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 املعقـودة   ٥٥٠١الذي اختذه جملس األمن يف جلـسته        ) ٢٠٠٦ (١٦٩٧القرار    
 ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١يف 
  

 ،إن جملس األمن 
) ١٩٧٨ (٤٢٥ إلــى مجيع قراراتـه الـسابقة بـشأن لبنـان، مبـا فيهـا القـراران                  إذ يشـيـر  

ــان ) ١٩٧٨ (٤٢٦ و ــارس / آذار١٩املؤرخــ ــرار ١٩٧٨مــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٥٥ والقــ املــ
، وكــذلك إىل بيانــات رئيــسه بــشأن احلالــة يف لبنــان، وخباصــة ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين ٣١

 ،)S/PRST/2000/21 (٢٠٠٠يونيه / حزيران١٨البيان املؤرخ 
ــان و    وإذ يعــرب  ــة يف لبن ــصعيد األعمــال القتالي ــه إزاء ت ــق قلق ــذ   عــن عمي إســرائيل من

 ،٢٠٠٦يوليه /متوز ١٢
املوجهـة مـن    ) S/2006/496 (٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٧ بالرسـالة املؤرخـة      وإذ حييط علمـا    

العـام   األمـني  تنقـل إىل  والـيت     املتحدة األممالقائمة باألعمال بالوكالة للبعثة الدائمة للبنان لدى        
 ،املؤقتة يف لبنان ملدة ستة أشهر إضافية املتحدة األمموالية قوة  األمن جملسأن ميدد بطلبا 

ــد نظــر   ــام عــن  وق ــر األمــني الع ــان      يف تقري ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــؤرخ ق امل
ــوز ٢٢ ــه /متـ ــه  )S/2006/560 (٢٠٠٦يوليـ ــا يف ذلـــك مالحظاتـ ــ، مبـ ــن  أنبـ ــوة أُعيقـــت عـ  القـ

ــة  ــشطتها بفعالي ــة علــى طــول اخلــط األزرق،     االضــطالع بأن  نتيجــة الســتمرار األعمــال القتالي
  ريثمــاملـدة شــهر واحــد تمديـد واليــة القــوة  يالحـظ يف هــذا الــصدد توصـية األمــني العــام ب   وإذ

 جيري حبث خيارات أخرى لترتيبات يف جنوب لبنان مستقبال،
سـالمة قـوة    تفـي بدقـة بالتزامهـا بـاحترام          مجيع األطراف املعنية علـى أن        حيث - ١ 
تفـادي أي مـسار عمـل       ووسائر األفـراد التـابعني لألمـم املتحـدة،          املؤقتة يف لبنان     املتحدة   األمم

 منـها أن تـسمح للقـوة بإعـادة إمـداد مواقعهـا             ويطلـب   ض أفراد األمم املتحدة للخطـر،       قد يعر
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والقيـام بعمليـات البحـث واإلنقـاذ فيمـا يتـصل بأفرادهـا واختـاذ أي تـدابري أخـرى تراهـا القـوة             
 ضرورية لكفالة سالمة أفرادها؛

ــرر - ٢  ــة  يقـ ــد واليـ ــان     متديـ ــة يف لبنـ ــدة املؤقتـ ــم املتحـ ــوة األمـ ــىتقـ /  آب٣١ حـ
 ؛٢٠٠٦ أغسطس
 .إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٣ 

 


