                    .احملكمة

 .“ وسائل بديلة لتمويل احملكمةاستكشافوجملس األمن ب
 

 التعاون مع احملكمة اخلاصة -جيم  
 مـن االتفـاق حكومـة لبنـان بـأن تتعـاون مـع احملكمـة يف مجيـع مراحـل                      ١٥ املـادة    لزمت - ٥٢

باا من أجل املساعدة يف حتديد هوية األشخاص وأماكن وجـودهم،           اإلجراءات واالمتثال لطل  
 يف حقهـم قـرار    ، واعتقـال األشـخاص وحبـسهم، ونقـل األشـخاص الـصادر              تقدمي املستندات و

  .اام إىل احملكمة

ــرارات جملـــس األمـــن    - ٥٣ ــوارد يف قـ ــتنادا إىل املنطـــق الـ  ١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥واسـ
 بـأن تتعـاون تعاونـا كـامال          مبوجبـها  م الـدول األعـضاء    زتـ اليت تل ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و  ) ٢٠٠٥(

لــس، يف املراحــل املناســبة وحــسب امــع اللجنــة يف حتقيقهــا يف اغتيــال احلريــري، قــد يرغــب  
حتقيـق املزيـد مـن الفعاليـة        الضرورة، يف النظر يف اختاذ تدابري مماثلة لتمكني احملكمة اخلاصة مـن             

ق احلريـري وعــن اهلجمــات األخــرى الــيت تنــدرج   رفيــضــدملــسؤولني عــن اهلجــوم يف مقاضـاة ا 
 .ضمن اختصاص احملكمة
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 امتةخ -ابعا س 
 إىل رئـيس وزراء لبنـان مـشروع االتفـاق           تلْح، أَ ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠يف   - ٥٤

أرفقت به مـشروع نظـام   و بشأن إنشاء حمكمة خاصة للبنان، حكومة لبنان بني األمم املتحدة و   
ــاين ١٣رســالة مؤرخــة  بو .أساســي لتلــك احملكمــة  ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــيس  ٢٠٠٦ ن ، أبلغــين رئ

 علـى املـشروع، وأنـه    املعقودة يف ذلك اليـوم جملس الوزراء اللبناين وافق يف جلسته   ء بأن   الوزرا
ذكرة شــفوية مؤرخـــة  مبـــو .يتطلــع إىل إكمــال اخلطـــوات املتبقيــة املؤديـــة إىل إنــشاء احملكمــة     

البعثــة الدائمــة للبنــان نــسخة مــن مالحظــات   إيلَّ الــت ، أح٢٠٠٦نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٤
والــصكوك الــيت مت  .قــرار جملــس الــوزراءطعــن يف  فيهــا، مبــا اللبنانيــةمهوريــة اجلأبــداها رئــيس 

 .التفاوض بشأا مقدمة اآلن إىل جملس األمن للنظر فيها
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 املرفق األول
  حمكمة خاصة للبنانبشأن إنشاء واجلمهورية اللبنانية اتفاق بني األمم املتحدة  

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٩املـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤ جملس األمن، يف قـراره       نإحيث   
طلب حكومة لبنان إنشاء حمكمة ذات طابع دويل حملاكمة مجيع من تثبـت             استجاب فيه ل  الذي  

رئـيس وزراء لبنـان األسـبق رفيـق احلريـري       حبيـاة   دت  ومسؤوليتهم عن اجلرميـة اإلرهابيـة الـيت أ        
) ٢٠٠٥ (١٥٩٥سـيما القـرارات     ، أشار إىل مجيـع قراراتـه الـسابقة ذات الـصلة، وال            وآخرين
ــؤرخ  ــسان٧املـ ــل / نيـ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦، و ٢٠٠٥أبريـ ــشرين األول٣١املـ ــوبر / تـ أكتـ
 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤، و ٢٠٠٥

شار إليـه فيمـا يلـي    يـ ( جملـس األمـن طلـب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة         نإوحيث   
أن يتفـاوض مـع حكومـة لبنـان علـى اتفـاق يرمـي إىل إنـشاء حمكمـة                    ”) “األمني العام ”بعبارة  

، آخـذا يف االعتبـار      “ذات طابع دويل، استنادا إىل أعلى املعايري الدولية يف جمال العـدل اجلنـائي             
) S/2006/176 (٢٠٠٦مـــارس / آذار٢١التوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  

 ،راء اليت أعرب عنها أعضاء السواآل

ة مــلكيــشار إليهــا فيمــا يلــي ب( األمــني العــام وحكومــة اجلمهوريــة اللبنانيــة نإوحيــث  
يـشار إليهـا فيمـا يلـي        (أجريا مفاوضـات مـن أجـل إنـشاء حمكمـة خاصـة للبنـان                ) “احلكومة”

 ،“احملكمة”ة ملكأو ب“ احملكمة اخلاصة”بعبارة 

ــت   ــد اتفق ــة     األفق ــة اللبناني ــم املتحــدة واجلمهوري ــي ب   (م ــا يل ــا فيم ــشار إليهم ــلكي ة م
 :، بناء على ذلك، على ما يلي)“الطرفني”
 

 ١املادة   

 إنشاء احملكمة اخلاصة  

 األشـخاص املـسؤولني عـن       ةقاضـا ، حمكمة خاصـة للبنـان مل       االتفاق تنشأ، مبوجب هذا   - ١
 مقتل رئـيس الـوزراء اللبنـاين األسـبق          إىل دى وأ ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤اهلجوم الذي وقع يف     

إذا رأت احملكمـة أن هجمـات أخـرى         و . مقتل أو إصـابة أشـخاص آخـرين        إىلرفيق احلريري و  
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٢  و ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ١وقعت يف لبنـان يف الفتـرة بـني          

هـي هجمـات    ،   الطرفان ويوافق عليه جملـس األمـن       قرره آخر ي   الحق تاريخأي  ، أو يف    ٢٠٠٥
اهلجـوم  أن طبيعتـها وخطورـا مماثلتـان لطبيعـة وخطـورة            وفقا ملبادئ العدالة اجلنائية و    متالزمة  

األشـخاص  علـى   اختـصاص   يكـون هلـا     حملكمـة   فـإن ا  ،  ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٤الذي وقـع يف     
، على سـبيل املثـال ال احلـصر، جمموعـة مـن      التالزمويشمل هذا  .املسؤولني عن تلك اهلجمات



S/2006/893  
 

06-61795 19 
 

 الـــضحايا وصـــفةاهلجمـــات، وراء مـــن غايـــة ، وال)الـــدافع(قـــصد اجلنـــائي ال :وامـــل التاليـــةالع
 .ةنا، واجل)أسلوب العمل( اهلجمات طاملستهدفني، ومن

قـد  و .تؤدي احملكمة اخلاصة وظائفها وفقا للنظـام األساسـي للمحكمـة اخلاصـة للبنـان      - ٢
 .تجزأ منهيشكل جزءا ال يهو النظام األساسي ذا االتفاق وأرفق 

 
 ٢املادة   

 تكوين احملكمة اخلاصة وتعيني القضاة  

الـدوائر واالدعـاء وقلـم احملكمـة ومكتـب       : احملكمـة اخلاصـة مـن اهليئـات التاليـة     ألفتتـ  - ١
  .الدفاع

، ودائـرة ابتدائيـة، ودائـرة اسـتئناف،         اإلجـراءات التمهيديـة    الدوائر مـن قاضـي       شكلتت - ٢
ثانية إذا طلب ذلـك األمـني العـام، أو رئـيس احملكمـة اخلاصـة، بعـد         على أن تنشأ دائرة ابتدائية      

  .بدء احملكمة اخلاصة عملها بستة شهور على األقل

مــستقال  الــدوائر مــن قــضاة مــستقلني ال يقــل عــددهم عــن أحــد عــشر قاضــيا    ألفتــت - ٣
 : أربعة عشر قاضيا يعملون على النحو التايللىيزيد ع وال

 ؛ا لإلجراءات التمهيديةل بصفته قاضيقاضِِ دويل واحد يعم )أ( 

يف الدائرة االبتدائية، يكون أحدهم قاضـيا لبنانيـا ويكـون           يعملون  ثالثة قضاة    )ب( 
 اثنان منهم قاضيني دوليني؛

أيــضا علــى النحــو دائرة  تلــك الــلكشيف حــال إنــشاء دائــرة ابتدائيــة ثانيــة، تتــ )ج( 
 أعاله؛) ب(الوارد يف الفقرة الفرعية 

ن وثالثـة   ان لبنانيـ  ا يف دائرة االستئناف، اثنان منـهم قاضـي        ون قضاة يعمل  مخسة )د( 
 ن؛ومنهم قضاة دولي

  .واآلخر دويلأحدمها لبناين ، مناوبانقاضيان  )هـ( 

 التجـرد  اتيتعني أن يكون القـضاة أشخاصـا علـى خلـق رفيـع، وأن تتـوافر فـيهم صـف          - ٤
يتمتـع القـضاة باالسـتقالل يف أدائهـم         يتعني أن   و. واسعةالقانونية  ال ون باخلربة تعيتم و ،زاهةـوالن

ــوا أو ي   ــم أن يقبلـ ــوز هلـ ــائفهم، وال جيـ ــسوالوظـ ــات تلتمـ ــن أي  وجيهـ ــة أو مـ ــن أي حكومـ  مـ
 .آخر مصدر
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عمــل يف الــدائرة االبتدائيــة أو دائــرة    ليعــني األمــني العــام القــضاة اللبنــانيني ل     )أ( - ٥
ائمـة تتـألف مـن اثـين عـشر شخـصا             مـن ق   ، وذلـك  االستئناف أو ليعمـل أحـدهم قاضـيا مناوبـا         

 . اللبنانيةتقدمها احلكومة بناء على اقتراح من جملس القضاء األعلى يف السلطة القضائية

ــدوليني للعمــل يف مناصــب قاضــي      )ب(  ــام القــضاة ال اإلجــراءات يعــني األمــني الع
ء علــى ة اســتئناف، أو قــاض منــاوب، بنــادائــرابتدائيــة، أو قاضــي دائــرة ، أو قاضــي التمهيديــة

 .تصني الدول بدعوة من األمني العام، وكذلك من أشخاص خمهاقدمتترشيحات 

 .تتشاور احلكومة واألمني العام بشأن تعيني القضاة )ج( 

 األمني العام القضاة، بناء على توصية من فريق اختيـار يكـون قـد أنـشأه                 عيني )د( 
 عمـالن  االختيـار مـن قاضـيني، ي    فريـق شكليتو .بعد إطالع جملس األمن على نيته القيام بذلك  

 .ألمني العاملممثل من ، وعن العملحاليا يف حمكمة دولية أو تقاعدا 

بناء علـى طلـب القاضـي الـذي يتـرأس دائـرة ابتدائيـة، جيـوز لـرئيس احملكمـة اخلاصـة،                        - ٦
ضور كل مرحلة من مراحـل احملاكمـة وللحلـول حمـل     حب قضاة مناوبني كليفملصلحة العدالة، ت  

 .ليس بوسعه مواصلة عمله أي قاض

 لفتـرة أخـرى حيـددها األمـني         هم إعـادة تعيينـ    جيـوز يعني القضاة لفترة ثـالث سـنوات و        - ٧
 .العام بالتشاور مع احلكومة

تؤخذ يف االعتبار الكامل فترة اخلدمـة الـيت يقـضيها القـضاة اللبنـانيون املعينـون للعمـل                    - ٨
  الوطنيــة القــضائيةيئــاتعهم إىل العمــل يف اهليف احملكمــة اخلاصــة أثنــاء عملــهم فيهــا عنــد رجــو

مـستوى  مركز وظيفي ال يقل مستواه عـن         لتلك الفترة ويعاد إدماجهم يف       فرغتهماللبنانية اليت   
 .مركزهم السابق

 
 ٣املادة   

 تعيني املدعي العام ونائب املدعي العام  

وجيـوز  . دة ثـالث سـنوات   يعين األمني العام، بعد التشاور مع احلكومة، مدعيا عاما ملـ           - ١
  . حيددها األمني العام بالتشاور مع احلكومةأخرى تعيني املدعي العام لفترة ةعادإ

 األمني العام املدعي العام، بناء على توصية من فريق اختيار يكون قد أنـشأه بعـد                 يعني - ٢
حاليـا  عمـالن   يتألف فريق االختيار مـن قاضـيني، ي       و .إطالع جملس األمن على نيته القيام بذلك      

 .ممثل األمني العاممن ، وعن العمليف حمكمة دولية أو تقاعدا 



S/2006/893  
 

06-61795 21 
 

تعين احلكومة، بالتشاور مع األمني العام واملدعي العام، نائبا للمـدعي العـام مـن لبنـان       - ٣
 .الحقاتملساعدة املدعي العام يف إجراء التحقيقات وامل

 أعلـى   علـى العام باخللق الرفيع وأن يكونا      يتعني أن يتحلى املدعي العام ونائب املدعي         - ٤
 املتعلقـــة الحقـــاتمـــستوى مـــن الكفـــاءة املهنيـــة واخلـــربة الواســـعة يف إجـــراء التحقيقـــات وامل

ويتمتـع املـدعي العـام ونائـب املـدعي العـام باالسـتقاللية يف أداء وظائفهمـا              . بالدعاوى اجلنائيـة  
 .و من أي مصدر آخروال جيوز أن يقبال أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أ

 وموظفـــون دوليـــون بالعـــدد الـــالزم ألداء  يونيـــساعد املـــدعي العـــام موظفـــون لبنـــان  - ٥
 .الوظائف املنوطة به بفعالية وكفاءة

 
 ٤املادة   

  سجلتعيني م 

املـدعي  يعين األمني العام مسجال يكون مسؤوال عن توفري اخلدمات للدوائر ومكتـب              - ١
ــدعم وإدارة شــؤوم  ، وعــن تعــيني مج العــام ــع مــوظفي ال كمــا يتــوىل إدارة مــوارد احملكمــة   . ي
 . املالية والبشريةاخلاصة

إعـادة  وز  يعـني لفتـرة ثـالث سـنوات وجيـ         و. ألمـم املتحـدة   ا يموظفمن  يكون املُسجل    - ٢
 . لفترة أخرى حيددها األمني العام بالتشاور مع احلكومةهتعيين
 

 ٥املادة   

 متويل احملكمة اخلاصة  

 )تستكمل يف ما بعد(

 ٦املادة   

 جلنة اإلدارة  

 .يتشاور الطرفان بشأن إنشاء جلنة اإلدارة 
 

 ٧املادة   

 األهلية القانونية  

 :تكون للمحكمة اخلاصة األهلية القانونية الالزمة ملا يلي 

 التعاقد؛ )أ( 
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 حيازة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة والتصرف فيها؛ )ب( 

 ؛تقاضيحق ال )ج( 

 .احملكمة  اتفاقات مع الدول وفق ما يقتضيه أداؤها لوظائفها وعملإبرام )د( 
 

 ٨املادة   

 مقر احملكمة اخلاصة  

حيدد مكان املقر بعد إيـالء املراعـاة الواجبـة          و. يكون مقر احملكمة اخلاصة خارج لبنان      - ١
اءة اإلداريـة، مبـا يف ذلـك        والكفـ االعتبـارات األمنيـة      فـضال عـن      ،العتبارات العدالة واإلنصاف  

رهنــا بــإبرام اتفــاق مقــر بــني األمــم  ذلــك وإمكانيــة اســتدعاء الــشهود، واــين علــيهم حقــوق 
 .لمحكمةاملضيفة لاملتحدة واحلكومة والدولة 

مقرهــا إذا ارتــأت أن ذلــك ضــروري الضــطالعها  خــارج جيــوز للمحكمــة أن جتتمــع  - ٢
  .بوظائفها بفعالية

 رهنــا بــإبرام ،مــة اخلاصــة يف لبنــان مــن أجــل إجــراء التحقيقــات ينــشأ مكتــب للمحك - ٣
 .الترتيبات املناسبة مع احلكومة

 
 ٩املادة   

 حرمة املباين واحملفوظات ومجيع املستندات األخرى  

ــصونة      - ١ ــان م ــة اخلاصــة يف لبن ــب احملكم ــاين مكت ــاذ     .مب ــصة اخت ــسلطات املخت ــى ال وعل
 لكفالـة عـدم نـزع ملكيـة احملكمـة اخلاصـة لكـل              وريةضـر اإلجراءات املناسـبة والـيت قـد تكـون          

 .بعض مبانيها دون موافقة احملكمة صراحة على ذلك أو

ــا كــان        - ٢ ــه، أي ــه وموجودات ــان وأموال ــة اخلاصــة يف لبن تكــون ملمتلكــات مكتــب احملكم
ــة وأي      موقعهــا وحائزهــا، احلــصانة مــن التفتــيش واحلجــز واالســتيالء واملــصادرة ونــزع امللكي

 .من أشكال التعرض، سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعيةشكل آخر 

ــع          - ٣ ــة مجي ــصفة عام ــصونة، وكــذلك ب ــان م ــة اخلاصــة يف لبن ــب احملكم حمفوظــات مكت
 .ستخدمها، أيا كان موقعها وحائزهايتلكها أو مياملستندات واملواد اليت تقدم إليه أو 
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 ١٠املادة   

 سائر املمتلكاتاألموال واملوجودات و  

تكون ملكتب احملكمة اخلاصة وأموالـه وموجوداتـه وسـائر ممتلكاتـه يف لبنـان، أيـا كـان            
ــة إال إذا تنازلــت احملكمــة       ــع أشــكال اإلجــراءات القانوني موقعهــا وحائزهــا، احلــصانة مــن مجي

 يـشمل  أي تنازل عن احلـصانة ال أن  من املفهوم هعلى أن .صراحة عن حصانتها يف حالة بعينها
 .من إجراءات التنفيذإجراء أي 

 
 ١١املادة   

ــيس         ــام واملــسجل ورئ ــدعي الع ــام ونائــب امل ــدعي الع ــازات وحــصانات القــضاة وامل امتي
 الدفاع مكتب

يتمتع القضاة واملدعي العام ونائبه واملـسجل ورئـيس مكتـب الـدفاع، أثنـاء وجـودهم                  - ١
الت املمنوحة للمـوظفني الدبلوماسـيني      يف لبنان، باالمتيازات واحلصانات واإلعفاءات والتسهي     

 .١٩٦١نا للعالقات الدبلوماسية لعام ـيـوفقا التفاقية في

يمنح القضاة واملدعي العام ونائب املدعي العام واملسجل ورئيس مكتب الدفاع هـذه               - ٢
مـن  ويكـون   . احملكمة اخلاصة ال للمنفعة الشخصية لألفراد ذامفائدةاالمتيازات واحلصانات ل

ق األمــني العــام وواجبــه، بالتــشاور مــع رئــيس احملكمــة، التنــازل عــن احلــصانة يف أي حالــة    حــ
 .ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت احلصانة ألجله ال
 

 ١٢املادة   

 امتيازات وحصانات املوظفني الدوليني واللبنانيني  

أثنـاء  ،  حملكمـة اخلاصـة يف لبنـان      يمنح املوظفون اللبنانيون والـدوليون التـابعون ملكتـب ا          - ١
 :التاليةواحلصانات  االمتيازات ،وجودهم يف لبنان

 فيما يتعلـق بـالكالم امللفـوظ أو املكتـوب وكـل األفعـال               املالحقةاحلصانة من    )أ( 
ويــستمر مــنح هــذه احلــصانة بعــد انتــهاء عملــهم يف مكتــب  .الــصادرة عنــهم بــصفتهم الرمسيــة

 احملكمة اخلاصة؛

 . هلماملدفوعةء من الضرائب على املرتبات والعالوات واملخصصات اإلعفا )ب( 

 : ما يليمينح املوظفون الدوليون عالوة على ذلك - ٢

 احلصانة من القيود املتعلقة باهلجرة؛ )أ( 
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احلق يف إحضار منقوالم وأمتعتهم يف أول مرة يتولون فيها مهـامهم الرمسيـة               )ب( 
 .ركية والضرائب، باستثناء ما يدفع لقاء اخلدماتيف لبنان، معفاة من الرسوم اجلم

ة احملكمــة فائــديمــنح موظفــو مكتــب احملكمــة اخلاصــة هــذه االمتيــازات واحلــصانات ل  - ٣
 التنازل عـن احلـصانة، يف أي   ،ويكون من حق وواجب مسجل احملكمة .ملنفعتهم الشخصية ال

 .ألجلهت احلصانة حالة بعينها ال ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منح
 

 ١٣املادة   

  الدفاعوحمام  

تكفل احلكومة حملامي الدفاع عن مشتبه فيه أو متهم يمثل أمـام احملكمـة اخلاصـة ـذه                   - ١
الــصفة أال يتعــرض أثنــاء وجــوده يف لبنــان ألي إجــراء ميكــن أن يــؤثر علــى أدائــه ملهامــه حبريــة   

 .واستقاللية

 :ما يلي،  الدفاع بوجه خاصييمنح حمام - ٢

 ؛الشخصية أمتعته  علىجزاحلاحلصانة من االعتقال أو االحتجاز ومن  )أ( 

حرمـــة مجيع املستنـــدات املتعلقة بــــأداء عمله يف الدفــــــاع عـن املـشــتبه فيـه                )ب( 
 أو املتهم؛

احلصانة من الوالية القضائية اجلنائية أو املدنية فيما يتعلـق بـالكالم امللفـوظ أو          )ج( 
ويستمر منح هذه احلصانة بعد انتـهاء   .املكتوب وما يصدر عنه من أفعال باعتباره حمامي دفاع

 يف الدفاع عن املشتبه فيه أو املتهم؛ هعمل

احلصانة من أي قيود تتعلق باهلجرة يف أثناء إقامته وكذلك يف أثناء سـفره إىل                )د( 
 .احملكمة وعودته منها

 
 ١٤املادة   

 ة األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفاقأمن وسالمة ومحاي  

تتخــذ احلكومــة تــدابري فعالــة ومناســبة لتــوفري مــستوى مناســب مــن األمــن والــسالمة     
واحلماية ملوظفي مكتب احملكمة اخلاصة ولغريهم من األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفـاق،               

راا، حلمايـة املعـدات   مجيـع اخلطـوات املناسـبة، يف حـدود قـد       وتتخـذ .أثناء وجودهم يف لبنان
واملباين التابعة ملكتب احملكمة اخلاصة من اهلجمات أو مـن أي أعمـال حتـول دون أداء احملكمـة                

 .هامهامل
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 ١٥املادة   

 التعاون مع احملكمة اخلاصة  

سـيما مـع املـدعي العـام وحمـامي           تتعاون احلكومة مع مجيع أجهزة احملكمة اخلاصـة وال         - ١
وتسهل وصول املدعي العـام وحمـامي الـدفاع إىل مـا يتطلبـه       .احل الدعوىيف مجيع مر، الدفاع

 .التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة

تــستجيب احلكومــة، دون تــأخري ال مــربر لــه، ألي طلــب للمــساعدة تقدمــه احملكمــة     - ٢
 :اخلاصة أو أمر تصدره الدوائر، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر

 ديد هوية األشخاص وأماكن تواجدهم؛حت )أ( 

 ؛تبليغ املستندات )ب( 

 القبض على األشخاص أو احتجازهم؛ )ج( 

 . املتهم إىل احملكمةإحالة )د( 
 

 ١٦املادة   

  العامالعفو  

 حبــق أي شــخص يرتكــب أي جرميــة تــدخل  عــامتتعهــد احلكومــة بعــدم إصــدار عفــو 
لــصادر حبــق أي مــن هــؤالء األشــخاص أو   ا العــاموالعفــو. ضــمن اختــصاص احملكمــة اخلاصــة 

 .املالحقةخبصوص أي من هذه اجلرائم ال حيول دون 
 

 ١٧املادة   

 الترتيبات العملية  

 :والتكاليف عمل احملكمة اخلاصة حتقيقا لفاعلية

ــة تنــسيق االنتقــال مــن أنــشطة جلنــة التحقيــق   املالئمــترتيبــات التتخــذ  )أ(  ة لكفال
، إىل أنشطة مكتـب املـدعي       )٢٠٠٥ (١٥٩٥عمال بقرار جملس األمن     الدولية املستقلة املنشأة    

 .العام

يتــسلم قــضاة الــدائرة االبتدائيــة ودائــرة االســتئناف مهــامهم يف موعــد حيــدده    )ب( 
 يـدعى قـضاة     ، املوعـد  ذلـك ويف انتظار حتديد    . األمني العام بالتشاور مع رئيس احملكمة اخلاصة      



S/2006/893

 

26 06-61795 
 

  القيـام بواجبـام     إىل  ملعاجلـة املـسائل التنظيميـة، أو       ،ضاء حـسب االقتـ    ،الدائرتني إىل االجتماع  
 . ذلكعندما يطلب منهم

 
 ١٨املادة   

 تسوية املنازعات  

 يبالتفـاوض أو بـأي    ، بني الطرفني بشأن تفسري هذا االتفـاق أو تطبيقـه          نزاعى أي   سو 
 . الطرفانطريقة أخرى للتسوية يتفق عليها

 
 ١٩املادة   

 اشرة احملكمة اخلاصة أعماهلابدء النفاذ ومب  

كتمـال  يبدأ نفاذ هذا االتفاق يف اليوم التايل إلخطار احلكومـة األمـم املتحـدة خطيـا با                 - ١
 .لشروط القانونية لبدء النفاذا

تباشر احملكمـة اخلاصـة أعماهلـا يف موعـد حيـدده األمـني العـام بالتـشاور مـع احلكومـة،                       - ٢
 . عمل جلنة التحقيق الدولية املستقلة يف اعتباره التقدم احملرز يفاآخذ

 
 ٢٠املادة   

 التعديل  

 . بني الطرفنيخطي اتفاق عن طريق تعديل هذا االتفاق جيوز 
 

 ٢١املادة   

 مدة االتفاق  

االتفاق ساري املفعول ملدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة احلكمـة            هذا  يظل   - ١
 .عملهااخلاصة 

بالتـشاور مـع     ت على بدء عمل احملكمة اخلاصة، يقـوم الطرفـان         بعد مضي ثالث سنوا    - ٢
وإذا مل تكتمـل أنـشطة احملكمـة يف     . يف أعماهلـا  باسـتعراض مـا تحـرزه مـن تقـدم     ،جملس األمـن 

ــرة الــثالث ســنوات، يمــدد االتفــاق للــسماح للمحكمــة بإ    ــة فت ــها، وذلــك ملــدة  جنــازاي  عمل
  .اور مع احلكومة وجملس األمنإضافية حيددها األمني العام بالتش) مدد أو(

 مفعول األحكام املتعلقة حبرمة أموال مكتـب احملكمـة          ، بعد انتهاء هذا االتفاق    ،يستمر - ٣
اخلاصة يف لبنان وموجوداته وحمفوظاته ومستنداته، وبامتيـازات وحـصانات األشـخاص املـشار              
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 اـين علـيهم    ومحايـة    إليهم يف هـذا االتفـاق، إضـافة إىل األحكـام ذات الـصلة مبحـامي الـدفاع                 
  .والشهود

 املفوضـان   ،األمم املتحدة وحكومـة اجلمهوريـة اللبنانيـة        ممثالوقع هذا االتفاق    ،  وإثباتا ملا تقدم  
 .حسب األصول

ثــــالث نــــسخ أصــــلية باللغــــات العربيــــة يف ، ٢٠٠٦                بتــــاريخ        حــــرر يف 
 . متساوية يف احلجية،نكليزيةاإلووالفرنسية 

 عن اجلمهورية اللبنانية       األمم املتحدة عن 
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 ضميمة  
 

 النظام األساسي للمحكمة اخلاصة للبنان  

املنـشأة  ) “احملكمـة اخلاصـة   ”املـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم           (إن احملكمة اخلاصـة للبنـان        
، )“اقاالتفـ ”يشار إليه فيما يلـي باسـم        (مبوجب اتفاق بني األمم املتحدة واجلمهورية اللبنانية        

، الـذي اسـتجاب     ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٩املـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤عمال بقرار جملس األمـن      
فيــه الــس لطلــب احلكومــة اللبنانيــة إنــشاء حمكمــة ذات طــابع دويل حملاكمــة مجيــع مــن تثبــت  
مسؤوليتهم عن اجلرمية اإلرهابية اليت أودت حبياة رئيس الوزراء اللبناين الـسابق رفيـق احلريـري                

 .متارس عملها وفقا ألحكام هذا النظام األساسيوف سوآخرين، 
 

  األولفرعال  
 

 االختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق  
 

 ١املادة   

 االختصاص القضائي للمحكمة اخلاصة  

الـذي وقـع     عن اهلجـوم     نياألشخاص املسؤول اختصاص على   للمحكمة اخلاصة   يكون   
 إىلتل رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق احلريـري و         مق إىل دى وأ ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤يف  

إذا رأت احملكمـة أن هجمـات أخـرى وقعـت يف لبنـان يف               و .مقتل أو إصـابة أشـخاص آخـرين       
أي ، أو يف ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٢  و٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول١الفتــرة بــني 

وفقـا ملبـادئ    هجمات متالزمة هي الطرفان ويوافق عليه جملس األمن، قرره آخر ي الحق تاريخ
 ١٤اهلجــوم الــذي وقــع يف أن طبيعتــها وخطورــا مماثلتــان لطبيعــة وخطــورة العدالــة اجلنائيــة و

األشـخاص املـسؤولني عـن تلـك     علـى  اختـصاص  يكـون هلـا     حملكمة  فإن ا ،  ٢٠٠٥فرباير  /شباط
 : التاليــة، علــى ســبيل املثــال ال احلــصر، جمموعــة مــن العوامــلالــتالزمويــشمل هــذا  .اهلجمــات

ــائي  ال ــدافع(قــصد اجلن ــة ، وال)ال ــستهدفني، ومنــ وصــفةاهلجمــات، وراء مــن غاي ــضحايا امل  ط ال
 .ةنا، واجل)أسلوب العمل(اهلجمات 

 
 ٢املادة   

 الواجب التطبيقاجلنائي القانون   

، يـسري مـا يلـي علـى املالحقـة القـضائية واملعاقبـة               رهنا بأحكام هذا النظـام األساسـي       
 :١ملشار إليها يف املادة على اجلرائم ا
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ــة علــى األعمــال      )أ(  ــانون العقوبــات اللبنــاين املتعلقــة باملالحقــة واملعاقب أحكــام ق
ــاة األشـــخاص وســـالمتهم الشخـــصية؛      ــنح الـــيت ترتكـــب ضـــد حيـ ــرائم واجلـ ــة واجلـ اإلرهابيـ
 والتجمعات غري املشروعة؛ وعـدم اإلبـالغ عـن اجلـرائم واجلـنح، مبـا يف ذلـك القواعـد املتعلقـة                     

 لجرمية واملشاركة فيها والتآمر الرتكاا؛ بالعناصر املادية ل

 ١٩٥٨ينــاير / كــانون الثــاين١١ مــن القــانون اللبنــاين املــؤرخ ٧ و ٦املادتــان  )ب( 
 .“والتقاتل بني األديان واحلرب األهلية عصيانالعقوبات على التشديد ”بشأن 

 
 ٣املادة   

 املسؤولية اجلنائية الفردية  

داخلة ضمن اختصاص احملكمة اخلاصـة      الرائم  اجلشخص مسؤولية فردية عن     ال يتحمل - ١
 : أحد األفعال التاليةإذا كان ذلك الشخص ضالعا يف

 مـــن هـــذا النظـــام األساســـي ٢ب اجلرميـــة املنـــصوص عليهـــا يف املـــادة اارتكـــ )أ( 
  أورتكاا؛الخرين اآله يوجتمها أو ينظتفيها كشريك أو املسامهة  أو

 ٢طريقـة أخـرى يف ارتكـاب اجلرميـة املنـصوص عليهـا يف املـادة                 امهة بأي   املس )ب( 
هـدف مـشترك،   يعملـون علـى حتقيـق    من هذا النظام األساسي ضـمن جمموعـة مـن األشـخاص         

النـــشاط اإلجرامـــي العـــام مقـــصودة أو يكـــون هـــدفها تـــصعيد عنـــدما تكـــون هـــذه املـــسامهة 
 .رتكاب اجلرميةالعة اموحتقيق هدف اموعة أو معرفة للمجموعة، أو 

 عـن   ةنائيـ املـسؤولية اجل  الـرئيس   يتحمـل   وفيما يتصل بالعالقـة بـني الـرئيس واملـرؤوس،            - ٢
 هارتكبـــيت ي مـــن هـــذا النظـــام األساســـي، والـــ٢مـــن اجلـــرائم املنـــصوص عليهـــا يف املـــادة  أي

ســيطرة ســليمة علــى ســيطرته ن خيــضعون لــسلطته وســيطرته الفعليــتني، نتيجــة لعــدم  ومرؤوســ
 :حيثء املرؤوسني، هؤال

 أيـة معلومـات تـبني بوضـوح أن          عمـد أو جتاهـل عـن      قد عرف   يكون الرئيس    )أ( 
 اجلرائم؛تلك على وشك أن يرتكبوا هم مرؤوسيه يرتكبون أو 

 تتعلق اجلرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤولية والسيطرة الفعليتني للرئيس؛ )ب( 

 واملعقولة يف حدود سـلطته ملنـع أو قمـع    مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة     )ج( 
واملالحقـة   اجلرائم أو لعرض املسألة على السلطات املختـصة للتحقيـق            تلكارتكاب مرؤوسيه ل  

 .القضائية
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نه تصرف بأمر مـن رئيـسه، إال أنـه          رمية من املسؤولية اجلنائية لكو    مرتكب اجل ال يعفى    - ٣
ــة     ــف العقوب ــر يف ختفي ــة اخلاصــة أن تنظ ــضيات   جيــوز للمحكم ــتيفاء ملقت ــك اس  إذا رأت يف ذل

 .العدالة
 

 ٤املادة   

  املشتركاالختصاص  

وتكـون للمحكمـة    .للمحكمـة اخلاصـة واحملـاكم الوطنيـة يف لبنـان اختـصاص مـشترك        - ١
 .اخلاصة ضمن اختصاصها أسبقية على احملاكم الوطنية يف لبنان

ــى أال يتجــاوز شــهرين      - ٢ ــام، عل ــسلم املدعــ يف موعــد حيــدده األمــني الع ــام ـبعــد ت ي الع
عليها قضية اهلجوم علـى     املعروضة  ه، تطلب احملكمة اخلاصة من السلطة القضائية الوطنية         ـمهام

وحتيـل الـسلطة القـضائية       .رئيس الوزراء رفيـق احلريـري وآخـرين، أن تتنـازل عـن اختـصاصها              
وينقـل   ، وجـدت  اللبنانية إىل احملكمة اخلاصة نتائج التحقيـق ونـسخة مـن سـجالت احملكمـة إن               

 .األشخاص احملتجزون رهن التحقيق إىل عهدة احملكمة

السلطة القضائية الوطنية املعروض عليهـا      ، فإن   بناء على طلب احملكمة اخلاصة     )أ( - ٣
 كـانون   ١٢ إىل   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١أي من اجلرائم األخرى املرتكبة يف الفترة من         

ــاريخ ٢٠٠٥ديــسمرب /األول ــادة   ، أو يف ت ــل حت، ١الحــق حيــدد عمــال بامل ــائج إىل احملكمــة ي نت
 .، إىل املدعي العام ملراجعتهانسخة من سجالت احملكمة إن وجدتوالتحقيق 

ــن          )ب(  ــة ع ــة املعني ــسلطة الوطني ــازل ال ــة، تتن ــن احملكم ــب إضــايف م ــى طل ــاء عل بن
مـن سـجالت    وحتيـل إىل احملكمـة اخلاصـة نتـائج التحقيـق ونـسخة              . اختصاصها لصاحل احملكمـة   

    جدت، كما ياألشخاص احملتجزون رهن التحقيق يف أي مـن هـذه القـضايا            حال  احملكمة، إن و
 .إىل عهدة احملكمة

تطلــع الــسلطات القــضائية الوطنيــة احملكمــة بانتظــام علــى التقــدم احملــرز يف          )ج( 
 الوطنيـة   أن تطلب رمسيا من الـسلطة القـضائية       ، يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات،        حتقيقاا

 .التنازل عن اختصاصها
 

 ٥املادة   

 مرتنيعلى ذات اجلرم عدم جواز احملاكمة   

لبنـان علـى أفعـال إذا كـان قـد سـبقت             يف  وز حماكمة شخص أمام حمكمة وطنيـة        جتال   - ١
 .حماكمته عليها أمام احملكمة اخلاصة
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نيــة إذا جيــوز للمحكمــة اخلاصــة أن حتــاكم شخــصا ســبقت حماكمتــه أمــام حمكمــة وط   - ٢
كانــت إجــراءات احملكمــة الوطنيــة تفتقــر إىل احليــاد أو االســتقالل، أو إذا كانــت موجهــة حنــو  

ة اجلنائية عن جرائم داخلة يف اختـصاص احملكمـة، أو مل يكـن االدعـاء       يلؤومحاية املتهم من املس   
 .قد أدى دوره بالعناية الواجبة

شخص أُدين جبرمية مـن     على  يت توقعها   تراعي احملكمة اخلاصة، عند النظر يف العقوبة ال        - ٣
ه ــــاجلــرائم املنــصوص عليهــا يف هــذا النظــام األساســي، مــدة العقوبــة الــيت قــضاها الــشخص ذات 

 .كم الوطنيةااحملإحدى  من قرارل بفعلنفس ال
 

 ٦املادة   

  العامالعفو  

 املمنــوح ألي شــخص عــن أي جرميــة تــدخل ضــمن اختــصاص    العــامال حيــول العفــو 
 . ذلك الشخصمالحقةاخلاصة دون احملكمة 

 
  الثاينفرعال  
 تنظيم احملكمة اخلاصة  

 
 ٧املادة   

 هيئات احملكمة اخلاصة  

  :تتكون احملكمة اخلاصة من اهليئات التالية 

، ودائـــرة ابتدائيـــة، ودائـــرة لإلجـــراءات التمهيديـــةالـــدوائر، وتـــشمل قـــاض  )أ( 
  استئناف؛

  مكتب املدعي العام؛ )ب( 

 لم احملكمة؛ق )ج( 

 .مكتب الدفاع )د( 
 

 ٨املادة   

 تكوين الدوائر  

 :تتكون الدوائر مما يلي - ١
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 دويل واحد؛إجراءات متهيدية  يقاض )أ( 

 تتكون الدائرة االبتدائية من ثالثة قضاة، أحدهم لبناين واآلخران دوليان؛ )ب( 

ــا        )ج(  ــهم لبناني ــان من ــضاة، اثن ــن مخــسة ق ــتئناف م ــرة االس ــة تتكــون دائ ن والثالث
 ؛اآلخرون دوليون

  .قاضيان مناوبان أحدمها لبناين واآلخر دويل )د( 

ــة قاضــيا لرئاســة         - ٢ ــدائرة االبتدائي ــضاة ال ــرة االســتئناف وق ــضاة دائ ــن ق ينتخــب كــل م
ويكــون رئــيس دائــرة  .اجللــسات يقــوم بتنظــيم ســري اإلجــراءات يف الــدائرة الــيت انتخــب فيهــا  

 .كمة اخلاصةرئيس احملنفسه االستئناف هو 

ــة، اســتيفاًء         - ٣ ــدائرة االبتدائي ــيس ال ــى طلــب رئ ــاء عل ــرئيس احملكمــة اخلاصــة، بن جيــوز ل
ملقتــضيات العدالــة، تكليــف القاضــيني املنــاوبني حبــضور كــل مرحلــة مــن مراحــل احملاكمــة          

 .حضور اجللساتال يكون بوسعه مواصلة قاض أي حللول حمل وبا
 

 ٩املادة   

 هممؤهالت القضاة وتعيين  

يــتعني أن يكــون القــضاة أشخاصــا علــى خلــق رفيــع، وأن تتــوافر فــيهم صــفتا التجــرد    - ١
ويتمتع القـضاة باالسـتقالل يف أداء مهـامهم، وال جيـوز هلـم              .قضائية واسعة مع خربة   والرتاهة،  

  .وا تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخرتمسأن يقبلوا أو يل

شكيل العــام للــدوائر، للكفــاءة املــشهود ــا للقــضاة يف  يــوىل االعتبــار الواجــب يف التــ  - ٢
 .ية ويف القانون الدويلائجمايل القانون اجلنائي واإلجراءات اجلن

 مـن االتفـاق، ملـدة       ٢يعني القضاة من قبل األمني العام، على حنو ما تـنص عليـه املـادة                 - ٣
 .عام بالتشاور مع احلكومةتعيينهم ملدة إضافية حيددها األمني الإعادة وجيوز . ثالث سنوات

 
 ١٠املادة   

 سلطات رئيس احملكمة اخلاصة  

يقــوم رئــيس احملكمــة اخلاصــة، باإلضــافة إىل مهامــه القــضائية، بتمثيــل احملكمــة، وهــو     - ١
  .سري العدالةمسؤول عن سري أعماهلا بفعالية، وعن حسن 

نشطتها إىل األمـني العـام      يقدم رئيس احملكمة اخلاصة تقريرا سنويا عن عمل احملكمة وأ          - ٢
 .وإىل احلكومة اللبنانية
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 ١١املادة   

 املدعي العام  

 األشـخاص املـسؤولني عـن جـرائم داخلـة يف            مـع يتوىل املدعي العام مسؤولية التحقيق       - ١
 جيـوز للمـدعي العـام أن     ،وضمانا حلـسن سـري العدالـة       .مالحقتهماختصاص احملكمة اخلاصة، و   
إىل أشـخاص متـهمني بـنفس اجلرميـة أو جبـرائم خمتلفـة ارتكبـت يف                 يقرر توجيـه مـة مـشتركة        

 .يةسياق نفس العمل

ــاره هيئــة منفــصلة مــن هيئــات احملكمــة اخلاصــة     - ٢  .يعمــل املــدعي العــام باســتقالل باعتب
 .جيوز له أن يطلب أو أن يتلقى تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر وال

 مـن   ٣املـادة   يف  عليـه   املنـصوص   نحـو   المـني العـام، علـى       قبـل األ  من  يعني املدعي العام     - ٣
 تعيينـه ملـدة إضـافية حيـددها األمـني العـام بالتـشاور           إعـادة  وجيوز   ،الث سنوات ــاالتفاق، ملدة ث  

ه أعلـى مـستوى   ـــ ق رفيـع وأن يتـوفر في   ـــ أن يكون املدعي العام علـى خل      تعــني  وي .مع احلكومة 
ة واســعة يف إجــراء التحقيقــات واحملاكمــات يف القــضايا   نيــة، وأن يتمتــع خبــرب همــن الكفــاءة امل

 .اجلنائية

يــساعد املــدعي العــام نائــب مــدع عــام لبنــاين اجلنــسية، وموظفــون لبنــانيون ودوليــون   - ٤
 .أداء يتسم بالفعالية والكفاءةآخرون، حسب ما تقتضيه احلاجة ألداء املهام املسندة إليه 

ين علـيهم والـشهود،     اـ وجواب املـشتبه فـيهم      تكون ملكتـب املـدعي العـام سـلطة اسـت           - ٥
وحيـصل املـدعي العـام علـى املـساعدة مـن الـسلطات         .إجراء التحقيقـات امليدانيـة  ومجع األدلة و

 .اللبنانية املعنية يف أداء هذه املهام، حسب االقتضاء
 

 ١٢املادة   

 قلم احملكمة  

قدمي اخلـدمات هلـا، حتـت إشـراف         إدارة احملكمة وت  مسؤولية  يتوىل قلم احملكمة اخلاصة      - ١
 .رئيس احملكمة

 .يتألف قلم احملكمة من مسجل ومن يلزم من املوظفني اآلخرين - ٢

ملــدة ثــالث  ويكــون تعيينــه .مــوظفي األمــم املتحــدة بــني يعــني األمــني العــام املــسجلَ   - ٣
 .مةتعيينه ملدة إضافية حيددها األمني العام بالتشاور مع احلكوإعادة سنوات، وجيوز 
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ــيهم والــشهود ضــمن قلــم احملكمــة     - ٤ وتتخــذ هــذه   .ينــشئ املــسجل وحــدة للمجــين عل
ــة الوحــدة، بالتــشاور مــع مكتــب املــدعي العــام، تــدابري حل    ــيهم والــشهود  ماي ســالمة اــين عل

ــة   ــهم البدني ــسية، ووعافيت ــهم وخــصوصيتهم، و صــون والنف ــدمي كرامت ــة  تق ــساعدات املالئم امل
ن أمـام احملكمـة اخلاصـة، ولغريهـم ممـن يتعرضـون للخطـر بـسبب                 األخرى للشهود الـذين ميثلـو     

 .الشهود بشهادامأولئك إدالء 
 

 ١٣املادة   

 مكتب الدفاع  

يعني األمني العام، بالتشاور مع رئيس احملكمـة اخلاصـة، رئـيس مكتـب دفـاع مـستقال                   - ١
 .عيتوىل املسؤولية عن تعيني موظفي املكتب ووضع الئحة بأمساء حمامي الدفا

يقوم مكتب الدفاع، الذي ميكـن أن يـشمل أيـضا وكيـل دفـاع عـام واحـدا أو أكثـر،             - ٢
حبماية حقوق الدفاع، وتقدمي الدعم واملساعدة حملامي الـدفاع وملـستحقي املـساعدة القانونيـة،               
مبا يف ذلك، عنـد االقتـضاء، إجـراء البحـوث القانونيـة ومجـع األدلـة وإسـداء املـشورة، واملثـول            

 .أو إحدى الدائرتني خبصوص مسائل معينةاإلجراءات التمهيدية ي أمام قاض
 

 ١٤املادة   

 اللغات الرمسية ولغات العمل  

وعنـد الـشروع    .اللغات الرمسية للمحكمة اخلاصة هـي العربيـة والفرنـسية واإلنكليزيـة     
خدام ر اسـت  يـ قرتأو إحدى الدائرتني    اإلجراءات التمهيدية   يف إجراءات أي قضية، جيوز لقاضي       

 .ىقتضاملإحدى هذه اللغات أو اثنتني منها كلغات عمل حسب 
 

  الثالثفرعال  
 اين عليهمحقوق املدعى عليهم و  

 
 ١٥املادة 

 التحقيقأثناء  شتبه فيهمحقوق امل

خيــضع لالســتجواب مــن قبــل املــدعي العــام علــى جتــرمي مــشتبه فيــه  أي جبــارال جيــوز إ 
احلقوق التاليـة الـيت يعلمـه ـا املـدعي العـام       للمشتبه فيه   ون  وتك. نفسه أو على اإلقرار بالذنب    

 :قبل االستجواب بلغة يتكلمها ويفهمها
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احلق يف إعالمه بوجـود أسـباب لالعتقـاد بأنـه ارتكـب جرميـة مـن اختـصاص                    )أ( 
 احملكمة اخلاصة؛

احلق يف التزام الصمت، بدون أن يؤخـذ ذلـك الـصمت يف االعتبـار يف إدانتـه                   )ب( 
 ؛كدليلئته، واحلق يف تنبيهه إىل أن أي تصريح يصدر عنه سوف يسجل وقد يستخدم أو ترب

احلق يف احلصول على املساعدة القانونيـة الـيت خيتارهـا، مبـا يف ذلـك احلـصول                   )ج( 
علــى املــساعدة القانونيــة الــيت يقــدمها مكتــب الــدفاع مــىت مــا اقتــضت مــصلحة العدالــة ذلــك    

  تلك املساعدة؛تكاليفاملوارد الكافية لدفع ه املشتبه فيوعندما ال تكون لدى 

 كــان ال يفهــم   إذاشــفوي  احلــق يف احلــصول جمانــا علــى مــساعدة متــرجم        )د( 
 ؛االستجوابيتكلم اللغة املستخدمة يف  ال أو

احلق يف أن جيري استجوابه يف حضور حمـام، مـا مل يتنـازل الـشخص طواعيـة                    )هـ( 
  .عن حقه يف االستعانة مبحام

 
 حقوق املتهم ١٦ املادة

 . متساوين أمام احملكمة اخلاصةتهمنييكون مجيع امل - ١

يكــون مــن حــق املتــهم أن تــسمع أقوالــه علــى حنــو يتــسم باإلنــصاف والعالنيــة، رهنــا    - ٢
 .والشهوداين عليهم بالتدابري اليت تأمر ا احملكمة اخلاصة من أجل محاية 

 .دانته وفقا ألحكام هذا النظام األساسييعترب املتهم بريئا حىت تثبت إ )أ( - ٣

 يقع على املدعي العام عبء إثبات أن املتهم مذنب؛ )ب( 

شـك معقـول، بـأن       اقتناعـا ال يرقـى إليـه         أن تقتنـع  يتعني على الدائرة املختصة      )ج( 
  .املتهم مذنب قبل إصدار حكمها بإدانته

ه عمـال ـذا النظـام األساسـي،      يف أية مة موجهة إليبتيكون من حق املتهم، عند ال   - ٤
 :أن تتوافر له، على أساس املساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدىن

أن يبلـغ يف أقـرب وقـت وبالتفـصيل، وبلغـة يفهمهـا، بطبيعـة التهمـة املوجهــة          )أ( 
 إليه وبسببها؛

أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعه والتخاطب بـدون              )ب( 
 ئق مع احملامي الذي خيتاره؛عوا

 أن حياكم دون تأخري ال موجب له؛ )ج( 
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، حماكمتـه يف حـضوره وأن يـدافع عـن نفـسه             ٢٢ رهنا بأحكام املادة     ،أن تتم  )د( 
بشخصه أو من خالل مساعدة قانونية خيتارها بنفسه؛ وأن يتم إطالعه على حقه يف املـساعدة                 

 وأن تكفل له املساعدة القانونيـة يف كـل حالـة تقتـضي          القانونية إذا مل تتوافر له تلك املساعدة؛      
 يتحمــل أي تكــاليف يف أي حالــة مــن هــذا القبيــل إذا  فيهــا مــصلحة العدالــة ذلــك، بــدون أن 

 ؛املوارد الكافية لدفع تكاليف تلك املساعدةيكن ميلك  مل

ــول        )هـ(  ــه مث ــل ل ــات، وأن يكف ــب اســتجواب شــهود اإلثب ــستجوب أو يطل أن ي
 ستجوام بنفس الشروط املتعلقة بشهود اإلثبات؛شهود النفي وا

ــة الــيت تــستخدم ضــده خــالل احملاكمــة وفقــا ألحكــام      )و(  أن يــدرس مجيــع األدل
 اإلثبات للمحكمة اخلاصة؛قواعد  وئيةقواعد اإلجراال

أن توفر له جمانا مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان ال يفهـم أو ال يـتكلم اللغـة             )ز( 
 اخلاصة؛املستخدمة يف احملكمة 

  . بالذنبقرارأال جيرب على أن يشهد ضد نفسه أو على اإل )ح( 

لمتهم أن يديل بإفاداته يف احملكمة يف أي مرحلة مـن مراحـل إجراءاـا، شـريطة                 لجيوز   - ٥
 هلــذه الــدوائر القــوة الثبوتيــةوتقــرر  .أن تكــون تلــك اإلفــادات ذات صــلة بالقــضية قيــد النظــر 

 .اإلفادات، إن وجدت
 

 ١٧ املادة

 اين عليهمحقوق 

، حيثمــا تتــأثر مــصاحلهم الشخــصية، بعــرض  للمجــين علــيهمتــسمح احملكمــة اخلاصــة  
اإلجـراءات  اإلجراءات يراهـا قاضـي     مراحلوالنظر فيها يف أي مرحلة من     وهواجسهم  آرائهم  
 مناسـبة وعلـى حنـو ال ميـس أو يتعـارض مـع حقـوق املتـهم ومـع                      التمهيدية الدائرة  أو التمهيدية

عـرض هـذه    للمجين علـيهم    وجيوز للممثلني القانونيني    . تضيات إجراء حماكمة عادلة ونزيهة    مق
 . ذلك مالئماتمهيدية أو الدائرة الاإلجراءات التمهيديةمىت ما رأى قاضي واهلواجس اآلراء 
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 الفرع الرابع  
 سري اإلجراءات  

 
 ١٨املادة 

 ةاإلجراءات التمهيدية للمحاكم

إذا ما اقتنع بأن املدعي العـام       ف.  االام النظر يف قرار   جراءات التمهيدية اإليتوىل قاضي    - ١
 فإنـه   أما إذا مل يقتنع بذلك    . االامقرار  د إىل تثبيت    م فإنه يع  قد قرر املالحقة يف ضوء القرائن،     

 .يرد القرار

، بناء علـى طلـب املـدعي العـام، أن يـصدر األوامـر               اإلجراءات التمهيدية جيوز لقاضي    - ٢
املذكرات العتقال األشخاص أو نقلهم، أو أي أوامر أخرى، حـسبما يقتـضيه سـري التحقيـق                 و

 .ومن أجل التحضري حملاكمة عادلة وسريعة
 

 ١٩املادة 

 األدلة اليت مت مجعها قبل إنشاء احملكمة اخلاصة

تتلقى احملكمة األدلة اليت مت مجعها فيما يتصل بقـضايا خاضـعة لنظـر احملكمـة اخلاصـة،                   
ــل ــة       قب ــق الدولي ــة التحقي ــان أو جلن ــة يف لبن ــسلطات الوطني ــا ال ــشاء احملكمــة، وقامــت جبمعه  إن

. الالحقــةوالقــرارات ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥املــستقلة وفقــا لواليتــها احملــددة يف قــرار جملــس األمــن  
ويعـود  . احملكمـة مقبوليـة هـذه األدلـة عمـال باملعـايري الدوليـة املتعلقـة جبمـع األدلـة                   دوائر  وتقرر  

 .حملكمة تقييم أمهية هذه األدلةادوائر ل
 

 ٢٠املادة 

  وسريهابدء إجراءات احملاكمة

 االــام علــى املتــهم، وتتــيقن مــن احتــرام حقــوق املتــهم،  قــرارتتلــو الــدائرة االبتدائيــة   - ١
 . االام، وتوجه املتهم بالرد على االامقراروتتأكد من فهم املتهم ل

ملـصلحة العدالـة، يبـدأ اسـتجواب الـشهود          خـالف ذلـك      ما مل تقرر الـدائرة االبتدائيـة       - ٢
، اآلخـرين بأسئلة يطرحها القاضي الذي يرأس اجللـسة، تعقبـها أسـئلة يطرحهـا أعـضاء الـدائرة          

 .واملدعي العام، والدفاع
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للدائرة االبتدائية يف أي مرحلة من مراحل احملاكمة أن تقرر، بناء علـى طلـب أو                جيوز   - ٣
 .أدلة إضافيةبتقدمي أو األمر /اء شهود إضافيني ومن تلقاء نفسها، استدع

غرفـة املـذاكرة    تكون اجللسات علنية ما مل تقرر الدائرة االبتدائية عقـد اإلجـراءات يف               - ٤
 . وقواعد اإلثباتقواعد اإلجرائيةوفقا لل

 
 ٢١املادة 

 الدوائرسلطات 

السـتئناف وإجـراءات   علـى احملكمـة اخلاصـة أن حتـصر احملاكمـة االبتدائيـة وإجـراءات ا        - ١
ــهم، أو أســباب  ل ســريعة للمــسائل الــيت يثريهــا كــل مــن ا    اســتماعإعــادة النظــر يف جلــسات  ت
وعلى احملكمة أن تتخذ تدابري صارمة للحيلولة دون أي إجـراء مـن             . االستئناف أو إعادة النظر   

 .مربرشأنه أن يتسبب يف تأخري غري 

 دليـل   كـل واسـتبعاد   ثبوتيـة    قـوة رب أن لـه     أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعتـ       للدائرة  جيوز   - ٢
 .‘‘ضمان حماكمة عادلةتكونه قوته الثبوتية أدىن مما تقتضيه ضرورة 

، مـىت مـا اقتـضت مـصلحة     خطيـا جيوز للدائرة اسـتالم األدلـة مـن الـشهود شـفاهة، أو           - ٣
 .العدالة ذلك

الـدائرة  تطبـق   ت،   وقواعـد اإلثبـا    قواعد اإلجرائية يف احلاالت غري املنصوص عليها يف ال       - ٤
 العـادل يف املـسألة املعروضـة     بـت قواعد اإلثبات الـيت مـن شـأا أن تـؤدي بأفـضل الـسبل إىل ال                

 .العامةالقانون عليها واليت تتناغم مع روح النظام األساسي ومبادئ 
 

 ٢٢املادة 

 احملاكمات الغيابية

 :جتري احملكمة اخلاصة احملاكمة غيابيا إذا كان املتهم - ١

 .عن حقه يف احلضورخطيا تنازل صراحة ود ق )أ( 

 مل يتم تسليمه إىل احملكمة من قبل سلطات الدولة املعنية؛ )ب( 

ــوارى قــد  )ج(  ــع اخلطــوات     ت ــه بعــد اختــاذ مجي ــور علي عــن األنظــار، أو تعــذر العث
 .اإلجراءات التمهيدية قاضي ثبتهااملعقولة لضمان مثوله أمام احملكمة وإلبالغه بالتهم اليت 

 :عند عقد اجللسات يف غياب املتهم، تكفل احملكمة اخلاصة ما يلي - ٢
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 االـام  قـرار ، أو مت إخطاره بإليه االام أو مت تسليمها قرارأن املتهم قد أُبلغ ب   )أ( 
 عن طريق النشر يف وسائط اإلعالم أو االتصال يف دولة إقامته أو جنسيته؛

اره، يقوم املتهم بدفع أتعابـه، أو تقـوم         عني حماميا من اختي   قد  أن يكون املتهم     )ب( 
 ؛وزاحملكمة بدفعها، إذا تبني أن املتهم مع

مىت رفض املتهم تعيني حمام أو تعذر عليه ذلك، يتم تعيني احملامي مـن مكتـب                 )ج( 
 .الدفاع لدى احملكمة بغية ضمان التمثيل الكامل ملصاحل املتهم وحقوقه

ق للمتهم الذي مل يعني حمامي دفـاع مـن اختيـاره أن             يف حال احلكم باإلدانة غيابيا، حي      - ٣
 . الصادر حبقهيطلب إعادة حماكمته حضوريا أمام احملكمة اخلاصة، ما مل يقبل باحلكم

 
 ٢٣املادة 

 احلكم

ويكـون  . علنـا ويتلـى   احلكم بأغلبية قضاة الدائرة االبتدائية أو دائرة االسـتئناف          يصدر   
 .خمالفةمستقلة أو آراء أي بمعلال كتابة ويذيل احلكم 

 
 العقوبات ٢٤املادة 

 عقوبة السجن مدى احلياة أو لـسنوات حمـددة علـى الـشخص              االبتدائيةدائرة  ال تفرض - ١
 أنسستعند حتديد مدة السجن للجرائم املنـصوص عليهـا يف هـذا النظـام األساسـي، تـ                 و. املدان

لـق بأحكـام الـسجن وباملمارسـة        املمارسة الدولية فيما يتع   ب االبتدائية، حسب االقتضاء،     لدائرةا
 .املتبعة يف احملاكم الوطنية اللبنانية

ينبغي للـدائرة االبتدائيـة عنـد توقيـع العقوبـات أن تأخـذ يف االعتبـار عوامـل مـن قبيـل                        - ٢
 .شخص املدانخطورة اجلرمية والظروف الشخصية لل

 
 ٢٥املادة 

 اين عليهم تعويض 

الـذين عـانوا ضـررا نتيجـة للجـرائم الـيت            ين علـيهم    اجيوز للمحكمة اخلاصة أن حتدد       - ١
 .ارتكبها املتهم الذي أدانته احملكمة

حييــل املــسجل إىل الــسلطات املختــصة يف الدولــة املعنيــة احلكــم القاضــي بإدانــة املتــهم    - ٢
 .أضرت باين عليهباجلرمية اليت 
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للمجـين  ي الـصلة، جيـوز      استنادا إىل قـرار احملكمـة اخلاصـة وعمـال بالتـشريع الـوطين ذ               - ٣
، سـواء حـددت احملكمـة أولئـك         اين علـيهم  أو األشخاص املتقدمني مبطالبات نيابة عن       عليهم  

حمكمة وطنية أو هيئة خمتـصة      أمام   أعاله، أن يقيموا دعوى      ١أم ال مبوجب الفقرة     اين عليهم   
 .أخرى للحصول على التعويض

، يكـون قـرار احملكمـة اخلاصـة         ٣وجـب الفقـرة      مب الـيت يـتم تقـدميها      اتألغراض املطالب  - ٤
 .ائيا وملزما فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية للشخص املدان

 
 ٢٦املادة 

 إجراءات االستئناف

تنظــر دائــرة االســتئناف يف االســتئنافات املقدمــة ممــن أدانتــهم الــدائرة االبتدائيــة أو مــن   - ١
 :املدعي العام على أساس ما يلي

 يف مسألة قانونية يبطل القرار؛وجود خطأ  )أ( 

 .االستنكاف عن إحقاق احلقوجود خطأ يف الوقائع تسبب يف  )ب( 

 .لدائرة االستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل قرارات الدائرة االبتدائية - ٢
 

 ٢٧املادة 

 احملاكمةإجراءات إعادة 

لـدائرة االبتدائيـة    إذا اكتشفت واقعة جديدة مل تكن معروفة وقت نظر الـدعوى أمـام ا              - ١
 لـشخص املـدان   أو دائرة االستئناف، ورمبا كانت عامال حامسـا يف التوصـل إىل احلكـم، جيـوز ل                

 .أو للمدعي العام أن يقدم طلبا إلعادة النظر يف احلكم

ولدائرة االستئناف أن تـرفض الطلـب    . إىل دائرة االستئنافاحملاكمةيقدم طلب إعادة  - ٢
 :ء االقتضا هلا، حسبجيوز الطلب، وجاهةإذا قررت و.  أساسإذا اعتربته ال يقوم على

 إعادة عقد الدائرة االبتدائية؛ )أ( 

 .االحتفاظ باختصاصها بشأن املسألة )ب( 
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 ٢٨املادة 

 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

يضع قضاة احملكمة اخلاصة، بأسرع ما ميكن بعد توليهم مناصبهم، القواعـد اإلجرائيـة               - ١
االســتئناف، إجــراءات  واالبتدائيــةجــراءات اإل والتمهيديــةعــد اإلثبــات إلدارة اإلجــراءات وقوا

والـشهود وغـري ذلـك مـن املـسائل       اـين علـيهم     ، ومحايـة    اين عليهم وقبول األدلة، ومشاركة    
 .، حسب االقتضاءتلك القواعد تعديل وجيوز هلماملناسبة، 

ــذلك، حــسب    - ٢ ــامهم ب ــسترشد القــضاة، يف قي ــضاء، بقــانون أصــول احملاكمــات   ي االقت
اجلزائية اللبناين، وكذلك باملواد املرجعية األخرى اليت تنم عن أعلى معايري اإلجـراءات اجلنائيـة               

 .الدولية، بغية ضمان حماكمة عادلة وسريعة
 

 ٢٩املادة 

 تنفيذ األحكام

ئمـة الـدول الـيت    تقضى مدة السجن يف الدولة اليت يعينها رئيس احملكمة اخلاصـة مـن قا      - ١
 .احملكمةمن أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانني 

 احملكمـة   وتكـون خاضـعة لرقابـة      أوضـاع الـسجن      اليت تنفـذ احلكـم    دولة  الينظم قانون    - ٢
 مـن هـذا النظـام       ٣٠ملـادة   ، رهنـا بأحكـام ا     تلتزم الدولة اليت تنفذ احلكم مبدة العقوبة      و. اخلاصة

 .األساسي
 

 ٣٠املادة 

  أو ختفيف األحكاماخلاص العفو

  خـاص  عفو إصدار   وا وجييز قانوا   املدان بأحد سج    الشخص على الدولة اليت يوجد    
 أو   اخلـاص  وال جيـوز العفـو    . بذلك ختفيف احلكم الصادر عليه أن ختطر احملكمة اخلاصة        عنه أو 

ســاس ختفيــف احلكــم إال إذا قــرر ذلــك رئــيس احملكمــة اخلاصــة، بالتــشاور مــع القــضاة، علــى أ 
 .مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة
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 املرفق الثاين
  

 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١اهلجمات املرتكبة يف لبنان منذ  -باء  
  

 :فيما يلي استعراض عام للقضايا األربع عشرة مرتبة زمنيا - ٥٥
  

 الضحايا املنطقة نوع التفجري التاريخ الرقم

/ تــــــــشرين األول١ ١
 ٢٠٠٤توبر أك

حملــــــة املريــــــسة، شــــــارع سيارة مفخخة
 كاليفورنا، بريوت

إصـــابة مـــروان محـــادة والـــسائق
جبروح ووفاة احلارس الشخصي

ــارس/ آذار١٩ ٢ مـــــــــ
٢٠٠٥ 

ــابة  نيو جديدة، مشال بريوت عبوة  شخــــصا جبــــروح،١١إصــ
ــبرية ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإحلـ

 باملباين والسيارات
ــارس/ آذار٢٣ ٣ مـــــــــ

٢٠٠٥ 
التجـــــــــــــارياملركـــــــــــــز  عبوة

، مشال بريوت“التافيستا”
ــاة  ــابة  ٣وفـ ــخاص، وإصـ ٧ أشـ

أشخاص جبروح وإحلاق أضـرار
مادية كبرية باملباين والسيارات

ــارس/ آذار٢٦ ٤ مـــــــــ
٢٠٠٥ 

سد البوشـرية، مشـال شـرق عبوة
 بريوت

ــابة  ــروح،٦إصــ ــخاص جبــ  أشــ
ــبرية ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإحلـ

 باملباين والسيارات
ــسان١ ٥ ــل/ نيــــ أبريــــ

٢٠٠٥ 
املركـــــز التجـــــاري بـــــالزا ةعبو

سنتر برمانا، شرق بريوت
ــابة  ــروح،٩إصــ ــخاص جبــ  أشــ

ــبرية ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإحلـ
 باملباين والسيارات

صــــــوت”حمطــــــة إذاعــــــة  عبوة٢٠٠٥مايو / أيار٦ ٦
، جونيـــــه، مشـــــال“احملبـــــة
 بريوت

ــابة   شخــــصا جبــــروح،١١إصــ
ــبرية ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإحلـ

 باملباين والسيارات
ــران٢ ٧ ــه/ حزيـــ يونيـــ

٢٠٠٥ 
 وفاة مسري قصري منطقة األشرفية، بريوت سيارة الضحية

يونيــــه/ حزيـــران ٢١ ٨
٢٠٠٥ 

ــارع سيارة الضحية ــسيطبة، شــ ــي املــ وطــ
 البستاين، بريوت

 وفاة جورج حاوي

ــوز١٢ ٩ ــه/ متـــــ يوليـــــ
٢٠٠٥ 

ــصني منطقة النقاش، بريوت سيارة مفخخة ــر وشخـ ــاس املـ ــابة إليـ إصـ
ــاة شــخص آخــرين جبــروح ووف

 واحد
ــوز٢٢ ١٠ ــه/ متـــــ يوليـــــ

٢٠٠٥ 
شــــــارع مونــــــو، منطقــــــة عبوة

 األشرفية، بريوت
ــابة   شخــــصا جبــــروح،١٣إصــ

ــبرية ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإحلـ
 باملباين والسيارات

أغــــــسطس/ آب٢٢ ١١
٢٠٠٥ 

الزلقـــا، بـــالقرب مـــن نـــزل عبوة
 بروموناد، مشال بريوت

ــابة   شخــــصا جبــــروح،١١إصــ
ــبرية ــة كـ ــرار ماديـ ــاق أضـ وإحلـ

 باملباين والسيارات
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 الضحايا املنطقة نوع التفجري التاريخ الرقم

ســــبتمرب/ أيلــــول١٦ ١٢
٢٠٠٥ 

شارع نعـوم لبكـي، منطقـة عبوة
 األشرفية، بريوت

١٠وفاة شخص واحد وإصـابة      
ــاق ــروح، وإحلـــ ــخاص جبـــ أشـــ
أضــــرار ماديــــة كــــبرية باملبــــاين

 والسيارات
ســــبتمرب/ أيلــــول٢٥ ١٣

٢٠٠٥ 
ــاحية سيارة الضحية ــدير، ضـــ ــة غـــ منطقـــ

 بريوت
إصابة مي شدياق جبروح بالغة

ــانون األو١٢ ١٤ /ل كـــ
 ٢٠٠٥ديسمرب 

وفــاة جــربان التــويين وشخــصني املكلس، مشال بريوت سيارة مفخخة
 آخرين

 


