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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

 يف ســياق ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٩ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف ٥٨٨٠يف اجللــسة  
ــد املعنــون   ــة يف كــوت ديفــوار ”نظــره يف البن ــايل   ، “احلال ــان الت أدىل رئــيس جملــس األمــن بالبي

 :اجمللس باسم
 يــشري جملــس األمــن إىل أنــه أيــد اتفــاق واغــادوغو الــسياسي واالتفاقــات        ”  

 .له املكملة
يرحــب جملــس األمــن ترحيبــا حــارا مبوافقــة الــسلطات اإليفواريــة علــى         و”  

 االقتــراح املقــدم مــن اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة بتنظــيم انتخابــات رئاســية يف يــوم         
الـذي تدعمـه    ،  لس على أن هذا اإلعالن    اجملويؤكد  . ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠

، ذات الـصلة  راسـيم   امل الـرئيس لـوران غبـاغبو علـى          توقيـع ، و األطراف اإليفوارية كافة  
 األطــراف اإليفواريــة جملــس األمــنويــشجع . خطــوة هامــة إىل األمــامأمــران يــشكالن 

 الـدويل علـى تقـدمي الـدعم         اجملتمعويشجع  ،   االلتزام للوفاء هبذا على مضاعفة جهودها    
 .هذه الغايةتحقيق املستمر ل

يس بوركينــا فاســو بليــز كومبــاوري،   جملــس األمــن علــى امليــسِّر، رئــ ويــثين”  
دعم عملية السالم يف كوت ديفـوار، وال سـيما          من أجل    اليت يبذهلا    املتواصلة للجهود

فقــد كــان هــذا الــدعم املقــدم  .  متابعــة اتفــاق واغــادوغو الــسياسي آليــاتمــن خــالل 
 مبـشاركة   سـورو، غيـوم لوران غباغبو ورئـيس الـوزراء    لإلجراءات اليت اختذها الرئيس     

إىل عـامال رئيـسيا للتوصـل    جـني،   -شوي يونـغ  تاملمثل اخلاص لألمني العام    لة من   فعا
 األطــراف الــسياسية بــشأن إجــراء انتخابــات رئاســية يف       مجيــعتوافــق يف اآلراء بــني 

 .٢٠٠٨ عام
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 جملس األمن من جديد دعمه الكامـل للممثـل اخلـاص لألمـني العـام                ويؤكد”  
 يتوىل التـصديق علـى كـون      سـ هو الذي   اخلاص  ديفوار، ويشري إىل أن املمثل       كوت يف

ــة   ــة االنتخابي ــع مراحــل العملي ــيح مجي ــات   تت ــة إلجــراء انتخاب ــضمانات الالزم ــع ال   مجي
متــشيا مــع  ، الدوليــةلمعــايريوفقــا ل مفتوحــة وحــرة ونزيهــة وشــفافة رئاســية وتــشريعية

طـار  اإل  يـدعم اجمللـس بالكامـل     ،وبوجه خاص ). ٢٠٠٨( ١٧٩٥ من القرار    ٩الفقرة  
 يف هذا الصدد والذي لقـي        جني -يونغ    السيد تشوي   أعده  املعايري اخلمسة الذي   ذي

 .اإليفواريةترحيب األطراف 

ويرحب جملس األمن بالزيـارة الـيت قـام هبـا األمـني العـام إىل بوركينـا فاسـو                    ”  
مجيـع األطـراف الـسياسية،      ويـرى أن توقيـع      ) أبريـل / نيـسان  ٢٤-٢٢(ديفوار   وكوت

 . أمر مشجعام، على مدونة قواعد السلوك احلميد لالنتخاباتبرعاية األمني الع
 ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٥ جملس األمن بتقرير األمني العام املـؤرخ         ويرحب”  

)S/2008/250( .عملية احملـاكم   االستفادة من   يشجع اجمللس األطراف اإليفوارية على      و
 . وتــسجيل النــاخبنيني اإليفــواريمــن هويــة الــسكانيف التثبــت  حاليــا اجلاريــةاملتنقلــة 

 يفبالغــــة األمهيــــة خطــــوة  كنتخابيــــةاالقائمــــة ال نــــشرويتطلــــع جملــــس األمــــن إىل 
 .االنتخابية ةعمليال
 علـى صـعيد تعزيـز     إىل إحـراز تقـدم ملمـوس     األطـراف  جملس األمـن  ويدعو  ”  

 جمـاالت يف  االستقرار السياسي واألمين، خاصة يف سياق االنتخابات الرئاسـية املقبلـة،            
 وبرنــامج نــزع الــسالح والتــسريح  ،هاوحلــ  نــزع ســالح املليــشياتقبيــلرئيــسية مــن 

، هيكلتـها  والشرطة وإعـادة     الدفاع وإعادة اإلدماج، وختزين األسلحة، وتوحيد قوات     
 .د البليف مجيع أحناءوإعادة بسط سلطة الدولة بسطا كامال 

هــات املاحنــة اجل بالــدعم املقــدم مــن مــع التقــدير  جملــس األمــن علمــاوحيــيط”  
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، واالحتـاد         األطراف، وخاصة    الثنائية واملتعددة 

 إىل بـذل     وحكومة كـوت ديفـوار     اجلهات املاحنة ويدعو  . األورويب األفريقي، واالحتاد 
الـذي   الـصندوق االسـتئماين   وسائل منـها    ب تمويل العملية االنتخابية،  لمزيد من اجلهود    

 ويــدعو الــسلطات اإليفواريــة إىل الغــرض، مج األمــم املتحــدة اإلمنــائي هلــذاأنــشأه برنــا
 تعزيــز علــى  الــدويلاجملتمــع لــسلمجيــشجع اكمــا . اجلهــات املاحنــةمــع التعــاون التــام 

 .دعمه املايل لعملية التيسري
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 جملــس األمــن عــن تقــديره للــدور الــذي تــضطلع بــه عمليــة األمــم    ويعــرب”  
 األمـن   إحـالل  اإلسـهام يف     يف،  القـوات الفرنـسية   دعم مـن     ديفوار، ب  كوت املتحدة يف 

.  اإلعــداد لالنتخابــاتالــذي يتطلبــهالــدعم اللوجــسيت تــوفري  والــسالم الــالزم لعمليــة
ــيم ويرحــب اجمللــس   ــام  بتقي ــاألمــني الع ــوامل ــم املتحــدة يف   ستوى الق ــة األم ت يف عملي

ــره ديفــوار كــوت ــوارد يف تقري ــستعرض جملــس األ ). S/2008/250 ( ال ــول وسي  مــن حبل
 واليــيت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار والقــوات       ٢٠٠٨يوليــه /متــوز ٣٠

 مـن القـرار   ٨ وفقـا للفقـرة      ،الفرنسية اليت تدعمها، فضال عـن مـستوى قـوات العمليـة           
٢٠٠٨ (١٧٩٥.( 

 علــى مــستجدات  بانتظــاميطلعــه جملــس األمــن إىل األمــني العــام أن ويطلــب”  
ــة ــا يف ذلـــكاحلالـ ــدعم ، مبـ ــتقدمهاللوجـــسيت الـــذي  الـ ــدة يف  سـ ــم املتحـ ــة األمـ  عمليـ
 .“ديفوار لالنتخابات كوت

 


