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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

ــن      ــس األم ــسة جمل ــودة يف ٦٠١٤يف جل ــاين ٧ املعق ــشرين الث ــوفمرب / ت ، أدىل ٢٠٠٨ن
ــون          ــد املعن ــق بنظــر اجمللــس يف البن ــايل فيمــا يتعل ــان الت ــيس جملــس األمــن باســم اجمللــس بالبي رئ

  :“يف كوت ديفوار احلالة”
 العـام   األمـني قريـر   يالحظ جملس األمن أن عملية الـسالم، حـسبما ورد يف ت           ”    

أكتوبر، قـد اجتـازت منعطفـا بـالغ األمهيـة مـع بـدء عملـييت                 / تشرين األول  ١٤املؤرخ  
إال أن اجمللـس يالحـظ   . ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٥حتديد هوية الناخبني وتسجيلهم يف   

أيضا أن التـأخري الـذي حـدث منـذ بـدء عملـييت حتديـد هويـة النـاخبني وتـسجيلهم يف                  
وحيــيط اجمللــس علمــا بــأن املمثــل .  كــان أكثــر مــن املتوقــع٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول ١٥

، إىل أنـه إذا تـأخرت       ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٧أشـار يف     العـام    ألمنياخلاص ل 
، فمــن املــرجح أن ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠االنتخابــات املقــرر إجراؤهــا يف  

ويعـرب  . لوجـستية تتأخر عدة أشهر، األمر الذي ُيعزى أساسا إىل بعض الصعوبات ال          
جملس األمن عن بالغ قلقه إزاء احتمال حدوث هذا التأخري للمرة الثالثـة علـى التـوايل                 
منــذ توقيــع اتفــاق واغــادوغو الــسياسي، األمــر الــذي ميكــن أن يعــّرض للخطــر عمليــة  

  .السالم اإليفوارية برمتها
تـشاري  سالطـار ا  إل لعقد اجتماع ل   دعاذي  لار   امليسِّ  على ويثين جملس األمن  ”    

  الـسياسية فاطـر  األ كـي تـتمكن    ل  وذلـك  ،٢٠٠٨ نـوفمرب / تشرين الثاين  ١٠  يف الدائم
لعمليـة االنتخابيـة،    ا  اليت تواجـه    معاجلة مجيع الصعوبات الرئيسية    من الفاعلة   اإليفوارية

.  لالنتخابـات  اإلطـار الـزمين اجلديـد     بـشأن   لتوصل إىل اتفـاق      ا ل من أج  وبصفة خاصة 
ــسياسية مجيــع األطــرااجمللــس وحيــث  ــة علــى التعــاون  اإليفواريــةف ال ــام  الفاعل مــع الت
ى لـ ع الـسياسي   تـصميمها  إظهـار علـى   العـام، و   ر، بدعم من املمثل اخلاص لألمني     امليسِّ

  .متابعته يف إطار آلياتو اتفاق واغادوغو  إطاريفاملتعهد هبا لوفاء بااللتزامات ا
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لجنــة االنتخابيــة  حيــث جملــس األمــن كــذلك رئــيس ال ،هلــذه الغايــةوحتقيقــا ”    
ــات، ةاملــستقلة املــسؤول ــزمين عــن عــال علــى اإل عــن تنظــيم االنتخاب  ن هــذا اجلــدول ال

حتديــد اهلويــة يف التنفيــذ الكامــل لعمليــة الــشروع اجلديــد، مبــا يف ذلــك بــصفة خاصــة  
نــشر الطبعــة املؤقتــة والطبعــة النهائيــة للقائمـــة      وبعــض املراحــل األخــرى مــن قبيــل      

ــة، و ــصنيعاالنتخابي ــات  بطات ــة اق ــاخبني وهلوي ــات الن ــا،وتوزيع بطاق ــد  وه ــاريخ حتدي ت
 مجيـع األطـراف الـسياسية       ه يـتعني علـى    كمـا أنـه يـشدد علـى أنـ         . االنتخابات الرئاسية 

  .اآلخذ يف التراكم اللوجسيت لتأخريل اهتمام خاص إيالءالفاعلة 
علـى سـبيل     و اخـذ فـور   تتى أن   لـ يـة ع  يفواراإلوحيث جملس األمـن األطـراف       ”    

 حتديــد هويــة النــاخبني    عملــييتالســتكمالمــا يلــزم مــن خطــوات حمــددة     األولويــة 
. ٢٠٠٩ينـاير  /قبـل هنايـة كـانون الثـاين     بطريقة تتسم باملصداقية والـشفافية      وتسجيلهم  

عن تصميمه على تقـدمي دعمـه الكامـل لعمليـة انتخابيـة موثـوق هبـا يف              اجمللس  عرب  يو
نظم قبـل هنايـة ربيـع    نتخابات الرئاسية سـتُ  أن االكوت ديفوار، على أن يكون مفهوماً     

ويــشري جملــس األمــن إىل أن مجيــع األطــراف قــد وافقــت علــى االلتــزام    . ٢٠٠٩عــام 
مبدونة قواعد السلوك احلميد يف االنتخابات، اليت وقعتها حتـت رعايـة األمـني العـام يف              

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣
 كــوت ديفــوارنتخابيــة يف  إىل أن أي هتديــد للعمليـة اال األمــنويـشري جملــس  ”    

ــك      ــة، وذل ــصاحلة الوطني ــة امل ــسالم وعملي ــدا لل ــشكل هتدي ــرار سي ــا للق  ١٥٧٢ ينوفق
فــرض تــدابري  يويؤكــد مــن جديــد تــصميمه علــى أن ، )٢٠٠٨ (١٨٤٢و ) ٢٠٠٤(

 مـسؤوال جلنة اجلزاءات املفروضـة علـى كـوت ديفـوار            تعتربهموجهة ضد أي شخص     
ــدال هــذهعــن   عــن اســتعداده إلعــادة النظــر يف نظــام   ويعــرب جملــس األمــن . اتتهدي

  .االنتخابات الرئاسيةمن إجراء اجلزاءات يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر 
ــام أن يُ    ”     ــني الع ــن إىل األم ــس األم ــب جمل ــويطل ــتمرار ه طلع ــى تطــور  باس عل

واليــة التــصديق ويؤكــد مــن جديــد دعمــه الكامــل جلهــود ممثلــه اخلــاص و  . وضــاعاأل
ويعـرب عـن عزمـه      . لقائمـة االنتخابيـة   االتصديق الـصريح علـى       ك ذل يف ، مبا املنوطة به 

 واليـة   ضرعتيـس  العمليـة االنتخابيـة حـني        رز يف احمل كامل االعتبار للتقدم     أن يويل على  
ــدة   ــة األمـــم املتحـ ــوار  يف كـــوتعمليـ  قبـــل ،والقـــوات الفرنـــسية الـــيت تـــدعمها ديفـ

  .“٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٣١
  


