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 بيان من رئيس جملس األمن  

  
ــن    ــسة جملـــس األمـ ــودة يف ١٧٥٧يف جلـ ــشرين األول١١، املعقـ ــوبر / تـ ، ٢٠٠٧أكتـ

، أدىل رئــيس جملــس األمــن   “احلالــة يف ميامنــار ”يتعلــق بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون      فيمــا
 :اجمللس بالبيان التايل باسم

تشار اخلاص لألمني العـام    يرحب جملس األمن بالبعثة اليت قام هبا مؤخرا املس        ”  
إىل ميامنار، السيد إبـراهيم غمبـاري، ويؤكـد مـن جديـد دعمـه القـوي والثابـت لبعثـة                  
املساعي احلميدة الـيت أوفـدها األمـني العـام، حـسب املطلـوب يف قـرار اجلمعيـة العامـة               

 .، ويعرب عن تقديره لألمني العام ملا يبديه من اهتمام شخصي٦١/٢٣٢
ن عـن بـالغ اسـتيائه مـن العنـف الـذي اسـُتخدم يف قمـع                 ويعرب جملـس األمـ    ”  

 املـؤرخ   ٥/١-التظاهرات السلمية يف ميامنار، ويرحب بقرار جملس حقـوق اإلنـسان د           
ويؤكـد جملـس األمـن أمهيـة التـبكري بـإطالق سـراح              . ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٢

امنار ومجيـع   ويدعو اجمللس أيضا حكومة مي    . مجيع السجناء السياسيني وباقي احملتجزين    
 .األطراف املعنية إىل العمل معا من أجل هتدئة احلالة والتوصل إىل حل سلمي

ويؤكد جملس األمن ضرورة أن هتيئ حكومة ميامنـار الظـروف الالزمـة مـن               ”  
أجــل إقامــة حــوار حقيقــي مــع داو أونــغ ســان ســوو كيــي، ومجيــع األطــراف املعنيــة     

صاحلة الوطنيـة الـشاملة، بـدعم مباشـر مـن           واجملموعات اإلثنية، وذلك هبدف حتقيق املـ      
ويشجع جملس األمن حكومة ميامنار على أن تبحـث جبديـة التوصـيات             . األمم املتحدة 

ضا جملـس األمـن حبكومـة ميامنـار         ويهيـب أيـ   . واملقترحات املقدمة من الـسيد غمبـاري      
تتخـــذ مجيـــع اخلطـــوات الـــضرورية ملعاجلـــة القـــضايا املتعلّقـــة بـــاحلقوق الـــسياسية    أن

واالقتصادية واإلنسانية وحقوق اإلنـسان الـيت تـشغل بـال سـكاهنا، ويؤكـد أن حتديـد                  
 .مستقبل ميامنار يعود أمره إىل مجيع سكاهنا
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ذي تعّهــدت بــه حكومــة ميامنــار  ويرحــب جملــس األمــن بــااللتزام العلــين الــ  ”  
بالعمل مع األمم املتحدة، كما يرحب بتعيني مسؤول لالتصال بداو أونغ سـان سـوو               

. ويؤكــد جملــس األمــن أمهيــة أن يعقــب هــذه االلتزامــات اختــاذ إجــراءات فعليــة. كيــي
. وينوِّه اجمللس بالدعوة اليت وجهتها حكومة ميامنار إىل الـسيد غمبـاري لزيـارة ميامنـار               

ؤكد تأييـده لعودتـه يف أسـرع وقـت ممكـن مـن أجـل تيـسري اختـاذ إجـراءات عمليـة                        وي
وحيـث جملـس األمـن حكومـة ميامنـار ومجيـع األطـراف املعنيـة                . وحتقيق نتائج ملموسـة   

 .على أن تتعاون تعاونا كامال مع السيد غمباري
 ويرّحب جملس األمن بالدور اهلام الذي قامت به البلدان األعضاء يف رابطـة            ”  

أمم جنوب شـرق آسـيا يف احلـث علـى ضـبط الـنفس، والـدعوة إىل االنتقـال الـسلمي                 
ويـشري اجمللـس إىل أن مهمـة املـساعي          . حنو الدميقراطية، ودعـم بعثـة املـساعي احلميـدة         

احلميدة هي عملية متواصلة، ويشجع اجملتمع الدويل على مواصلة الدعم الـذي يقدمـه              
 .ملساعدةملساعدة ميامنار واملشاركة يف تلك ا

 .“وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره”  
 


