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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

، فيما يتـصل    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣ اليت عقدها جملس األمن يف       ٥٩٢١يف اجللسة    
، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان          “الـسالم واألمـن يف أفريقيـا      ”بنظر اجمللـس يف البنـد املعنـون         

 :التايل باسم جملس األمن
املعارضــة الــسياسية قبــل يــدين جملــس األمــن محلــة العنــف الــيت تتعــرض هلــا   ”  

يونيـه، ممـا أسـفر      / حزيران ٢٧اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يف         
عن مقتل أعداد كبرية من نشطاء املعارضة ومن املواطنني اآلخـرين، وضـرب وتـشريد        

 .آالف األشخاص، مبن فيهم العديد من النساء واألطفال
ل حكومة زمبـابوي الـيت منعـت معارضـيها     ويدين جملس األمن كذلك أعما ”  

السياسيني من خوض احلملة االنتخابية حبرية، ويهيـب حبكومـة زمبـابوي إهنـاء العنـف             
ــع          ــى احلــق يف التجم ــود املفروضــة عل ــع القي ــسياسي ورف ــب ال ــال الترهي ــف أعم ووق

وحيــث اجمللــس املــراقبني الــدوليني علــى . وإطــالق ســراح الزعمــاء الــسياسيني املعــتقلني
 .قاء يف زمبابوي ما دامت األزمة قائمةالب

ويأســف جملــس األمــن ألن محلــة العنــف والقيــود املفروضــة علــى املعارضــة   ”  
. يونيـه / حزيـران  ٢٧السياسية جعلت من املستحيل إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة يف              

ويرى جملس األمن كذلك أنه يتعني على أية حكومـة تقـوم يف زمبـابوي، حـىت تكـون           
ويالحــظ اجمللــس أنــه يــتعني احتــرام نتــائج  . تــرم مــصاحل مجيــع مواطنيهــاشــرعية، أن حت

 .٢٠٠٨مارس / آذار٢٩االنتخابات اليت جرت يف 
ويعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه إزاء تــأثري احلالــة يف زمبــابوي علــى املنطقــة  ”  

ويرحب اجمللس باجلهود الدولية املبذولة مؤخرا، ومنها جهود زعماء اجلماعـة           . برمتها
ويهيـب جملـس األمـن بـسلطات        . منائية للجنوب األفريقي وال سيما الرئيس امبيكـي       اإل
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زمبـابوي أن تتعـاون بالكامـل مـع مجيـع اجلهــود، مبـا فيهـا اجلهـود املبذولـة عـن طريــق           
األمم املتحدة، الرامية إىل إجياد طريقة سلمية، من خـالل احلـوار بـني األطـراف، تتـيح                  

 . شعب زمبابويتشكيل حكومة شرعية تعرب عن إرادة
ــسانية اخلطــرية يف      ”   ــة اإلن ــه إزاء احلال ويعــرب جملــس األمــن كــذلك عــن قلق

زمبابوي ويدين وقف حكومة زمبابوي لعمليات املنظمـات اإلنـسانية ممـا أثـر بـصورة                
ويهيــب . مباشــرة علــى مليــون ونــصف مليــون نــسمة مــن بينــهم نــصف مليــون طفــل  

 .مات اإلنسانية باستئناف خدماهتااجمللس حبكومة زمبابوي أن تسمح فورا للمنظ
وسيواصل جملس األمـن رصـد احلالـة عـن كثـب، ويطلـب إىل األمـني العـام                   ”  

 .“تقدمي تقرير عن اجلهود اإلقليمية والدولية املبذولة حلل األزمة
 


