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 )٢٠٠٧ (١٧٤٨القرار   
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢٧ املعقودة يف ٥٦٤٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

 
 ،إن جملس األمن 

 ١٥٩٥رارات  ـــ  الق وبوجـــه خـــاص   ابقة ذات الـصلة،     ــمجيع قراراتـه الـس    إىل   يشريإذ   
 ١٦٨٦  و   ،)٢٠٠٦ (١٦٦٤ و،    )٢٠٠٥ (١٦٤٤، و        )٢٠٠٥ (١٦٣٦ و،    )٢٠٠٥(
 ،)٢٠٠٤ (١٥٦٦، و )٢٠٠١ (١٣٧٣، و )٢٠٠٦(

يف وقعـت   عمليـة الـتفجري اإلرهابيـة الـيت         أشـد اإلدانـة     ن  يد أنـه يـ    يؤكد من جديد  وإذ   
 تـشرين وكذلك مجيع اهلجمات األخرى الـيت وقعـت يف لبنـان منـذ               ،٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤

 يف  مـن هلـم ضـلع     أيضا أنه ال بد من حماسبة مجيـع         يؤكد من جديد    ، وإذ   ٢٠٠٤أكتوبر  /األول
 تلك اهلجمات على جرائمهم،

، )“اللجنــة”) (S/2007/150(ة ـة املــستقلـق الدوليـــة التحقيــــــرير جلنـتقــد درس ـوقــ 
، )٢٠٠٥ (١٦٤٤، و )٢٠٠٥ (١٦٣٦ ، و)٢٠٠٥ (١٥٩٥املقـــــــدم عمـــــــال بقراراتـــــــه   

 ،)٢٠٠٦(١٦٨٦ و

 از يتـسم باالقتـدار املهـين يف ظـل         ممتـ مـن عمـل     تنجـزه   برحت   على اللجنة ملا     وإذ يثين  
هـذا  بـشأن مجيـع جوانـب       ظروف صعبة ملـساعدة الـسلطات اللبنانيـة يف التحقيـق الـذي جتريـه                

 العمل اإلرهايب، 

 املوجهـة إىل األمـني العـام        ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٢١بالرسالة املؤرخة   وإذ حييط علما     
، الـيت يطلـب فيهـا متديـد واليـة اللجنـة لفتـرة              )، الـضميمة  S/2007/159(من رئيس وزراء لبنـان      

 مـن أجـل ضـمان اسـتقرار         ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٥ اعتبـارا مـن       واحـد  أخرى تصل إىل عام   
 ألمني العام املتوافقة يف هذا الشأن،اواستمرار عملية التحقيق، وإذ يالحظ توصية 
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ما خلصت إليه اللجنة من أنـه يف ضـوء أنـشطة التحقيـق احلاليـة واملقـررة                  وإذ يالحظ    
وعلى الرغم مما مت إحرازه من تقدم كبري، ليس من احملتمل أن تنجز أعماهلـا قبـل                 اليت تقوم هبا،    

اليتـها احلاليــة، وأنـه لــذلك ترحــب اللجنـة بطلــب لبنـان متديــد واليتـها بعــد هــذا      وانتـهاء فتــرة  
 التاريخ، 

يف االســتمرار يف مــساعدة لبنــان يف البحــث عــن احلقيقــة وحماســبة مجيــع   ورغبــة منــه  
 ل اإلرهايب على جرميتهم،مرتكيب هذا العم

  بتقرير اللجنة؛يرحب - ١ 

، ويعلـن اسـتعداده     ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٥ أن ميدد والية اللجنة حىت       يقرر - ٢ 
 إذا أفادت اللجنة بأهنا أمتت تنفيذ واليتها؛قبل ذلك التاريخ إلهناء هذه الوالية 

التقــدم احملــرز يف إىل اجمللــس عــن تواصــل تقــدمي تقــارير أن  إىل اللجنــة يطلــب - ٣ 
 تراه مناسبا؛ وقتيف أي  و كل أربعة أشهر، أالتحقيق

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٤ 

 


