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 )٢٠٠٥ (١٦٣٦القرار   
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١ املعقودة يف ٥٢٩٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
) ٢٠٠٥ (١٥٩٥ مجيــــع قراراتــــه الســــابقة، وال ســــيما القــــرارات إذ يعيــــد تأكيــــد 
، ٢٠٠١ســـبتمرب / أيلـــول٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣، و ٢٠٠٥أبريـــل /نيســـان ٧ املـــؤرخ

 ،٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨، املؤرخ )٢٠٠٤ (١٥٦٦ و
 دعوتـــه إىل االحتـــرام الصـــارم لســـيادة لبنـــان وســـالمته اإلقليميـــة  وإذ يكـــرر تأكيـــد 

 ووحدته واستقالله السياسي حتت السلطة الوحيدة واحلصرية حلكومة لبنان،
 أن اإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل واحــدا مــن أشــد        وإذ يعيــد تأكيــد  

 ديدات خطرا على السالم واألمن،الته
) �اللجنــة�) (S/2005/662( بعنايــة تقريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة  وقــد درس 

، ٢٠٠٥فربايـر   / شباط ١٤بشأن التحقيق يف التفجري اإلرهايب الذي وقع يف بريوت، لبنان، يف            
 وتسـبب يف إصـابة       آخرين، ٢٢وأدى إىل مقتل رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق احلريري و           

 عشرات األشخاص جبروح،
 على اللجنـة ملـا اضـطلعت بـه مـن عمـل بـارز يتسـم باالقتـدار املهـين يف ظـل                         وإذ يثين  

ظروف صعبة ملسـاعدة السـلطات اللبنانيـة يف التحقيـق الـذي جتريـه بشـأن مجيـع جوانـب هـذا                        
 اء منه بعد،العمل اإلرهايب، وإذ يالحظ استنتاج اللجنة بأن التحقيق مل يتم االنته

  على الدول اليت قدمت املساعدة للجنة يف االضطالع مبهامها،وإذ يثين 
 أيضا على السلطات اللبنانية ملا قدمته للجنة من تعاون كامـل يف االضـطالع               وإذ يثين  

 ،)٢٠٠٥ (١٥٩٥ من القرار ٣مبهامها، وفقا للفقرة 
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لصـلة، أن تقـدم إىل بعضـها         إىل أنه على مجيع الدول، عمـال بقراراتـه ذات ا           وإذ يشري  
ــة         ــة املتعلق ــات أو اإلجــراءات اجلنائي ــا يتصــل بالتحقيق ــن املســاعدة فيم ــدر م ــبعض أقصــى ق ال

، )٢٠٠٥ (١٥٩٥ب يف قـراره     لـ باألعمال اإلرهابية، وإذ يشري على وجه اخلصوص إىل أنـه ط          
 إىل مجيع الدول ومجيع األطراف أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة،

 مبا خلصـت إليـه اللجنـة مـن أنـه، علـى الـرغم مـن أن التحقيـق أحـرز                       اوإذ حييط علم   
بالفعل تقدما كـبريا وتوصـل إىل نتـائج هامـة، مـن األمهيـة القصـوى أن يواصـل التحقيـق سـريه                   
داخل لبنان وخارجه على السواء من أجل التوضيح التام جلميع جوانـب هـذا العمـل اإلرهـايب                  

م مسـؤولية التخطـيط لـه ومتويلـه وتنظيمـه وارتكابـه،             وخباصة حتديد هوية مجيع مـن تقـع علـيه         
 وحماسبتهم على ذلك،

 ملــا يطالــب بــه الشــعب اللبنــاين مــن حتديــد هويــة مجيــع املســؤولني عــن   وإدراكــا منــه 
الــتفجري اإلرهــايب الــذي أدى إىل مقتــل رئــيس وزراء لبنــان الســابق رفيــق احلريــري وآخــرين،   

 وحماسبتهم عليه،
، ٢٠٠٥أكتــوبر / تشــرين األول١٣ بتلقــي الرســالة املؤرخــة  يف هــذا الصــددوإذ يقــر 

، الـيت يطلـب فيهـا متديـد واليـة           )S/2005/651(املوجهة إىل األمني العام من رئيس وزراء لبنـان          
اللجنــة لتمكينــها مــن االســتمرار يف مســاعدة الســلطات اللبنانيــة املختصــة يف أي حتقيــق الحــق 

 ملختلف أبعاد اجلرمية اإلرهابية،
 بالتوصية املتزامنة للجنة بـأن هنـاك حاجـة إىل اسـتمرار تقـدمي املسـاعدة                 يقر أيضا وإذ   

الدولية إىل السلطات اللبنانية ومعاونتها علـى كشـف كـل خفايـا هـذا العمـل اإلرهـايب، وبأنـه                     
من الضروري أن يقوم اجملتمـع الـدويل جبهـد متواصـل إلقامـة برنـامج للمسـاعدة والتعـاون مـع                     

  يف ميدان األمن والعدالة،السلطات اللبنانية
 يف االسـتمرار يف مسـاعدة لبنـان يف البحـث عـن احلقيقـة وحماسـبة مـرتكيب                    ورغبة منه  

 هذا العمل اإلرهايب على جرميتهم،
 جبميع الـدول أن تقـدم إىل السـلطات اللبنانيـة واللجنـة مـا ميكـن أن حتتـاج                     وإذ يهيب  

وخاصة تزويدها بكل ما قـد يكـون حبوزهتـا         إليه وتطلبه من مساعدة فيما يتصل هبذا التحقيق،         
 من معلومات ذات صلة تتعلق هبذا اهلجوم اإلرهايب،

التزامـه البـالغ بوحـدة لبنـان الوطنيـة واسـتقراره، وإذ يؤكـد علــى أن        وإذ يعيـد تأكيـد    
مســتقبل لبنــان ينبغــي أن ُيقــرر بــالطرق الســلمية وعلــى يــد اللبنــانيني أنفســهم، دومنــا ختويــف    
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، وإذ حيذر يف هذا الصدد من أنه ال تسامح مـع احملـاوالت الراميـة إىل تقـويض                   تدخل أجنيب  أو
 استقرار لبنان،

 باالســتنتاج الــذي توصــلت إليــه اللجنــة ومفــاده أنــه يف ضــوء تغلغــل  وإذ حيــيط علمــا 
دوائر االستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنبا إىل جنـب، يف املؤسسـات اللبنانيـة واجملتمـع              

، يصعب ختيل سيناريو تنفذ مبوجبه مؤامرة اغتيـال علـى هـذه الدرجـة مـن التعقيـد دون           اللبناين
علمهما، وأن مثة سببا مرجحا لالعتقاد بأن قرار اغتيال رئيس الـوزراء السـابق رفيـق احلريـري                  

 ما كان ميكن له أن ُيتخذ دون موافقة مسؤولني أمنيني سوريني رفيعي املستوى،
 خلصت إليه اللجنة من أنه بينما تعاونـت السـلطات السـورية          ما وإذ يضع يف اعتباره    

بدرجة حمدودة مع اللجنة، بعد أن كانـت قـد تـرددت يف البـدء، فـإن عـدة مسـؤولني سـوريني            
 حاولوا تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة أو غري دقيقة، 

 مكـان مـن      بأنه ليس من املقبول، من حيث املبدأ، أن يفلـت أحـد يف أي              واقتناعا منه  
حتمل املسؤولية عن عمل إرهايب ألي سبب كان، مبا يف ذلك نتيجة قيامه هو بعرقلـة التحقيـق                  

 أو عدم تعاونه الصادق معه،
 أن هذا العمل اإلرهايب واآلثـار املترتبـة عليـه تشـكل هتديـدا للسـالم واألمـن                   وإذ يقرر  
 الدوليني،
، وعلـى احلاجـة إىل التوصـل إىل       علـى أمهيـة السـالم واالسـتقرار يف املنطقـة           وإذ يشدد  

 حلول سلمية،
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 

 
 أوال  

  بتقرير اللجنة؛يرّحب - ١ 
 مع بالغ القلـق باالسـتنتاج الـذي خلصـت إليـه اللجنـة ومفـاده أن                  حييط علما  - ٢ 

وريني علـى السـواء يف هـذا العمـل     هناك التقاء يف األدلة يشري إىل ضلوع مسؤولني لبنانيني وسـ          
اإلرهايب، وأنه من الصعب ختيل سـيناريو تنفـذ مبوجبـه مـؤامرة اغتيـال علـى هـذه الدرجـة مـن                       

 التعقيد دون علمهم؛
ــاحلكم    يقــرر - ٣  ، كخطــوة ملســاعدة التحقيــق يف هــذه اجلرميــة، ودون املســاس ب

 : يليالقضائي الذي سيصدر يف هناية املطاف بذنب أو براءة أي شخص ما
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أن خيضــع مجيــع األفــراد الــذين حــددت اللجنــة أو احلكومــة اللبنانيــة أمســاءهم   )أ( 
باعتبـــارهم أشخاصـــا مشـــتبها يف اشـــتراكهم يف التخطـــيط هلـــذا العمـــل اإلرهـــايب، أو متويلـــه، 

) ب(تنظيمه، أو ارتكابه، وبعـد إبـالغ هـذا التحديـد إىل اللجنـة املنشـأة يف الفقـرة الفرعيـة                       أو
 :افقتها، للتدابري التاليةأدناه، ومبو

تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الضــرورية لكــي متنــع هــؤالء األفــراد مــن دخــول أراضــيها  - 
عبورها، مع العلـم بأنـه ال يوجـد يف هـذه الفقـرة مـا يلـزم أي دولـة بـرفض دخـول                 أو

مواطنيها إىل أراضيها، أو لكي تكفل، يف حالة وجود هؤالء األفـراد داخـل أراضـيها،                
  هؤالء األفراد إلجراء مقابالت مع جلنة التحقيق، إن هي طلبت ذلك؛إتاحة

ــي    -  ــا يل ــدول مب ــع ال ــوم مجي ــوارد االقتصــادية     : تق ــة وامل ــوال واألصــول املالي ــد األم جتمي
املوجــودة داخــل أراضــيها، الــيت ميلكهــا أو يــتحكم هبــا هــؤالء األفــراد بشــكل مباشــر    

 أو يـتحكم هبـا بشـكل مباشـر أو غـري             غري مباشـر، أو الـيت حتوزهـا كيانـات ميلكهـا            أو
ــة       ــاء علــى توجيهــاهتم؛ وكفال ــون حلســاهبم أو بن ــراد يعمل ــراد أو أف مباشــر هــؤالء األف

يتيح رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصـول ماديـة         أال
ــا        ــام وفق ــاون الت ــات أو لصــاحلهم؛ والتع ــراد أو الكيان ــؤالء األف ــوارد اقتصــادية هل أو م
للقوانني املعمـول هبـا مـع أي حتقيـق دويل يتعلـق باألصـول أو املعـامالت املاليـة هلـؤالء                      
األفــراد أو الكيانــات أو األشــخاص الــذين يعملــون حلســاهبم، مبــا يف ذلــك عــن طريــق  

 تقاسم املعلومات املالية؛
 مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، جلنــة تابعــة جمللــس ٢٨أن ينشــئ، وفقــا للمــادة  )ب( 

األمن تتألف من مجيـع أعضـاء اجمللـس مـن أجـل االضـطالع باملهـام املنصـوص عليهـا يف مرفـق                        
 هذا القرار؛

أن تنتــهي أعمــال اللجنــة، وكــذلك أيــة تــدابري تكــون ســارية مبوجــب الفقــرة   )ج( 
ــة  ــغ ت )أ(الفرعي ــدما تبل ــات       ، عن ــراءات التحقيق ــع إج ــال مجي ــن باكتم ــس األم ــة جمل ــك اللجن ل

 واإلجراءات القضائية املتصلة باهلجوم اإلرهايب، ما مل يقرر جملس األمن خالف ذلك؛
 أن ضلوع أي دولة يف هذا العمـل اإلرهـايب يشـكل انتـهاكا خطـريا مـن            يقرر - ٤ 

تنـاع عـن دعمـه، وخباصـة وفقـا       جانب تلك الدولة اللتزاماهتا بالعمل على منـع اإلرهـاب واالم          
ــرارين  ــهاكا     )٢٠٠٤ (١٥٦٦، و )٢٠٠١ (١٣٧٣للق ــه انت ــه يصــل أيضــا إىل حــد كون ، وأن

 خطريا اللتزامها باحترام سيادة لبنان واستقالله السياسي؛
ــالغ القلــق أيضــا   - ٥  ــة   حيــيط علمــا مــع ب ــه اللجن  باالســتنتاج الــذي توصــلت إلي

عاونــت مــع اللجنــة مــن حيــث الشــكل ال مــن حيــث  مفــاده أن الســلطات الســورية بينمــا ت مبــا
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املضــمون، فــإن عــدة مســؤولني ســوريني حــاولوا تضــليل اللجنــة عــن طريــق إعطــاء معلومــات   
مغلوطة أو غري دقيقة، ويقرر أن استمرار سورية يف عدم التعاون يف التحقيق سيشـكل انتـهاكا               

ــرار   ــا القـ ــا فيهـ ــلة، مبـ ــرارات ذات الصـ ــا مبوجـــب القـ  ، )٢٠٠١ (١٣٧٣ات خطـــريا اللتزاماهتـ
 ؛)٢٠٠٥ (١٥٩٥، و )٢٠٠٤ (١٥٦٦

 ببيــان ســورية مــؤخرا بشــأن اعتزامهــا اآلن التعــاون مــع اللجنــة،  حيــيط علمــا - ٦ 
ويتوقع من احلكومة السورية أن تنفذ بالكامل االلتزامـات الـيت تقطعهـا علـى نفسـها يف اآلونـة                   

 احلالية؛
 

 ثانيا  
مــن اللجنــة إىل لبنــان، حســبما طلبــت    بــأن اســتمرار تقــدمي املســاعدة  يســلم - ٧ 

ــه يف رســالتها املؤرخــة   ــوبر / تشــرين األول١٣حكومت  املوجهــة إىل األمــني العــام؛  ٢٠٠٥أكت
وحسبما أوصت به اللجنة يف تقريرها، يظل أمـرا ضـروريا مـن أجـل التوضـيح الكامـل جلميـع                     

يف ختطـيط هـذا     جوانب هـذه اجلرميـة الشـنيعة، ممـا ميكّـن مـن حتديـد هويـة مجيـع مـن اشـتركوا                        
 العمل اإلرهايب ورعايته وتنظيمه وارتكابه، واملتواطئني معهم وتقدميهم إىل العدالة؛

ــة حــىت         يرحــب - ٨  ــة اللجن ــدد والي ــأن مي ــام ب ــني الع ــرار األم ــذا الصــدد بق  يف ه
، )٢٠٠٥ (١٥٩٥، حسبما أذن به جملـس األمـن يف قـراره            ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ١٥

 لوالية مرة أخرى إذا أوصت اللجنة بذلك وطلبته احلكومة اللبنانية؛ويقرر أنه سيمدد هذه ا
 علــى الســلطات اللبنانيــة ملــا اختذتــه بالفعــل مــن قــرارات شــجاعة تتعلــق   يــثين - ٩ 

بالتحقيق مبا يف ذلك بصورة خاصة قرارهـا، بنـاء علـى توصـية مـن اللجنـة، اعتقـال املسـؤولني                      
لوعهم يف هـذا العمـل اإلرهـايب، وتوجيـه االهتـام إلـيهم،         األمنيني اللبنانيني السابقني املشـتبه بضـ      

ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بنفس اإلصرار مـن أجـل كشـف كـل خفايـا            
 هذه اجلرمية؛

 
 ثالثا  

 استنتاج اللجنة بأنه يتعني على السلطات السورية أن توضح قدرا كـبريا             يؤيد - ١٠ 
 من املسائل اليت مل يتم حسمها؛

 :، يف هذا السياق، ما يلييقرر - ١١ 
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 املسـؤولني أو األشـخاص السـوريني الـذين تعتـرب            جيب على سـورية أن تعتقـل       )أ( 
اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم يف التخطيط هلذا العمـل اإلرهـايب أو متويلـه أو تنظيمـه أو ارتكابـه،                    

 وأن جتعلهم متاحني للجنة بالكامل؛
ية، نفــس احلقــوق والســلطات املــذكورة يف  يكــون للجنــة، يف عالقتــها بســور  )ب( 
، وجيــب علــى ســورية أن تتعــاون مــع اللجنــة بالكامــل  )٢٠٠٥ (١٥٩٥ مــن القــرار ٣الفقــرة 

 ودون شرط استنادا إىل ذلك؛
يكــون للجنــة ســلطة تقريــر مكــان وأســاليب إجــراء املقــابالت مــع املســؤولني   )ج( 

 لتحقيق؛واألشخاص السوريني الذين ترتأي اللجنة أن هلم صلة با
 على أن تتوقف سورية عن التـدخل يف الشـؤون الداخليـة للبنـان، سـواء                 يصر - ١٢ 

بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وأن متتنع عن أي حماولة ترمي إىل زعزعـة اسـتقرار لبنـان، وأن                   
 تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي؛

 
 رابعا  

/  كـــانون األول١٥ إىل اللجنـــة أن تقـــدم إىل اجمللـــس تقريـــرا حبلـــول يطلـــب - ١٣ 
 عــن التقــدم احملــرز يف التحقيــق، مبــا يف ذلــك مــا تلقــاه مــن تعــاون مــن جانــب  ٢٠٠٥ديســمرب 

الســلطات الســورية، ويف أي موعــد قبــل ذلــك إذا ارتــأت اللجنــة أن هــذا التعــاون ال يفــي          
س، إذا لزم األمر، النظر يف اختاذ مزيد من اإلجـراءات          مبتطلبات هذا القرار، لكي يتسىن للمجل     

 ؛]مبوجب امليثاق[
 عــن اســتعداده للنظــر يف أي طلــب آخــر للمســاعدة تقدمــه احلكومــة    يعــرب - ١٤ 

 اللبنانية لضمان حماسبة مجيع املسؤولني عن هذه اجلرمية؛
 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ١٥ 
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 مرفق 
 : من هذا القرار٣أة عمال بالفقرة فيما يلي مهام اللجنة املنش

مـن هـذا القـرار، أي       ) أ (٣ُتسجِّل، كشخص تسري بشأنه التدابري الواردة يف الفقـرة           - ١
شخص حتدده جلنة التحقيق أو حتدده حكومـة لبنـان، بشـرط عـدم إبـداء اعتـراض مـن جانـب                       

االعتـراض  أي عضو يف اللجنة يف غضون يومي عمل من وقت تلقي هذا التحديـد، ويف حالـة                  
 ).أ (٣جتتمع اللجنة خالل مخسة عشر يوما للبت يف مدى انطباق التدابري الواردة يف الفقرة 

علـى أسـاس كـل      ) أ (٣توافق على اسـتثناءات مـن التـدابري املنصـوص عليهـا يف املـادة                 - ٢
 :حالة على حدة

 حباجـة  فيما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة أن هذا السفر مـربر          ��١ 
ــة أن       ــدما تســتنتج اللجن ــة، أو عن ــات الديني ــك أداء الواجب ــا يف ذل إنســانية، مب

 االستثناء ميكن، من باب آخر، أن يدعم مقاصد هذا القرار؛
فيما يتعلق بتجميد األموال واملوارد االقتصادية األخرى، عنـدما تقـرر اللجنـة              ��٢ 

ــاء باملصـــروفات األس  ــتثناءات ضـــرورية لإليفـ ــا  أن هـــذه االسـ ــا فيهـ ــية، مبـ اسـ
املدفوعات الالزمـة للمـواد الغذائيـة واإلجيـارات أو أقسـاط القـروض العقاريـة           
والــدواء والعــالج الطــيب والضــرائب وأقســاط التــأمني ورســوم املنــافع العامــة،  

الزمة حصرا لدفع أتعاب معقولة لقاء خـدمات فنيـة وتسـديد املصـروفات               أو
 القانونيـة، أو األتعـاب أو رسـوم         اليت جيري تكبدها يف سياق تـوفري اخلـدمات        

ــوارد     ــة أو املـ ــول املاليـ ــوال أو األصـ ــاز األمـ ــة احتيـ ــة ملداومـ اخلـــدمات الالزمـ
 .االقتصادية اجملمدة األخرى واحلفاظ عليها

ــواردة يف الفقــرة     - ٣ ــدابري ال ــاء علــى  ) أ (٣تســجِّل اســتبعاد أي شــخص مــن نطــاق الت بن
بأن هـذا الشـخص مل يعـد يشـتبه بأنـه متـورط يف       إشعار من جلنة التحقيق أو من حكومة لبنان       

هذا العمل اإلرهـايب، بشـرط عـدم إبـداء اعتـراض مـن جانـب أي عضـو يف اللجنـة يف غضـون                         
يومي عمـل مـن وقـت تلقـي هـذا التحديـد، ويف حالـة االعتـراض جتتمـع اللجنـة خـالل مخسـة                          

 ).أ (٣ عشر يوما للبت يف استبعاد الشخص من نطاق التدابري الواردة يف الفقرة
 ُتبلــــغ مجيــــع الــــدول األعضــــاء باألشــــخاص الــــذين خيضــــعون للتــــدابري الــــواردة يف  - ٤

 ).أ (٣الفقرة 
 


