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 ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤القرار   
   ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩، املعقودة يوم ٥٤٠١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 إن جملس األمن، 
 ١٥٩٥ إىل مجيـــع قراراتـــه الـــسابقة ذات الـــصلة، وال ســـيما القـــرارات       إذ يـــشيــر 

ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ــسان٧املـــ ــل / نيـــ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ، ٢٠٠٥أبريـــ ــشرين ٣١املـــ  تـــ
 ،٢٠٠٥  ديسمرب/ كانون األول١٥ املؤرخ )٢٠٠٥ (١٦٤٤و ، ٢٠٠٥ر أكتوب/األول

 تأكيـــد دعوتـــه إىل االحتـــرام الـــصارم لـــسيادة لبنـــان وســـالمته اإلقليميـــة   وإذ يكـــرر 
 بنان،ل  السلطة الوحيدة واحلصرية حلكومةواستقالله السياسي حتت ووحدته
ع املــسؤولني عــن  ملــا يطالــب بــه الــشعب اللبنــاين مــن حتديــد هويــة مجيــ  وإدراكــا منــه 
 بق رفيـق احلريـري وآخـرين،   سـ اإلرهـايب الـذي أدى إىل مقتـل رئـيس وزراء لبنـان األ      الـتفجري 

 ، العدالةىلإهم تقدميو
بنــان إىل األمــني العــام بتـــاريخ     الرســالة الــيت وجههــا رئـــيس وزراء ل    إىلإذ يــشيــر و 

إنــشاء ة أمــور، يف مجلــ ،طلــب فيهــاالــيت يو) S/2005/783 (٢٠٠٥ديــسمرب /انون األولكــ ١٣
إذ ، و  حملاكمة مجيـع مـن تثبـت مـسؤوليتهم عـن هـذه اجلرميـة اإلرهابيـة                 حمكمة ذات طابع دويل   

مبـساعدة   والقاضـي    )٢٠٠٥ (١٦٤٤ طلبه املوجه إىل األمني العام والوارد يف قـراره           يشيــر إىل 
 الصدد، حتديد طابع ونطاق املساعدة الدولية اليت حتتاجها يف هذا علىاحلكومة اللبنانية 

 عمـال    األمـني العـام     الـذي قدمـه    ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢١ املـؤرخ    تقريـر ال  يف رنظوقد   
، وإذ يرحــب بالتفــاهم املــشترك الــذي )S/2006/176 ()٢٠٠٥ (١٦٤٤ مــن القــرار ٦بــالفقرة 

إنـشاء  احتمـال   توصلت إليه األمانة العامة والسلطات اللبنانية بشأن القضايا األساسية املتعلقـة ب           
 برز مساا،أبحمكمة و
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 مجيــع  يف االســتمرار يف مــساعدة لبنــان يف البحــث عــن احلقيقــة وحماســبة  ورغبــة منــه 
 ،االعتداء اإلرهايباألشخاص الضالعني يف هذا 

لبنـان علـى     ويطلب إليه أن يتفاوض مـع حكومـة          ، بتقرير األمني العام   يرحب - ١ 
ــشاء حمكمــة ذات طــابع دويل،  يرمــي إىل اتفــاق  ــة يف جمــال   إن اســتنادا إىل أعلــى املعــايري الدولي
ــدل ــائي،  الع ــره    اجلن ــواردة يف تقري ــار التوصــيات ال ــذا يف االعتب ــها   آخ ــرب عن ــيت أع  واآلراء ال
 ؛الس أعضاء

 شغيلالتـ  األساس القانوين للمحكمة وإطـار عملـها لـن ميـس ب             بأن اعتماد  ريق - ٢ 
توقيت بدء عملياا، وهو ما سيتوقف علـى تقـدم           ملكوناا املختلفة ولن حيدد مسبقاً       التدرجيي

 سري التحقيق؛
ــام  طلــبي - ٣  ــى التقــدم احملــرز يف     إىل األمــني الع ــأول عل ــع الــس أوال ب أن يطل

تنفيـذ هـذا    أن يقـدم يف الوقـت املناسـب تقريـرا عـن             املفاوضات، حسب مـا يرتئيـه ضـروريا، و        
ق املتفاوض عليـه مـع احلكومـة اللبنانيـة،          القرار لينظر فيه الس، وخاصة بشأن مشروع االتفا       

سـري أعمـال احملكمـة      اسـتمرار    آليـة متويـل مناسـبة لـضمان          إنـشاء اخليارات املتعلقة ب  مبا يف ذلك    
 ؛بكفاءة

 . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٤ 
 
 
 


