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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

 فيمـا يتـصل     ٢٠٠٩ سـبتمرب / أيلول ٢٩يف   األمن   جملس اليت عقدها    ٦١٩٣يف اجللسة     
بالبيــان  األمــن ، أدىل رئــيس جملــس “احلالــة يف كــوت ديفــوار”بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون 

  :التايل باسم اجمللس
 السياسية واإلطـار    يكّرر جملس األمن تأكيد دعمه الكامل لعملية واغادوغو       ”    

الــزمين لالنتخابــات الــذي أقرتــه مجيــع العناصــر الفاعلــة الــسياسية اإليفواريــة الرئيــسية  
ــة األوىل النتخابــات رئاســية     حــرة ونزيهــة ومفتوحــة  والــذي يفــضي إىل إجــراء اجلول

ــاين  ٢٩يف وشــفافة  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــا   . ٢٠٠٩ن ــيس بوركين ــّسر، رئ ــثين علــى املي وي
  .ري، على جهوده املتواصلة لدعم عملية السالم يف كوت ديفوارفاسو، بليز كومباو

ــد   ”     تــصميمه علــى تقــدمي دعمــه الكامــل   ويكــرر جملــس األمــن كــذلك تأكي
إلجــراء عمليــة انتخابيــة موثــوق هبــا، ويــشدد علــى أمهيــة املــشاركة الــشاملة للمجتمــع 

 الغايــة، ، حتقيقــا هلــذه)٢٠٠٩ (١٨٨٠ويؤكــد أنــه قــام يف قــراره  . املــدين اإليفــواري
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، واإلبقــاء علــى قــوام قواهتــا    بتمديــد  ــة عملي . والي

ويشدد كذلك على أنه أعرب يف القـرار ذاتـه عـن اعتزامـه اإلذن لألمـني العـام بإعـادة         
توزيع القوات، حسب احلاجة، بني بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وعملية األمـم املتحـدة    

  . يف كوت ديفوار
ــنويعــرب جملــس  ”     ــة،     األم ــاخبني املؤقت ــة الن ــشر قائم ــأخر ن ــه إزاء ت  عــن قلق

ويؤكد أن املزيد من التأخري يف نشر قائمة الناخبني قد يهدد إمكانية إجـراء انتخابـات                
  .رئاسية حرة ونزيهة ومفتوحة وشفافة ضمن اإلطار الزمين احملدد هلا

ياسية اإليفواريـة ملزمـة     ويؤكد جملس األمـن جمـددا أن العناصـر الفاعلـة الـس            ”    
ــة علــى   . لالنتخابــاتبــاحترام اإلطــار الــزمين   وحيــث مجيــع العناصــر الفاعلــة اإليفواري
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االمتثال اللتزاماهتا امتثاال كامال لكي يتسىن نشر قائمة الناخبني يف أقرب وقت ممكـن               
ويــشري إىل أن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام سيــصدق . يف إطــار عمليــة شــفافة وشــاملة

  .الناخبني صراحة على قائمة
. ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥وسيستعرض جملس األمن احلالة حبلـول       ”    

ــه    ــرب عــن اعتزام ــو يع ــصرفوه ــراره      الت ــع ق ــا يتماشــى م ــى النحــو املناســب ومب  عل
  . تقوم بعرقلة التقدم يف العملية االنتخابيةمع اجلهات اليت ) ٢٠٠٩( ١٨٨٠

ويعرب جملس األمن كـذلك عـن اعتزامـه الـشروع يف دراسـة االجتـاه الـذي               ”    
ســتتخذه مــستقبال عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، وذلــك مــن خــالل القيــام  

نيـــة أكتـــوبر باســـتعراض واليتـــها والنقـــاط املرجعيـــة إلمكا/تـــشرين األول ١٥حبلـــول 
  .“سيما على ضوء التقدم احملرز يف العملية االنتخابية التدرجيي للعملية، والاخلفض 


