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 )٢٠٠٥ (١٥٩٥القرار   
أبريــل  / نيســان٧، املعقــودة يف ٥١٦٠الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلســته       

٢٠٠٥ 
 

 ،إن جملس األمن 
دعوته إىل االحترام الصارم لسيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة ووحدتـه             إذ يكرر تأكيد     

 واستقالله السياسي حتت السلطة الوحيدة واحلصرية للحكومة اللبنانية،
 ٢٠٠٥ مـارس /  آذار ٢٤رأي األمني العام، املعرب عنه يف رسالته املؤرخـة          ذ يؤيد   وإ 

املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، والــذي مــؤداه أن لبنــان جيتــاز فتــرة صــعبة وحساســة، وأنــه   
 التصرف بأقصى قـدر مـن ضـبط الـنفس، وأنـه ينبغـي تقريـر مسـتقبل                   يتحتم على مجيع املعنيني   

 ن سواها،لبنان بالوسائل السلمية دو
/  شـباط  ١٤إدانته القاطعة لعملية التفجري اإلرهابية الـيت حصـلت يف           وإذ يؤكد جمددا     
 يف بــريوت، لبنــان، وأدت إىل مصــرع رئــيس الــوزراء اللبنــاين األســبق رفيــق        ٢٠٠٥فربايــر 

 احلريري وآخرين وإىل إصابة العشرات جبروح، وإذ يدين ما أعقبها من اعتداءات يف لبنان،
قريــر بعثــة تقصــي احلقــائق املوفــدة إىل لبنــان للتحقيــق يف مالبســات هــذا  توقــد درس  

، والـذي أحالـه األمـني العـام إىل جملـس األمـن              (S/2005/203)العمل اإلرهايب وأسـبابه وعواقبـه       
 ،(S/PRST/2005/4) ٢٠٠٥فرباير / شباط١٥بعد البيان الذي أدىل به رئيس اجمللس يف 

ه بعثــة تقصــي احلقــائق مــن أن عمليــة التحقيــق مــا خلصــت إليــ مــع القلــقوإذ يالحــظ  
اللبنانية تشوهبا عيوب جسيمة وأهنا تفتقر إىل القـدرة وااللتـزام الضـروريني للتوصـل إىل نتيجـة                  

 ُمرضية وذات صدقية،
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يف هــذا الســياق مــا رأتــه البعثــة مــن أن كشــف النقــاب عــن مجيــع  وإذ يالحــظ أيضــا  
حتقيق مستقل دويل تتوافر له سلطة تنفيذيـة ومـوارد      جوانب هذه اجلرمية الشنيعة يستلزم إجراء       
 ذاتية يف مجيع جماالت اخلربة ذات الصلة،

إمجــاع الشــعب اللبنــاين علــى املطالبــة بالكشــف عــن هويــة         يف اعتبــاره وإذ يضــع  
ملسـاعدة لبنـان يف البحـث عـن     عـن اسـتعداده    وإذ يعـرب    املسؤولني عـن اجلرميـة وحماسـبتهم،        

 احلقيقة،
افقة احلكومة اللبنانيـة علـى القـرار الـذي سـيتخذه جملـس األمـن بشـأن                  مبووإذ يرحب    

 باستعدادها للتعاون التام مع هـذه اللجنـة       وإذ يرحب أيضا  إنشاء جلنة مستقلة دولية للتحقيق،      
 ٢٩يف إطار سيادة لبنان ونظامه القـانوين، علـى النحـو الـذي أُعـرب عنـه يف الرسـالة املؤرخـة                       

ن القائم باألعمال بالنيابة للبنـان لـدى األمـم املتحـدة إىل األمـني                املوجهة م  ٢٠٠٥مارس  /آذار
 ،(S/2005/208)العام 

 ، انســجاما مـع رســالة القــائم باألعمـال بالنيابــة للبنـان املــذكورة أعــاله،   يقـرر  - ١ 
تتخـذ مـن لبنـان مقـرا هلـا، ملسـاعدة السـلطات              ) �اللجنـة �(إنشاء جلنة مستقلة دولية للتحقيق      

لتحقيق الذي جتريه يف مجيع جوانب هذا العمل اإلرهايب، مبا يف ذلـك املسـاعدة يف               اللبنانية يف ا  
 حتديد هوية مرتكبيه ومموليه ومنظميه واملتواطئني معهم؛

دعوته احلكومة اللبنانية إىل أن تقدم إىل العدالة مـرتكيب الـتفجري            يكرر تأكيد    - ٢ 
إىل احلكومــة ويطلــب ومموليــه  ومنظميــه ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤اإلرهــايب الــذي حــدث يف 

 اللبنانية أن تكفل مراعاة نتائج واستنتاجات حتقيقات اللجنة مراعاة تامة؛
 :، ضمانا لفعالية اللجنة يف القيام بواجباهتا، أنه ينبغي للجنةيقرر - ٣ 

 من جانـب السـلطات اللبنانيـة مبـا يف ذلـك إتاحـة فـرص الوصـول                   ا تاما أن تلقى تعاون   - 
ــة      ــة وثائقي بشــكل كامــل إىل مجيــع مــا يف حــوزة هــذه الســلطات مــن معلومــات وأدل

 ومادية واردة يف شهادة الشهود، ترى اللجنة أهنا ذات صلة بالتحقيق؛
 سـواء،  أن تكون هلا سلطة مجع أي معلومات وأدلة إضافية، وثائقية وماديـة علـى حـد        - 

متصلة هبذا العمل اإلرهايب، فضال عن إجـراء مقـابالت مـع مجيـع املسـؤولني وغريهـم                  
 من األشخاص يف لبنان، ممن ترى اللجنة أن هلم أمهية يف التحقيق؛

أن تتمتع حبرية التنقل يف مجيع أحناء األراضي اللبنانية، مبـا يف ذلـك الوصـول إىل مجيـع                    - 
 جنة أهنا ذات صلة بالتحقيق؛املواقع واملرافق اليت ترى الل
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أن تـــوفر هلـــا التســـهيالت الالزمـــة ألداء مهامهـــا، وأن ُتمـــنح، هـــي وأمـــاكن عملـــها  - 
وموظفيهــا ومعــداهتا، االمتيــازات واحلصــانات الــيت حتــق هلــا مبوجــب اتفاقيــة امتيــازات 

 األمم املتحدة وحصاناهتا؛
ة اللبنانيــة بغيــة إىل األمــني العــام التشــاور بشــكل عاجــل مــع احلكومــ  يطلــب  - ٤ 

 ٢تسهيل إنشاء وعمـل اللجنـة وفقـا لواليتـها واختصاصـاهتا علـى النحـو املـذكور يف الفقـرتني             
 أن يقــدم تقريــرا إىل اجمللــس وفقــا لــذلك وأن يشــعره بتــاريخ   أيضــاإليــهويطلــب  أعــاله، ٣ و

 شروع اللجنة يف كامل عملياهتا؛
 أعـاله، أن يتخـذ      ٤الفقرة  إىل األمني العام، بصرف النظر عن       يطلب كذلك    - ٥ 

دون تأخري اخلطـوات والتـدابري والترتيبـات الالزمـة للتعجيـل يف إنشـاء اللجنـة وقيامهـا بعملـها                     
ــاديني وحمــنكني ميلكــون املهــارات واخلــربات        ــا يف ذلــك تعــيني مــوظفني حي ــام، مب علــى حنــو ت

 املناسبة؛
الضــــطالع  إيل اللجنــــة بتحديــــد اإلجــــراءات املتعلقــــة بايعطــــي توجيهاتــــه - ٦ 

 بتحقيقها، مع مراعاة القانون اللبناين واإلجراءات القضائية اللبنانية؛
إىل مجيــع الــدول ومجيــع األطــراف أن تتعــاون تعاونــا تامــا مــع اللجنــة يطلــب  - ٧ 

أي معلومات ذات صلة قد تكون يف حوزهتا تتعلـق بالعمـل            بوعلى وجه اخلصوص أن تزودها      
 اإلرهايب املذكور أعاله؛

إىل اللجنة أن تنجز أعماهلا يف غضون ثالثة أشهر من تـاريخ شـروعها              ب  يطل - ٨ 
 لألمني العام بأن ميدد عمـل اللجنـة فتـرة           ويأذنيف كامل عملياهتا حسبما ُيبلِّغ به األمني العام،         

 لـتمكني اللجنـة مـن إجنـاز حتقيقهـا،      اأخرى ال تتعدى ثالثة أشهر، إذا ما ارتـأى ذلـك ضـروري            
 غ جملس األمن وفقا لذلك؛ويطلب إليه أن ُيبلّ

 إىل ويطلـب  إىل اللجنة أن تقدم تقريرا إىل اجمللس عـن نتـائج حتقيقهـا،     يطلب - ٩ 
ت التقـدم الـذي حتـرزه اللجنـة     ااألمني العـام أن يطلـع جملـس األمـن شـفويا علـى آخـر مسـتجد           

 .وذلك كل شهرين خالل عمليات اللجنة أو بشكل أكثر تواترا إذا لزم األمر
 


