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 بيان من رئيس جملس األمن  
، يف سـياق نظـره      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ اليت عقدها جملس األمن يف       ٥٨٩٦يف اجللسة    

، أدىل رئـــيس جملـــس األمـــن بالبيـــان التـــايل  “احلالـــة يف الـــشرق األوســـط ”يف البنـــد املعنـــون 
 :اجمللس باسم

وي يهنئ جملس األمن قـادة لبنـان وشـعبه، ويعـرب عـن ترحيبـه وتأييـده القـ                  ”  
مايو حتت رعاية جامعـة الـدول       / أيار ٢١لالتفاق الذي مت التوصل إليه يف الدوحة يوم         

العربية، والذي يـشكل خطـوة جوهريـة جتـاه حـل األزمـة الراهنـة، وعـودة األمـور إىل                     
جمراها الطبيعي يف املؤسسات الدميقراطية اللبنانية، وإعادة الوحدة واالسـتقرار بـصورة            

 . إىل لبنانكاملة 
يــشيد جملــس األمــن جبهــود جامعــة الــدول العربيــة، وال ســيما جلنــة وزراء  و”  

اخلارجية، بقيادة أمري دولة قطر الشيخ محد بن خليفة آل ثـاين، ورئـيس وزراء ووزيـر              
ــة           ــام للجامع ــني الع ــاين، واألم ــن جــرب آل ث ــن جاســم ب ــشيخ محــد ب ــر ال ــة قط خارجي

 . توصل إىل اتفاقمن أجل مساعدة القادة اللبنانيني على الموسى،  عمرو
ب جملس األمن باالتفاق على انتخـاب رئـيس للجمهوريـة، وتـشكيل              ويرح”  

حكومــة وحــدة وطنيــة، ومعاجلــة املــسائل املتعلقــة بقــانون االنتخابــات يف لبنــان، وفقــا 
ملبــادرة جامعــة الــدول العربيــة، وكــذلك بقــرار مواصــلة احلــوار الــوطين بــشأن الطــرق  

علـى كامـل أراضـيها، علـى حنـو يكفـل سـيادة وسـالمة                الكفيلة بتدعيم سـلطة الدولـة       
ويرحــب اجمللــس باالتفـاق علــى عــدم اســتخدام الــسالح والعنــف  . دولـة لبنــان وشــعبه 

 . كوسيلة لتسوية الرتاعات، بغض النظر عن طبيعتها ومهما كانت الظروف
ويــدعو جملــس األمــن إىل تنفيــذ هــذا االتفــاق بأكملــه، وفقــا ملبــادرة جامعــة  ”  

الدول العربية، وباالمتثال التفاق الطـائف ومجيـع القـرارات ذات الـصلة جمللـس األمـن                 
 . التابع لألمم املتحدة، وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف لبنان
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إلقليميــة وســيادته جملــس األمــن تأكيــد تأييــده القــوي لــسالمة لبنــان اويعيــد ”  
ــسلطة        ــا، وحتــت ال ــا دولي ــرف هب ــسياسي، ضــمن حــدوده املعت ــه واســتقالله ال ووحدت

 . “الوحيدة واحلصرية للحكومة اللبنانية على كامل األراضي اللبنانية
 


