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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

 يف إطــار ٢٠٠٧ ســبتمرب/ أيلــول١٠الــيت عقــدها جملــس األمــن يف  ٥٧٤٠يف اجللــسة  
بالبيــان جملــس األمــن أدىل رئــيس  “ ليــشيت-احلالــة يف تيمــور ”: نــوننظــر اجمللــس يف البنــد املع

 :اجمللس التايل باسم
يـشيت الناشـئة    ل-يـدة يف تيمـور   يرحب جملس األمن بتـشكيل احلكومـة اجلد    ”  

يتقــدم كمــا . ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٣٠االنتخابــات التــشريعية الــيت أجريــت يف  عــن
شـانانا  بقيـادة رئـيس الـوزراء       اجلديـدة   ليـشيت    - تيمـور اجمللس بالتهنئة بتعيني حكومـة      

 ليـشيت علـى مـا أظهـره مــــن التـــزام        - ويهنـئ اجمللـس كـذلك شـعب تيمـور            .غومشاو
ــســالم والدمي  ـــوي بال ـــةقــ ــة     . قراطيــ ـــع حكوم ـــل مــ ـــداده للعمـ ـــن استعــ ـــرب عـ ويعـ

حتقيـق أهـدافها والتـصدي للتحـديات احلامسـة الـيت تواجـه              يف   ليشيت اجلديـدة     - تيمور
 .ها اإلمنائيةالبلد، مبا فيها جهود

ويعرب جملس األمن عن تقديره للـدور الـذي اضـطلعت بـه اللجنـة الوطنيـة                 ”  
ـــة الت  ــة يف    لالنتخابــات واألمانـ ــة األمــم املتحــدة املتكامل ـــة إلدارة االنتخابــات وبعث قنيـ

.  ليـشيت - ليشيت أثناء إجــراء االنتخابـــات الرئاسيـــة والربملانيـــة فـــي تيمـور          -تيمور  
دعم ال يقدر بـثمن     قدمــه الشركاء اإلقليميـون والدوليون مــن      ما  ويثين اجمللــس علــى    

ويعــرب اجمللـس أيـضاً عـــن تقـديره للـدور           . إجرائهــاأجـل التحضري لالنتخابات و   من  
 .الذي اضطلع به مراقبو االنتخابات احملليون والدوليون

مجيـع منازعاهتـا    ل  حبـ مجيـع األطـراف     قيام  على ضرورة   األمن  ويؤكد جملس   ”  
هيـــب بـــشعب وضـــمن إطـــار املؤســـسات الدميقراطيـــة، ويبـــالطرق الـــسلمية وحـــدها 

 .األمناستتباب ضمان لعن ممارسة العنف والعمل معاً المتناع ا ليشيت - تيمور
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ـــن هيـــب وي”   ـــس األمــ ــور حبجملــ ـــة تيمـ ــا  -كومــ ـــا وأحزاهبـ  ليـــشيت وبرملاهنــ
ـــي وتــدعيم الــسالم      ـــوار سياسـ ـــدء حبـ ـــا بــذل جهــود مــشتركة والبـ الــسياسية وشعبهـ

دامة واملــصاحلة القــانون والتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية املــست وســيادة والدميقراطيــة 
،  إحقــــاق العدالـــة واحملاسبـــة   ويعيـد جملـس األمـن تأكيـــد ضـــرورة         . الوطنية يف البلـد   

ويشدد على أمهية تنفيــذ التوصيــات الـواردة يف تقريـر جلنـــــة األمـم املتحـدة اخلاصـــة            
 .٢٠٠٦املستقلة للتحقيق لعام 

 بعثــة األمــم املتحــدة عمــلعــن ويرحــب جملــس األمــن بتقريــر األمــني العــام  ”  
 ليشيت، ويشجع البعثة أيضاً علـى مواصـلة التعـاون والتنـسيق مـع               -املتكاملة يف تيمور    

وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ومع كافة الشركاء املعنيني لدعم حكومـة            
لتنميــة ويف التــصدي للتحــديات الــيت تواجــه  وطنيــة ل ليــشيت يف تنفيــذ خطــة  -تيمــور 

 سيما إصالح قطـاع األمـن، وتوطيـد أركـان قطـاع العـدل، وتعزيـز احلكـم              البلد، وال 
 . والسعي إىل حتقيق التنمية املستدامة،الدميقراطي، وحل مسألة املشردين داخلياً

لبعثـــــة األمـــم املتحـــــدة الكامـــل ويؤكـــــد جملـــــس األمـــــن جمـــــدداً دعمـــــه ”  
الـيت  املتواصـلة    عـن تقـديره للجهـود         ليـشيت يف عملـها، ويعـرب       -املتكاملــة يف تيمور    

 .“يبذهلا األمني العام وممثله اخلاص من أجل ضمان التنفيذ الكامل لوالية البعثة
 
 


