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  )٢٠٠٨ (١٨٥٢القرار     
 / األولكــانون ١٦، املعقــودة يف ٦٠٤٨الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته      

  ٢٠٠٨ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
 )٢٠٠٥( ١٥٩٥القـرارات   سـيما    ال إىل مجيع قراراته السابقة ذات الصلة، و       إذ يشري   

 ١٧٤٨ و) ٢٠٠٦( ١٦٨٦و  ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤و   )٢٠٠٥ (١٦٤٤و  ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و  
  ،)٢٠٠٤ (١٥٦٦ و) ٢٠٠١ (١٣٧٣و ) ٢٠٠٨ (١٨١٥ و )٢٠٠٧ (١٧٥٧و ) ٢٠٠٧(

 وقعـــت يف عمليـــة الـــتفجري اإلرهابيـــة الـــيتإدانتـــه الـــشديدة ل يؤكـــد مـــن جديـــدوإذ   
أكتـوبر  /اليت وقعت يف لبنـان منـذ تـشرين األول         االعتداءات  لسائر  ، و ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤

 االعتــــداءاتتلــــك الــــضالعني يف حماســــبة وجــــوب  أيــــضا يؤكـــد مــــن جديــــد ، وإذ ٢٠٠٤
  م،هجرائم على

، املقـدم   )“اللجنـة ”) (S/2008/752( تقريـر جلنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة            وقد درس   
 ١٦٨٦ و) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥عمــــــــال بــــــــالقرارات 

  ،)٢٠٠٨ (١٨١٥ و )٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦(
باتـت جـاهزة    ) احملكمة(كمة اخلاصة للبنان     بإعالن األمني العام أن احمل     وإذ حييط علماً    

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١لبدء عملها يف متاماً 
ــا   ــها حـــىت متديـــد والياللجنـــة  بطلـــب وإذ حيـــيط علمـ ــباط٢٨تـ ، ٢٠٠٩فربايـــر / شـ

موجوداهتـا تـدرجييا إىل   وها موظفي ونقل عملياهتا و   حتقيقاهتا دون انقطاع   يتسىن هلا مواصلة   كي
  حبلول تاريخ بدء عمل احملكمة،ة االنتقال استكمال عمليالهاي هبدف 
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، S/2008/762 (٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٤ رســالة املؤرخــةال بوإذ حيــيط علمــا  
 يف أن   ه يعـرب فيهـا عـن أملـ         اليت ، إىل األمني العام   لبناينالوزراء  الرئيس  من  املوجهة  ) الضميمة

  اللجنة،طلب لجملس األمن ستجيب ي
واسع النطـاق ومـا حتـرزه مـن          تواصل االضطالع به من عمل       ملا على اللجنة    وإذ يثين   

مزيـد مـن     إىل إحـراز     إذ يتطلـع  و،  قـضايا الـيت تقـع ضـمن واليتـها         التحقيق يف مجيـع ال    يف  تقدم  
فـور بـدء عملـه      مكتـب املـدعي العـام،       وكـذلك مـن قبـل       اللجنة  قبل  التقدم يف هذا الصدد من      

ــسلمه  ــق يف  مــسؤولية وت ــيس امــصرع مواصــلة التحقي ــري و  رئ ــق احلري ــسابق رفي ــوزراء ال يف ل
فربايـر  / شـباط  ١٤الـذي وقـع يف      مـع االعتـداء     متالزمـة    ميكـن أن تكـون       األخـرى الـيت   القضايا  
   للمحكمة،يالنظام األساسمبا يتماشى و، ٢٠٠٥

أمهية استمرار تعاوهنـا     على   إذ يؤكد و ،عمل اللجنة بالتزام الدول األعضاء    ب مسلِّيوإذ    
، )٢٠٠٧ (١٧٥٧، وفقــا للقــرار هعملــ فــور بــدء كتــب املــدعي العــاممــع اللجنــة ومــع متــام ال
  ، على حنو فعالالقضائيةجراءات التحقيقات واإليسمح بالقيام ب مبا

   بتقرير اللجنة؛يرّحب  - ١  
  ؛٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨ والية اللجنة حىتمتديد  يقرر  - ٢  
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٣  

  


