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األمـني العـام مـن      موجهـة إىل ٢٠٠٥ديـسمرب  /كـانون األول  ١٣رسالة مؤرخة   
 املتحدة القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للبنان لدى األمم

 
فـؤاد الـسنيورة، رئـيس وزراء     رسالة موجهـة إلـيكم مـن   طيه أن أحيل إليكم ب أتشرف 
ع دويل من أجـل حماكمـة كـل أولئـك     إنشاء حمكمة ذات طابطلب حكومة لبنان  تتعلق ب لبنان،  

متديـد واليـة جلنـة    ، والراحـل رفيـق احلريـري    رئـيس الـوزراء  الذين تثبت مسؤوليتهم عن اغتيال 
 مـن أجـل التحقيـق يف حمـاوالت          جلنـة حتقيـق دوليـة مـستقلة        أو إنـشاء     التحقيق الدولية املـستقلة   

حاولــة اغتيــال الــوزير مــروان االغتيــال واالغتيــاالت والــتفجريات الــيت وقعــت يف لبنــان بــدءاً مب 
 . ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١ يف محاده

مـــن وثـــائق بوصـــفهما   لـــو تفـــضلتم بتعمـــيم هـــذه الرســـالة ومرفقهـــا وأكـــون ممتنـــاً 
 .األمن جملس

  عسافإبراهيم) توقيع(
 القائم باألعمال بالنيابة
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مـني  املوجهـة إىل األ  ٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول ١٣ؤرخـة  املمرفـق الرسـالة     
 لدى األمم املتحدة للبعثة الدائمة للبنانبالنيابة العام من القائم باألعمال 

 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٣

 
عمليــة ، عقــب ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٢ يــوم  اهلاتفيــةحمادثتنــاباإلشــارة إىل  

املفـوض   لعـضو الربملـان والـصحفي البـارز جـربان تـويين، ويف ضـوء تقريـري                   االغتيال اإلرهايب 
ــوبر و/ تــشرين األول١٩ املــؤرخني ،ديتليــف ميلــيس  ، ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٠أكت

،  إىل جملـس األمـن    احلكومـة اللبنانيـة   املوجـه مـن     طلب  الهذه الرسالة   مبوجب  أن أنقل لكم     أود
، ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٢مبوجــب القــرار الــذي اختذتــه يف اجتماعهــا املعقــود يف      

 : لتلتمس فيه ما يلي
يف لبنـان أو خارجـه، مـن أجـل حماكمـة        تعقد جلساا    حمكمة ذات طابع دويل،      إنشاء • 

  رئـيس الـوزراء  كل الذين تثبت مسؤوليتهم عـن اجلرميـة اإلرهابيـة الـيت ارتكبـت حبـق       
 .احلريري

ألمـن   مبوجـب قـرار جملـس ا       املـشكلة  والية جلنة التحقيق الدولية املـستقلة     توسيع نطاق    • 
 من أجـل التحقيـق يف حمـاوالت         جلنة حتقيق دولية مستقلة   إنشاء  ، أو   )٢٠٠٥ (١٥٩٥

حاولـة اغتيـال الـوزير    االغتيـال واالغتيـاالت والـتفجريات الـيت وقعـت يف لبنـان بـدءاً مب       
 . ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١ يف مروان محاده

تمر الـذي تقدمونـه     وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكركم مرة أخرى على الدعم املـس            
 . شخصياً وتقدمه األمم املتحدة إىل لبنان

 
 السنيورةفؤاد ) توقيع(

 
 


