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 ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤القرار   
ــسته       ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٥٣٢٩الــ ــانون األول١٥، املعقــ /  كــ

  ٢٠٠٥ ديسمرب
 

 ،إن جملس األمن 

) ٢٠٠٥ (١٥٩٥مجيع قراراته السابقة ذات الصلة، مبا فيهـا القـرارات           يعيد تأكيد إذ   
، ٢٠٠١تمرب ســـب/أيلـــول ٢٨املـــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ ، و٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان٧املـــؤرخ 

، وإذ يؤكــد مــن جديــد بوجــه  ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول٨، املــؤرخ )٢٠٠٤ (١٥٦٦ و
 ،٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول٣١ؤرخ امل) ٢٠٠٥ (١٦٣٦خاص القرار 

ــه يــ يعيــد تأكيــد وإذ   ــدأن يد أن ــش ــيت    ة  اإلدان ــة ال ــتفجري اإلرهابي يف وقعــت عمليــة ال
يف لبنان منـذ    وقعت   اليت    األخرى إلرهابيةوكذلك مجيع اهلجمات ا    ،٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤

أنـه ال بـد مـن حماسـبة مجيـع الـضالعني يف              تأكيـد   أيضا  يعيد  ، وإذ   ٢٠٠٤أكتوبر  / األول تشرين
 تلك اهلجمات على جرائمهم،

) “اللجنــة”) (S/2005/775( تقريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلة  وقــد درس بعنايــة 
، ٢٠٠٥فربايـر  /شـباط  ١٤لذي وقع يف بريوت، لبنـان، يف  ا يف التفجري اإلرهايب     هابشأن حتقيق 

آخرين، وتـسبب يف إصـابة       ٢٢ لبناين السابق رفيق احلريري و    وأدى إىل مقتل رئيس الوزراء ال     
 عشرات األشخاص،

از يتـسم باالقتـدار املهـين يف ظـل       ممتـ  على اللجنـة ملـا اضـطلعت بـه مـن عمـل               وإذ يثين  
وإذ هـذا العمـل اإلرهـايب،    يف ية يف التحقيق الذي جتريه  ظروف صعبة ملساعدة السلطات اللبنان    

 يف تـصريف واجباتـه      يـة قيادمـا أبـداه مـن قـدرات         يثين بصفة خاصة على ديتليف ميلـيس علـى          
 بصفته رئيسا للجنة وعلى تفانيه يف خدمة العدالة،
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 ندائـه جلميـع الـدول مبـد الـسلطات اللبنانيـة واللجنـة مبـا قـد حتتاجـاه              وإذ يكرر تأكيد   
وتطلبــاه مــن مــساعدة يف التحقيــق، وخاصــة تزويــدمها بــأي معلومــات ذات صــلة قــد تكــون     

 حبوزا فيما يتصل ذا اهلجوم اإلرهايب،
املوجهـة إىل األمـني      ٢٠٠٥ديـسمرب   / األول كـانون  ٥ بتسلم الرسالة املؤرخة     وإذ يقر  

ملـدة سـتة أشـهر    ة  الـيت تطلـب متديـد واليـة اللجنـ     ،)S/2005/762(العام من رئـيس وزراء لبنـان       
حسب الضرورة، لتمكني اللجنـة مـن مواصـلة تقـدمي           أخرى، مع إمكانية متديدها لفترة إضافية       

، والنظـــر يف اجلرميـــةتلـــك  يف املـــساعدة للـــسلطات اللبنانيـــة املختـــصة يف التحقيقـــات اجلاريـــة
 وإذ يقـر أيـضا    متابعة بغية تقدمي مـرتكيب تلـك اجلرميـة إىل العدالـة،             للميكن اختاذه من تدابري      ما

  مع ذلك اليت تقدمت ا اللجنة يف هذا الشأن،املتوافقةبالتوصية 
 املوجهـة إىل    ٢٠٠٥ديـسمرب   / األول كـانون  ١٣م الرسالة املؤرخة     بتسلّ وإذ يقر أيضا   

 اليت تطلب إنـشاء حمكمـة ذات طـابع دويل           ،)S/2005/783(األمني العام من رئيس وزراء لبنان       
 وتطلـب أيـضا توسـيع نطـاق         ،سؤوليتهم عـن هـذه اجلرميـة اإلرهابيـة        حملاكمة مجيع من تثبـت مـ      

والية اللجنة أو إنشاء جلنـة حتقيـق دوليـة أخـرى، وذلـك للتحقيـق يف اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت                   
 ،٢٠٠٤أكتوبر / األولتشرين ١يف لبنان منذ وقعت 

 أن الــسلطات الــسورية مسحــت مبقابلــة مــسؤولني ســوريني الســتجوام،  وإذ يالحــظ 
اللجنـة  أن   إذ يالحـظ  ولـألداء الـسوري حـىت اآلن،        اللجنة  تقييم  إزاء  ولكن يساوره بالغ القلق     

 ال تزال تنتظر تقدمي مواد مطلوبة أخرى من السلطات السورية،
أمـر   أن هـذا العمـل اإلرهـايب واآلثـار املترتبـة عليـه           من جديد تصميمه على    وإذ يؤكد  

 شكل ديدا للسالم واألمن الدوليني،ي
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
  بتقرير اللجنة؛يرحب - ١ 
، حــسبما أوصــت بــه اللجنــة وطلبتــه احلكومــة اللبنانيــة، أن ميــدد واليــة  يقــرر - ٢ 

 ، إىل موعـد غايتـه  )٢٠٠٥ (١٦٣٦ و) ٢٠٠٥ (١٥٩٥القـرارين  اللجنة على النحو املـبني يف      
 دئية؛ بصفة مب٢٠٠٦يونيه /حزيران ١٥

 مــع االرتيــاح بالتقــدم احملــرز يف التحقيــق منــذ آخــر تقريــر قدمتــه  حيــيط علمــا - ٣ 
ــسابقة         ــتنتاجاا ال ــا تؤكــد اس ــالغ أ ــق ب ــس، ويالحــظ بقل ــة إىل ال ــق  اللجن ــم أن التحقي رغ

يكتمل بعد، وأن احلكومة السورية مل متد اللجنة بعد بالتعاون الكامل وغري املـشروط الـذي                 مل
 ؛)٢٠٠٥ (١٦٣٦لقرار يطالب به ا
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 والتزامهـا بالتعـاون تعاونـا كـامال وبـدون شـروط             ة على واجب سـوري    يشدد - ٤ 
يف اـاالت الـيت     وفـورا    على حنو ال لبس فيه       ةمع اللجنة، ويطالب حتديدا بأن تستجيب سوري      

 وأن تنفذ أيضا بدون تـأخري أي طلبـات تـصدر عـن اللجنـة                ،رئيس اللجنة التعاون فيها   يلتمس  
 ملستقبل؛يف ا

أن تقـدم إىل الـس تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف التحقيـق،                  إىل اللجنة    يطلب - ٥ 
 اعتبـارا   ثالثـة أشـهر    كـل    ، وذلـك  يف ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السلطات السورية          مبا

 ذلــك إذا ارتــأت اللجنــة أن  املوعــد قبــل ذلــكوقــتيف أي  وأ، هــذا القــرارتــاريخ اختــاذ مــن 
 ؛١٦٣٦ و ١٥٩٥ والقرارين يفي مبتطلبات هذا القرار التعاون ال
 بطلب احلكومة اللبنانية بأن حيـاكم مـن توجـه هلـم يف آخـر املطـاف مـة                يقر - ٦ 

الــضلوع يف هــذا العمــل اإلرهــايب أمــام حمكمــة ذات طــابع دويل، ويطلــب إىل األمــني العــام أن 
دولية اليت حتتاجهـا يف هـذا الـصدد،         يساعد احلكومة اللبنانية يف حتديد طابع ونطاق املساعدة ال        

 ؛يف الوقت املناسب  إىل السويطلب أيضا إىل األمني العام تقدمي تقرير عن ذلك
بأن تقوم، عند االقتضاء، بناء علـى طلـب احلكومـة اللبنانيـة، مبـد               للجنة  أذن  ي - ٧ 

لـيت ارتكبـت يف لبنـان    السلطات اللبنانية باملساعدة التقنيـة يف حتقيقاـا يف اهلجمـات اإلرهابيـة ا     
، وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـوم، يف ظـل التـشاور مـع                 ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١منذ  

اللجنة واحلكومة اللبنانية، بتقدمي توصيات بتوسيع نطاق والية اللجنة لتـشمل إجـراء حتقيقـات               
 يف تلك اهلجمات األخرى؛

مـوارد  ومـن   دعم  ة مبا يلزم من     واصل تزويد اللجن  ىل األمني العام أن ي    إ يطلب - ٨ 
 تصريف واجباا؛ل

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٩ 
 
 
 
 


