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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

 فيمــا يتعلــق ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٦ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف ٥٨٣١يف اجللــسة  
، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان          “الـسالم واألمـن يف أفريقيـا      ”بنظر اجمللـس يف البنـد املعنـون         

 :التايل باسم اجمللس
فاوضـات الـيت يـشرف      يرحب جملس األمن باإلعالن عن التقدم احملـرز يف امل         ”  

، ٢٠٠٨فربايــر / شــباط١نغــا، يف عليهــا كــويف عنــان بــني مــواي كيبــاكي ورايــال أودي
يف ذلك إقرار جدول أعمال وجدول زمين للعمل على إهنـاء األزمـة يف كينيـا علـى                   مبا

ـــزاع الــيت جــرت يف     ــر االنتخابــات موضــع الن . ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٧إث
در عن االحتاد األفريقي، ويـشيد جبهـود االحتـاد األفريقـي            ويرحب اجمللس بالبالغ الصا   

 ويؤكـد    مـون،  - بـان كـي      ورئيس غانا جـون كوفـور واألمـني العـام لألمـم املتحـدة،             
فريقيــــة البــــارزة بقيــــادة كــــويف عنــــان يف  دعمــــه الكامــــل لفريــــق الشخــــصيات األ 

نـف يف  ف اجمللـس النتـشار الع  ويأس. الطرفني على التوصل إىل تسوية سياسية    مساعدة
االنتخابــات، ممــا أدى إىل خــسائر فادحــة يف األرواح وعواقــب وخيمــة علــى   أعقــاب 

 .املستوى اإلنساين
ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن بـــالغ قلقـــه ألن املـــدنيني، وعلـــى الـــرغم مـــن   ”  

ــيت  ــات ال ــتااللتزام ــف    / شــباط١ يف  أُعلن ــون ويتعرضــون للعن ــون ُيقتل ــر، ال يزال فرباي
ويؤكد اجمللـس   . اس نوع اجلنس وُيشردون من منازهلم     اجلنسي والعنف القائم على أس    

أن احلــل الوحيــد لألزمــة إمنــا يكمــن يف احلــوار والتفــاوض والتراضــي، وحيــث بــشدة     
الزعماء السياسيني يف كينيا على تعزيز املصاحلة وعلـى بلـورة وتنفيـذ اإلجـراءات الـيت                 

فــاء مبــسؤوليتهم يف فربايــر دون تــأخري، مبــا يف ذلــك الو/ شــباط١مت االتفــاق عليهــا يف 
إجــراءات إلهنــاء العنــف فــورا، املــشاركة الكاملــة يف إجيــاد حــل سياســي دائــم واختــاذ  

، وتفكيـك العـصابات املـسلحة،        إثنيـة  يف ذلـك وقـف اهلجمـات الـيت ُتـشن بـدوافع             مبا



S/PRST/2008/4

 

2 08-23008 
 

وإذ يذكر اجمللـس بـضرورة تفـادي     . وحتسني احلالة اإلنسانية واستعادة حقوق اإلنسان     
 ويعـرب عـن قلقـه       و إىل حماكمة املسؤولني عن العنـف،      اب، فإنه يدع  اإلفالت من العق  

إزاء ما يترتب على األزمة يف كينيا مـن آثـار سياسـية وأمنيـة واقتـصادية تطـال املنطقـة              
 .األوسع نطاقا

ة  استمرار احلالة اإلنـسانية القاسـي      ويعرب جملس األمن عن قلقه الشديد إزاء      ”  
كمـا يعـرب اجمللـس عـن قلقـه       . ني واملـشردين داخليـا    يف كينيا ويدعو إىل محاية الالجـئ      

على سالمة العاملني يف جمال األنشطة اإلنسانية وموظفي األمـم املتحـدة ويـدعو مجيـع                
ــالقرارين اللــذين   . األطــراف إىل تيــسري عملــهم وضــمان ســالمتهم   ويرحــب اجمللــس ب

املعـين مبنـع    اختذمها املفوض الـسامي حلقـوق اإلنـسان واملستـشار اخلـاص لألمـني العـام                 
اإلبادة اجلماعية، على إثـر مـشاورات مـع احلكومـة الكينيـة، والقاضـيني بإيفـاد بعثـتني                   

ويدعو الزعماء السياسيني يف كينيا إىل تيـسري عمـل هـاتني البعثـتني ويتطلـع                . إىل كينيا 
 .إىل أن يبلغه األمني العام بالنتائج اليت تتوصالن إليها

 العـام أن يقـدم تقريـرا عـن الكيفيـة الـيت              كما يطلب جملس األمن من األمني     ”  
ميكن أن تواصل هبا األمم املتحدة دعم جهود الوساطة يف كينيا، وعند االقتضاء، عـن               
ــة األوســع نطاقــا وعلــى عمليــات األمــم املتحــدة يف      أثــر األزمــة علــى املنطقــة اإلقليمي

 .“املنطقة دون اإلقليمية
 


