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 موجهــة مــن األمــني العــام إىل  ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢رســالة مؤرخــة     
  رئيس جملس األمن

أحيل طيه التقرير احلادي عشر للجنة التحقيق الدولية املستقلة الذي أُعـد            أتشرف بأن     
) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥عمــــال بقــــرارات جملــــس األمــــن  

  ).٢٠٠٨ (١٨١٥ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦ و
ويقدِّم التقرير إىل جملس األمن حملة عامة عن التقّدم الذي أحرزته اللجنـة منـذ تقريرهـا                   

وتفيد اللجنة بأهنـا حـصلت   ). S/2008/210 (٢٠٠٨مارس / آذار ٢٨السابق إىل اجمللس املؤرخ     
ل علــى معلومــات جديــدة قــد تتــيح هلــا ربــط أفــراد إضــافيني بالــشبكة الــيت نفــذت عمليــة اغتيــا

كمــا تعــرض تفاصــيل عــن املــساعدة الــيت تقــدمها إىل . لــوزراء الــسابق، رفيــق احلريــريرئــيس ا
 عمليـة تفجـري     ٢٠السلطات اللبنانيـة يف سـياق التحقيقـات الـيت جتريهـا هـذه الـسلطات بـشأن                   

، إىل جانــب آخــر  ٢٠٠٤أكتــوبر /واغتيــال أخــرى شــهدها لبنــان منــذ شــهر تــشرين األول      
  . قائمة بني هذه العمليات وقضية اغتيال احلريرياملعلومات بشأن الصالت ال

ويأيت هذا التقرير عقـب إعـالين أن احملكمـة اخلاصـة للبنـان جـاهزة متامـا لتبـدأ أعماهلـا                  
وبنــــاء علـــــى ذلــــك، تطلـــــب اللجنــــة متديـــــد واليتــــها حـــــىت     . ٢٠٠٩مــــارس  /آذار ١يف 
اهتـا بـدون انقطـاع      فتمديد واليتها هذا سيمكنها مـن مواصـلة حتقيق        . ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٢٨

ومن نقـل عملياهتـا وموظفيهـا وممتلكاهتـا تـدرجييا إىل الهـاي، وذلـك بغيـة االنتـهاء مـن عمليـة                        
  .االنتقال حبلول الوقت الذي تبدأ فيه احملكمة أعماهلا

وأود . وأود هنا أن أتوجه بالشكر إىل موظفي اللجنة لعملهم املتميز يف ظروف صعبة للغايـة                
ينـاير  /كـانون الثـاين    ١نيـال بلمـار، الـذي تـسلم مهامـه كـرئيس للجنـة يف                بشكل خـاص أن أشـكر دا      

. ، على الدور القيادي الذي أداه يف دفع عجلة التحقيق ومتكني اللجنة مـن العمـل باسـتمرارية            ٢٠٠٨
  .كما أود أن أشكر احلكومة اللبنانية على مواصلتها إبداء التعاون وتقدمي الدعم

س األمن على هذه املسألة وسـأحيل، يف الوقـت نفـسه،       رجو ممتنا إطالع أعضاء جمل    وأ  
  . هذا التقرير إىل احلكومة اللبنانية

   مون- كي بان) توقيع(
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بقـرارات   التقرير احلادي عشر للجنة التحقيق الدولية املـستقلة املنـشأة عمـال               
) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥ جملــس األمــن

  )٢٠٠٨ (١٨١٥ و )٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦و 
  
بريوت  بلمار. أ. د

٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول  رئيس اللجنة   

  موجز  
طلب جملس األمن إىل جلنة التحقيق الدولية املـستقلّة أن تقـدم إليـه تقريـرا عـن التقـدم                      

 جملـس األمـن القـرار    اختاذالذي حترزه يف التحقيق الذي جتريه وذلك يف غضون ستة أشهر من       
وهـذا التقريـر هـو التقريـر احلـادي عــشر      . ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٢ملـؤرخ  ا) ٢٠٠٨ (١٨١٥

بلمـار الـذي تـسلم مهامـه        . أ. والتقرير الثاين الذي يقدمه رئيس اللجنة د       الذي تقدمه اللجنة،  
  .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١يف 

. ويعـرض هـذا التقريـر آخـر مـا ميكـن الكـشف عنـه مـن معلومـات عـن التقـدم احملـرز               
للجنة على معلومات جديدة قد تتيح هلا ربـط أفـراد إضـافيني بالـشبكة الـيت نفـذت             وحصلت ا 

وتوصــلت اللجنــة أيــضا إىل مزيــد مــن . لــوزراء الــسابق، رفيــق احلريــريعمليــة اغتيــال رئــيس ا
  .االستنتاجات اليت تساعدها يف الكشف عن األصل اجلغرايف احملتمل لالنتحاري

رها السابق، عن عناصر إضـافية تـدعم مـسألة          وكشفت اللجنة أيضا، منذ صدور تقري       
وجود صلة بني االعتداء الذي استهدف احلريري وغريه من القضايا اليت قد ثبتت صـلتها هبـذا            

وتشري الدالئل األولية أيضا إىل احتمال وجود صلة بني قضية إضافية وقـضية اغتيـال            . االعتداء
  .احلريري
طات اللبنانيـة وعلـى تعـاون وثيـق معهـا           وما زالت اللجنـة علـى اتـصال مـستمر بالـسل             

بشأن املسائل ذات الصلة بالتحقيقات اليت جتريها اللجنـة، وبـشأن املـسائل ذات الـصلة بأمنـها                  
  .وكان التعاون الذي أبدته اجلمهورية العربية السورية مرضيا بشكل عام. وأمن موظفيها

وقد أعلـن األمـني     . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١وتنتهي الوالية احلالية للجنة يف        
وتطلـب  . ٢٠٠٩مـارس  / آذار١العام أن احملكمة اخلاصة للبنـان جـاهزة متامـا لبـدء أعماهلـا يف       

 حبيث تتمكن من مواصـلة حتقيقاهتـا بـدون          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٨اللجنة متديد واليتها حىت     
هتـا تـدرجييا إىل     وخالل فترة التمديد هذه، سـتنقل اللجنـة عملياهتـا وموظفيهـا وممتلكا            . انقطاع

  .الهاي، وذلك بغية االنتهاء من عملية االنتقال حبلول الوقت الذي تبدأ فيه احملكمة أعماهلا
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فـرغم قطـع شـوط بعيـد يف         . وال يعين بدء احملكمـة أعماهلـا أن التحقيقـات قـد انتـهت               
ع عملية التحقيق، جيـب علـى اللجنـة ومكتـب املـدعي العـام، مـا إن يبـدأ أعمالـه، مواصـلة مجـ                        

  . األدلة اليت تساعد على إصدار الئحة اهتام أمام احملكمة
وسيلزم على مكتب املدعي العام التابع للمحكمة املضي يف التحقيق يف مجيع القـضايا             

املــشمولة بالواليــة احلاليــة للجنــة، مــن أجــل حتديــد القــضايا املرتبطــة بقــضية اغتيــال احلريــري،  
وسيحتاج املكتب أيـضا إىل التعـاون       . ألساسي للمحكمة وذلك بالطريقة اليت يقتضيها النظام ا     

والــدعم التــامني مــن جانــب الــسلطات اللبنانيــة وســائر الــدول األعــضاء، إلجــراء التحقيقــات   
  .واملالحقات القضائية بطريقة فعالة

    
  مقدمة  - أوال 

لــذي الثــاين اهـو التقريــر  التقريــر احلــادي عــشر للجنـة التحقيــق الدوليــة املــستقلة،  هـذا    - ١
  .٢٠٠٨  يناير كانون الثاين١يوم تسلم مهامه بلمار الذي . أ. د رئيس  اللجنة يصدره

رفيـق احلريـري،   رئيس الوزراء اللبنـاين الـسابق،   بعد اغتيال  ،٢٠٠٥ أبريل/نيسانويف   - ٢
ملـساعدة  تتخـذ مـن لبنـان مقـرا هلـا       قرر جملس األمـن الـدويل إنـشاء جلنـة حتقيـق دوليـة مـستقلة       

جملـس األمـن    واعتـرب   . )١(، جبميـع جوانبـه     حتقيقاهتا يف هذا العمل اإلرهـايب      يفللبنانية  السلطات ا 
الــسلطات اللبنانيــة هــي الــيت ســتجري التحقيــق      ، يف مقاربتــه للمــسألة، أن  يف ذلــك الوقــت 

 . املستقلة، وأن املالحقات القضائية ستجري أمام احملاكم اللبنانيةاللجنة مبساعدة

، شـكل   )٢(فبنـاء علـى طلـب احلكومـة اللبنانيـة         . ت هذه املقاربـة   ، تغري ٢٠٠٧ويف عام     - ٣
، وأُسـندت إليهـا واليـة ذات        )“احملكمـة ”(جملس األمن هيئة دولية، أي احملكمة اخلاصة للبنـان          

اآلخـر مالحقـة    وشقني، أوهلمـا التحقيـق يف عمليـة اغتيـال احلريـري واالعتـداءات ذات الـصلة                  
ــضائيا  ــاة قـ ــوىل احمل . اجلنـ ــرر أن تتـ ــري    وتقـ ــر أن جتـ ــة األمـ ــات ويف هنايـ ــة التحقيقـ ــة اخلاصـ كمـ

  .)٣(احملاكمات

__________ 
ومنذئــذ، أســند اجمللــس أيــضا إىل اللجنــة مهمــة متثلــت يف تقــدمي ). ٢٠٠٥ (١٥٩٥انظــر قــرار جملــس األمــن   )١(  

  . اعتداء آخر٢٠ساعدة الفنية إىل السلطات اللبنانية يف التحقيقات اليت جتريها بشأن امل
  .، املرفقS/2007/281انظر الوثيقة   )٢(  
  .٤، املرفق، الضميمة، املادة )٢٠٠٧ (١٧٥٧انظر قرار جملس األمن   )٣(  
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احملكمـة   ، أعلـن األمـني العـام لألمـم املتحـدة أن     ٢٠٠٨ نـوفمرب / تشرين الثـاين ٣٠ ويف  - ٤
، ممــــا يعــــين أن )٤(٢٠٠٩ مــــارس/ آذار١يف هلــــا اعمأ أبــــدجــــاهزة متامــــا لتاخلاصــــة بلبنــــان 

ىل اعتبــارا مــن ذلــك التــاريخ ي هــو الــذي يتــواملــدعي العــام التــابع للمحكمــة يف الهــا  مكتــب
  .التحقيق عملية

ورغم قطع شوط بعيد يف عملية التحقيق، جيـب علـى اللجنـة ومكتـب املـدعي العـام،                     - ٥
  . ما إن يبدأ أعماله، مواصلة مجع األدلة اليت تساعد على إصدار الئحة اهتام أمام احملكمة

مــن اللجنــة إىل األعمــال انتقــال تــرة فخــالل تحقيقــات الزخــم احملافظــة علــى  جيــبو  - ٦
 االنتقـال ولـضمان إبقـاء انقطـاع األعمـال يف حـدوده الـدنيا أثنـاء عمليـة                  . مكتب املدعي العام  

ــهــذه ــة شري ، ت ــد إىل اللجن ــها أن متدي ــوم واليت ــدء احملكمــة   حــىت ي تيح اســتمرارية ســيأعماهلــا ب
  . تدرجيياالعمل وانتقاله لتحقيقات وسيسهل انتقاء فريقا
التوقعـات إىل  دفعـا ب القـادم إىل الهـاي    ل احملكمة واالنتقالاعمأاللجنة أن بدء وتدرك   - ٧

. نـاة دد أمسـاء اجل   حتـ هتـام   ه ما إن يـتم االنتقـال إىل احملكمـة حـىت تـصدر لـوائح ا                أنفُيتوقع  . قمتها
  .زتجنأُ  أن التحقيقات قدواقع، يف ال،االنتقال، ال يعين هذا تفهم هذه التوقعات رغملكن 
مــن إحبـاط بــسبب عـدم التحديــد   الــشعب اللبنـاين  مـا يــشعر بـه   فهم اللجنــة وبينمـا تـت    - ٨

، ال يــسعها إال التمــسك بواجبــها الــذي ميلــي عليهــا  الــالزم إلهنــاء التحقيقــات لوقــتالــدقيق ل
  .الدولية لمعايريوفقا ل حتقيقاهتا اءجرإواالستناد إىل الوقائع واألدلة دون سواها، 

ــة،    - ٩ ــة مدرك ــواللجن ــراب انتقاهلــ م ــاي، أنا ع اقت ــاإىل اله ــة    عليه  مواصــلة إشــاعة الثق
 علـى   الـشعب اللبنـاين واجملتمـع الـدويل       حسها املهين يف أوساط اجلمهـور، حلمـل         استقالليتها و ب

  .الوقوف باستمرار إىل جانبها
الـشعور باألمـان    علىأيضا ستساعد الشعب كلتيهما باللجنة وباحملكمة مهور ثقة اجلو  - ١٠

 يف قـاب الع لإلفـالت مـن  األمر الذي يساعد بدوره يف وضـع حـد   ، تماس معلومات منهلدى ال
اللجنـة  لتحقيـق ذلـك، جـددت    ، ويـة عملالالـشعور بالثقـة ب  مـن  لـضحايا   كما أنـه ال بـد ل      . لبنان

  . تركيزها على االتصال هبم لدعمهم
 للبنانيـة  اإلعـالم، وخاصـة ا  طوسـائ ول. الشعب، حتتاج اللجنة إىل شركاء  ثقةكسبول  - ١١
لكفالـة إطـالع   ، صحافة اللجنة، من خالل الـ     سعىستف. الؤّديه يف هذا اجمل    ت ، دور أساسي  منها

ــة  اجلمهــور ــة عملــ  باســتمرار وبدق ــى طبيع ــة ها وعل ــيت ســتتخذها اخلطــوات املقبل ــ.  ال  ذلك،ول
__________ 

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٣٠ الدوحة، يف    تصريح األمني العام بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناين فؤاد السنيورة يف            )٤(  
  .٣٤، الفقرة S/2008/734انظر أيضا الوثيقة . ٢٠٠٨
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املـستخدمة   واملفـاهيم القانونيـة  تعزيز إدراكها لإلجراءات  اإلعالم على طستساعد اللجنة وسائ
  . عمل اللجنة ومكتب املدعي العاميف
 فيقـدم أكـرب قـدر       توازنـاً دقيقـاً   أن يقـيم    هذا التقرير   حياول  ا ذكر يف االعتبار،     ملوأخذاً    - ١٢

فهو يقـدم  . لتحقيقاتيت تقتضيها ا السرية ال وحيافظ يف الوقت نفسه على      علومات،  ممكن من امل  
ذي  التحديات اليت تواجههـا والتقـدم الـ   )ب( البيئة اليت تعمل فيها اللجنة؛ و ) أ(معلومات عن   

دعي العـام    عملية االنتقال إىل مكتب املـ      )د( ؛ و الدولذي تلقته من    التعاون ال ) ج( أحرزته؛ و 
 . عرضا لالستنتاجات) هـ( ؛ ومحكمةالتابع لل

  
  وضاع السائدةاأل  - ثانيا  

وحـدثت   ستقرةاألمنيـة غـري مـ     وضـاع   كانـت األ  شمولة هبـذا التقريـر،      فتـرة املـ   الخالل    - ١٣
ويف تلك الفترة، فُرضت قيود مـشددة علـى حركـة           . ٢٠٠٨ مايو/يف أيار خطرية  أعمال عنف   

  .أخرى كانت مقررةحتقيق وأُجربت اللجنة على تأجيل املقابالت وعمليات اللجنة موظفي 
 منـاطق متفرقـة يف  أعمـال عنـف   تواصـل انـدالع   ، ٢٠٠٨مـايو  /أحـداث أيـار  وعقب   - ١٤

 األمنيـة لكن األوضاع خالل األسابيع األخرية، وشهدت احلالة األمنية حتسنا . البلدخمتلفة من 

 التوجـه   اللجنـة حيظـر علـى مـوظفي       زال  يـ ونتيجة لذلك، ال    . هشةال تزال   املنطقة  يف  يف لبنان و  
ال تـزال مدركـة لـضرورة    احملكمـة،    إىلاب انتقاهلـ ااقتـر كمـا أن اللجنـة، مـع    . إىل مناطق معينـة 

ومراعــاةً هلــذا األمــر وملخــاوف أخــرى ذات صــلة بــاألمن . ممتلكاهتــاورهــا مقوموظفيهــا محايــة 
  .اللجنة وممتلكاهتاموظفي تدابري إضافية حلماية مؤخرا اختذت والسالمة، 

مهمة علـى الـساحة الـسياسية يف     تطوراتشمولة بالتقرير، استجدت فترة املالخالل و  - ١٥
جلمهوريـة   اوانتخـاب رئـيس   ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٢١يف لبنان، من ضمنها توقيع اتفاق الدوحـة       

واحلكومـة   رئيس اجلمهوريةوأكد . وطنية واستئناف احلوار الوطينالوحدة الحكومة شكيل وت
اجلديـدة، الـذي    البيـان الـوزاري للحكومـة   وورد يف . )٥(باحملكمـة املـستمر  اجلديدة التـزام لبنـان   
جتاه احملكمـة الدوليـة    ؤكد التزامهن يلبنا”، أن من جملس النواب اللبناينالثقة  نالت على أساسه

الـشهيد  الـوزراء   يف اغتيـال رئـيس      للتحقيـق   ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧املنشأة عمال بقرار جملس األمـن       
ويتعاون لبنان مـع األجهـزة املعنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة لتبيـان احلـق                  . رفيق احلريري ومرافقيه  

  .)٦(“سيسيوإحقاق العدالة بعيدا من الت
__________ 

ــة    )٥(   ــرئيس ســليمان يف      ١٨، ص A/63/PV.6انظــر الوثيق ــاه ال ــذي ألق ــضا خطــاب القــسم ال ــار٢٥انظــر أي  / أي
  .٢٠٠٨ مايو

  .٢٠٠٨أغسطس / آب١٢انظر البيان الوزاري الصادر يف   )٦(  
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 التقّدم يف التحقيقاتمدى   - ثالثا  
  للتعاونآمنة  بيئة   - لف أ  

يف جمـرى   الـسرية    الـشهود واملـصادر   يؤديه  األساسي الذي   واعية للدور   اللجنة  ال تزال     - ١٦
  .ةقبلم للمثول كشهود يف حماكماتالعثور على األفراد املستعدين مهية ألالتحقيقات، و

ي شـاهد   تـوفري بيئـة آمنـة أل      اءاهتـا ل  إجرإىل حتـسني    اللجنـة   ويف ضوء ما تقدم، عمـدت         - ١٧
وفقا هلـذه اإلجـراءات، يـستحق احلـصول علـى احلمايـة             و. ل يبدو أن حياته مهددة باخلطر     حمتم

كـون  يـرجح أن ت لتحقيق، وم ميتلكون معلومـات ذات صـلة بـا   أهن اللجنةتعترب األشخاص الذين 
ــادا ــاء  ةهتم ضــروريإف ــة،   اإلجــراءاتأثن ــبني القــضائية املقبل ــة أن تعــاوهنم معهــا  هــذا إذا ت  للجن

  . سيعرض حياهتم للخطر
اللجنـة وحـدة الـضحايا والـشهود        طلع  ، سـتُ   مـنح احلمايـة للـشهود      لضمان استمرارية و  - ١٨

  . وتنسقها معهاحلماية الشهود اليت تعتمدها جراءات على اإلحملكمة ا التابعة لقلم
ادها للتعـاون مـع اللجنـة يف    استعداللجنة بلدان اليت اتصلت هبا عدد من الوأبدى أيضا     - ١٩

. إىل احلمايـة  الـيت حتتـاج     سرية  الـ صادر  املـ شهود و الـ إيواء  إطار اإلجراءات اليت تعتمدها وذلك ب     
خـالل  وذلـك   للخطـر،   ة حيـاهتم    األشـخاص املعّرضـ   اُتخذت تدابري معينة لكفالة سالمة وأمن       و

 .ة اخلاصاالنتقال إىل احملكمة اللجنة وبعدالفترة املتبقية من والية 
  

  تحقيقاليت يواجهها التحديات ال  - اءب  
ا، جانبــا طبيعيــا مــن   درجاهتــاملتعلقــة بالعمليــات، علــى تفــاوت    تحــديات  تــشكل ال  - ٢٠

 جـرى   غري أن اللجنة تواجه يف حتقيقاهتا حتديات إضافية حمددة خاصة هبـا،           .  املعقدة التحقيقات
  .تعداد بعضها يف تقارير سابقة

أثـر سـليب يف تقـدم    عـدد مـن هـذه التحـديات     كـان ل بـالتقرير،   الفترة املـشمولة وخالل   - ٢١
  . عمل اللجنة

ــد تكــون حــساسة         - ٢٢ ــى معلومــات ق ــة مــصاعب يف احلــصول عل ــأوال، واجهــت اللجن ف
  .التحقيق ألغراض

للحــصول علــى رمسيــة الــدول األعــضاء طلبــات إىل رســل كمــا أن اللجنــة كــثريا مــا ت   - ٢٣
لـذي تلقيـه تلبيـة هـذه الطلبـات      جنة على بّينة من العـبء ا اللو. حمددة مساعدة تتعلق مبعلومات

تلبَّـى بـشكل سـريع وشـامل،        لطلبـات   العظمـى مـن هـذه ا      لبيـة   اغمـع أن ال   و. الـدول على عـاتق    
  .التحقيقيبطئ ناقصة يف إرسال الردود أو إرسال ردود اللجنة أن التأخر تالحظ 
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.  الرئيـسية  عـدد مـن االختـصاصات     اللجنة حباجة ماسـة إىل خـرباء يف         ال تزال   أخرياً،  و  - ٢٤
  . يف حينها ةجااحللبية هذه الدول األعضاء من أجل تمن دعم الس التممضي يف اوست
  

  التقرير األخريصدور التقدم احملرز منذ   - جيم  
التقـدم  ويتعلـق   . هـد اجلإن إحراز احلد األدىن من التقدم يقتضي بذل احلد األقصى من              - ٢٥

خــالل الفتــرة و. أخــرىخليــوط بقــدر مــا يتعلــق مبتابعــة خيــوط  اباســتبعاد بعــض مــا يف حتقيــق 
مـن  مام املزيـد    أفتحت الباب   وة  موثوقت  معبعض املعلومات اليت جُ   اعُتربت  املشمولة بالتقرير،   
  .يوطاخل استبعاد بعضإىل معلومات أخرى أدت التحقيقات، فيما 

و كـل   حملـ مكثفـة   ابري  حمتـرفني، واختـذوا تـد     عتداءات أشخاصـا    ن عن اال  واملسؤولوكان    - ٢٦
التحقيق علـى خـرق     رحلة من   هذه امل يف  معظم أنشطة اللجنة    وتركز  . هويتهمإلخفاء  م و أثر هل 

  . احلقيقةكشف عن للهذا اجلدار احلاجب 
  

  احلريري التحقيق يف اغتيال  -  ١  
 خـالل و. يف مجيـع اجملـاالت  جاريـا دومنـا هـوادة    احلريـري  اغتيـال  التحقيـق يف  مـا زال    - ٢٧

الـيت  مجـع املعلومـات     ، و فحوص جنائيـة  االضطالع ب عمل اللجنة   مشل   املشمولة بالتقرير،    الفترة
  . مقابلة٢٨٨إجراء ، وهاوحتليل  من املصادرةمتنوعطائفة  منوردت 

إعـالن   يعـين أيـضا      لتقـدم  هـذا ا   جوانب معينة مـن   غري أن وصف    . تقدمبعض ال أُحرز  و  - ٢٨
األمـر الـذي يعـرض    بـالتحقيق،   كون لديهم معلومات ذات صـلة تهويات األشخاص الذين قد 

اللجنـة  فتوحـة أمـام     فـرص التحقيـق امل    إىل تقـويض    أيضاً  يؤدي ذلك   ن  أوميكن  . حياهتم للخطر 
  .اليت ستتخذها معروفةقبلة املطوات إذ تصبح اخلحالياً 
راد، أهنــا مجعــت أدلــة تثبــت أن شــبكة مــن األفــ   الــسابق هــايف تقريروذكــرت اللجنــة   - ٢٩
  ).٢٥، الفقرة S/2008/210 (اغتيال رفيق احلريري، تآمرت لتنفيذ عملية “يشبكة احلرير”
 نتيجة للتحقيقات والتحليالت، إىل معلومات جديـدة قـد تـسمح هلـا              ة،ت اللجن توصلّ  - ٣٠

معلومـات تثبـت هـذا       وقـد وردت مـن مـصادر خمتلفـة        .  إضافيني هبـذه الـشبكة     اًبأن تربط أفراد  
 “شـبكة احلريـري   ”النتيجة اليت توصلت إليهـا اللجنـة بـشأن ارتبـاط أعـضاء يف               ز  ، مما عزّ  األمر

  . أخرىباعتداءات
 الـذي  عتـداء االالذي نفذ وواصلت اللجنة أيضاً حتقيقها بشأن حتديد هوية االنتحاري       - ٣١

ومشلت أنشطة التحقيق أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير مجـع عّينـات إضـافية          . استهدف احلريري 
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وتـساعد  .  التربة والرمال واملياه من دول املنطقة، مبا يف ذلك إجراء فحوص إضافية للنظائر             من
  . نتحاريالنتائج هذه األنشطة يف حتديد األصل اجلغرايف احملتمل ل

يــشكل أحــد  غالبــاً مــا “مــسار املــالتعقّــب ”ومــن املعــروف علــى نطــاق واســع أن    - ٣٢
ــة   . مــال اإلرهابيــة يف التحقيقــات يف األعالعوامــل الرئيــسية ومــن هــذا املنطلــق، جــددت اللجن

ــة قــد تكــون ذات صــلة با    ــز علــى اســتعراض معــامالت مالي ــداءالتركي وقــد كــشفت  . اتالعت
  .حتقيقات اللجنة يف هذا اجملال خيوطاً جتري متابعتها

كانـت سـابقاً    أدلـة   ، ومـن بينـها      قامـت باستعراضـها   األدلة و حصر  ت اللجنة أيضاً    أهنو  - ٣٣
 دليـل، بينـها   ١٠ ٠٠٠ وتبّين أن جمموع عدد األدلة اجلنائيـة يتجـاوز        . لطات اللبنانية حبوزة الس 
  . احلريرياغتيال  دليل يتصل بقضية ٧ ٠٠٠أكثر من 

  
  التحقيقات األخرى  -  ٢  

إن اللجنة مكلّفة، مبوجب واليتها احلالية، مبـساعدة الـسلطات اللبنانيـة يف التحقيـق يف             - ٣٤
وتـدعم التحقيقـات يف هـذه القـضايا         .  الذي استهدف احلريري   العتداءفضالً عن ا  اعتداءاً   ٢٠

  .احلريرياغتيال األخرى التحقيق يف 
 احلريـري، أو أجـزاء     املسؤولة عن اغتيال   شبكةالوأعلنت اللجنة يف تقريرها األخري أن         - ٣٥

  ). املرجع نفسه(منها، على صلة ببعض القضايا األخرى املشمولة بوالية اللجنة 
ومنــذ ذلــك احلــني، كــشفت حتقيقــات اللجنــة عــن وجــود عناصــر إضــافية تثبــت تلــك   - ٣٦

ــة بــني   . الــصالت ــضاً صــلة حمتمل ــة أي ــ أحــد الوحــددت اللجن ــضية  ات األخــرىتحقيق  وبــني ق
 يف ةصــيل إضــافياالتحقيــق، ال ميكــن إعطــاء أي تفاجلانــب يف هــذا ونظــراً حلــساسية . احلريــري

  .املرحلة الراهنة
ــع أيــ   - ٣٧ ــستخدمة يف    ومــن املتوق ــارن املتفجــرات امل ــر يق ــاً تقري ــصدر قريب ــال ضاً أن ي اغتي

ممــا قــد يكــشف النقــاب عــن وجــود    األخــرى،احلــاالتتلــك املــستخدمة يف مجيــع باحلريــري 
  . صالت إضافية

وكــشفت نتــائج الفحــوص اجلنائيــة الــيت أُجريــت مــؤخراً معلومــات بــشأن املتفجــرات   - ٣٨
ددة اهلدف املشمولة بوالية اللجنـة وموضـعها يف املركبـات        ت احمل عتداءااملستخدمة يف بعض اال   
  . تعتداءااليت اسُتعملت يف اال

 عتـداءات  من اال  سةلفحوص اجلنائية اليت أُجريت يف مخ     باإلضافة إىل ذلك، كشفت ا    و  - ٣٩
احملددة اهلدف صوراً حتليلية جديدة للحمض النووي وبـصمات جديـدة ُرفعـت عـن املركبـات                 
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تفـع جممـوع    ر هذه املعلومات اجلديـدة، ي      توافر ومع. اتعتداءملستخدمة يف اال  واملواد األخرى ا  
، أن يكـون مرتكبـو اجلـرائم قـد اسـتخدموها          الـيت ُيـرّجح     واد  ُرفعت عن املـ   عدد البصمات اليت    

  .وعدد الصور التحليلية للحمض النووي اليت اسُتخرجت من هذه املواد
 الـذي اسـتهدف الـوزير       عتـداء  اسـُتخدم يف اال    دت اللجنة أيضاً بـسالح ُيـزعم أنـه        وِّوُز  - ٤٠

اخلــصائص لتحليــل يف اخلــارج وأرســلت اللجنــة هــذا الــسالح إىل خمتــرب . الــسابق بيــار اجلمّيــل
. عتـداء معرفـة مـا إذا كـان هـذا الـسالح قـد اسـُتخدم فعـالً يف اال                  ، مـن أجـل      البالستية للسالح 

  .در النتائج يف األسابيع املقبلةاملتوقع أن تص ومن
 شخـــصاً يف قـــضية تفجـــري احلـــافلتني يف عـــني  ٢٩ ، اتُّهـــم٢٠٠٨مـــارس /ومنـــذ آذار  - ٤١
املـستخدمة  املتفجـرات  حتليـل  يف جمـال   التقنية إىل الـسلطات اللبنانيـة        وقُّدمت املساعدة . )٧(علق
اللجنــة أيــضاً أربــع صــور  اســتخرجت و.  وُســلِّمت النتــائج إىل هــذه الــسلطات عتــداءاتيف اال

مـسرح اجلرميـة، ُسـلِّمت إىل الـسلطات القـضائية           معينـة يف    منـاطق   مـن   وي  حتليلية للحمض النو  
  . اللبنانية اليت من احملتمل أن تستخدمها يف إجراءاهتا

كــبري مــن التحقيقــات يف مجيــع القــضايا املــشمولة   قــدر وال يــزال يتعــّين االضــطالع ب   - ٤٢
القضايا ما إن يتـوىل مهامـه   وجبب على املدعي العام أن يواصل التحقيق يف هذه . بوالية اللجنة 

  .النظام األساسي للمحكمةما يقتضيه  على حنو ، احلريريباغتياللكي حيدد القضايا املتصلة 
  
  تعاون مع السلطات الوطنية والدوليةال  -رابعا   

  السلطات اللبنانية  - ألف  
ائل املتعلقـة   بشأن املـس  وتتحاور معها   السلطات اللبنانية   بتواصل اللجنة اتصاهلا املنتظم       - ٤٣

  . صلة بأمن اللجنة وموظفيهاالاملسائل ذات بشأن ، و هذه اللجنةبالتحقيق الذي جتريه
ملــا تقدمــه مــن دعــم  وال تــزال اللجنــة تــشعر باالمتنــان الــشديد لقــوى األمــن اللبنانيــة     - ٤٤

أن ا  دؤوب وفعــال حلمايــة مــوظفي اللجنــة ومقرهــا، ولوالمهــا ملــا تــسىن هلــ  ومــساعدة بــشكل
  . عملهاتواصل 

وإذ يتواصـل التحقيـق، أوالً برعايـة        . وتستمر اللجنة يف التعاون مع الـسلطات اللبنانيـة          - ٤٥
  .  أن يتواصل التعاون باملستوى نفسهُيتوقَّعلمحكمة، لدعي العام املاللجنة مث برعاية مكتب 

__________ 
 يف بلدة عني علق قرب بريوت، مما أسفر عن مقتل ثالثـة  حافلتني، جرى تفجري ٢٠٠٧اير  فرب/ شباط ١٣يف    )٧(  

  .٩٠-٨٦، الفقرات S/2007/150 انظر.  شخصاً جبروح٢٠أشخاص وإصابة 
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. جنــةوال يــزال املــدعي العــام اللبنــاين هــو الشخــصية الرئيــسية الــيت تتخاطــب معهــا الل   - ٤٦
التقريـر األخـري، شـهدت طلبـات املـساعدة املقدمـة إىل الـسلطات اللبنانيـة زيـادة                   صـدور   ومنذ  

هذه السلطات تلك الطلبات بـسرعة ومشوليـة،        لّبت  و .كبرية من حيث عددها ومدى تعقيدها     
  .تشكرها على تعاوهنااللجنة و

ت مـع قاضـي التحقيـق       وأثناء الفترة املشمولة بـالتقرير، عقـدت اللجنـة أيـضاً اجتماعـا              - ٤٧
لة احلريــــري ومــــع القــــضاة املكلفــــني بالقــــضايا األخــــرى املــــشمواغتيــــال املكلــــف بقــــضية 

   .اللجنة بوالية
ــق،    - ٤٨ ــة متــضي وإذ يتواصــل التحقي ــصة علــى     يف اللجن ــة املخت إطــالع الــسلطات اللبناني

 يف  اللجنـة أن مـسألة احتجـاز أفـراد        تـدرك   و. مضمون كل ما حتصل عليه من معلومات مهمـة        
ويف هـذا   . سـواها لبنان أو إطالق سراحهم تقع ضمن دائرة اختصاص السلطات اللبنانيـة دون             

تزويد السلطات اللبنانية بكل ما حتتاجه من معلومات الختـاذ قـرار        يف    اللجنة الصدد، استمرت 
هـا بـشأن   ءورفعت اللجنـة أيـضاً آرا   . االحتجاز بدون الرجوع إىل اللجنة    مسائل  مستقل بشأن   

  . إىل املدعي العامقضايا هذه ال
  

  اجلمهورية العربية السورية  - باء  
ــسابق،       - ٤٩ ــا ال ــذ صــدور تقريره ــة، من ــدمت اللجن ــة   ٢٤ق ــساعدة إىل اجلمهوري ــب م  طل

وقامــت  .هــذه الطلبــات ضــمن املهــل الزمنيــة الــيت حــددهتا اللجنــة  لّبــت الــيت  العربيــة الــسورية
   . املشمولة بالتقريرإىل البلد أثناء الفترةالسلطات السورية أيضا بتيسري إيفاد تسع بعثات 

وتعرب اللجنة عن تقديرها ملا اختذته السلطات السورية من ترتيبات لوجـستية وأمنيـة                - ٥٠
  . وال يزال التعاون من جانب السلطات السورية مرضياً عموماً. لتيسري بعثات اللجنة

ــة ا     - ٥١ ــة طلــب التعــاون الكامــل مــن اجلمهوري ــسورية يف إطــار وستواصــل اللجن ــة ال  لعربي
  . االضطالع بواليتها

  خرىاألدول ال  - جيم  
مــن أصــل طلبــات املــساعدة الــيت وجهتــها اللجنــة أثنــاء الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر      - ٥٢

ــا، ُوجِّــه ٦١٩وجمموعهــا  ــا إىل ٩٦ طلب ــة عــضوا غــري ٤٠ طلب ــة    دول ــة العربي لبنــان واجلمهوري
  . السورية
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وتــشكر اللجنــة الــدول .  إجيابيــةطلبــات اللجنــةعلــى األعــضاء الــدول  كانــت ردودو  - ٥٣
 كاملة ضـمن    ردوداألعضاء على دعمها املستمر والتزامها بعملها، وجتدد طلبها احلصول على           

  . التوقيت احملدد
  
   االنتقال إىل احملكمة  -خامسا  

رين  تــش٣٠ويف . ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣١تنتــهي واليــة اللجنــة احلاليــة يف    - ٥٤
ستكون جاهزة متامـاً لتبـدأ أعماهلـا        ، أعلن األمني العام أن احملكمة اخلاصة        ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
تمكينـها مـن مواصـلة      تطلب اللجنة متديد واليتها ل    ذلك،  يف ضوء   و. ٢٠٠٩مارس  / آذار ١يف  

  .  بانتظار مباشرة احملكمة اخلاصة عملهااحتقيقاهت
ــرة    - ٥٥ ــاء فت ــد، ســتنقل  هــذا وأثن ــةالتمدي ــدرجيياً إىل    عاللجن ملياهتــا وموظفيهــا وأصــوهلا ت

االنتقــال حبلــول موعــد مباشــرة احملكمــة اخلاصــة   االنتــهاء مــن عمليــة  تتطلــع إىل هــي الهــاي و
، سيستمر موظفو اللجنة يف عملهم طـوال هـذه الفتـرة، أي             )٨(وكما أعلن األمني العام   . عملها
   .٢٠٠٩ فرباير/ شباط٢٨حىت 
قال التـدرجيي ملكتـب املـدعي العـام االسـتعانة بـاملوظفني الـضروريني               وسيتيح هذا االنت    - ٥٦

وينبغـي اختـاذ مجيـع      . يف الهاي عندما تبدأ احملكمة اخلاصـة عملـها         ملباشرة العمل بشكل كامل   
  .التدابري لتجنب أي تأخري يف أعمال التحقيق املقررة هلذه الفترة

دأ رئـيس اللجنـة االضـطالع       بها، سـي  ويف اليوم الـذي تباشـر فيـه احملكمـة اخلاصـة عملـ               - ٥٧
   . عام ويتوىل قيادة التحقيقمبهامه كمدعٍ

 أي قرار اهتام قبل أن يتأكد املدعي العام من توافر أدلة كافيـة تراعـي احلـد         َرُدْصولن يَ   - ٥٨
   .إثباتهاهتام إىل قاضي التحقيق من أجل قرار وعندئذ، يرفع . طبقالقانوين امل

 يعـرض حملـة عامـة عـن آليـة التحقيـق واملقاضـاة               بيـاين رسـم    التقريـر  هذا   ويرد يف مرفق    - ٥٩
  .املزمع اعتمادها يف احملكمة

  ستنتاجات الا  -سادسا  
  . ال تزال اللجنة ملتزمة بالتحقيق يف اجلرائم املشمولة بواليتها  - ٦٠
 وقـد أعلـن األمـني    ،  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١وتنتهي الوالية احلالية للجنة يف        - ٦١

وبنـاء  . ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١عملـها يف    ستصبح جاهزة متاماً ملباشـرة      العام أن احملكمة اخلاصة     
__________ 

  )٨(  S/2008/734 ٢١، الفقرة.  
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لكــي تــتمكن مــن   ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٨حــىت لــب اللجنــة متديــد واليتــها  لــك، تطعلــى ذ
ــدون   ــدرجيياً إىل نقــل عملياهتــا وموظفيهــا وأصــوهل  مــن ، وانقطــاعاالســتمرار يف حتقيقاهتــا ب ا ت

  . الهاي
 يزال يتعّين االضطالع بالكثري من التحقيقات اإلضافية يف مجيع القـضايا املـشمولة              وال  - ٦٢

وبالتـايل، جيـب علـى املـدعي العـام أن يواصـل التحقيـق يف هـذه القـضايا مـا إن                      . بوالية اللجنـة  
علـى حنـو مـا يقتـضيه      ،احلريـري اغتيـال  يتوىل مهامه وذلك لكي حيـدد القـضايا املتـصلة بقـضية       

  .ي للمحكمة األساسالنظام
والتعاون الكامـل مـن جانـب       الدائم  وستحتاج اللجنة ومكتب املدعي العام إىل الدعم          - ٦٣

   .الدول األعضاء لتتمكن من االضطالع بالتحقيقات واملالحقات على حنو فّعال
وإذ تتواصـل املـسرية حنـو     .العدالـة متـسكه الفعلـي مبناصـرة    وقد أظهـر الـشعب اللبنـاين         - ٦٤

ــق العدالــ  ــذا التمــسك    ة، حتقي ــصاحب ه ــد أن ي ــة    ال ب ــة يف العملي ــرام االســتقاللية واحليادي احت
  .نتائج ُتقّرر سلفاًلوال  جلدول زمين يوضع مسبقاً ال يترك جمالحبيث القضائية، 
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  املرفق
  
  
  

/ ل كانون األو٣١متديد والية اللجنة
 ٢٠٠٩ديسمرب 

 كالنعم
 توقف أعمال اللجنةاللجنة

االنتقال التدرجيي إىل احملكمة اخلاصة للبنان تواصل التحقيق

مارس / آذار١مباشرة احملكمة اخلاصة للبنان عملها
٢٠٠٩ 

  املدعي العام
 يتوىل املدعي العام التحقيق

   الدول األخرى-تقدمي املساعدة 
  لسلطات اللبنانية ا-تقدمي املساعدة 

احلصول على األدلة من جلنة التحقيق الدولية املستقلة

  التحقيقات يف قضايا أخرىالتحقيق يف اغتيال احلريري

  يقرر املدعي العام توجيه االهتام

 يثبت قاضي التحقيق التهمة

 

  يقرر املدعي العام
تدعائهيصدر مذكرة بإلقاء القبض على املتهم أو باس  توجيه االهتام

  ميثل املتهم أمام الدائرة االبتدائية
  ال ميثل

 مل ُيسلَّم،)ب(وافق،)أ: (حماكمة املتهم غيابياً إذا
  توارى عن األنظار أو تعذّر عليه احلضور) ج(أو 

 مرافعة االدعاء

 مرافعة الدفاع

  على املأل وباألغلبية:احلكم

  حكم                         إدانة                      براءة          

االستئناف

 الدوائرالقلم الدفاع

ال يعترف بارتكاب
  اجلرم

يعترف بارتكاب
  اجلرم

 متصلة بقضية 
 اغتيال احلريري


