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 )٢٠٠٦ (١٦٨٦القرار   
يونيــه / حزيــران١٥، املعقــودة يف ٥٤٦١الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته    

٢٠٠٦ 
 

 إن جملس األمن،  
) ٢٠٠٥ (١٥٩٥القـرارات   سـيما    والمجيع قراراته السابقة ذات الصلة،       إىل   إذ يشري  
ــؤرخ  ــسان٧املـ ــل / نيـ ــؤرخ) ٢٠٠٥( ١٦٣٦ ، و٢٠٠٥أبريـ ــشرين األول ٣١ املـ ــوبر/تـ  أكتـ
 ١٦٦٤ ، و٢٠٠٥ديــــــــسمرب / كــــــــانون األول١٥املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤ ، و٢٠٠٥

ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ــارس / آذار٢٩امل ــؤرخ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ ، و٢٠٠٦م ــول ٢٨ امل ســبتمرب /أيل
 ، ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨املؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٦٦ ، و٢٠٠١

ــد   ــد التأكي ــه يــ وإذ يعي ــة  ن يد أن ــة الــيت   أشــد اإلدان ــتفجري اإلرهابي ــة ال يف وقعــت عملي
 تـشرين وكذلك مجيع اهلجمات األخرى الـيت وقعـت يف لبنـان منـذ               ،٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤

هـذه  تأكيـد أنـه ال بـد مـن حماسـبة مجيـع الـضالعني يف         ال، وإذ يعيـد أيـضا       ٢٠٠٤أكتوبر  /األول
 اهلجمات على جرائمهم،

املقـدم   ،)“اللجنـة ”) (S/2006/375(تقريـر جلنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة            وقد درس  
 ،)٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥عمال بالقرارات 

ــة  وإذ يــثين   ــه مــن    علــى اللجن ــا اضــطلعت ومــا زالــت تــضطلع ب تــسم ياز عمــل ممتــ مل
يف يف ظل ظروف صعبة ملـساعدة الـسلطات اللبنانيـة يف التحقيـق الـذي جتريـه                  باالقتدار املهين،   

 علمـا باسـتنتاج اللجنـة أن التحقيـق مل ينجـز             حيـيط وإذ  ،   من مجيـع جوانبـه     هذا العمل اإلرهايب  
 بعد، رغم التقدم الكبري احملرز،

 املوجهـة  ٢٠٠٦مـايو  /أيـار  ٤ برسالة رئـيس الـوزراء اللبنـاين املؤرخـة           وإذ حييط علما   
فتـرة إضـافية مـدا سـنة        لالـيت طلـب فيهـا متديـد واليـة اللجنـة             ) S/2006/278(إىل األمني العـام     
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ــدءاً مــن    ــران١٥واحــدة ب ــه / حزي ــذا    ٢٠٠٦يوني ــة يف ه ــة باملوافق ، وإذ يالحــظ توصــية اللجن
 الصدد،

بـأن يقـدم توصـيات      ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤القـرار   األمـني العـام يف      إىل    إىل طلبه  وإذ يشري  
تعلق بطلب احلكومة اللبنانيـة توسـيع واليـة اللجنـة لتـشمل اهلجمـات اإلرهابيـة األخـرى الـيت              ت

  ،٢٠٠٤أكتوبر / األولتشرين ١ارتكبت يف لبنان منذ 
 يف االســتمرار مبــساعدة لبنــان يف البحــث عــن احلقيقــة ويف حماســبة مجيــع   ورغبــة منــه 

 الضالعني يف هذا اهلجوم اإلرهايب، 
  بتقرير اللجنة؛يرحب - ١ 
 ؛٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٥ متديد والية اللجنة إىل يقرر - ٢ 
 ومنـسجما مـع     ذلـك مناسـبا    بـأن تواصـل، مـىت ارتـأت          ،للجنة استعداد ا  يؤيد - ٣ 
، مد الـسلطات اللبنانيـة باملـساعدة التقنيـة يف حتقيقاـا يف اهلجمـات اإلرهابيـة األخـرى            واليتها

، ويطلب إىل األمـني العـام أن يـزود          ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١اليت ارتكبت يف لبنان منذ      
 يلزم من دعم وموارد هلذه الغاية؛ اللجنة مبا
إىل الــس عــن التقــدم احملــرز يف تواصــل تقــدمي تقــارير أن ة  إىل اللجنــيطلــب - ٤ 
  بشكل فصلي، أو يف أي وقت آخر ترتأيه مناسبا؛التحقيق
 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٥ 

 
 
 


