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 موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس ٢٠٠٥ نيــهوي/نار حزيــ١٦رســالة مؤرخــة   
 جملس األمن

 
الــذي أنشــأ جملــس األمــن ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥ القــرار  إىل انتبــاهكموجــهأتشــرف بــأن أ 

مبوجبه جلنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة واملكلفة بـالتحقيق يف عمليـة اغتيـال                
 مـن هـذا     ٤ ففـي الفقـرة      .ين شخصا آخر  ٢٠لبناين السابق، رفيق احلريري، و      رئيس الوزراء ال  
واســتجابة هلــذا .  بالكامــلإيل اجمللــس إبالغــه بتــاريخ شــروع اللجنــة يف عملياهتــا القــرار، طلــب

 اعتبـارا مـن اليـوم،        بالكامـل  الطلب، أخربكم يف هذه الرسالة بـأن اللجنـة شـرعت يف عملياهتـا             
 .٢٠٠٥ يونيه/ حزيران١٦املوافق 

ــت      ــد عّين ــون، فق ــا تعلم ــار١٦يف وكم ــايو / أي ــف م م ــيالســيد ِدتلي يس يف منصــب هل
ــإدارة أعمــال جلنــة التحقيــق   ــي الســيد موأجــرى. املفــّوض املكلــف ب ، بعــد أن وصــل إىل يسهل

مــايو، مباحثــات مــع الســلطات اللبنانيــة خبصــوص ســري أعمــال اللجنــة    / أيــار٢٦ يــوم بــريوت
التقصـي الـيت جـرت      ومعـت أثنـاء خمتلـف عمليـات التحقيـق           وشرع يف حبث املعلومات الـيت جُ      

 .بشأن جرمية االغتيال
يس من إجـراء مباحثاتـه بشـأن مـذكرة تفـاهم مـع           هلانتهى السيد مي  يف هذا األسبوع    و 

وسـعى جاهـدا إىل تعزيـز الفريـق املصـّغر      ). انظر املرفق(احلكومة اللبنانية، أرفقتها هبذه الرسالة     
وعـالوة  . وشرع يف إنشاء مقر اللجنة، آخذا يف احلسبان أمن موظفيهـا          الذي رافقه إىل بريوت     

على ذلك، كلّف فريقا من اخلـرباء يف املتفجـرات بفحـص خملفـات عمليـة الـتفجري الـيت أودت                
وقد تكّونت لدى اخلرباء فكرة عن عـدة        . حبياة السيد احلريري ومن معه من الضحايا اآلخرين       

يس هــو وزمــالؤه يف هلــيالتقــدم الــذي أحــرزه الســيد موبفضــل . نقــاط حامســة يف هــذا الشــأن
 .أعماهلم، أخربين بأن اللجنة ستشرع اليوم فعال يف عملياهتا

، سـأُقدم تقريـرا شـفويا إلطـالع         )٢٠٠٥ (١٥٩٥ من القرار    ٩ووفقا ألحكام الفقرة     
 . أعمال اللجنة مرة كل شهرين اعتبارا من هذا اليومتطوراجمللس على 

 عنانكويف ) توقيع(
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 املرفق 
مذكرة تفاهم بني حكومة اجلمهورية اللبنانية واألمم املتحدة حول سبل التعـاون     

 للجنة التحقيق الدولية املستقلة
  

 إن حكومة اجلمهورية اللبنانية واألمم املتحدة، 
، الـيت أنشـئت مبوجـب    )�اللجنـة �( أن على جلنة التحقيق الدولية املسـتقلة         إذ تؤكدان  

، مسـاعدة السـلطات اللبنانيـة يف التحقيـق الـذي جتريـه يف               )٢٠٠٥ (١٥٩٥ ر جملس األمـن   ارق
 يف بـريوت، لبنـان،   ٢٠٠٥فرباير / شباط١٤مجيع جوانب العمل اإلرهايب الذي حصل بتاريخ    

 والذي أودى حبياة رئيس جملس الوزراء السابق رفيق احلريري وغريه من األشخاص،
عام من القائم باألعمال بالوكالة للبنان لـدى        بالكتاب املوجه إىل األمني ال     وإذ تذكران  

للتعـاون الكلـي مـع      ) �احلكومة�(األمم املتحدة مبديا فيه استعداد حكومة اجلمهورية اللبنانية         
اللجنـــة يف إطـــار ســـيادة لبنـــان ونظامـــه القـــانوين، كمـــا تـــذكران باالجتماعـــات بـــني اللجنـــة 

 واحلكومة اليت أعيد تأكيد هذه النية خالهلا،
 أنه يعود للجنة أن حتدد أصول اإلجراءات اخلاصة هبـا علـى أن   تؤكدان من جديد  وإذ   

 تأخذ يف االعتبار القانون اللبناين واإلجراءات القضائية املعمول هبا يف لبنان،
 :ا على ما يليتقد اتفق 
  النيابة العامة التمييزية، املمثلة مبدعي عام التمييز أو نوابه العـامني الـذين             تؤمِّن - ١ 

يفوضهم هلذا الغرض، التنسيق والتعاون املناسب بني اللجنـة وقاضـي التحقيـق العـديل املكلـف                 
 بامللف القضائي وبالتحقيق يف القضية؛

 رئيس الغرفـة اجلزائيـة لـدى حمكمـة التمييـز التعـاون بـني اللجنـة ووزارة                  يؤمِّن - ٢ 
مـور أخـرى، تقـدمي املشـورة        العدل والوزارات املعنية األخرى، ويشمل هذا التعاون، من بـني أ          
 بشأن اإلجراءات املناسبة واملقررة يف القانون اللبناين جلمع األدلة؛

ــة أن التضــمن  - ٣  ــدخل يف   احلكوم ــة خاضــعة ألي ت ــ تكــون اللجن اق إجنــاز يس
 :التحقيق وأن توفر هلا كل مساعدة ضرورية لتنفيذ مهمتها، مبا يف ذلك

ــلم )أ(   ــلطات  تسـ ــازة السـ ــا يف حيـ ــع مـ ــة   مجيـ ــة وثائقيـ ــة مـــن أدلـ اللبنانيـ
ن القضية وذلك بأقرب وقت ممكـن       أومعلومات مادية أو واردة يف شهادة الشهود بش       

كمـا تسـلم    . أيام تلي توقيع مذكرة التفاهم هـذه      ) ٣(ويف أقصى حد يف غضون ثالثة       
هود قــد حتصــل للجنــة أي معلومــات وأدلــة وثائقيــة أو ماديــة أو واردة يف شــهادة الشــ 
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السلطات اللبنانيـة عليهـا بعـد توقيـع مـذكرة التفـاهم هـذه يف أقـرب وقـت ممكـن ويف                       
 أيام بعد احلصول عليها؛) ٣(أقصى حد يف غضون ثالثة 

دلــة إضــافية، ســواء أن ُتمــنح اللجنــة الســلطة جلمــع أي معلومــات وأ  )ب(  
 قـد تعتـرب اللجنـة        مادية، واحلق يف طلب أي إجراءات قضائية أخرى        كانت وثائقية أو  

  أدناه؛٤أن هلا عالقة بالتحقيق الذي جتريه، وفقا ملا هو وارد يف املادة 
 حرية التنقل يف مجيع أحناء األراضي اللبنانية؛ )ج(  
 الدخول من دون عائق إىل مجيع األماكن واملؤسسات؛ )د(  
ــة        )هـ(   ــة واحمللي ــن الســلطات احلكومي ــثلني ع ــاء واســتجواب مم ــة للق احلري

ــة وغريهــا مــن       والســلطات العســكرية ورؤســاء اجملموعــات واملنظمــات غــري احلكومي
املؤسسات وأي شخص قـد ترغـب اللجنـة يف االسـتماع لشـهادته مـن أجـل التحقيـق             

 وذلك يف حميط آمن وسري وهادئ؛
اختاذ ترتيبات أمنية مناسبة ملـوظفي اللجنـة ولوثائقهـا مـن دون تقييـد                )و(  

  الذي جتريه؛حرية تنقلها أو التحقيق
تطلب اللجنة، عرب املراجع املختصة ووفقا لقـانون أصـول احملاكمـات اجلزائيـة        - ٤ 

اللبناين، استدعاء مجيع الشهود واألشخاص ذات الصلة بـالتحقيق وغـري ذلـك مـن اإلجـراءات                 
 للجنـــة أن تقـــوم باســـتجواب شـــهود مـــن دون أن تطلـــب تـــدخل هإال أنـــ. القانونيـــة الالزمـــة

 انية، إذا اعتربت ذلك ضروريا؛السلطات اللبن
ميكن أن تشارك اللجنة يف أي حتقيـق لـه صـلة بالقضـية، سـواء مت بنـاء لطلبـها           - ٥ 

وحيــق هلــا إعطــاء التوجيهــات للســلطات املختصــة بشــأن أي عمــل جيــب، أو ال جيــب،    . ال مأ
 وميكــن أن. القيــام بــه خــالل هــذه التحقيقــات هبــدف احلفــاظ علــى األدلــة أو احلصــول عليهــا  

يشارك قاضي التحقيق العديل، بناء علـى طلـب اللجنـة وفـق مـا تعتـربه ضـروريا، يف إجـراءات                      
التحقيق مبا يف ذلك الزيـارات إىل مكـان اجلرميـة ويف عمليـات التفتـيش والبحـث ويف اسـتماع                     

 الشهادات اليت قد تطلبها اللجنة؛
ــامج    - ٦  ــة وضــع برن ــة، إمكاني ــة تــدرس وزارة العــدل، بالتشــاور مــع اللجن  حلماي
 الشهود؛
تسلم اللجنة إىل قاضي التحقيق العديل يف غضون ثالثة أيام مـن إجنـاز عملـها                - ٧ 

مجيع األدلة القضائية اليت تكـون قـد حصـلت عليهـا خـالل حتقيقهـا لكـي يصـار إىل اسـتعماهلا                       
نـة أن   غري أنـه ميكـن للج     . أمام القضاء اللبناين وفق ما يكون ذلك مناسبا، طبقا للقانون اللبناين          
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تقوم، خالل التحقيقات اليت جتريها وعندما ترى ذلك مناسبا، بتزويـد قاضـي التحقيـق العـديل                 
 بنسخة عن األدلة اليت مجعتها؛

حتترم احلكومة يف مجيع األوقـات السـرية التامـة للتحقيـق وكـل نـواحي عمـل                   - ٨ 
 اللجنة؛

 حمــيط آمــن تــوفر احلكومــة مــن دول مقابــل املكــان املناســب لعمــل اللجنــة يف  - ٩ 
وسري وهادئ وتعمل على صيانة حرمته، وتوفر هلا كـذلك، بنـاء علـى طلـب اللجنـة، مواقـع                    
مؤقتة بديلة وفق الضرورة إلجراء استجوابات واالستماع إىل شـهادات تقتضـي تـدابري خاصـة                

 جلهة األمن والسرية؛
بغيــة ســري التحقيــق بشــكل مســتقل، تطبــق احلكومــة علــى اللجنــة وأعضــائها    - ١٠ 

 املتعلقة بامتيازات األمـم املتحـدة وحصـاناهتا         ١٩٤٦وممتلكاهتا ومستنداهتا وأصوهلا اتفاقية عام      
 ؛١٩٤٩مارس / آذار١٠واليت انضمت إليها اجلمهورية اللبنانية بتاريخ 

يســوى أي خــالف قــد ينشــأ حــول تفســري مــذكرة التفــاهم هــذه مــن خــالل   - ١١ 
ذ لــدى توقيعهــا وتبقــى نافــذة لغايــة اســتكمال  وتــدخل هــذه املــذكرة حيــز التنفيــ . املفاوضــات
 .أعمال اللجنة

 
سـختني أصـليتني     علـى ن   ٢٠٠٥  من العام  يونيه/ حزيران --ُحررت يف بريوت بتاريخ      

 .باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية وتتمتع مجيع النصوص باحلجية نفسها
عن األمم املتحدة عن حكومة اجلمهورية اللبنانية

 وزير العدل
 خالد قباين

املفوض
ديتلف ميلهيس

 


