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 )٢٠٠٨ (١٨١٥القرار   
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢ املعقودة ٥٩٠١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 ١٥٩٥ إىل مجيع قراراتـه الـســابقة ذات الـصلة، وبوجـــه خـــاص القـــرارات                 إذ يشري  

 ١٦٨٦ ، و   )٢٠٠٦ (١٦٦٤ ، و   )٢٠٠٥ (١٦٤٤، و       )٢٠٠٥ (١٦٣٦، و       )٢٠٠٥(
 ١٥٦٦، و      )٢٠٠١ (١٣٧٣، و      )٢٠٠٧ (١٧٥٧، و      )٢٠٠٧ (١٧٤٨، و      )٢٠٠٦(
)٢٠٠٤(، 

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

 حماســـبة الـــضالعني يف هـــذه يـــتعني أيـــضا أنـــه يؤكـــد مـــن جديـــد، وإذ ٢٠٠٤أكتـــوبر /األول
 اهلجمات على جرائمهم،

، )“اللجنــة”) (S/2008/210( تقـــرير جلنــــة التحقيـــق الدوليـــة املــستقلـة     وقـــد درس 
ــالقرارات   ، )٢٠٠٥ (١٦٤٤، و )٢٠٠٥ (١٦٣٦، و )٢٠٠٥ (١٥٩٥املقــــــدم عمــــــال بــــ

 ،)٢٠٠٧ (١٧٤٨، و )٢٠٠٦( ١٦٨٦ و
 يتـسم باالقتـدار املهـين وللتقـدم الـذي      متميـز   على اللجنة ملا أجنزته مـن عمـل        وإذ يثين  

تواصل إحرازه يف ظل ظروف صعبة ملساعدة السلطات اللبنانية يف التحقيق الذي جتريـه بـشأن          
 مجيع جوانب هذا العمل اإلرهايب،

ــة الــذي أعــرب عنــه املفــوض يف إحاطتــه    وإذ حيــيط علمــا   بطلــب متديــد واليــة اللجن
، وذلك من أجـل كفالـة اسـتقرار         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨ن يف    جملس األم  إىلاإلعالمية املقدمة   

 عملية التحقيق واستمرارها،



S/RES/1815 (2008)
 

2 08-36205 
 

) S/2008/334, Enclosure (٢٠٠٨مــايو / أيــار٨ بالرســالة املؤرخــة وإذ حيــيط علمــا 
املوجهة إىل األمني العام من رئيس وزراء لبنان، اليت يعـرب فيهـا عـن األمـل يف أن يلـيب جملـس                     

، وإذ يالحـظ    ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١األمن طلب املفوض متديد والية اللجنة حىت        
 توصية األمني العام املتوافقة يف هذا الصدد،

ث عــن احلقيقــة وحماســبة مجيــع   يف االســتمرار يف مــساعدة لبنــان يف البحــ ورغبــة منــه 
 األشخاص الضالعني يف هذا اهلجوم اإلرهايب،

  بتقرير اللجنة؛يرّحب - ١ 

، ويعلـن   ٢٠٠٨ديـسمرب   /األول كـانون    ٣١ أن ميدد واليـة اللجنـة حـىت          يقرر - ٢ 
 استعداده إلهناء هذه الوالية قبل ذلك التاريخ مىت أفادت اللجنة بأهنا أمتت تنفيذ واليتها؛

 إىل اللجنة أن تقدم تقريرا إىل اجمللس عن التقـدم احملـرز يف التحقيـق يف                 لبيط - ٣ 
 ؛ قبل ذلك املوعد ستة أشهر، ويف أي وقت آخر تراه مناسباموعد أقصاه

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٤ 
 


