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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

، أدىل رئـيس جملـس      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩، املعقودة يف    ٦١٣٣يف جلسة جملس األمن       
ــة عــن اجمللــس بالبيــان التــايل فيمــا يتعلــق بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون       ــة يف ”األمــن نياب احلال

  : “ديفوار كوت
 عـن اإلطـار   ٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١٨يرحب جملس األمن بـالبالغ الـصادر يف        ”    

التـــشاوري الـــدائم التفـــاق واغـــادوغو الـــسياسي الـــذي يقـــدم إطـــارا زمنيـــا شـــامال    
لالنتخابات يفضي إىل إجراء اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسـية يف كـوت ديفـوار         

ويــشدد علــى أن هــذا اإلطــار الــزمين حظــي  . ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩يــوم 
علـة اإليفواريـة الرئيـسية، علـى حنـو مـا طلـب البيـان         بتأييد مجيع اجلهات الـسياسية الفا  

  ). ٢٠٠٩ (١٨٦٥ والقرار S/PRST/2008/42الصادر عن رئيس جملس األمن 
 كـل مـن املراحـل اخلمـس املفـضية إىل       ـنفيذويؤكد جملس األمن على أمهية ت     ”    

االنتخابـــات تنفيـــذا فعليـــا علـــى النحـــو املـــشار إليـــه يف تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  
نشر قوائم النـاخبني املؤقتـة لـدى      ) ١: (وهي) S/2009/196 (٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١٣

ــاخبني؛    ــسجيل الن ــات ت ــهاء عملي ــة؛   ) ٢(انت ــاخبني النهائي ــوائم الن ــشر ق إصــدار ) ٣(ن
توزيــع بطاقــات اهلويــة وبطاقــات النــاخبني؛  ) ٤(بطاقــات اهلويــة وبطاقــات النــاخبني؛  

  . حتديد فترة احلملة االنتخابية) ٥(
ــراره ويــشدد جملــس األمــن، متــشيا  ”     ، علــى أن هــذه  )٢٠٠٩ (١٨٦٥مــع ق

املهلة الزمنية ملزمة للجهات السياسية اإليفوارية الفاعلـة وأن الطريقـة الـيت سـتنفذ هبـا                 
ستعرب عن مدى التزامها الـسياسي بـإجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة وعلنيـة وشـفافة يف                   

سية اإليفواريـة الفاعلـة علـى الوفـاء         وحيث جملس األمن اجلهـات الـسيا      . جو من األمان  
وحيــث مــرة أخــرى بــشكل خــاص اجلهــات . بكامــل التزاماهتــا دون مزيــد مــن اإلبطــاء
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السياسية الفاعلة على التقيد التـام مبدونـة قواعـد حـسن الـسلوك اخلاصـة باالنتخابـات                  
  . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ اليت وقعتها برعاية األمني العام يف

مثـل اخلـاص لألمـني العـام يف         مجديد تأييده التام لل   من  ويؤكد جملس األمن    ”    
كوت ديفوار، ولعملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار، ويـشري إىل أن املمثـل اخلـاص                 
سيصدق على أن مجيع مراحل العملية االنتخابية توفر كل الضمانات الالزمـة إلجـراء              

ــا ــة،       انتخاب ــايري الدولي ــا للمع ــة وشــفافة وفق ــة وعلني ــشريعية حــرة ونزيه ت رئاســية وت
وحييط علما بالطلـب املقـدم مـن    ). ٢٠٠٩ (١٨٦٥ من القرار ٢٠رة  قتتفق مع الف   مبا

األطراف اإليفوارية بأن يقوم املمثل اخلاص لألمـني العـام يف كـوت ديفـوار بـالتعريف                 
 S/2008/250مسة املشار إليه يف الوثيقـة    مبضمون وأسلوب عمل اإلطار ذي املعايري اخل      

  . لدى مجيع اجلهات املعنية اإليفوارية وشرحه هلا) ٢٠٠٩ (١٨٦٥والقرار 
ويكرر جملـس األمـن اإلعـراب عـن دعمـه الكامـل للميـّسر ويـدعو اجلهـات           ”    

التعاون الكامل معه، ال سـيما يف هـذه املرحلـة    السياسية اإليفوارية الفاعلة إىل مواصلة  
  . ة من عملية السالماحلرج

ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن أملـــه يف أن يولـــد اإلعـــالن عـــن إطـــار زمـــين   ”    
. لالنتخابـات زمخــا جديـدا لتنفيــذ اتفــاق واغـادوغو الــسياسي واالتفاقـات املكملــة لــه    

 ٢٠٠٩مــايو / أيــار٢٦وحيــيط علمــا مبراســم نقــل الــسلطة الــيت جــرت يف بــواكي يف   
طــراف اإليفواريــة علــى مواصــلة إحــراز تقــدم يف   باعتبارهــا تطــورا إجيابيــا، وحيــث األ 

  . الصدد هذا
ويكرر جملس األمن اإلعراب عن تصميمه على تقدمي دعمه الكامل إلجـراء        ”    

وحتقيقا هلذه الغاية، يطلب إىل األمـني       . عملية انتخابية ذات مصداقية يف كوت ديفوار      
 تقـدم يف تنفيـذ كـل        تظم مبـا حيـرزه األطـراف مـن        نـ العام أن يبقيه على اطالع وثيق وم      

  .“مرحلة من املراحل الرئيسية لإلطار الزمين للعملية االنتخابية
  


