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) ٢٠٠٧( ١٧٥٧تقرير األمـني العـام املقـدم عمـال بقـرار جملـس األمـن                  
 ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠املؤرخ 

 
 مقدمة - أوال 

املــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧ مــن قـرار جملــس األمـن   ٣يقـدم هــذا التقريـر عمــال بـالفقرة     - ١
ــار٣٠ ــايو / أي ــسيق مــع احلكومــة  الختــذ، بأأن ، الــيت طلــب فيهــا إيلّ جملــس األمــن   ٢٠٠٧م تن
موعـد قريـب وأن   اصـة يف  اخلكمة احملوالتدابري الالزمة إلنشاء اخلطوات للبنانية عند االقتضاء،   ا

بعـد  مث تقـارير دوريـة      و  من اعتمـاده،    يوما ٩٠ يف غضون    تنفيذ هذا القرار  تقريرا عن   إليه   أقدم
 .ذلك
يتـصرف مبوجـب الفـصل الـسابع     وهو ، )٢٠٠٧ (١٧٥٧وقرر جملس األمن يف قراره      - ٢

املتعلقـة  ) “املرفـق ”(بـالقرار    الوثيقـة املرفقـة      أحكـام اق األمـم املتحـدة، أن يبـدأ سـريان           من ميث 
، اعتبـارا   )“النظـام األساسـي   ”(هبا  امللحق  يف ذلك النظام األساسي      بإنشاء احملكمة اخلاصة، مبا   

تقـم احلكومـة اللبنانيـة قبـل ذلـك التـاريخ بإخطـار األمـم                 مل ، ما ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٠من  
 .  لبدء سرياهنالشروط القانونيةستيفاء اباحدة خطيا املت
، بـدأ سـريان أحكـام املرفـق         ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٠وحيث مل يرد أي إخطار قبل        - ٣

حنـو مـا كُلفـت بـه مبوجـب قـرار            شرعت على   ،  لكذ بعدو.  يف ذلك التاريخ   والنظام األساسي 
يف زمة إلنشاء احملكمـة اخلاصـة   ، يف اختاذ اخلطوات والتدابري الال  )٢٠٠٧ (١٧٥٧جملس األمن   

ــة اإلجــراءات تتــصل و. اقــرب اآلجــال  ــران١٠منــذ اختــذت الــيت الفوري ــه مبــا يلــي / حزي : يوني
تعـــيني القـــضاة واملـــدعي العـــام ونائـــب املـــدعي العـــام ومـــسجل ) ب( مكـــان احملكمـــة؛ و )أ(

ــة ــدفاع؛ و  احملكمــ ــوظفني   ) ج( ورئــــيس مكتــــب الــ ــة مــــن املــ ــة اخلاصــ ــات احملكمــ احتياجــ
جلنـة اإلدارة؛   ) هــ ( متويل احملكمة اخلاصة، مبا يف ذلك إنشاؤها وعملياهتـا؛ و          )د( و انيتها؛وميز
 . االتصاالت والتعريف باحملكمة اخلاصة) ز( املسائل األمنية؛ و) و( و
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 يعــرضاخلطــوات املتخــذة إلنــشاء احملكمــة اخلاصــة و بالتفــصيل هــذا التقريــر ويتنــاول  - ٤
 .اخلطوات القادمة

 
 مكان مقر احملكمة - ثانيا 

ــالفقرة   - ٥ ــادة  ١عمــال ب ــن امل ــق،  ٨ م ــة اخلاصــة خــارج    ” مــن املرف ــع احملكم يكــون موق
مكان املقر َحيدد بعد إيالء املراعاة الواجبـة العتبـارات        ”وتنص الفقرة كذلك على أن      . “لبنان

ق اجملـين   العدالة واإلنصاف، فضال عن االعتبارات األمنية والكفاءة اإلدارية، مبـا يف ذلـك حقـو              
عليهم وإمكانية استدعاء الشهود، وذلك رهنا بإبرام اتفاق مقـر بـني األمـم املتحـدة واحلكومـة            

 .“والدولة املضيفة للمحكمة
وعقـب النظــر يف أمكنــة حمتملـة للمقــر ومالحظــة أن اختيـار هولنــدا مكانــا للمحكمــة     - ٦

وزراء اهلولنـــدي يف اخلاصـــة يـــستويف املعـــايري الـــواردة أعـــاله، وجهـــت رســـالة إىل رئـــيس الـــ  
وشـددت  . استضافة احملكمـة  إمكانية   دعوت فيها حكومته إىل النظر يف        ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٢٣

يف رساليت علـى أن اخلـربات واملعـارف الـيت اكتـسبتها هولنـدا نتيجـة الستـضافتها عـدة حمـاكم                    
فــع ونوهــت بالــدور الفريــد واألساســي الــذي تؤديــه هولنــدا يف جمــال د . دوليــة ال تقــدر بــثمن

وأبلغـين رئـيس الـوزراء اهلولنـدي، يف رسـالة مؤرخـة             . العدل الدويل وسيادة القانون إىل األمام     
ويف الفتـرة مـن   . ، أن حكومتـه مـستعدة الستـضافة احملكمـة اخلاصـة          ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٤
ألمـم املتحـدة وفـدا إىل الهـاي         ل، تـرأس املستـشار القـانوين        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣٠ إىل   ٢٧

وزار الوفـد مواقـع   . ع الـسلطات اهلولنديـة بـشأن طرائـق إنـشاء هـذه احملكمـة            مـ املناقشات  لبدء  
الـيت ينبغـي    الالحقـة   واتفـق أعـضاؤه علـى اخلطـوات         للمناقـشة   حمتملة للمحكمة وحدد مسائل     

أخــرى وســُتعقد يف األســابيع املقبلــة اجتماعــات  . اختاذهــا لتحقيــق تقــدم ســريع يف هــذا اجملــال 
 .ملتابعة املناقشات

 
تعيني القضاة واملدعي العام ونائب املدعي العام ومسجل احملكمة ورئيس           - ثالثا 

 مكتب الدفاع
ــاه عمليــات تعــيني القــضاة    - ٧ واملــدعي العــام ونائــب املــدعي العــام ومــسجل   أصــف أدن

 .احملكمة ورئيس مكتب الدفاع
 

 القضاة - ألف 
واألمـني العـام   لبنانيـة  التتـشاور احلكومـة    مـن املرفـق،    ٢من املـادة    ) ج (٥وفقا للفقرة    - ٨

على أن يعـني األمـني العـام القـضاة اللبنـانيني، وذلـك           ) أ (٥وتنص الفقرة   . بشأن تعيني القضاة  
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 شخصا تقدمها احلكومة اللبنانية بناء علـى اقتـراح مـن جملـس القـضاء            ١٢من قائمة تتألف من     
األمــني العــام القــضاة يعــني ، )ب (٥ووفقــا للفقــرة . األعلــى التــابع للــسلطة القــضائية اللبنانيــة 

 الـدول بـدعوة مـن األمـني العـام، وكـذلك مـن أشـخاص                 هاقدمتء على ترشيحات    بناالدوليني  
  األمني العام القضاة، بنـاء علـى توصـية مـن فريـق اختيـار       عّيني،  )د (٥وعمال بالفقرة   . تصنيخم

 .ني العامألمل ، وممثالينتقاعدمن امل حاليا يف حمكمة دولية أو  من العاملنيقاضينييضم 
، أحالت علـي احلكومـة اللبنانيـة يف ظـرف خمتـوم قائمـة بــ               ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٠ويف   - ٩
يف القائمـة   وسـتبقى   . جملس القضاء األعلى التابع للسلطة القضائية اللبنانيـة        قاضيا اقترحهم    ١٢

 وبغيــة تعــيني القــضاة اللبنــانيني   . الظــرف املختــوم إىل أن تبــدأ عمليــة اختيــار مجيــع القــضاة      
 رسـالة بـامسي     ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١والدوليني يف الوقت نفسه، وجه املستشار القـانوين يف          

ترشـيح قـضاة لتعيينـهم يف احملكمـة         إمكانيـة   إىل مجيع الدول األعضاء يدعوها فيها إىل النظر يف          
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤اخلاصة وذلك يف موعد ال يتجاوز 

ل فريــق االختيــار الــذي ســيتوىل مهمتــه حبلــول ويف هــذه األثنــاء، بــدأت عمليــة تــشكي - ١٠
 مـن املرفـق، سـأبلغ جملـس         ٢من املـادة    ) د(٥ومتاشيا مع الفقرة    . ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

وسـيجري فريـق االختيـار مقـابالت مـع          . األمن مبـا أعتـزم القيـام بـه قبـل تعـيني أعـضاء الفريـق                
هنايـة عـام    قبـل    تعـيني القـضاة      ، وآمـل الـتمكن مـن      ٢٠٠٧املرشحني يف الربع الثالـث مـن عـام          

٢٠٠٧. 
أحـدده  موعـد   من املرفق، يباشـر القـضاة مهـامهم القـضائية يف            ) ب(١٧وعمال باملادة    - ١١

 مـن النظـام   ٨ مـن املـادة   ٢بالتشاور مـع رئـيس احملكمـة اخلاصـة الـذي سـُينتخب وفقـا للفقـرة             
ة اخلاصـة علـى النحـو       وقواعد اإلثبات للمحكم  اإلجرائية  قواعد  الومن أجل صياغة    . األساسي

 كمـــا ُحـــددت يف ملعاجلـــة املـــسائل التنظيميـــة مـــن القـــانون األساســـي، و٢٨املقـــرر يف املـــادة 
، قبل مباشـرهتم    حسب االقتضاء من املرفق، ميكن دعوة القضاة إىل االجتماع،        ) ب( ١٧ املادة

 .مهامهم القضائية
 

 املدعي العام ونائبه -باء  
، يعــني األمــني العــام املــدعي العــام بنــاء علــى توصــية فريــق   مــن املرفــق٣عمــال باملــادة  - ١٢

. ، بالتشاور مع احلكومـة اللبنانيـة      )ُيشكَّل بنفس الطريقة املتبعة لتعيني القضاة الدوليني      ( اختيار  
وتعني احلكومة اللبنانية نائبا للمدعي العـام بالتـشاور مـع األمـني العـام واملـدعي العـام ملـساعدة                     

 . التحقيقات واملالحقاتهذا األخري يف إجراء
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أمـا بالنـسبة لنائـب املـدعي العـام، فقـد            . وسيبدأ تعيني املدعي العام يف الوقت املناسب       - ١٣
وسـتبقى  . أرسلت إيل احلكومـة اللبنانيـة يف ظـرف خمتـوم قائمـة بأمسـاء مقترحـة حتـضريا لتعيينـه                

 .القائمة يف الظرف املختوم حىت بدء عملية االختيار
ــدعو أحكــا  - ١٤ ــادة وت ــة    ) أ(١٧م امل ــات املالئمــة لكفال ــق إىل اختــاذ الترتيب ــواردة يف املرف ال

ــة املــستقلة     ــة التحقيــق الدولي ــة التحقيــق ’’(االنتقــال املنــسق مــن أنــشطة جلن إىل أنــشطة ) ‘‘جلن
مع جلنة التحقيق ترمي إىل بلوغ هـذه        مناقشات  األمانة العامة   بدأت  وقد  . مكتب املدعي العام  
 اتصال وثيق باللجنـة لـضمان التنـسيق الفعلـي خـالل فتـرة إنـشاء احملكمـة                   الغاية، وستبقى على  

 .اخلاصة
 

 مسجل احملكمة -جيم  
 من املرفـق، يعـني األمـني العـام مـسجال للمحكمـة يكـون مـن مـوظفي                   ٤عمال باملادة    - ١٥

وســيبدأ املرشــح . وســأبدأ قبــل هنايــة العــام عمليــة حتديــد املرشــحني املالئمــني  . األمــم املتحــدة
ملختــار مهامــه يف الوقــت املناســب الســتحداث اهليكــل اإلداري والقــضائي للمحكمــة اخلاصــة ا

وسـيقدم مـسجل احملكمـة املـساعدة أيـضا يف           .  لـذلك  العمل يف التاريخ املقرر   بدء  لتمكينها من   
 .عملية االنتقال من جلنة التحقيق إىل احملكمة اخلاصة

 
 رئيس مكتب الدفاع -دال  

يعني األمني العام، بالتشاور مـع رئـيس احملكمـة           من النظام األساسي،     ١٣عمال باملادة    - ١٦
رئــيس مكتــب دفــاع مــستقال يتــوىل مــسؤولية تعــيني مــوظفي املكتــب ووضــع الئحــة ، اخلاصــة

 .وتقدمي الدعم واملساعدة حملامي الدفاع وملستحقي املساعدة القانونية بأمساء حمامي الدفاع
وســيعيَّن . ني املالئمــني هلــذا املنــصب قبــل هنايــة العــام وسأباشــر عمليــة حتديــد املرشــح  - ١٧

 .رئيس مكتب الدفاع يف مرحلة الحقة
 

 االحتياجات من املوظفني وتقديرات امليزانية -رابعا  
أجري تقدير أويل الحتياجات احملكمة اخلاصة من املوظفني ومليزانيتها لفتـرة الـسنوات           - ١٨

وأخذت يف االعتبار، عنـد إجـراء هـذا         .  من املرفق  ٥ملادة   من ا  ٢الثالث املشار إليها يف الفقرة      
وال سـيما   التقدير، جتارب احملاكم الدولية األخـرى، الـشبيهة يف خصائـصها باحملكمـة اخلاصـة،                

 .احملكمة اخلاصة لسرياليون
يـزال   ال ه، فإنـ كمـة اخلاصـة التنظيمـي والعمليـايت       من املمكن حتديد إطـار احمل     ويف حني    - ١٩

 العديد من املسائل األخرى اليت قد تترتب عليها نتائج هامة علـى صـعيد امليزانيـة          توضيحيتعني  
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واليت تتـصل، يف مجلـة أمـور، مببـاين احملكمـة وعـدد املتـهمني والـشهود واحملاكمـات واملـستوى                      
تقييمـا دقيقـا    ولـيس   امليزانية املعروضة هنا تقديرا إمجاليا      خمصصات  لذا تشكل   . األمين املطلوب 

 .لالزم لدفع تكاليف عمل احملكمة اخلاصة طيلة فترة واليتهاللتمويل ا
وإضافة إىل ذلك، أملت الضرورة حتديـد االحتياجـات مـن املـوظفني وامليزانيـة اسـتنادا             - ٢٠

إىل عدد من الفرضيات ميكن أن يتغري العديد منها تبعا جملـرى األحـداث خـالل إنـشاء احملكمـة                 
 :ات هي التاليةوهذه الفرضي. عملهاوبعد بدء اخلاصة 
سيشرف املدعي العـام علـى عمـل مكتـب املـدعي العـام، اسـتنادا إىل اجلهـود                     )أ( 

وسيـستفيد املـدعي العـام إىل حـد     . اليت تبذهلا بالفعل السلطات اللبنانية مبـساعدة جلنـة التحقيـق       
 غـري أنـه سـيحتاج إىل الوقـت        . بعيد من عمل السلطات اللبنانيـة وجلنـة التحقيـق يف هـذا اجملـال              
 الالزم إلجناز التحقيق وكذلك إلعداد الئحة اهتامات ورفعها؛

عند حتديد شروط وأحكام خدمة قضاة احملكمة اخلاصة وموظفيها، سـيجري            )ب( 
ــسرياليون،      ــشروط وأحكــام خدمــة القــضاة واملــوظفني يف احملكمــة اخلاصــة ل مــع االسترشــاد ب

 الالزمة؛التغيريات إدخال 
إلنشاء احملكمة اخلاصـة وعملـها، وفقـا للتسلـسل الـزمين            تدرجيي  سُيعتمد هنج    )ج( 

 للعملية القانونية؛
يف التـاريخ الـذي تبـدأ فيـه         علـى أسـاس التفـرغ       سيتوىل رئيس احملكمـة مهامـه        )د( 

 احملكمة اخلاصة عملها؛
ــة   )هـ(  ــراءات احملاكمـ ــتعتمد ثـــالث لغـــات عمـــل يف إجـ ــة : سـ ــة والعربيـ اإلنكليزيـ

 والفرنسية؛
 .ب للمحكمة اخلاصة يف لبنانسيفتح مكت )و( 

ويتعــذر يف هــذه املرحلــة إجــراء ختمينــات للتكلفــة املترتبــة علــى تــوفري قاعــة حمكمــة أو  - ٢١
 .سجن أو مكاتب للموظفني

بناء على ما تقـدم، ومراعـاة لالعتبـارات الـيت جـرى التطـرق إليهـا أعـاله مبـا يف ذلـك                         - ٢٢
 مــن املرفــق، ومــع أخــذ التوجهــات ٥مــن املــادة  ٢التقــديرات الالزمــة املــشار إليهــا يف الفقــرة 

يف احملكمـــة اخلاصـــة لـــسرياليون، يقـــّدر أنّ احملكمـــة اخلاصـــة  وال ســـيما الـــسائدة يف احلـــسبان 
 مليـون دوالر لفتـرة      ٣٥وإىل ميزانيـة إمجاليـة قـدرها        وظيفـة    ٤٣٠ و ٤١٥ستحتاج إىل ما بني     

 مليـون   ٤٠ الثانيـة و   ١٢ألشـهر الــ      مليون دوالر لفتـرة ا     ٤٥ األوىل من عملها و    ١٢األشهر الـ   
 . الثالثة١٢دوالر لفترة األشهر الـ 



S/2007/525
 

6 07-49623 
 

إمكانيـة  ، خالل السنتني الثانية والثالثة من عمـل احملكمـة اخلاصـة، النظـر يف               يتعنيوقد   - ٢٣
 مــن املرفــق،  ٢ مــن املــادة  ٢وكمــا ورد يف الفقــرة  . ختــصيص ميزانيــة لــدائرة ابتدائيــة ثانيــة    

  ودائـرة ابتدائيـة ودائـرة اسـتئناف، علـى أن           اإلجـراءات التمهيديـة     الدوائر من قاضـي    شكلتت’’
تنــشأ دائــرة ابتدائيــة ثانيــة إذا طلــب ذلــك األمــني العــام، أو رئــيس احملكمــة اخلاصــة، بعــد بــدء   

وسـينطوي ذلــك، إذا اقتـضى األمـر، علــى    . ‘‘علــى األقـل أشـهر  احملكمـة اخلاصـة عملــها بـستة    
ة استيعاب دائـرة ابتدائيـة ثانيـة ضـمن األبنيـة املخصـصة              تعيني أربعة قضاة إضافيني وحبث كيفي     

فــإذا تعــني إنــشاء دائــرة ابتدائيــة ثانيــة، يقــدر حاليــا أن تــصل االحتياجــات املاليــة     . للمحكمــة
 . ماليني دوالر٨السنوية اإلضافية إىل 

وسيَعّد يف الوقت املناسب مـشروع ميزانيـة يـشمل االحتياجـات مـن املـوظفني جلميـع                   - ٢٤
 .احملكمة اخلاصةأجهزة 

 
 التمويل -خامسا  

حتمل نفقات احملكمـة اخلاصـة علـى        يتم  ، من املرفق    ٥ من املادة    ١كما ورد يف الفقرة      - ٢٥
 :التايلالنحو 

ــ )أ(  ــة مــن النفقــات   لُتحّم ــسبة واحــد ومخــسني يف املائ ــواردة مــن  للتربعــات ن  ال
 الدول؛

 .نفقات احملكمةتتحمل حكومة لبنان تسعة وأربعني يف املائة من  )ب( 
من املفهـوم أن األمـني العـام سـيبدأ عمليـة            ’’ من املرفق،    ٥ من املادة    ٢وعمال بالفقرة    - ٢٦

إنشاء احملكمة مىت ما توفرت لديه مسامهات فعليـة كافيـة لتمويـل إنـشاء احملكمـة وعملـها ملـدة              
 شـهرا التاليـة   ٢٤اثين عشر شهرا، فضال عن تربعـات معلنـة تعـادل النفقـات املتوقعـة لفتـرة الــ             

 .‘‘من عمل احملكمة
، أنشأت األمانة العامة صـندوقا اسـتئمانيا لتلقـي التربعـات        ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٦ويف   - ٢٧

وسـتوجَّه إىل الـدول األعـضاء قريبـا رسـالة تـدعوها             . املقدمة إلنشاء احملكمة اخلاصة وأنشطتها    
 .إلرسال التربعات إىل الصندوق

 
 جلنة اإلدارة - سادسا 

بـشأن إنـشاء    ’’ مـن املرفـق، تتـشاور األمـم املتحـدة واحلكومـة اللبنانيـة                ٦وفقا للمـادة     - ٢٨
 .‘‘جلنة اإلدارة
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 ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٩واستنادا إىل ذلك، اتفقت األمم املتحـدة واحلكومـة اللبنانيـة يف              - ٢٩
يــه تــوفري املــشورة والتوج) أ: (علــى إنــشاء جلنــة إدارة تتــوىل، مــن بــني أمــور أخــرى، مــا يلــي   

السياسي بشأن مجيع اجلوانـب غـري القـضائية مـن عمليـة احملكمـة اخلاصـة، مبـا يف ذلـك مـسائل               
واتفـق الطرفـان أيـضا علـى أن         . أداء مهام أخـرى يتفـق عليهـا أعـضاء اللجنـة           ) ب(الكفاءة؛ و   

مهمة إنشاء جلنة اإلدارة، مبا يف ذلك صياغة صـالحياهتا بالتـشاور مـع               توكل إىل األمم املتحدة   
 .ومة اللبنانيةاحلك

 
 األمن -سابعا  

مــن أجــل احلفــاظ علــى تــشكل كفالــة أمــن مــوظفي احملكمــة اخلاصــة أوىل األولويــات  - ٣٠
بالتشاور مع السلطات يف هولنـدا      العامة  وستوضع الترتيبات األمنية    . سالمة احملكمة واستقالهلا  

 .اللبنانيةاحلكومة و
 

  باحملكمة واالتصاالتيةعوالت - ثامنا 
. اهتمامـا كـبريا يف لبنـان واجملتمـع الـدويل          بالفعـل   بدأ إنشاء احملكمة اخلاصة يـستقطب        - ٣١
وعليـه، جيـب وضـع اسـتراتيجية     . تقـدم يف إنـشاء احملكمـة اخلاصـة       الهذا االهتمـام مـع      سيزداد  و

 . لالتصاالت وتنفيذها، تشتمل على برنامج للتعريف باحملكمة يف املنطقة
ن اعتماد استراتيجية اتصاالت فعالة لتقدمي معلومـات دقيقـة   ومن األمهية القصوى مبكا    - ٣٢

العمـل علـى أن تبـدو     مـن اهلـام للغايـة      كمـا أن  . عن إنشاء احملكمة اخلاصـة ودورهـا وأنـشطتها        
 .مفتوحة للجميعالعملية برمتها شفافة ونزيهة و

 يتـضح  ال بد لنجاح احملكمة اخلاصة، أال تكتفي بأن تقـيم العـدل بـل ينبغـي أيـضا أن          و - ٣٣
ومبــا أن مقــر احملكمــة اخلاصــة ســيكون خــارج لبنــان، فــإن مــن بــاب  . للعيــان أهنــا تقــيم العــدل

األولويات استحداث برنامج فعلي وشامل للتوعية هبـا إلطـالع سـكان لبنـان واملنطقـة بـشكل                  
 .عام على أنشطتها

 
 اخلطوات املقبلة - تاسعا 

اح وبسرعة، سيتم إنشاء احملكمـة      بنج) ٢٠٠٧ (١٧٥٧لدعم تنفيذ قرار جملس األمن       - ٣٤
ــي   ــل وهـ ــى ثـــالث مراحـ ــة علـ ــضريية؛ و ) أ: (اخلاصـ ــة التحـ ــالق؛  ) ب( املرحلـ ــة االنطـ مرحلـ

 .مرحلة بدء العمل )ج( و
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 املرحلة التحضريية - ألف 
 :أثناء املرحلة التحضريية اجلارية حاليا، ُيضطلع باإلجراءات التالية - ٣٥

ــة املــضيفة، باختيــار مبــاين مقــر احملكمــة   القيــام، بالتنــسيق مــع ســلطات ال  )أ(   دول
 اخلاصة اليت ميكن أن توفر املتسع الحتجاز املتهمني وإجراء جلسات احملاكمة وللمكاتب؛

 التفاوض مع الدولة املضيفة بشأن اتفاق املقر؛ )ب(  
وضــع الترتيبــات القانونيــة واإلداريــة األوليــة املتعلقــة بفــتح مكتــب للمحكمــة   )ج(  

 لبنان إلجراء التحقيقات؛اخلاصة يف 
 تعيني القضاة واملدعي العام ونائب املدعي العام ومسجل احملكمة؛ )د(  
 حتديد املرشحني لرئاسة مكتب الدفاع؛ )هـ(  
 االنتهاء من صياغة أحكام وشروط خدمة القضاة واملوظفني؛ )و(  
 وضع مشروع مليزانية احملكمة اخلاصة يشمل مالكا باملوظفني؛ )ز(  
 الشروع يف مجع األموال إلنشاء احملكمة اخلاصة ولتشغيلها؛ )ح(  
 جلنــة اإلدارة وحتديــد تكوينــها، بالتــشاور مــع احلكومــة   اتصــياغة اختــصاص )ط(  

 اللبنانية والدول األعضاء املهتمة؛
باحملكمة للفتـرة الـسابقة     وعية  رسم وتنفيذ السياسات املتعلقة باالتصاالت والت      )ي(  

 .خلاصة أعمالَهالبدء احملكمة ا
 

 مرحلة االنطالق - باء 
هـذه علـى    النـشاط   وتشتمل مرحلة   . تبدأ مرحلة االنطالق لدى تعيني مسجل احملكمة       - ٣٦

 :اإلجراءات التالية
 العمل على إعداد املباين اليت يتم اختيارها للمحكمة اخلاصة؛ )أ( 
 بدء عملية التوظيف وتعيني املوظفني؛ )ب( 
ساسية تضم موظفي سجل احملكمة ملـساعدة مـسجل احملكمـة           تشكيل وحدة أ   ) ج( 

 .على هتيئة احملكمة اخلاصة لتبدأ أعماهلا
إضافة إىل ذلك، ينبغي لرئيس جلنة التحقيق أن يبدأ أثنـاء مرحلـة االنطـالق وبالتعـاون                  - ٣٧

مكتـب  منسق من جلنة التحقيـق إىل       للمع مسجل احملكمة اختاذ التدابري اإلدارية لكفالة االنتقال         
 .املدعي العام
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 بدء العمل - جيم 
وميكـن أن حيـدث   . تقع على عاتقي مهمة حتديـد تـاريخ بـدء احملكمـة اخلاصـة أعمالَهـا        - ٣٨

إضـافة إىل   .  مـن املرفـق    ٥ مـن املـادة      ٢املـوارد املاليـة الكافيـة عمـال بـالفقرة           صول  لدى و ذلك  
كمـة اخلاصـة أعماهلـا يف موعـد          مـن املرفـق، تباشـر احمل       ١٩ مـن املـادة      ٢ذلك، وعمـال بـالفقرة      

أحدده شخصيا بالتشاور مع احلكومـة اللبنانيـة، آخـذا يف االعتبـار التقـدم احملـرز يف عمـل جلنـة          
 .التحقيق الدولية املستقلة

ــها   بعــد أن  – ٣٩ ــدء عمل ــة جــاهزة لب ــصبح احملكمــة الدولي ــام   ،ت ــوىل القــضاة واملــدعي الع  يت
: والغـرض مـن هـذا االجتمـاع ذو شـقني          . ع عـام  ومسجل احملكمة مناصبهم وُيعقَد أول اجتما     

 ئيـة قواعـد اإلجرا الاعتمـاد جـدول زمـين لـصياغة         ) ب( انتخاب رئـيس احملكمـة اخلاصـة؛ و       ) أ(
مثل التوجيهات اخلاصة بتعـيني حمـامي الـدفاع         (وقواعد اإلثبات وغري ذلك من الوثائق الالزمة        

ــة    الــسلوك املهــين اخلاصــة  واعــد قوباحتجــاز األشــخاص رهــن احملاكمــة أو االســتئناف ومبدون
وسأتـشاور مـع رئـيس احملكمـة، عقـب انتخابـه، بـشأن تعـيني رئـيس مكتـب                 ). مبحامي الدفاع 

 . األساسي من النظام١٣الدفاع، عمال باملادة 
ــوارد يف املــادة  يعمــل القــضاة  - ٤٠ ــاء حــسب  مــن املرفــق، ١٧علــى النحــو ال االقتــضاء أثن

وأتوقــع أال يبــدأ قــضاة الــدائرة االبتدائيــة ودائــرة   . اصــةاملرحلــة األوليــة مــن عمــل احملكمــة اخل 
غري أن قاضي اإلجـراءات التمهيديـة       . االستئناف مهامهم القضائية الرمسية إال يف مرحلة الحقة       

يبدأ مهامه قبل القضاة اآلخرين بغية إصدار أي مـذكرات وأوامـر يقتـضيها إجـراء التحقيقـات                  
 .وبغية التحضري للمحاكمات

 
 ختاميةالحظات م - عاشرا 

إين أعتقـد أن إنــشاء احملكمـة اخلاصــة سيـسهم يف إهنــاء حالـة اإلفــالت مـن العقــاب يف       - ٤١
األمـم املتحـدة ملتزمـة مبـساعدة        تظل  و. لبنان يف ما يتعلق باجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة       

ى تقـوم علـى أمسـ   إنـشاء حمكمـة ذات طـابع دويل    بلبنان، حكومة وشعبا، لتحقيق هـذا الغـرض         
ومع تقـدم عمليـة إنـشاء احملكمـة اخلاصـة، سـأبقي أعـضاء جملـس األمـن                   . معايري العدالة الدولية  

 .هذا العمل اهلاممبا جيري من على بينة 
 


