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 موجهـة مـن األمـني العـام إىل     ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ١٢رسالة مؤرخة     
 رئيس جملس األمن

  
جلنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة        الـذي أعدتـه     أتشرف بأن أحيـل طيـه التقريـر الـسادس            

 ،)٢٠٠٥ (١٦٤٤  و،)٢٠٠٥ (١٦٣٦و ، )٢٠٠٥ (١٥٩٥عمــال بقــرارات جملــس األمــن   
 ).٢٠٠٦ (١٦٨٦ و

ــيــصف و  ــسابق     التقري ــذ إصــدار تقريرهــا ال ــة من ــه اللجن املــؤرخ ر التقــدم الــذي أحرزت
يف التحقيق يف اغتيال رئيس الـوزراء اللبنـاين الـسابق      ) S/2006/760 (٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٢٥

 ضحية أخرى، ويف تقدمي املساعدة التقنية للـسلطات اللبنانيـة يف التحقيـق    ٢٢رفيق احلريري و  
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١ة أخرى ارتكبت يف لبنان منذ الذي جتريه يف اعتداءات معين

يف مؤقتـا  الـيت كانـت قـد انتقلـت إليهـا      وخالل هذه الفترة، عادت اللجنة من قـربص،     
قاعـدة عملياـا   واسـتقرت يف  ، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣يوليه إىل / متوز٢٢لفترة من   ا

قدم التقرير معلومـات عـن عمـل اللجنـة املـستمر      وي. ستأنف عملياا كاملة  لتالرئيسية يف لبنان    
 علــى حتديــد هويــة اجلنــاة هــاتركيزويف قــضية احلريــري العــديل تحقيــق الذي األولويــة يف جمــال 

. ، مبــا يف ذلــك إقامــة الــروابطالقــضايا األربــع عــشرة تقــدمي مــساعدا التقنيــة بــشأنومواصــلة 
ــة،    ــك، شــرعت اللجن ــا وإضــافة إىل ذل ــيت كل طبق ــة ال ــا  للوالي  ــا ــدمي   فه ــن، يف تق جملــس األم

االغتيـال املأسـاوي الـذي راح    يف  ية فيمـا جتريـه مـن حتقيـق      لسلطات اللبنان إىل ا املساعدة التقنية   
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١ يف وزير الصناعة يف لبنان ضحيته بيار اجلميل

ــا      ــى م ــة عل ــوظفي اللجن ــدوه وأود أن أشــكر م ــان  أب ــن تف ــتثنائي م ع االضــطاليف اس
سـيما يف ضــوء احلالـة األمنيــة املتقلبـة الــسائدة يف لبنــان     بعملـهم يف خــضم ظـروف صــعبة، وال  

 .خالل الفترة املشمولة بالتقرير



S/2006/962
 

2 06-65431 
 

برامريتز علـى دوره القيـادي املـستمر يف مواصـلة التحقيـق             سريج  د أيضا أن أشكر     ووأ 
 .اوا معها، وحكومة لبنان على الدعم املستمر الذي تقدمه للجنة وتعاالعتداءيف 

وسـأحيل يف  . وأكون ممتنا لو تفـضلتم بعـرض هـذه املـسألة علـى أعـضاء جملـس األمـن           
 .الوقت نفسه هذا التقرير إىل حكومة لبنان

 عنان. كويف ع) توقيع(
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 املرفق
التقرير السادس للجنة التحقيق الدوليـة املـستقلة املنـشأة عمـال بقـرارات جملـس                 

 )٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥األمن 
  

 بريوت           سـريج برامـريتـز
   ٢٠٠٦ديسمرب  /انون األول  ك ١٢           رئيس اللجنة

 موجز 
) ٢٠٠٥ (١٦٤٤يف القــرار ،  جلنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلةطلــب جملــس األمــن إىل 
ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول١٥امل ــدم الــ    ٢٠٠٥دي ــس عــن التق ــرا إىل ال ــدم تقري ذي ، أن تق

 .حترزه، مبا يف ذلك ما تلقاه من تعاون من السلطات السورية، وذلك كل ثالثة أشهر
ويلخص هذا التقرير ما أحرزته اللجنة من تقدم يف أنشطة التحقيق اليت اضطلعت ـا                

شــهدت هــذه قــد و. ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٠ســبتمرب و / أيلــول٢٥يف الفتــرة بــني 
مؤقتــا يف الفتــرة مــن قــد انتقلــت إليهــا كانــت الــيت ان مــن قــربص، الفتــرة عــودة اللجنــة إىل لبنــ

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣يوليه إىل /متوز ٢٢
اغتيـال  انعكـست يف    تعمل يف بيئـة سياسـية متقلبـة،          وهي   ومنذ عودة اللجنة إىل لبنان     

الـوطين  االهتمـام   تركيـز   ، و ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢١ يف   ، وزير الـصناعة   ،بيار اجلميل 
 .والدويل على إنشاء حمكمة خاصة للبنان

بـه اللجنـة يف قـضية احلريـري منـصبا علـى جمـاالت        تضطلع وظل مسار التحقيق الذي      
، العــديلتحليــل التطــوير األدلــة اموعــة مــن مــسرح اجلرميــة باالســتناد إىل التحقيــق و   : ثالثــة

ــق  ــب ارتباطــات  جبوااجلنــاة احملــتملني، ومجــع األدلــة املتعلقــة     يف والتحقي . القــضية وســياقها ن
، بتعاون وثيق مـع اجلهـاز القـضائي اللبنـاين، االضـطالع بـدور اسـتباقي                  أيضا وواصلت اللجنة 

 .األخرىالقضايا األربع عشرة يف 
ــه جملــس األمــن  أدى قــد و   تــشرين ٢٢رســالة مؤرخــة  اغتيــال بيــار اجلميــل إىل توجي

تقـدم املـساعدة التقنيـة إىل الـسلطات اللبنانيـة           إىل اللجنة أن    يطلب فيها   ،  ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
ــيعا للواليـــة الـــواردة يف قـــرار   . يف قـــضية اجلميـــل  ١٦٤٤جملـــس األمـــن وشـــكل ذلـــك توسـ

تعلــــق بــــالتحقيق يف فيمــــا ي) ٢٠٠٦ (١٦٨٦ هيف قــــرارتوســــيعها والـــيت جــــرى  ، )٢٠٠٥(
ــداءات  ــذ    االعتـــ ــان منـــ ــة يف لبنـــ ــرى املرتكبـــ ــة األخـــ ــشرين األول١اإلرهابيـــ ــوبر/ تـــ  أكتـــ

ــدعم يف       .٢٠٠٤ ــك ال ــا يف ذل ــة، مب ــساعدة التقني ــدمي امل ــة للطلــب بتق ال اــواســتجابت اللجن
 .إليها، وإجراء املقابالت مع الشهود، ومجع األدلة وحتليلها، وفقا ملا طلب العديل
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بني اللجنة والسلطات اللبنانيـة يف مجيـع األمـور          على حنو وثيق    وظل التفاعل متواصال     
فيمـا يتعلـق    اجلمهورية العربية الـسورية      اللجنة تتلقى الدعم من      تزال وال. ذات الصلة بواليتها  

. بتقــدمي املعلومــات وتيــسري إجــراء املقــابالت مــع األفــراد املوجــودين علــى األراضــي الــسورية  
ها مـن دول أعـضاء أخـرى تلبيـة لطلباـا،            تـ  تالحظ اللجنة املساعدة اليت تلق     وإضافة إىل ذلك،  

 تلك املساعدة يف الوقت املناسب ألن ذلك عامـل حاسـم يف تقـدم                تقدمي ضرورةوتشدد على   
 .التحقيق
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.االستنتاجات -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١١٩٢٩-١١٤

 



S/2006/962
 

6 06-65431 
 

 
 مقدمة  –أوال  

ــر ع  - ١  كــانون ١٥املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤مــال بقــرار جملــس األمــن  يقــدم هــذا التقري
أن تقــدم  ، الــذي طلــب فيــه الــس إىل جلنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلة ٢٠٠٥ديــسمرب /األول

تقريرا إىل الس كل ثالثة أشهر عـن التقـدم احملـرز يف حتقيقهـا، وعـن مـسائل التعـاون، مبـا يف                   
ويقدم هذا التقرير، الـذي يـشكل رابـع تقريـر       . ةذلك ما تلقاه من تعاون من السلطات السوري       

، حملة عامة عن املسائل املبينة يف التقارير الـسابقة، ويالحـظ التقـدم الكـبري                ٢٠٠٦يقدم يف عام    
ــة، وكــذلك العناصــر    ــدة احملــرز يف أعمــال اللجن ــشفة اجلدي ــذ تقريرهــا األخــري املــؤرخ   املكت من

 ).S/2006/760 (٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٢٥ 
الـيت كانـت قـد انتقلـت        الل الفترة املـشمولة بـالتقرير، عـادت اللجنـة مـن قـربص،               وخ - ٢

ونظـرا  .  يف لبنـان امؤقتا ملـدة شـهرين ونـصف ألسـباب أمنيـة، مـن أجـل مواصـلة عملياـ            إليها  
البيئــة املؤقتــة، مل يكــن لتغــيري املوقــع ســوى تــأثري ضــئيل علــى زخــم  تلــك العمــل يف الســتمرار 

 .جنةالتحقيق الذي جتريه الل
ــان بالتقلــب     - ٣ ــسياسي األوســع يف لبن ــاخ ال ــسم املن ــيت   . وات ــق ال ــشطة التحقي ــأثرت أن وت

 ،اغتيـال بيـار اجلميـل     متـثال يف    األمنيـة حبـدثني رئيـسيني،       متطلباا  اضطلعت ا اللجنة وكذلك     
إنـشاء حمكمـة    أحـاط مبـسألة     مـا    ، ويف نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢١ يف بـريوت يف      ،وزير الـصناعة  

 .اهتمام وطين ودويل من بنانخاصة لل
بـه اللجنـة يف قـضية احلريـري منـصبا علـى جمـاالت               تضطلع  وظل مسار التحقيق الذي      - ٤

ــة ــة اموعــة مــن مــسرح اجلرميــة باالســتناد إىل التحقيــق و   : ثالث ، العــديلتحليــل التطــوير األدل
وخـالل  . ضية وسـياقها القـ جبوانب ارتباطات اجلناة احملتملني، ومجع األدلة املتعلقة    يف  والتحقيق  

 الـسابقة،  هـا األشهر الثالثة األخرية، واصـلت اللجنـة مجيـع مـشاريع التحقيـق احملـددة يف تقارير       
مــع التــشديد علــى الــدوافع وراء اغتيــال رفيــق احلريــري، واملــسائل املرتبطــة بأمحــد أبــو عــدس، 

لــوغ هــذه  وســعيا إىل ب. العــديلتحليــل الاألخــرى، واألربــع عــشرة  بــني القــضايا  الــروابط و
 . مقابلة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير٦٠األهداف، أجرت اللجنة 

ــق   ويف - ٥ ــا يتعل ــع عــشرة  م ــة    بالقــضايا األرب ــشأا مــساعدة تقني ــة ب ــيت تقــدم اللجن إىل ال
، )٢٠٠٦ (١٦٨٦ هالسلطات اللبنانية وفقا للوالية املنقحة الصادرة عـن جملـس األمـن يف قـرار     

 .خالل هذه الفترة املشمولة بالتقريراهلدف احملددة الست ءات االعتداركزت اللجنة على 
انظــــر  (٢٠٠٦نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٢٢وبنــــاء علــــى طلــــب جملــــس األمــــن يف  - ٦

(S/2006/915     اإلدارة والتنفيـذ    ىلفـور إىل ختـصيص مـوظفني علـى مـستو          ، انربت اللجنة علـى ا 
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 الـسلطات اللبنانيـة فيمـا يتعلـق باغتيـال          من مواردها القائمة من أجل تقدمي املساعدة التقنية إىل        
 .الوزير بيار اجلميل

العمـل الـيت تربطهـا بالـسلطات اللبنانيـة يف           عالقة  متانة  على  حتافظ   اللجنة   انفكت وما - ٧
وتظــل مــساعدة الــدول األخــرى أيــضا ضــرورية إلجنــاح  . مجيــع املــسائل ذات الــصلة بواليتــها 

الدول األعـضاء يف طائفـة      عدد من   ، مساعدة من    عملها، وقد تلقت اللجنة، على وجه العموم      
حاالت تأخري وانعـدام اسـتجابة   من بيد أا عانت أيضا  .  والتحليل التحقيقواسعة من جماالت    

تقـدمي   املـساعدة مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف       يلقـ تيف  اللجنة  تستمر  و. من بعض الدول  
ومـا بـرح هـذا      . ين على األراضي الـسورية    قابالت مع أفراد موجود   املعلومات وتيسري إجراء    امل

 .التعاون يشكل عنصرا مهما يف العمل اجلاري الذي تضطلع به اللجنة
يف ضوء إنشاء حمكمة خاصـة للبنـان، وهـي تتـوخى القيـام              عملها  وتقوم اللجنة بتقييم     - ٨

ج وتــنظم اللجنــة نــوات. بأنــشطة ختطــيط مــستقبال تيــسريا لالنتقــال إىل حمكمــة مــن هــذا القبيــل  
حتقيقها وأدلتها وبياناا وملفاا على حنو يكفل االسـتمرارية وميكّـن احملكمـة مـن االسـتناد إىل       

تبـزغ  إذا كـان هلـذه احملكمـة أن    هذه املوارد والشروع يف عملها بطريقة سلسة قـدر اإلمكـان،           
 . وعندما يتم ذلكإىل الوجود

ة بـالتقرير بغيـة زيـادة قــدرات    أمـا اجلهـود املتجـددة الـيت بـذلت خـالل الفتـرة املـشمول         - ٩
املرتبطـة بـالتحقيق والتحليـل واألمـن        الكبرية  اللجنة ومواردها متكينا هلا من مواجهة التحديات        

الفوريـة وغريهـا مـن التحـديات املتـصلة بواليتـها اآلخـذة يف التوسـع، فقـد            /والترمجة التحريريـة  
تعـيني   مـن أجـل      كـبرية لجنة جهودا   وعلى سبيل املثال، بذلت ال    .  اآلن حىتأمثرت نتائج إجيابية    

 يف ٢٩موظفني جـدد لـشغل الوظـائف الدوليـة، ممـا أسـفر عـن هبـوط يف معـدل الـشواغر مـن                        
 .ديسمرب/ يف املائة يف كانون األول١٩أغسطس إىل /املائة يف آب

يف حتقيقاــا، وبنــاء علــى ذلــك، تــرى اللجنــة حرجــة وقــد وصــلت اللجنــة إىل مرحلــة  - ١٠
 لبنان أن إتاحة املعلومـات املتعلقـة بالـشهود واملـشتبه فـيهم للعمـوم يتنـاىف مـع            واملدعي العام يف  

مبدأي الرتاهة والعدالة ويقـوض الغـرض املرجتـى مـن أي قـضية تعـرض علـى احملكمـة بـل يـضر                 
واللجنــة تــرى أن هــذا املوقــف ميثــل النــهج العــادي املتبــع يف التحقيقــات  . ككــل ــذه القــضايا

يف وضــع ســيما أولئــك الــذين يعتــربون   مؤاتيــة تتــيح للــشهود، والالــذي خيلــق أيــضا ظروفــا  و
للتواصـل مـع   يتقـدموا  أو املعلومات الـيت حبـوزم، أن   /ملناصب اليت يشغلوا وبسبب احساس  

 .اللجنة يف ظروف من السرية
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 التقدم احملرز يف التحقيقات -ثانيا  
تحقيـق الـذي جتريـه اللجنـة يف         خالل هذه الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مـا بـرح مـسار ال               - ١١

أوال، تطــوير . آخــرين يركــز علــى أهــداف ثالثــةشخــصا  ٢٢قــضية اغتيــال رفيــق احلريــري و 
يف ؛ ثانيـا، التحقيـق      العـديل تحليـل   الاألدلة اموعة من مسرح اجلرميـة باالسـتناد إىل التحقيـق و           

بلـوغ  ودعمـا ل . ية وسـياقها القـض جبوانـب ارتباطـات    املتعلقـة  اجلناة احملتملني؛ ثالثا، مجـع األدلـة    
 مقابلـة   ٤٦ هذه األهداف، أجرت اللجنة ضمن األعمال التنفيذية األخرى الـيت اضـطلعت ـا             

 .خالل الفترة املشمولة بالتقرير
ــق   - ١٢ ــا يتعل ــشرة   وفيم ــع ع ــضايا األرب ــدم  بالق ــيت تق ــة ال ــة إىل   اللجن ــساعدة تقني ــشأا م ب

باالعتــداءات الــستة  مقابلــة إضـافية تتعلــق  ١٤الـسلطات اللبنانيــة، اضــطلعت اللجنـة مبــا عــدده   
التحقيــق يف كــل قــضية علــى حنــو  : ، مــع التركيــز علــى هــدفني رئيــسيني اثــنني اهلــدفاحملــددة 
قـضية  القـضايا أو أي     قامـة روابـط بـني كـل         مع القضايا األخـرى، توخيـا إل      ، وبالتزامن   منفصل

على حنو تدرجيي يف أنـشطة      دماجها  ، فيجري إ  املتبقيةالثمان  قضايا  الأما  . احلريريمنها وقضية   
 .اجلناة عرب القضاياوالروابط بني التحقيق، مع التركيز على طريقة العمل 

العـشرين الـيت   املـشاريع  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصـلت اللجنـة العمـل علـى              - ١٣
 وراءالكامنــة الــدوافع علــى وعلــى وجــه اخلــصوص، ركــزت اللجنــة  . اتــشكل إطــار حتقيقاــ 

ــن      ــني ســت م ــروابط ب ــري، وال ــال احلري ــع عــشرة  اغتي ــضايا األرب ــشأن أمحــد   الق ــق ب ، والتحقي
، ووسـعت نطـاق عملـها يف هـذا الـصدد،            العـديل تحليـل   العـدس واألفـراد ذوي العالقـة، و        أبو

 . من أجل املساعدة على حتديد هوية اجلناةوذلك
ي، وميكـن مـن إدارة عـبء        ويتيح هذا الترتيب لألولويات بناء القضايا على حنو منطقـ          - ١٤

في هذه الفترة املشمولة بالتقرير، على سبيل املثـال، تـضاعف رصـيد البيانـات               ف. العمل املتزايد 
هذا الكم اهلائل من املعلومـات احملـصلة   ملسايرة  اإللكترونية، مما خلق مهام إدارة وحتليل إضافية        

 .حديثا
قـضية  يف  أجريت  اليت  ابالت الستني   باملقوباملثل، كان عبء العمل ضخما فيما يتصل         - ١٥

واسـتغرقت كـل مقابلـة علـى حـدة          . ترة املشمولة بالتقرير  فاحلريري والقضايا األخرى خالل ال    
املقـابالت  وقـائع   تـدون   يوم، وبلغ أحيانا عـدد الـصفحات الـيت          الما معدله يوما واحدا ونصف      

 كـبريا، كمـا يقتـضي       ويتطلب اإلعـداد للمقـابالت وقتـا      .  لكل مقابلة   صفحة ٥٠ينيف عن    ما
ويف هـذا  . حتليل املضمون وإدماج املعلومات بعد مجعها يف السياق األوسع للقضية وقتا طـويال      

تعمـل علـى    لـديها   السياق، ما برحت اللجنة تستفيد مـن وجـود أفرقـة متعـددة االختـصاصات                
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ت دون كفــل هــذا النــهج مرونــة يف االســتجابة لألولويــايو.  التابعــة هلــامجيــع مــشاريع التحقيــق
 .تأخري أو انتقاص من نوعية النواتج

اللجنــة بــدأت ، ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢وبنــاء علــى طلــب جملــس األمــن يف  - ١٦
ــة    ــضا يف تقــدمي املــساعدة التقني ــار اجل   إىل اأي ــال بي ــق باغتي ــة فيمــا يتعل ــسلطات اللبناني ــل يف ل مي

اآلن تقـدمي مـساعدة      حـىت    اضـطُلع بـه   ويشمل العمـل الـذي      . ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢١
 . مقابلة لتحديد اهلوية١٣وإجراء العديل ال اضافية يف إ

 
 التحقيق يف اغتيال احلريري –ألف  

 
  اجلرمية واملسائل املرتبطة بهمسرح – ١ 

 
  اجلرميةسرح املتعلقة مبالعدليةدراسة األدلة   

، ٢٠٠٦يونيــه /يف حزيــران اجلرميــة مــسرح يف العدليــةعقــب االنتــهاء مــن مجــع األدلــة  - ١٧
ــة ال    ــهائي مــن خــرباء األدل ــر الن ــة التقري ــةتلقــت اللجن . ذلــك املــشروع الــذين شــاركوا يف عدلي

ويتضمن التقرير املفـصل العديـد مـن االسـتنتاجات الـيت تتفـق مـع أعمـال سـابقة خلـرباء األدلـة                        
رميـة ويقـدم    ي اتبعـه منفـذو اجل     ذب العمـل الـ    و، ويؤكد الفرضـيات الرئيـسية بـشأن أسـل         العدلية

 .معلومات جديدة مل تكن اللجنة على علم ا يف السابق
ومن بني االستنتاجات املستمدة من التقرير، تأكد أنه مل حيـدث سـوى انفجـار واحـد                  - ١٨

فقــط، وأن شــاحنة ميتسوبيــشي هــي الــيت كانــت حتمــل جهــاز الــتفجري املرجتــل وأن االنفجــار   
 .ملركبةالتحميل يف اصدر من داخل منصة 

وتبني التحقيقـات الـيت أجريـت داخـل احلفـرة الـيت خلفهـا االنفجـار وجـود مـنخفَض                      - ١٩
 الـصخرية يف تلـك   التربـة وقـد سـحنت   . يف منطقـة حمـددة   أخـرى    سـنتمترا    ٤٠مستطيل بعمـق    

املنطقــة وحالــت إىل الــسواد، ممــا يــدل علــى أــا تعرضــت إىل ضــغط مرتفــع ودرجــات حــرارة 
ن الشاحنة ذاا وضعت آخر األمر على حنـو منحـرف قلـيال عـن            وبينت هذه املالحظة أ   . عالية

ــات   ــاقي العرب ــصفوفةب ــق خباصــيات أخــرى       . امل ــدة تتعل ــات جدي ــضا معلوم ــر أي ــدم التقري ويق
للمتفجرات والشاحنة ستواصل اللجنة التحقيـق فيهـا علـى مـدى الفتـرة الـيت سـيغطيها التقريـر             

 .املقبل
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 لق باملتفجراتنتائج التحقيقات حىت اآلن فيما يتع  
 العديــد مــن العينــات املــأخوذة مــن جــدار احلفــرة الــيت   ، أشــار٢٠٠٥مــارس /يف آذار - ٢٠

ــادة ثالـــث نتر  ــود مـ ــار إىل وجـ ــا االنفجـ ــوين يـــتخلفهـ ــرة) TNT( التولـ ويف تـــشرين . املتفجـ
، أظهرت املـسحات املـأخوذة مـن احملـور اخللفـي وإطـار العجلـة والعمـود            ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

 ثالثــي نتريــت األمــني شاحنة ميتسوبيــشي كــانتر وجــود كميــات كــبرية مــن مــادة   املرفقــي للــ
)RDX (ثالثـي نتريـت   ، إضـافة إىل وجـود مـادة    العدليـة وكـشف آخـر حتليـل لألدلـة         . املتفجرة

مخاســي اإليريثريتــول ثالــث : يف شــفري العجلــة اخللفيــة، وجــود املــواد املتفجــرة) RDX (األمــني
 بتركيــز )DNT(وثــاين نتريــت التولــوين  ) TNT( التولــوين ، وثالــث نتريــت) PETN(النتريــت 

 ).حامض البكريك) (TNP(ترينيتروفينول أقل، إىل جانب مسحة من مادة 
وقد أجري تقدير لنسب التركيز بني املتفجرات، حيث حسبت فيـه النـسبة بـني مـادة                  - ٢١

RDX ــادة ــادة  PETN وم ــني م ــاديت RDX وب ــذه فوجــود . ١ إىل ١٠ بنحــو TNT/DNT وم ه
 والنظر يف هذه النسب يدعم بقوة االفتـراض الـذي يفيـد بـأن          RDXمادة  الكميات الكبرية من    

 RDXوتتـسم مـادة   .  قد اسـتخدمت يف اهلجـوم  RDXمادة مادة شديدة االنفجار مصنوعة من  
بأــا قويــة وشــديدة االنفجــار ميكــن اســتخدامها إمــا وحــدها أو بــاالقتران مــع مــواد أخــرى،    

 . يف التطبيقات العسكرية مثالجيعلها مفيدة مما
ووفقــا للتحاليــل الــيت أجريــت حــىت اآلن بتكليــف مــن اللجنــة، بــرز افتراضــان بــشأن     - ٢٢

 ومـادة   RDXويفيد االفتراض األول بأن العبـوة الرئيـسية كانـت مكونـة مـن مـادة                 . املتفجرات
TNT    لتفجري  ل سلك مع استخدام)PETN (       فتـراض  ويـذهب اال  . للـربط بـني العبـوات املتفجـرة

 RDXخلـيط مـن     ( ومـادة مسـتكس      TNTالثاين إىل أن عبوة املتفجرات كانت مكونة من مـادة           
 اإلرهابيـة داخـل   الـتفجريات ، وهي مادة متفجرة استخدمت سابقا بشكل واسع يف  )PETNو  

 .املنطقة وخارجها
 

 نتائج التحقيقات حىت اآلن فيما يتعلق بنظام التفجري  
لق بنظام التفجري أن إحداث تفجـري لكـي يوقـع أثـره علـى مركبـة                ترى اللجنة فيما يتع    - ٢٣

 وهـو مـا يـستبعد إمكانيـة اسـتخدام آليـة        ،متحركة يتطلب درجـة عاليـة مـن الدقـة يف التوقيـت            
ذلـك أن آليــات التـأخري الــزمين تـدمج أجهــزة توقيـت ميكانيكيــة أو كهربائيــة     . التـأخري الــزمين 

ويف هـذه احلالـة، يكـون اسـتخدام         . تـرة زمنيـة حمـددة     كيميائية ال تعمل سوى بعد انقـضاء ف        أو
أكثـر احتمـاال بـسبب      ) “مفجـر انتحـاري   ”رمبـا   (آلية للتحكم عن بعـد أو آليـة نـسف مباشـر             

بيد أن اللجنة ترى أن احتمـال اسـتخدام آليـة للـتحكم عـن بعـد يف                . ضرورة الدقة يف التوقيت   
 .هذه احلالة بعيد جدا لعدد من األسباب
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عت مجيع القطع اإللكترونية اليت عثر عليها يف موقع اجلرميـة لتحليـل اخلـرباء       أوال، خض  - ٢٤
وخلُصت اللجنـة إىل أن أيـا مـن تلـك القطـع مل يـصدر عـن آليـة للـتحكم عـن بعـد يف تـشغيل                             

 .جهاز تفجري مرجتل
ثانيا، تبني أن اثنني من األجهزة اإللكترونيـة الثالثـة للتـدابري املـضادة يف موكـب رفيـق                    - ٢٥

وكـان دور هـذه     . احلريري كانتا على األرجح تعمالن بصورة جيدة وقـت حـدوث االنفجـار            
األجهزة هو تشويش اإلشـارات الـيت تـصدرها آليـة للـتحكم عـن بعـد مـن أجـل تفجـري جهـاز                

فقـــد دمـــر متامـــا جهـــاز التـــدابري املـــضادة املوجـــود يف آخـــر مركبـــة، وهـــي    . تفجـــري مرجتـــل
وتعــرض اجلهــاز املوجــود يف مركبــة    . قــع االنفجــار  األقــرب إىل مو كانــت٥٠٠ مرســيدس
فـين كـشف أن     ال الفحـص  اليت كان يقودها احلريري إىل حرق شديد، غري أن           ٦٠٠مرسيدس  

وأخـريا، بقـي اجلهـاز     . اجلهاز كان أغلب الظن يعمل بـصورة سـليمة وقـت حـدوث االنفجـار              
ــة األوىل ان يعمــل بــصورة   ســليما إىل درجــة كــبرية وكــ  ،٥٠٠ مرســيدس ،املوجــود يف املركب

 .جيدة
 للرجل الذي مل حتدد هويته والـيت عثـر عليهـا            ٣٣ ـاألشالء البشرية ال  قطع  ثالثا، تتسم    - ٢٦
وتــشري احلالــة املاديــة هلــذه األشــالء البــشرية وحجمهــا   .  اجلرميــة بأــا صــغرية جــدا مــسرحيف 

الرجــل كــان ووجودهـا مجيعهــا يف نفـس املكــان إىل الغـرب مــن حفـرة االنفجــار، إىل أن هـذا      
كمــا يــشري عــدد صــغري مــن األشــالء إىل وجــود مــادة . قريبــا جــدا مــن جهــاز الــتفجري املرجتــل

 .نامجة عن أسالك كهربائية متصلة باجلهازحيتمل أن تكون بالستيكية 
وبالنظر إىل العوامل املذكورة أعاله، ترى اللجنة أن السيناريو األرجح لتـشغيل جهـاز        - ٢٧

 شخــصا قــام بــتفجريه مباشــرة مــن داخــل شــاحنة امليتسوبيــشي أو مــن  الــتفجري املرجتــل هــو أن
 . مباشرةأمامها

 
 األصل اجلغرايف ملفجر اجلهاز  

جيري حتليـل لكامـل قطـع األسـنان وبـاقي القطـع البيولوجيـة لـنفس الرجـل والـيت عثـر                        - ٢٨
ل ذلـك   وقبـ ٢٠٠٦يونيـه  / اجلرمية خالل التحقيقـات الـيت أُجريـت يف حزيـران          مسرحعليها يف   
وهـو الـشخص    .  دف التوصل، إن أمكن، إىل حتديد األصل اجلغـرايف هلـذا الـشخص             ،التاريخ

 .الذي تعتقد اللجنة أنه قام على األرجح بتفجري جهاز التفجري املرجتل
وتتمثــل املنهجيــة العامــة يف فحــص النــسبة بــني النظــائر يف عناصــر موجــودة يف أجــزاء   - ٢٩

 غري ثابتة لكنها ختتلـف حـسب املوقـع اجلغـرايف للـشخص              والنسب. خمتلفة من جسم الشخص   
وبأشـــكال أخـــرى مـــن خـــالل العمليـــات الفيزيائيـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة داخـــل جـــسم  
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وتعكس أجزاء خمتلفة مـن جـسم اإلنـسان نوافـذ زمنيـة خمتلفـة تتعلـق بتـاريخ تكـون                     . الشخص
. ط اجلغــرايف الــذي نــشأت فيــه أنــسجته، وبطبيعــة تكوينــها النظــائري واحملــي  وأأعــضاء اجلــسم 

ن مرحلــة الطفولــة حــسب كثافــة العظــام ومينــا  نوافــذ الزمنيــة يف عمليــة التحليــل مــ وتتــراوح ال
 .األسنان وحىت أسبوعني قبل وفاة الشخص حسب ذلك اجلزء من الشعر األقرب إىل اجللد

. عاملــشرو اوقــد جــرى حتليــل عــدد مــن العينــات لكــشف تكويناــا النظائريــة يف هــذ   - ٣٠
كلـها للرجـل الـذي مل حتـدد هويتـه؛           واألسنان،  و الشعر وعظم الصدر      من  عينات هذاشمل  يو

تقـرييب للرجـل؛ وعينـات مـن        وعينات شـعر مرجعيـة؛ وعينـات أسـنان مرجعيـة تطـابق العمـر ال               
 . وغبار الشارع واملاءاألتربة
ن الـــشخص  إىل أوتـــشري نتـــائج تقريـــر اخلـــرباء يف هـــذه املرحلـــة األوىل مـــن التحليـــل - ٣١
الثالثـة أشـهر     يقض مرحلة شبابه يف لبنـان، وإمنـا وجـد هنـاك خـالل الـشهرين األخرييـن أو                   مل

العـشر  الـسنوات  ويتناول التقرير طبيعة املنطقة اليت عاش فيهـا الفـرد خـالل          . األخرية قبل وفاته  
ــة    ــه، وإن تعـــذّر يف هـــذه املرحلـ ــة حمـــددة األخـــرية مـــن حياتـ . أن يـــستنتج التحليـــل أي منطقـ

تلقت اللجنة معلومـات أخـرى بـشأن األصـل اجلغـرايف لكنـها ال تـستطيع اإلفـصاح عنـها                 كما
 خـالل الفتـرة الـيت سـيغطيها التقريـر           العدليـة وستـستمر عمليـة دراسـة األدلـة         . يف الوقت احلايل  

 .املقبل
، وستـشمل  املقبـل وستبدأ مرحلة ثانية من التحليل خالل الفترة الـيت سـيغطيها التقريـر           - ٣٢
 والكيميائيــة وعينــات أخــرى مــن بلــدان ذات اجلغرافيــةلــيال أوســع لعينــات الــشعر والعينــات حت

ونتيجــة لــذلك، فــإن نتــائج التحليــل النظــائري قــد تــشري إىل . صــلة باملوضــوع ومنــاطق أخــرى
 .حتديد أصل جغرايف حمدد للرجل الذي حيتمل أن يكون قد فجر اجلهاز

 
  هر اجلهاز وأوصافاألصل اإلثين ملفج 

 حملاولــة حتديــد األصــل اإلثــين العدليــةيف ســياق مماثــل، تــضطلع اللجنــة بتحليــل لألدلــة   - ٣٣
وجيري ذلك عن طريق حتليل اجلينـات املتـضادة         . للرجل الذي حيتمل أن يكون قد فجر اجلهاز       

ــووي   ـــ لقطــعيف منــط احلمــض الن ــشرية ال ــشابه    ٣٣  األشــالء الب ــها لكــشف أوجــه الت ومقارنت
ومتكــن نتــائج .  توزيعــات تــردد اجلينــات املتــضادة مــن دول ومنــاطق أخــرى  االخــتالف يف أو

 .الترددات املقارنة من إجراء حتليل االحتماالت اإلحصائية ملنشأ الشخص
وتظهر القاطعة الوسطى اليمىن من الفك األعلـى للرجـل الـذي مل حتـدد هويتـه، والـيت               - ٣٤

، عالمـة مميـزة تتعلـق بالـشكل الـسطحي      ٢٠٠٥فربايـر  / اجلرميـة يف شـباط   مـسرح عثر عليها يف    
هذه اخلاصية نادرا ما توجد لدى األشـخاص املنحـدرين          . جمرفاللساين للتاج، وهو يف شكل      
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والـــسن الـــيت عثـــر عليهـــا يف موقـــع اجلرميـــة خـــالل التحقيقـــات الـــيت أُجريـــت يف . مـــن لبنـــان
الـذي انقـضى    ونظـرا للوقـت     .  هي قاطعة وسطى ميىن من الفك األسـفل        ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

بيـد أن   . على عملية االغتيال، مل يكن باإلمكان استخراج منط احلمض النووي من هذه الـسن             
فحوص طب األسنان تـبني أن هـذه الـسن هـي قاطعـة ميـىن مـن الفـك األسـفل لرجـل، وتـشري                          

. فحــوص األشــعة الــسينية أن عمــر هــذا الرجــل هــو نفــس عمــر الرجــل الــذي مل حتــدد هويتــه  
 مـن   ٣٣  السن قد عثر عليها يف نفس املكان الـذي وجـدت فيـه القطـع الــ                 هذوبالنظر إىل أن ه   

األشالء البشرية، فإن اللجنة تعتقد أن هذه القاطعة اليمىن من الفك األسفل هي على األرجـح                
 .لنفس الشخص

 مـن األشـالء   ٣٣ إضافة إىل ذلك، تجري اللجنة حتليال أنثروبولوجيا لـبعض القطـع الــ         - ٣٥
لــشخص مــن أجــل وضــع وصــف جزئــي للرجــل سيــساعد يف خطــوات التحقيــق   البيولوجيــة ل

 .املقبلة
وتتسم املنهجيات املستخدمة يف حتديد األصـل اجلغـرايف واإلثـين لـشخص مـا بالتعقيـد                  - ٣٦

وتــستغرق الكــثري مــن الوقــت، مثلمــا هــو احلــال فيمــا يتعلــق بإعــادة تكــوين املالمــح اخلارجيــة  
وبالتـايل، تـضع اللجنـة يف اعتبارهـا         . ل إىل نتـائج حمـددة     كمـا ال ميكـن ضـمان التوصـ        . للمفجر

وستتعامل اللجنة مع النتـائج املقبلـة بوصـفها       . ضرورة تفسري النتائج بدقة وفهم القيود بوضوح      
 . يف التحقيق إىل خيوط تستخدم ألغراض االهتداء اعدليةمعلومات 

 
 شاحنة امليتسوبيشيالتعرف إىل   

ل الوثائق واملعلومات الفنية اليت تلقتـها مـن اليابـان، إىل جانـب              متكّنت اللجنة من خال    - ٣٧
أدلة االستخدام والوثائق الرئيـسية الـيت استحـصلت عليهـا بطرقهـا اخلاصـة، مـن الـربط بـشكل           
أويل بني بعض قطع املركبة اليت عثر عليها داخل احلفرة يف مسرح اجلرمية مع تلـك العائـدة إىل          

سيستقدم خبري خـارجي للتثبـت مـن التعـرف إىل تلـك القطـع،           و. شاحنة من نوع ميتسوبيشي   
كمــا ســيقدم املــساعدة يف جوانــب فنيــة أخــرى مــن التعــرف إىل املركبــة عــن طريــق اســتخدام  

 . عملية جلرد األدلة املصورة دعما هلذا العمل
 

 تسوية مسائل ناشئة عن حتقيقات مسرح اجلرمية  
ة من التحقيقات اليت أجرا يف مـسرح اجلرميـة          توصلت اللجنة إىل تسوية جوانب معين      - ٣٨

وتشمل هذه اجلوانب مسألة االختفاء املزعوم لـشريط صـور الـدارة    . على حنو مرضٍ حىت اآلن  
وهـو موضـع حتليـل حاليـا؛        مت حتديـده    يا، والـذي    ملغلفة الذي التقط من فندق فينيش     التلفزيونية ا 

األخــرية يف شــاحنة اللحظــة يف علــى الوصــول أحــد األشــخاص الــسبب الــذي محــل  وحتديــد 
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مـستأجرة إىل مكــان بــالقرب مــن مــسرح اجلرميـة قبــل حــصول االنفجــار بثــوان؛ والتحقيــق يف   
مايـة احلريـري بعـد تنحيـه عـن منـصب رئـيس         املكلفني حب خفض عدد عناصر احلرس احلكومي      

 . الوزراء؛ ومسائل تتعلق بوضعية احلريري داخل مركبته ومبوقع مركبته يف املوكب
 

 التحقيقات اجلارية  
مثــة عــدد مــن اخليــوط الــيت ال يــزال التحقيــق جــارٍ بــشأا مثــل االدعــاءات بالتالعــب     - ٣٩

فريــق الــتفجري علــى  املتعلقــة بقيــام علومــات تطــوير املمبــسرح اجلرميــة وإعاقــة ســري التحقيــق، و 
 .سابق ضد احلريريآخرين، بنشاط عملي يبدو وأشخاص  ما
تعـود لـضحية مـن       التحقيق يف اكتشاف أغـراض شخـصية معينـة           وتواصل اللجنة أيضا   - ٤٠

، ويف مسائل برزت إثـر اكتـشاف        ٢٠٠٦يونيه  /ضحايا االنفجار يف مسرح اجلرمية يف حزيران      
ــة   ــردم      يف وضــعية ضــحية يف مــسرح اجلرمي ــا قــضت جــراء ال ــوة االنفجــار إال أ ــة مــن ق حممي

ملتصل بتحليل االهتزازات وحتليل املـسار      وباإلضافة إىل ذلك، تواصل اللجنة عملها ا      . املتساقط
 .وإعادة تصميم مثلَّثة األبعاد ملسرح اجلرمية، واألصوات الصادرة عن االنفجار

التحقيقـات جاريـة بـشأن    وعلى غرار ذلك، ويف ما يتعلق بـشاحنة امليتسوبيـشي، فـإن             - ٤١
 جديـدة حتـدد     وتلقـت اللجنـة معلومـات     . الـشاحنة وحتميلـها بـاملتفجرات     احلصول علـى    كيفية  

تفاصيل جتهيز الشاحنة واختيـار الطريـق الـذي سـلكته لـدى إحـضارها إىل منطقـة فنـدق سـان             
وقد وضعت اللجنة فرضيات عمل استنادا إىل معلومات حـصلت عليهـا            . جورج قبل االعتداء  

 .مؤخرا
ومثــة حاجــة إىل إجــراء مزيــد مــن املقــابالت مــع شــهود كــانوا موجــودين يف مــسرح      - ٤٢

، سيؤدي إجراء مزيـد مـن       العدليةوعند ورود التقرير البيولوجي النهائي املتعلق باألدلة        . اجلرمية
األحباث املتعلقة بـاحلمض النـووي ومـن التحليـل املقـارن لألوصـاف الـيت جـرى التوصـل إليهـا                      

 .االضطالع بأعمال حتقيق إضافية، إىل ٢٠٠٦يونيه /لدى معاينة مسرح اجلرمية يف حزيران
 

  الضالعون يف ارتكاب اجلرميةاألفراد - ٢ 
 

 االتصاالت  
أجرت اللجنة سبع مقابالت يف ما يتصل بفريق التفجري املزعـوم ويف اسـتخدام أفـراده                 - ٤٣

وبينــت هــذه املقــابالت خيوطــا  . ســتة هواتــف لالتــصال يــوم االعتــداء ويف األيــام الــسابقة لــه  
ــدورها إىل إجــراء مزيــ     ــا ســتؤدي ب ــدة جيــرى تتبعهــا حالي ــرة   جدي د مــن املقــابالت خــالل الفت
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بطاقــات اشــتراك هواتــف والعمــل جــارٍ أيــضا علــى حتليــل اســتخدام . املــشمولة بــالتقرير املقبــل
 . أخرىخلوية 
وكشفت أمكنة اهلواتف املستخدمة واألغراض الـيت اسـتخدم مـن أجلـها بعـض أرقـام                  - ٤٤

قـد  ف. أفراد خاضـعون للتحقيـق    حتلى ا   الوصل، الدرجة العالية من التصرف األمين احلذر اليت         
استعمل بعض األشخاص هواتف خلوية متعددة خالل فترة قـصرية أو سـجلوا هواتـف بأمسـاء                 

ومع أن هذا التبويب الستخدام اهلواتف جيعل التحليل أكثر تعقيدا، فهـو يـساعد يف               . مستعارة
 .ألسلوب عمل مرتكيب اجلرمية متكوين فه

ــالتقر    - ٤٥ ــشمولة ب ــرة امل ــم     وخــالل الفت ــصاالت ــدف دع ــة االت ــل حرك ير، تواصــلَ حتلي
ويــشمل هــذا العمــل إعــداد مقــابالت أشــخاص رئيــسيني وإعــداد  . خــرىاألتحقيــق المــشاريع 

ــارين    ــراد خمت ولغــرض إعــداد هــذه املقــابالت، تجمــع   . تقــارير حمــددة عــن االتــصاالت بــني أف
ــنظم ــتجر       وت ــن س ــتخدمها م ــة الــيت اس ــاهلواتف املختلف ــصلة ب ــات املت ــه، خــالل  البيان ى مقابلت
 بعـد ذلـك   ركز التحليـل    وي. ، وذلك وفق منوذج إلكتروين ميكن العودة إليه       املعنيةاحملددة   الفترة

اســـتخدام علـــى علـــى االتـــصاالت الشخـــصية وتـــرابط االتـــصاالت ملـــن ســـتجرى مقابلتـــه، و 
ــا ومــدا ومكــان إجرائهــا، فــضال عــن حركــة        ــها ونوعه ــرية املكاملــات وتوقيت الوســطاء، ووت

 .صاالت الدوليةاالت
 

 أمحد أبو عدس واألفراد املرتبطون به  
تواصلت التحقيقات يف ما يتعلق بأمحد أبو عدس خالل هذه الفترة املـشمولة بـالتقرير            - ٤٦

 عـدس ألداء الـدور الـذي قـام بـه،         دد من ااالت، بينـها اختيـار أبـو        من خالل التركيز على ع    
 عـدس،   ة علـى معرفـة كيفيـة التعـرف إىل أبـو           للجنـ وتعكـف ا  . على حنو ما تفهمه اللجنة حاليـا      

 . ومكان حصول هذا األمر وزمانه، ومن أشركَه يف العملية وماذا حصل له بعد ذلك
وعمــدت اللجنــة، بغيــة مواصــلة حتقيقهــا يف هــذا الــصدد، إىل تفكيــك الفتــرة الزمنيــة     - ٤٧

، ٢٠٠٤ني يف أواخـر عـام    عـدس مـع أفـراد معيـن       دءاً من حلظة التورط املزعـوم ألبـو       املعروفة، ب 
 ووصـوال إىل حلظـة احلـصول علـى شـريط            ٢٠٠٥ينـاير   /مرورا بفترة اختفائـه يف كـانون الثـاين        

 . ٢٠٠٥فرباير / شباط١٤الفيديو يف 
 كـبرية يف املعلومـات      اتوتشوب األحداث املمتدة على طول هـذه الفتـرة الزمنيـة ثُغـر             - ٤٨

.  وقـائع ضـلوع أمحـد أبـو عـدس يف اجلرميـة             تعكف اللجنة حاليا على ملئها ـدف التثبـت مـن          
ــة     ــة باألدل ــا متعلق ــابالت وحبوث ــة مق ــةوأجــرت اللجن ــووي    العدلي ــل احلمــض الن ــا فيهــا حتلي ، مب

دة مـن الوثـائق تـشمل مـدونات          ودرسـت أيـضا أنواعـا عـ        .عديل حاسويب  وحتليل   ،بصماتالو
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نــان وبلــدان  ويوميــات وكتــب ووثــائق فرديــة، وزارت أمــاكن يف لب شخــصية وأدلــة اســتخدام
 .وسيتواصل هذا العمل يف الفترة املشمولة بالتقرير املقبل. أخرى
وأجرت اللجنة أيـضا حتقيقـات يف مـا يتعلـق بـاألفراد الـذين كـانوا علـى عالقـة بأمحـد                - ٤٩
وقـد كـشف هـذا اجلانـب مـن القـضية بعـض املعلومـات املفيـدة،              . عدس يف لبنان وخارجه    أبو
 .متابعة أي خيوط جديدةعلى و كامل على حنتعمل تزال اللجنة  وال
 ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ    مقابلة يف ١٧ويف هذا الصدد، أجرت اللجنة حىت تارخيه         - ٥٠

ومجعـت  . ولبنان وعقدت عددا مـن االجتماعـات مـع املـسؤولني الـسوريني واللبنـانيني املعنـيني         
ارت عـددا مـن األمـاكن يف    كميات كبرية من املعلومـات احلاسـوبية واإللكترونيـة والوثـائق وز     

 . اجلمهورية العربية السورية
 غيغابايــت مــن ٢٠٠وانكبـت اللجنــة، دعمــا هلــذا العمــل، علـى البحــث يف أكثــر مــن    - ٥١

البيانات اإللكترونية ونظرت يف مئات الـصفحات مـن الوثـائق واملـذكرات اليوميـة واملـدونات                 
كميـات   من سجالت كمـا نظـرت يف    الشخصية وحللت عددا من اهلواتف اخللوية وما ختتزنه       

 . ركة االتصاالتحسجالت ة من كبري
الـيت حيتمـل أن ينطـوي بعـضها علـى           قطعـة مـن األدلـة املاديـة          ١٠٠وأُرسل أكثـر مـن       - ٥٢

أمهية رئيسية، إىل املخترب إلجراء حتليل جنائي هلا يتعلق ببحوث تشمل بصمات اليـد واحلمـض    
وتنتظـر اللجنـة    . مقارن بأغراض استحصل عليها سـابقا     النووي وحتليل الصور، وإلجراء حتليل      

القطـع املاديـة باجلوانـب    احلايل من أجل الوقوف على أمهية أو صـلة هـذه         العديل  نتائج التحليل   
 . عدس يف القضيةاملتعلقة بأبو

إجــراُء حبــث وحتليــلٍ للكميــات الــضخمة مــن البيانــات الــيت جمعــت حــىت   يــستهلك و - ٥٣
شروع وحــده، مــوارد بــشرية ضــخمة ويتطلــب قــدرة كــبرية علــى التخــزين   هــذا املــيفتارخيــه 

ومــا يزيــد مــن تعقيــد هــذا العمــل التحليلــي املــضين هــو أن بعــض  . وعلــى التجهيــز اإللكتــروين
. البيانات اإللكترونية اليت تلقتها اللجنة مكتوب بالشيفرة، وبعضها مرمز وبعضها سـبق حذفـه             

 . يانات، عند االقتضاء، حبركة اتصاالت اهلواتف اخللويةوكان من الضروري أيضا مقابلة الب
ويشكل حتليل حركة االتصاالت من أجـل إعـداد املقـابالت عمليـة دقيقـة ومـستهلكة                  - ٥٤

بيد أا متثل أداة داعمة هامة تثبـت أو تـنقض صـحة املعلومـات املتعلقـة مبـن سـتجرى                     . للوقت
 .فر وجهة للتحقيقمقابلته، كما أا قد تكشف معلومات جديدة وتو
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 الفرضيات األخرى  
تعتقد اللجنة أن دورهـا يكمـن يف التحقيـق يف كـل الفرضـيات املمكنـة الـيت ميكـن أن                       - ٥٥

وهـي جتـري، هلـذه الغايـة، حتقيقـات          . اغتيـال احلريـري   والتحليل فيما يتعلق ب   تنشأ عن التحقيق    
ــا يف ذلــك       ــان وخارجــه، مب ــرادا موجــودين يف لبن ــيت أعلنــت  تطــال جمموعــات وأف ــة ال اموع

 . عدسها عن االعتداء يف شريط فيديو أبومسؤوليت
. وتنظر اللجنة حاليا يف ادعاءات حبصول االعتداء على رفيق احلريري عن طريـق اجلـو           - ٥٦

ــة       ــام مبزيــد مــن مجــع املعلومــات، مبــا يف ذلــك بوســائل األدل ــةوجيــرى القي  ومــن خــالل  العدلي
هـذه الوسـيلة    كـون   وجيـرى القيـام بـذلك بغيـة توضـيح إمكانيـة             . البيانات الفنيـة  احلصول على   

ويتوقع أن تكـون اللجنـة      . خيارا معقوال لتنفيذ االعتداء، قبل اختاذ خطوات أخرى يف التحقيق         
 .التقرير املقبلبهذا األمر خالل الفترة املشمولة يف  البتقد متكنت من 

 
 دوافع اغتيال رفيق احلريري - ٣ 

 
 رفيق احلريرينشطة املسار الزمين أل  

تعمل اللجنة على توسيع نطاق حتقيقاا، وبتفصيل كبري، لـيس يف األيـام األخـرية مـن                  - ٥٧
وقـد أجـرت    . شهرا األخرية مـن حياتـه  اخلمسة عشرحياة رفيق احلريري فحسب، بل يف فترة 

 مبـا يف ذلـك مقابلـة أفـراد هلـم         مقابلة خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        ١٧اللجنة ما يزيد على     
وهذه املقابالت مطولة وحـساسة وتتعلـق بـأفراد ميثلـون      .حضور على املسرح السياسي الدويل

 .كامل طيف األشخاص الذين التقى م احلريري وتواصل معهم

ومجعــت اللجنــة معلومــات تتعلــق بزيــادة مــستوى التهديــد والــضغط الــذي تعــرض لــه   - ٥٨
وأثبتـت اللجنـة أيـضا وجـود      . شهرا األخرية من حياتـه ترة اخلمسة عشرخالل فرفيق احلريري 

مؤشرات تـدل علـى أنـه تلقـى تأكيـدات مـن مناصـريه وحلفائـه الـسياسيني وشـركائه بأنـه لـن                  
 مـزاعم بأنـه قـد ظـل حـىت األيـام القليلـة مـن حياتـه واثقـا بأنـه لـن             هناكو .يكون هدفا العتداء
 عمل اللجنة حساس جدا ويتسم باالستمرار، وال يقتـصر  وهذا اال من .يكون هدفا العتداء

فقــط علــى حتديــد اجلوانــب الــسياقية حليــاة احلريــري وبيئــة عملــه، بــل يركــز أيــضا علــى قــرائن 
 .التحقيق يف القصد اجلنائي والقدرة على ارتكاب اجلرمية

 
 الدوافع  

وافع وراء قتـل    تواصل اللجنة دراسة العديـد مـن الفرضـيات البديلـة للكـشف عـن الـد                 - ٥٩
 احلريري ضحية موعة متطرفـة اغتالتـه بـسبب صـالته     كان :ومن بينها ما يلي .رفيق احلريري
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ــري     ــرب؛ موقـــف احلريـ ــة ويف الغـ ــرى يف املنطقـ ــدول أخـ ــن  إزاءبـ ــرار جملـــس األمـ  ١٥٥٩ قـ
 يـتعني  عـامال مـن العوامـل؛ كـان      كـان متديد فترة رئاسة الرئيس اللبناين       أناحتمال  ؛  )٢٠٠٤(

ــار      أن ي ــات أي ــال جناحــه يف انتخاب ــق احتم ــل أن يتحق ــري قب ــل احلري ــايو /قت ــة ٢٠٠٥م ؛ عالق
         احلريري جبريدة النهار؛ احتمال أن احلريري كان سيكشف علنا عم عم أنـه اخـتالس واسـع    ا ز

وهنـاك فرضـية أخـرى جيـرى النظـر فيهـا تتمثـل يف كـون          .النطاق ألمـوال مـن مـصرف املدينـة    
هم احلقيقـي هـو الـدفع       و أنه دوافع بديهية كغطاء مالئم، بينمـا قـصد         اجلناة قد استعملوا ما يبد    

 .بأفراد آخرين إىل واجهة االام

والقائمة املبينة أعاله ليست جامعة مانعة، بل إـا تـشري إىل التعقيـدات الـيت تتـسم ـا                     - ٦٠
الفرضـيات  اجلمـع بـني     تركيبـات   عملية مجع األدلة اليت تستند إليها كل فرضية، مع العلـم بـأن              

ويف هذه املرحلة من التحقيقات اليت جتريها اللجنة، يظهر عدد أقـل مـن    .أعاله أمر ممكن أيضا
ومـع أن اللجنـة    .اإلمكـان قـرب إىل  األدوافع باعتبارهـا الـ  الـدوافع وراء اغتيـال رفيـق احلريـري     

شملها  مجيع الفرضيات إىل أن يتضح عدم جناعتها، فإا ستركز خالل الفترة الـيت سيـ               درسست
 .كوا وراء اغتيالهيرجح التقرير القادم على مجع مزيد من األدلة الستجالء الدوافع اليت 

 
 تقدمي املساعدة التقنية يف القضايا األخرى -باء  

 
  األخرى األربع عشرةالقضايا - ١ 

قــدمت اللجنــة، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مزيــدا مــن املــساعدة التقنيــة إىل           - ٦١
 العـام يف  املـدعي العمل عن كثب مع     وهي تواصل ،  األربع عشرة طات اللبنانية يف القضايا     السل

وقامـت اللجنـة، حـىت اآلن،     .لبنان وقضاة التحقيـق دعمـا للتحقيـق يف كـل قـضية مـن القـضايا       
ت بيانـات   كما تلقـ  القضايا،  ذه   صفحة من الوثائق ذات الصلة       ٢ ٥٠٠بترمجة ما يزيد على     

 .حاليا على استعراضهاإلكترونية تعكف 

وخالل الفترات املشمولة بالتقـارير الـسابقة، قـدمت اللجنـة املـساعدة التقنيـة يف جمـال                  - ٦٢
ــة وحتليــل االتــصاالت وإجــراء املقــابالت    ــة العدلي الــيت يغطيهــا هــذا  ويف املرحلــة  .حتليــل األدل

ضحايا االعتـداءات   بـ ،، ركزت اللجنة على مقابلة الشهود املرتبطني، بوجه من الوجـوه      التقرير
 مقابلة حىت اآلن، ومن املقرر أن تكمل عددا من املقـابالت  ١٤وأجرت  .الستة احملددة اهلدف

  .خالل الفترة اليت سيغطيها التقرير املقبل

 كـل مـن هـذه     واهلدف الذي تتوخاه اللجنة من هـذه املقـابالت هـو التعمـق يف معرفـة                  - ٦٣
وقـد مجعـت اللجنـة أدلـة      . الربط بني االعتـداءات حتديد أوجهاالعتداءات على حدة، وكذلك 

 فيمـا بـني القـضايا       الـروابط من املقابالت اليت أجرا حىت اآلن تشري إىل وجود عـدد كـبري مـن                



S/2006/962  
 

06-65431 19 
 

وتؤيـد   . املختلفـة املنظـورات الست، وبني هذه القـضايا وقـضية رفيـق احلريـري، مـن عـدد مـن        
ــر      ــشها تقري ــيت ناق ــة ال ــة الفرضــيات التحليلي ــة هــذه األدل ــصادر يف اللجن ــران١٠ال ــه / حزي يوني

٢٠٠٦ (S/2006/375). 
 

 طبيعة االعتداءات )أ(  
تعتقد اللجنـة أن االعتـداءات الـستة احملـددة اهلـدف كانـت حمـاوالت متعمـدة الغتيـال            - ٦٤

فكــل اعتــداء كــان مــدبرا لقتــل الــشخص املعــين، أمــا كــون ثــالث مــن    .الــضحايا املقــصودين
  .دفة وليس أمرا خمططا لهالضحايا قد جنوا فهو حمض ص

واالعتداءات الثمانية األخرى كانت بطبيعتها احملددة على نفـس القـدر مـن اخلطـورة،                - ٦٥
 كانــت أكثــر عــشوائية بطابعهــا مــن حيــث أن  يــرجح أــاو .رغــم تنفيــذها علــى حنــو خمتلــف 

بيــد أن احتمــال قتــل أشــخاص بــسبب تلــك    .شخــصا بعينــه مل يكــن مــستهدفا يف حــد ذاتــه  
 حـوايل  أشـخاص وأصـيب   ةويف الواقـع، فقـد قتـل أربعـ     .قويـا للغايـة  داءات كان احتمـاال  االعت
 .شخصا جبروح ٦٠
 

 دوافع االعتداءات )ب(  
هم يف جمموعـة    تضعتنطوي القضايا الست على روابط وقائعية بني عدد من الضحايا،            - ٦٦

فع وراء قتـل بعـض   وتعتقد اللجنة أن مـن املمكـن أن يكـون الـدا     .هلا أهداف ومصاحل مشتركة
الضحايا على األقل متصال ذه األهداف واملـصاحل املـشتركة، وأن االعتـداءات قـد تنـدرج يف                  

 .خمطط أمشل من حيث القصد

قتـل أفـراد أو إصـابتهم جبـروح، مـن           لوتنطوي االعتـداءات الثمانيـة علـى قـصد ممكـن             - ٦٧
 .ضرر باهلياكــل األساســيةأجــل بــث الــذعر بــني الــسكان، وزعزعــة احلالــة األمنيــة وإحلــاق الــ   

 .يؤيد هذه الفرضية، هو عدم إعطاء أي إنذار مسبق بوقوع أي من هذه اهلجمات وما
 

 طبيعة الضحايا املستهدفني )ج(  
وكـان   .ني بـارز ني إعالمـي ني القضايا الـست، كـان مسـري قـصري ومـي شـدياق وجهـ       يف - ٦٨

فقـد   مـروان محـادة وإليـاس املـر،     أما .هجربان تويين وجها إعالميا بارزا وبرملانيا يف الوقت نفس
األمـني العـام الـسابق    فقـد كـان    جـورج حـاوي   أمـا احلكومـة، و  يف   وزيـرين    كانا، وال يـزاالن،   

وكان كل واحد من الضحايا مشهورا يف حياته املهنيـة وكـان لكـل     .للحزب الشيوعي اللبناين
 .منهم توجهاته السياسية املعروفة للجميع
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االعتــداءات احملــددة اهلــدف علــى صــلة مباشــرة أو غــري مباشــرة  وكــان بعــض ضــحايا  - ٦٩
سمري قـصري وجـربان تـويين وجـورج     فـ  .)مـارس ( آذار١٤باالئتالف السياسي املعروف حبركـة  

فقــد كــان جــورج حــاوي ومســري قــصري    . باحلركــة بــشكل أو بــآخر نيمــرتبطكــانوا حــاوي 
ية املنـضوية حتـت لـواء حركـة         مناصرين حلركة اليسار الدميقراطي، وهي أحد األحزاب السياس       

عـرف باسـم فريـق أو لقـاء الربيـستول كانـت       وكان مروان محادة منتسبا إىل مجاعة ت . آذار١٤
 . آذار١٤ آذار، وال يزال اليوم مرتبطا بشكل وثيق حبركة ١٤هي اإلرهاصة األوىل حلركة 

 قـصري وجـربان   والصلة األخرى اليت جتمع ما بني مروان محادة ورفيـق احلريـري ومسـري            - ٧٠
كــان بعــض الــضحايا علــى صــلة ببعــضهم الــبعض   كمــا  . جبريــدة النــهارتــهمتــويين هــي عالق

 الـــروابط األســـرية أو الـــصداقة أو غـــري ذلـــك مـــن العالقـــات مـــن خـــاللبرفيـــق احلريـــري  أو
 .الشخصية

ويف االعتــداءات الثمانيــة، مل يكــن الــضحايا مــن الوجــوه العامــة املعروفــة الــيت لــديها      - ٧١
وأفـضل مـا ميكـن أن يوصـفوا      .ت نظر سياسية معروفة على نطاق واسع للشعب اللبناينوجها

 .به هو أم من عامة الناس
 

 االعتداءات، واألسلوب املتبع يف تنفيذها ومرتكبوهامنط  )د(  
ــة   - ٧٢ ــر اللجن ــران١٠املــؤرخ كمــا جــاء يف تقري ــه / حزي ، فــإن (S/2006/375) ٢٠٠٦يوني

 كانـت  األمنيـة الشخـصية      مترتيبـا أن   تـبني هدفني بشكل حمدد والـذين      األشخاص الثالثة املست  
 تنفيــذ هــذه أن أســلوببــدو يو. جــد حمــدودة هــم مســري قــصري وجــورج حــاوي ومــي شــدياق 

 . كل منهمة أجهزة متفجرة مرجتلة حتت سيار، إذ وضعت متشابهاالعتداءات
ــكانــت اإلمكان مــستوى هــذه القــضايا،  يفو - ٧٣ ــة املــستخدمة  ات والقــدرات التنفي  يفيذي

 كـان مبـسطا     الذي وقـع عليـه االختيـار      ذات مستوى عال، إال أن األسلوب       االعتداءات  تنفيذ  
ــدات      ــأدىن قــدر ممكــن مــن التعقي ــوحي. مــن أجــل تعظــيم فــرص النجــاح ب  كــل مــن تلــك  وي

راقبة من أجل الوقـوف علـى مـستوى الترتيبـات           بأنشطة امل  قاموا سلفا    هاأن منفذي باالعتداءات  
 وتـدابري  أنـشطتهم املعتـادة  ، مبـا يف ذلـك    نيية الشخصية املتخذة من قبل الضحايا املـستهدف       األمن

 .وضع اجلهازلحتديد املركبة واملقعد املستهدفني من أجل ، و املتخذةاحلماية
، وهـم مـروان محـادة       حمـدد  املـستهدفني بـشكل      الثالثـة اآلخـرين   األشخاص  قضايا  ويف   - ٧٤

.  بـشكل أو بـآخر    ترتيبـات أمنيـة شخـصية      امجيعـ  لـديهم كـان   قـد   فوإلياس املر وجربان تـويين،      
 قنبلة يف سـيارة     وضععلى هؤالء األشخاص، أي     االعتداء   اختالف طبيعة    تفسري بالتايل   وميكن

.  األمنيـة الشخـصية  متفـادي ترتيبـا  بالرغبـة يف   كـل منـهم،    الـذي يـسلكه  طريـق الفة يف  صفوم
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  مـن حيـث أن اإلمكانيـات والقـدرات التنفيذيـة           امتـشا االعتـداءات    تنفيذ هذه    أسلوببدو  يو
على اخلصوص استخبارات جيـدة     االعتداءات  وتطلب تنفيذ   .  مستوى عال  علىاملتاحة كانت   

 .جناحهاة من أجل تعظيم فرص املراقبالستطالع وعملييت اوتغطية أكثر تعقيدا ل
 ‘‘الد الــشاماملقــاتلون مــن أجــل وحــدة وحريــة بــ  ’’ امســه  جمهــوال كــانتنظــيم وأعلــن - ٧٥

 هلـذه   حتلـيال  حاليـا اللجنـة   جتـري   و.  اهلجـومني ضـد كـل مـن قـصري وتـويين             تنفيذ  عن تهمسؤولي
  . وقد طلبت معلومات من الدول من أجل مساعدا يف هذا األمر،اجلماعة

 اعتـداء  التنفيـذ املماثـل املتبـع يف كـل      أسـلوب  وحييـ  قدويف القضايا الثماين األخرى،      - ٧٦
املطردة واملتكـررة بـأدىن     االعتداءات   من   سلسلةمجاعة واحدة استهدفت تنفيذ     تنفيذه من قبل    ب

مبـستوى  االعتـداءات   ذه  القيـام ـ   واتـسمت القـدرة التنفيذيـة علـى         . قدر ممكـن مـن التعقيـدات      
بلـوغ   بـسيطا بقـدر اإلمكـان وذلـك قـصد           وقع االختيـار عليـه    عال، وإن كان األسلوب الذي      

 . اهلدف املتوخى
وخفيفـة مبـا فيـه الكفايـة حـىت          احلجـم   ألجهزة املتفجرة يف كـل حالـة صـغرية          وكانت ا  - ٧٧

ومت . يتسىن لشخص واحد محلها ويف نفس الوقت كبرية مبـا فيـه الكفايـة لـضمان تفجـري كـبري                  
وميكـن اعتبـار أن     . ن بعـد  عـ لـتحكم   جهـاز ل  تفجري األجهـزة إمـا باسـتعمال جهـاز موقـوت أو             

بـشكل  ،  االثمانيـة وموقعهـ   االعتـداءات    تنفيـذ    توقيـت ر  اجلهات املنفذة قامت عن قـصد باختيـا       
 املــراد إحداثــه وســبل الفــرار مــن املوقــع يف كــل  الــتفجري تــوازن دقيــق فيمــا بــني  يكفــل حتقيــق

 .هجوم
 

 أوجه املساعدة األخرى )هـ(  
 

 األدلة العدليةحتليل   
،  استعراضـا مفـصال     بالقـضايا  استعراض األدلة العدلية املتاحة فيما يتعلق     تواصل اللجنة    - ٧٨

وتتواصـل عمليـة التحليـل املقـارن االهتـزازي       . وتقييم كيفية إدارة مسرح اجلرمية يف كل قـضية        
املركــز الــوطين للجيوفيزيــاء يف لبنــان، وتتوقــع اللجنــة      الــيت ســجلها  إلشــارات لتــسجيالت ا

 .  املقبلالتقريراليت سيغطيها احلصول على نتائج من اخلرباء خالل الفترة 
 

 تصاالتاال  
املــستقاة مــن  تواصــل اللجنــة إجــراء عمليــات حتليــل االتــصاالت لــدعم املعلومــات         - ٧٩

ــشهوداســتجواب  ــوط وإلجيــاد ،ال ــق  خي ــدةحتقي ــدئيا . جدي ــربطومت مب ــني شــخص  ال معــني  ب
 املتـصلة ـذه     املقـابالت  اللجنـة عـددا مـن        ت، وأجـر  االعتداءات أرقام وعدد من     عدةاستخدم  
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أشــخاص معيــنني وتوقيــت مكــان وجــود ف املتوخــاة يف التحقــق مــن وتتمثــل األهــدا. املــسألة
  .ن مو الضحايا أو األشخاص املرتبط يوجد حيث كاناجلرائموجودهم يف مواقع 

 
 ميلاجلر اقضية بي - ٢ 

 
 معلومات أساسية  

رسـالة إىل األمـني العـام    ب ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين ٢٢بعث رئيس جملس األمن يف       - ٨٠
  للــــسلطات اللبنانيــــة يف هــــذا التحقيــــق التقنيــــة مــــساعدا تقــــدمي اللجنــــة إىل يــــدعو فيهــــا

(S/2006/915) .     جريـت  نـوفمرب، ويف اليـوم نفـسه أُ      / تشرين الثـاين   ٢٣وتلقت اللجنة الرسالة يف
  .لبنان من أجل بدء تقدمي املساعدة يف هذه القضيةيف اتصاالت رمسية مع املدعي العام 

دعي العام واملدعي العسكري يف سلسلة من اجتماعات العمـل مـن            والتقت اللجنة بامل   - ٨١
املـساعدة  فيها  تفصيل وعدد من امليادين اليت ميكن للجنة أن توفر          الالقضية ب  وقائع   أجل مناقشة 

تقـدمي املـساعدة فيمـا يتعلـق جبوانـب          :  اثـنني  ميـدانني  إىلم املـساعدة بـشكل عـام        سوتق. التقنية
 ممتـازة وظلـت العالقـات   . األدلـة العدليـة   وتـوفري اخلـربة يف جمـال     ،التحقيق يف القـضية   معينة من   

 املـبني  ، علـى النحـو  منذ ذلك احلني فيما بني السلطات اللبنانية واللجنة يف كافة جماالت العمـل       
  .أدناه

 
 االغتيال  

 مقـر   ،٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢١ميل، وزير الصناعة، يوم الثالثاء      اجلر  اغادر بي  - ٨٢
جرت قبـل بـضعة أيـام       ؤ بنفـسه سـيارة اسـت      يقـود وكـان   .  بعـد الظهـر    ٣رة حوايل الـساعة     الوزا
ــه ،فقــط ــسلحان شخــصياحارســ يرافق ــساعة  . نان م ــر ٣٠/٣وحــوايل ال ــد الظه ، أوقــف   بع

 جيـري يف نفـس الوقـت    وكـان سيارته على جانب الطريـق النتظـار شـخص كـان سـيلتقي بـه،            
 .مكاملة هاتفية

، بـشكل مـواز لـسيارة       CR-V تكون من طراز هوندا      قدللون،  وتوقفت سيارة غامقة ا    - ٨٣
 األمــامي عــرب نافــذة بــاب ســيارة الراكــب النــار مــن مقعــد يف إطــالقميــل، وأخــذ شــخص اجل
حنـو مرتفـع    مبتعـدة   ميـل صـعودا     اجلوحتركـت سـيارة     . لـسائق لميل يف اجتاه املقعـد األمـامي        اجل

 هــذه األحــداث، خــالل ة معينــحلظــةويف .  ســدت الطريــق أمامهــا ســيارة أخــرىولكــنبــسيط 
ميل وفتحوا البابني األمـاميني للـسيارة وواصـلوا         اجل واجتهوا حنو سيارة     سيارمغادر املهامجون   

 كثـر أطلقـوا أ  مـن املوقـع بعـد أن        وفر املهـامجون    . إطالق النار حنو السيارة من مسافة جد قريبة       
 . طلقة نارية من أربعة أنواع خمتلفة من الذخرية٤٩من 
 



S/2006/962  
 

06-65431 23 
 

 يلتقييم األوال  
، هتـستهدف ميـل كـان حمـل مراقبـة يف إطـار عمليـة اغتيـال خمطـط هلـا                    اجلمن املرجح أن     - ٨٤
 واملوقـع  توقيـت ال أن ينعـت وميكـن  .  منـذ مـىت أعـدت هـذه اخلطـة     حدد بعـد بوضـوح    يتمل   وإن

 قـع ميل أوقف سيارته بشكل غـري متو      اجل نظرا إىل أن     ،االنتهازيةخباصية   احملددان لتنفيذ اهلجوم  
  .أثناء رحلته

ميـل، ولـيس تنفيـذ هجـوم        اجلر  ا اغتيـال بيـ    كان هو  أن الغرض من اخلطة      املرجحومن   - ٨٥
ــة غــادروا  ضــده ــه إىل أن أــوا    ســيارم فقــط، ألن القتل ــار علي  مــن أجــل مواصــلة إطــالق الن

القتلـة بـأي حماولـة للتنكـر أو إخفـاء وجـوههم            يـدل عـدم قيـام       وفضال عن ذلك، قد     . مهمتهم
 حــىت ال يــرى املــارة وجــوههم يف ذلــك  ســياراممغــادرة عــازمني علــى وا كونــأــم مل يعلــى 

 .الوقت بالذات
 

 املساعدة الفنية  
ميـل عـن طريـق املـساعدة يف حتديـد هويـة             اجل قـضية    يفتقدم اللجنة الدعم يف التحقيق       - ٨٦

 علـى   اللجنـة ل  تعمـ كمـا   . االعتداء اليت استخدمت يف     السيارات والتعرف على    مرتكيب اجلرمية 
 .  وخالله وبعدهاالعتداء اتبعه القتلة قبل أسلوب العمل الذي تركيبإعادة 
سرح اجلرميـة  مبـ  احمليطـة املنطقة ألحداث يف  لوتشمل املساعدة املقدمة من اللجنة حتليال    - ٨٧

ألحـداث  ول ومنهجيـة املنفـذين أنفـسهم،        وخلطـوات ،  فعـال  االعتـداء ويف مواقع مـا قبـل وقـوع         
، باملهام املتعلقـة باألدلـة العدليـة   وتتمثل أيضا يف االضطالع   . عقب االعتداء ت مباشرة   اليت وقع 

مالمـح املنفـذين،    إعـادة تركيـب      الوجـوه مـن أجـل املـساعدة يف           رسـم مبا يف ذلك إتاحة فنـاين       
مـن أجـل أخـذ عينـات          اهلجـوم  املـستخدمة يف   الـسيارة ب والتحليل فيمـا يتعلـق    بالتحقيق  والقيام  

مـسار الطلقـات الناريـة وخـواص إطـالق           والوقـوف علـى       األصـابع  ي وبـصمات  احلمض النوو 
 تقـوم بـالتحقيق يف    و،   الـشهود وأشـخاص آخـرين      مقابلةوتقدم اللجنة املساعدة أيضا يف      . النار

  . وبتحليلها أن تكون ذات عالقة باالغتيالاحملتملاالتصاالت 
 مـن وجهـة نظـر       ،الوقـوف  مسرح اجلرمية مـن أجـل        تركيبإعادة  وشرعت اللجنة يف     - ٨٨

 حتليـل   عمليـة هـذه ال  تـشمل   سو. أسلوب العمل الذي اتبعـه مرتكبـو اجلرميـة         على   األدلة العدلية، 
 من أجـل حتديـد أنـواع األسـلحة الـيت اسـتعملت،              وخواص إطالق النار  مسار الطلقات النارية    

يف صــدد واللجنـة  .  النـار منـها يف مـسرح اجلرميـة    إطـالق  اسـتعماهلا، ومواقـع    وتسلـسل ووقـت 
 مـن   خمتلفـة حـصلت علـى تـسجيالت ألصـوات أسـلحة     قـد  إعداد لوحـات لـصور األسـلحة، و       

  .املقابالتأجل املساعدة يف عملية 
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 ســـبعة أيـــام يف مـــسرح اجلرميـــة، مجعـــت اللجنـــة اســـتغرقتوخـــالل التحريـــات الـــيت  - ٨٩
ــادلــيال ١٧٥ ــا دلــيال٢٤٠ مــا جمموعــهرســل وأُ. ميــلاجل ســيارة وقامــت بفحــص  مادي ،  مادي
ــة  مبــا ــةفيهــا األدل ــة، إىل خمتــرب مــن أجــل إجــراء      املادي ــسلطات اللبناني ــها ال بحــوث ال الــيت مجعت
بإحـدى  اخلاص  اخللفية  ، الواقي من الصدمات      املادية ومن بني تلك األدلة   . العدليةتحليالت  الو

 ، وأجـزاء مـن مالبـس الـضحية        ،، ومقـابض أبـواب املركبـة      وبعض القطـع الزجاجيـة    ،  املركبات
  املاديـة   على األدلـة    األصابع وستجري البحوث املتعلقة باحلمض النووي وبصمات     . لكوغري ذ 

  .ذات الصلة
 إىل السلطات اللبنانية فيما يتعلق ـذه القـضية          التقنيةوستواصل اللجنة تقدمي املساعدة      - ٩٠

وتتوقـــع أن جتـــري . يف املـــستقبل املنظـــور، وسترصـــد لـــذلك مـــوارد إضـــافية حـــسب احلاجـــة
 تطــوروأن يف مــسرح اجلرميــة وغريهــم مــن األشــخاص،  املتواجــدينلــشهود أخــرى ل مقــابالت

 تقــدمي الــدعم وأن تواصــل القــضية مــن خــالل مجــع املزيــد مــن األدلــة وحتليلــها،  عناصــر ملــف
  . يف جمال األدلة العدليةاجلاري
. لميـ اجلر  ا يف قضية بي   التقين ناشئ عن تقدمي الدعم      حمدد احتياجووقفت اللجنة على     - ٩١
 الراميـة إىل  الفوريـة التـدريب  عمليات  املبادرات و  حباجة إىل  أن السلطات اللبنانية     الواضحمن  ف

 ميـة  اجلرمـسرح  فيمـا يتعلـق بـإدارة    وسيفيد هذا خـصوصا  . يف جمال األدلة العدلية   بناء القدرات   
األدلـة  يف جمـال   وجتهيـز األدلـة، ومـا يـستلزم ذلـك مـن تنـسيق           لألدلـة العدليـة    الفوريـة واملعاجلة  
  .العدلية
ــة،      - ٩٢ ــاء القــدرات هــذه ضــمن نطــاق املــساعدة الــيت تقــدمها اللجن ــة بن وال تــدخل عملي
 إىل الــسلطات بــشكل عاجــل يف أمــر تــوفري هــذه املــساعدة  قــد تنظــرأــا تقتــرح أن الــدول إال

ستقبل إدارة ترتكــب يف املــ مــسرح جلرميــة إدارة أي ضــمانفمــن شــأن ذلــك . الوطنيــة اللبنانيــة
فــور  أقــصى قــدر ممكــن مــن خيــوط التحقيــق للــسلطات اللبنانيــة إتاحــةئمــة، واملــساعدة يف مال

 . أخرىاعتداءات تنفيذ احلوادث يف حالة وقوع
 

 اخلارجي التعاون - ثالثا 
 

 اللبنانية السلطات مع التعاون  - ألف 
 علـى  اعملـه  جوانـب  شـىت  يف اللبنانيـة  الـسلطات  مع وثيقا تعاونا تتعاون اللجنة ظلت - ٩٣
 .لبنان إىلا عود منذ سيما وال ،بالتقرير املشمولة الفترة مدار
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 بتنفيـذ  سـيما  وال بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  طـوال  سخيا دعما لبنان حكومة وقدمت - ٩٤
 هلـذا  وافرالـ  امتناـا  عـن  اللجنـة  وتعـرب  .وممتلكاـا  اللجنة موظفي حلماية استثنائية أمنية تدابري
  .لبنان يف مستقرة غري مازالت األمنية احلالة وأن خاصة ،الدعم
 أعمــال يف ملــساعدا املختــصة اللبنانيــة الــسلطات إىل كــثرية طلبــات اللجنــة وقــدمت - ٩٥

 رمسيـا  كتابيـا  طلبا ٢٢ توجيه بينها ومن بالتقرير، املشمولة الفترة خالل ا قامت اليت التحقيق
 العــام واملــدعي العــدل بــوزير االجتمــاع علــى اللجنــة أعــضاء واظــب كمــا .العــام املــدعي إىل

 اللجنــة، فيهــا حتقــق الــيت القــضايا مبباشــرة املكلفــني التحقيــق وقــضاة موظفيــه، بكبــار وكــذلك
 .الداخلي األمن ىقو عينته الذيواملمثل الكبري 

٩٦ - ذات املعلومــات مجيــع فحــوى علــى املعنيــة اللبنانيــة الــسلطات بانتظــام اللجنــة طلــعوت 
 أكـان  سـواء  املعلومـات، هذه   مصدر مبصلحة يضر ال حنو على ، وذلك عليها صلحت اليت الصلة
 مـؤخرا  بـه  وافـت أحـد الـشهود      ملـصداقية  يـا حتليل تقريـرا  هـذا  ويـشمل . دولـة  أم منظمة أم فردا

 حيثمــا خاصــة أمهيــة العمليــة وهلــذه .احلريــري قــضيةاملكلــف ب التحقيــق وقاضــي العــام املــدعي
 أيـة  اختـاذ  علـى  اللبنانيـة  الـسلطات  تساعد قدإا   حيث احملتجزين من بأفراد املعلومات اتصلت
  .احتجازهم بشأن ضرورية أو مناسبة أا ترى خطوات

 
 الدويل التعاون - باء 

٩٧ - ــزمي ــرار ل ــن جملــس اق  مبوجــب تخــذانامل ،)٢٠٠٥( ١٦٤٤ و )٢٠٠٥( ١٦٣٦ األم
 تعـول  اللجنـة  زالـت  ومـا  .اللجنـة  مـع  بالتعـاون  الدول ،املتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل
 املتـصلة  املـسائل  مـن  جمموعـة  يف مـساعدا  بانتظـام  إليهـا  وتطلب معها الدول تعاون على بقوة

إلجـراء مقـابالت مـع       لوجـستية  ومـساعدة  ومـستندات  معلومـات  طلبومن بينها    بتحقيقاا،
 اللجنـة  مـع  األعـضاء  الـدول  جانب من التام والتعاون .واخلربة التقنية  ةساعدامل وطلب شهودال

 اللجنـة  إىل جيـدة  معلومـات فيما يتعلق بأن تقدم سـلطاا        سيما وال التحقيق، استمرار مع هام
  .مناسب وقت يف

 
 السورية العربية اجلمهورية مع التعاون  

 جملــس قــراري مبوجــب املفروضــة بالتزاماــا وفــاء الــسورية، العربيــة اجلمهوريــة تــوايل - ٩٨
 مـع  إليه توصلت الذي املشترك التفاهمب عمالو ،)٢٠٠٥( ١٦٤٤ و )٢٠٠٥( ١٦٣٦ األمن
 .وبالكفاءة سرعةبال يتسم حنو على اللجنة مع التعاون العام، هذا وقت مبكر من يف اللجنة
  اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  إىل اللجنــة قــدمت بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة وخــالل - ٩٩
 ومـستندات  إلكترونيـة  ووسائط ومواد معلومات لىع احلصولعلى   للمساعدة رمسيا طلبا ١٢
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 مـن  الـسورية  الـسلطات  عليهـا  حـصلت  إفـادات  وكذلك حمددة، ومجاعات معينني أفراد بشأن
  .أجرا اليت التحقيقات إبان أشخاص
وعـــددا مـــن املقـــابالت مـــع أفـــراد يف  التحقيـــق أنـــشطة مـــن عـــددا اللجنـــة وأجـــرت - ١٠٠

 مــع اجتماعــات ةمخــس وعقــد مقــابالت ســت إجــراء هــذا لومشــ. اجلمهوريــة العربيــة الــسورية
 .واإللكترونيـة  احلاسـوبية  والوثـائق  املعلومات من كبري قدر ومجع املعنيني، السوريني املسؤولني
 أفــراد بــشأن ســيما وال معلومــات، مــن طلبتــه مبــا اللجنــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وزودت
 التحقيقـات  خـالل  عليهـا  حـصلت  الـيت  فـادات باإل اللجنة وافت كما .حمددة ومجاعات معينني
  .السورية السلطات أجرا اليت

 اللجنـة  ـا  اضـطلعت  الـيت  التحقيـق  أنـشطة  مجيـع  ورتبت اجلمهورية العربيـة الـسورية        - ١٠١
 اللجنـة  وتعرب بالتقرير، املشمولة الفترة مدار على للسلطات اللجنة قدمتها اليت للطلبات وفقا
 .هاواكبتـ  الـيت  واألمنيـة  اللوجـستية  الترتيبـات  وعـن  األنـشطة يذ هـذه    سرعة تنف  عن رضاها عن
 بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  اجلمهورية العربية السورية     قدمتها اليت املساعدة مستوى ظلو
التـام،  بالتعـاون  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية        مطالبـة  اللجنـة  تواصـل  وسوف .عام بوجه رضيام 

  .وبنجاح بسرعة عملها إجناز  يفحامساعنصرا  يظل الذي
 

 األخرى الدول مع التعاون  

ــاج -١٠٢ ــة حتت ــدعم إىل اللجن ــلال ال ــسريع كام ــن ال ــدول م ــسائل يف ال ــة امل ــة التقني  والقانوني
  .بالتحقيق املتصلة والقضائية

وساعدا يف عملـها بنـشاط،       اللجنة طلبات على وافقةأبدت امل  الدول معظم ومع أن    - ١٠٣
 الـدول  بعض فإن واملعلومات، األخرى الدعم ضروب وتوفري الشهودمقابلة   هيلتس يشمل مبا

 املــشمولة الفتــرة ايــة ويف .مل تــرد إطالقــا أو كاملــة غــري ردوداأرســلت  أو الــرد يفتــأخرت 
. أعــضاء خمتلفــة قــد ورد بعــد    دول ١٠ إىل موجهــا طلبــا ٢٢ علــى الــرد يكــن مل بــالتقرير،

 تقـدم ال تعويـق و اللجنـة  عمـل  تـأخري  حيـث  مـن  خطرية اقبعو الرد عن الدول بعض تقاعسول
 احلــصول إىل  اللجنــةتــسعى الــيت للمعلومــات اخلطــرية الطبيعــة إىل وبــالنظر .حتقيقاــا ســري يف

 بأـا  تثـق   فإـا  حتقيقاا، فيها تنهي أن إىل دف اليت احملدودة الزمنية واملهلة الدول، من عليها
  .القادم بالتقرير املشمولة الفترة خالل الدول مجيع انبج من سريع تام بتعاون حتظى سوف

ــذ - ١٠٤ ــول ١٥ ومن ــبتمرب/أيل ــلأُ ،٢٠٠٦ س ــا رس ــ م ــات ١٠ هجمموع ــة طلب ــدة رمسي  جدي
 اجلمهوريـة العربيـة     إىل املوجهـة  املـساعدة  طلبـات  جانـب  إىل خمتلفة، دول مخس إىل للمساعدة
  .اللبنانية والسلطاتالسورية 
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 نظيميالت الدعم  - رابعا 
 

 الداخلية اإلجراءات -ألف  
ــة استعرضــت -١٠٥ ــداخلي نظــامال اللجن ــذي ال ــه ال ــرار عمــال أقرت  ١٥٩٥ األمــن جملــس بق

وتبقـى اللجنـة مدركـة       .للبنـان  اخلاصـة  للمحكمـة  األساسي النظام مشروع ضوء يف )٢٠٠٥(
الـيت جتمعهـا     األدلـة  مـن  غريهـا العدليـة أو     األدلـة  وأ اإلفـادات  مجيـع  أن   ضـمان  عـن  سؤوليتهامل

عـن احتـرام     الغايـة،  هلـذه كما أا مسؤولة، حتقيقا      ،املختصةحملكمة  ا هذه لدىستكون مقبولة   
  .الصلة ذات الدولية املعايري مجيع

 
 اإلدارة -باء  

 
 التوظيف  - ١ 

ــا  - ١٠٦ ــر يف ورد كمـ ــسابق التقريـ ــإن ،(S/2006/760) الـ ــراع فـ ــسني اإلسـ ــدرات بتحـ  القـ
ويف حـني أن تعـيني       .بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  يف األساسـية  هـام دى امل إحـ  ظـل  للجنة املؤسسية
 عمليــة ســري يف التــأخروأن  ،كــبريا حتــديامــا زال يــشكل  املناســب الوقــت يف أكفــاءمــوظفني 

 اختيـار  جمـال  يف حتقـق  قـد  كبريا تقدما فإن واليتها،تنفيذ   على اللجنة قدرة علىالتعيني قد أثر    
  .بالتقرير املشمولة فترةال خالل املوظفني وتعيني

 جـراء  مـن  السابق بالتقرير املشمولة الفترة يفالوظائف  قد ارتفع      شغور معدل كانو - ١٠٧
 وظــائف املوافقــة علــى وبــسبب لبنــان يف نــشب الــذي الــصراع بــسبب التعــيني عمليــة توقــف
 بـني  مـا في عـام  بوجه بانتظام الشغور معدل تراجع هذا، ومع .٢٠٠٦ يونيه/حزيران يف إضافية
بالنـسبة جلميـع     عـام  بوجـه  الـشغور  معـدل  تراجـع  فقـد : يـسمرب د/األول وكانون أغسطس/آب

ــة   ــائف الدوليـ ــنالوظـ ــة٢٩ مـ ــسطس/آب يف  يف املائـ ــة يف ١٩ إىل أغـ ــانون يف املائـ  /األول كـ
 ويوجـد  .الرئيـسية  الوظائف معظم يف التعيني إجراءات إاء الراهن الوقت يف وجيري .ديسمرب
 قيـد التعـيني     ددجـ  مـوظفني  ٣وهنـاك    دوليـا،  موظفـا  ٢٩ الـراهن  الوقـت  يف اتالتحقيق بشعبة
 بـني  مـن  التحقيقـات  جمـال  يف للعمـل  إضـافيا  مرشـحا  وعـشرين  مثانية استعراض وجيري. املبكر
جيـري تنظـيم    و الدوليـة،  واملنظمـات  األعـضاء  الدول قدمتها اليت املرشحني أمساء من كبري عدد

 .هلماملقابالت 
١٠٨ -  ا عن اللجنة عربوتاألعـضاء  الـدول  مـن  اآلن حـىت  تلقتها اليت اإلجيابية للردود امتنا 

  .مؤهلني مرشحني توفري بشأن الدولية واملؤسسات
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 امليزانية - ٢ 

 عــشر االثــين لفتــرة مقترحــة جديــدة ميزانيــة ٢٠٠٦ أغــسطس/آب يف اللجنــة قــدمت  - ١٠٩
 امليزانيـة  وترصـد  .٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كانون ىلإ يناير/الثاين كانون من املمتدة التالية شهرا

 وتـشمل  .دوليـا  موظفـا  ١٣ قدرها زيادة يعكس مبا دوليا موظفا ١٨٨  يغطي اعتمادا املقترحة
 وظـائف  وسـبع  إضـايف  أمـن  وموظـف  ، مـن أجـل القـضايا األربـع عـشرة          حمققـني  مخـسة  الزيادة
 جــراء مــن الزائـدة  املتطلبــات لبيــةت )أ( :يلـي  مبــا للقيــام الزمـون  اإلضــافيون واملوظفــون .إداريـة 
ــاء ــساعدة حــاالت عــن الناجتــة اإلضــافية العمــل أعب ــة امل ــيت التقني ــع ال ــا يتوق ــادير ورود فيه  مق

 النمـو  عـن  الناشـئة  الزائـدة  العمل أعباء معاجلة )ب( ؛بالفعلمنها ما ورد     البيانات مناستثنائية  
 الـوارد  الـدعم  نقـص  عـن  التعويض )ج(التعيينات؛   معدل تسارع مع املوظفني مالك يف املتوقع
ــان يفالوكــالتني األخــريني   مــن ــوة( لبن ــة  املتحــدة األمــم ق ــان يفاملؤقت ــة لبن ــصادية واللجن  االقت

 معـدالت  نفـس  تقـدمي  عـن  احلاليـة  الظـروف  يفاللتني باتتا عـاجزتني      )آسيا لغرب واالجتماعية
  .املاضي يفكانتا تقدماا  اليت الدعم

 
 األمن - ٣ 

 قــربص يف الــسالم حلفــظ املتحــدة األمــم قــوة مــن املقدمــة الــسخية املــساعدات ضلبفــ - ١١٠
 املـسلحة  القـوات  سـيما  وال واللبنانيـة،  القربصية والسلطات لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم وقوة

 عمليـة  نـسق  للجنـة  التـابع  األمنيـة  العمليـات  فريـق  فـإن  ، اللبنـاين  الـداخلي  األمن ىوقو اللبنانية
 بــريوت، إىل قــربص مــن األساســية التحقيــق وملــواد الــدولينيملــوظفي اللجنــة  آمنــة ةســاملعــودة 
 مـن  املمتـدة  الفترة يف واحد أسبوع مدار على اجلوي، بالطريق وجزئيا البحري بالطريق جزئيا
 .٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ١٦ إىل ٩

 األمـين  الوضـع  زال ومـا  .أولويـة ميثـل    وأصـوهلا  ومنشآا اللجنة موظفي أمن زال وما - ١١١
 املزيـد  إثـارة  إىل اجلارية السياسية األحداث أدت وقد .هشا للصراع التالية الفترة يفيف بريوت   

 طـور  إىل الوشـيك  االنتقـال  مـع  التحقيـق تركيـز    حمـور  يـؤدي  وقـد  .االستقرار وعدم التوتر من
 يهـدد كـن أن    ومي األخطـار  مـن  مزيـد  إىل اللجنـة  موظفي خلق مناخ يعرض   إىل اخلاصة احملكمة
 يف االسـتمرار  مـن  متكينـها  هـو  اللجنـة  أمـن  لعمليـات  األول احملـور  بـات  مث، ومن .اللجنة عمل
 .وأصوهلا منشآا ولسائر ا العاملني جلميع األمن من األقصى احلد بضمان واليتها ممارسة

 اطرواملخـ  التهديـدات  تقييمات يستكملو يستعرض للجنة التابع األمن فريق زال وما - ١١٢
 .الــصلة ذات األمنيــة املعــايري مــع احلامســةاألمنيــة  اجلوانــب مجيــع تتفــق أن لــضمان اــ املتــصلة
 القـائم  تعـديل  أو معياريـة  طـوارئ  وخطـط  تـشغيل  إجـراءات  وضـع  االقتضاء، حسب وجيري،

   .واملخاطر للتهديدات اجلاري التحليل على بناء منها
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 التكميلية التفاهم مذكرة - ٤ 

 تفــاهم مــذكرةرئــيس اللجنــة مــشروع  أحــال ،٢٠٠٦ أكتــوبر/األول تــشرين ١٣ يف - ١١٣
 لبنـان  حكومـة  وقعتـها  الـيت  األصـلية  التفـاهم  مـذكرة  وتعـديل  اسـتكمال  ـدف  ثـة حمد تكميلية
 باســتعراض الــراهن الوقــت يف لبنــان حكومــة وتقــوم .٢٠٠٥ يونيــه/حزيــران ١٣ يف واللجنــة
 .هذا التكميلي االتفاق مشروع

 
 االستنتاجات  - خامسا 

 ضــدتقبلــها احملكمــة املقبلــة  اــام أدلــة مجــع هــو للجنــة االســتراتيجي اهلــدف زال مــا - ١١٤
 .بـشأا  التحقيـق  اجلـاري العتـداءات   ل اآلخـرين  والضحايا احلريري رفيق اغتيال عن املسؤولني

ــة  زالــت ومــا ــوازناللجن ــالتحقيق اإلســراع إىل احلاجــة بــني ت  املعــايري تطبيــق مقتــضيات مــع ب
التركيــز  حمــور علــى قبــلامل بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل اللجنــة ســتبقيو .املناســبة القانونيــة
 ،مقابلــة ٥٠ حــوايل إجــراء وتعتــزم التقريــر، هــذا يف مناقــشته جــرت الــذي لتحقيقاــا الــراهن
  .األدلة من أخرى أشكال على واحلصول املستندات من املزيد ومجع
 للجنـة  ميكن وال ،معقدة حساسة مرحلة احلريري رفيق غتيالا يف التحقيق وصل قدو - ١١٥

 واللجنـة  .وظفيهـا ملو للـشهود  آمنة بيئة يئة أجل من السرية من إطار يف إال عملهاأن تضطلع ب  
  .املوقف هذا على تاما اتفاقا ني متفقزاال ما لبنانيف  العام واملدعي

، أوجـه ارتبـاط     ةعـشر  األربـع ا  اللجنة تكـشف، مـن خـالل معاجلـة القـضاي           زالت وما - ١١٦
ســتوايل اللجنــة و .احلريــري رفيــق بقــضيةارتباطاــا  إىل وتــشري وأخــرى ةقــضي كــل بــنيهامــة 

وباملثل، سوف تستمر اللجنـة يف      . معاجلة أوجه االرتباط هذه، فقد باتت حمور وجهة حتقيقاا        
 هويــة حتديــد ىعلــ علــى املــساعدة تركــز وســوف ل،اجلميــ قــضية يفدعــم التحقيقــات اجلاريــة 

 .ارتباط بالقضايا األخرى القائمة هناك كان إذا فيما النظر وعلى اجلناة
ــاجحت وســوف - ١١٧ ــة ت ــدإىل  اللجن ــدعم مــن املزي ــشهور يف ال ــة ال ــة جمــاالت يف القادم  ثالث
 مـن  جماالت يف ،اإلدارية املتحدة األمم أنظمة تتمكن أن ضمان على ستعمل اأ أوهلا .رئيسية
 .وتوجهـه  الالزمـة عملـها    خطـوات  دعـم  من ،املالية والشؤون واإلدارة والشراء فالتوظي قبيل

 إىل توجههـا  الـيت  املـساعدة  طلبـات  علـى  بـالرد  االلتـزام  درجة يف التفاوتا تالحظ   أ وثانيها،
 سـري  يف التقـدم  بـشدة  يعيـق  الطلبـات  تلـك  علـى  الرد عدم أو الرد يف والتأخر .الدول من كثري

 االتــصال مــن اللجنــة تــتمكن أنممــا لــه أمهيــة حامســة  أن وثالثهــا .معينــة جتاهــاتا يفحتقيقاــا 
 حياتـه  مـن  األخرية الشهور يف ا مباشر اتصال على احلريريرفيق   كان اليت السياسية بالقوى

 وعلـى  األوسع املنطقة ويف لبنان يف الصلة ذات السياسية الديناميات يف املنخرطني واألشخاص
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 ممثلـي مع   االقتضاء، وعند األفراد، هؤالء مع املقبل التعاون إىل اللجنة وتتطلع .الدولية الساحة
 .التحقيقات اكتمال ضمان أجل من الدول،

 القـدرة  انعـدام  هـو  عملـها  فيها تدير اليت العامة لبيئةل املميز الطابع أن اللجنة وتالحظ - ١١٨
 واحتمــاالت الــسابق والــصراع يةاسالــسي والبيئــة األمنيــة واحلالــة .األحــداث مبــسار التنبــؤ علــى

 الـشهود  إحجـام  يف تـساهم  قـد  أمـور  املقبلـة  اخلاصـة  باحملكمـة  املتعلقة واملسائل العنف استمرار
 فيهـــا للعمــل  للمــوظفني  اللجنــة  اجتـــذاب صــعوبة  مــن  تزيــد  قـــدو اللجنــة  مــع  التعامــل  عــن 

  .م واالحتفاظ

 ضـــوء يف اإلضـــايف وبـــدورها ضـــافيةاإل بالتزاماـــا اللجنـــة تقـــر املطـــاف، ايـــة ويف  - ١١٩
 .بعـد  لـذلك  موعد يتحدد مل وإن القادمة الفترة يف خاصة حمكمةاالحتماالت املرجحة إلنشاء    

 الغايـة،  هوهلـذ  .احملكمـة  إنـشاء  مـع  لتتوافـق  الضروري بالقدر اللجنة عمل دينامية تتغري وسوف
 ـضت  الـيت  احلقـائق  صيتقـ  مهـام  تنقـل  لكـي  جزئيـا  أهـدافها  إىل إعادة ترتيب     اللجنة ستسعى

 .االدعاء يف احملكمة مكتب إىل اآلن حىت ا
 


