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                       بيان من رئيس جملس األمن    
    

      ٢٠٠٩         ديــسمرب   /               كــانون األول  ٨  يف           األمــن       جملــس                  الــيت عقــدها       ٦٢٣٤          يف اجللــسة   
          األمـن                   رئـيس جملـس          ، أدىل  “                         احلالة يف كـوت ديفـوار      ”                                    يتصل بنظر اجمللس يف البند املعنون            فيما

   :                       بالبيان التايل باسم اجمللس
                         االنتخابـات الرئاسـية،              وىل مـن                                                   يالحظ جملس األمـن بقلـق تأجيـل اجلولـة األ           ”    

        املـؤرخ     غ ال    لـب        وفقا ل       ٢٠٠٩       نوفمرب   /            تشرين الثاين     ٢٩       ها يف        إجراؤ                     اليت كان من املقرر     
                              التفــاق واغــادوغو الــسياسي،                              اإلطــار االستــشاري الــدائم              الــصادر عــن         مــايو /        أيــار  ١٨
  .                     الرئيسية يف كوت ديفوار                        األطراف السياسية الفاعلة    مجيع   ه  ت     ي أقر ذ  ال

ــ                جملــس األمــن         ويرحــب ”     ــة       ب ــيت اختــذهتا اجلهــات الفاعل ــة ال                                                     اخلطوات اإلجيابي
     ذلك   كـ          ويرحـب     .                      ة وقائمـة املرشـحني         ؤقتـ   امل          لنـاخبني  ا                  سيما نشر قائمة          ، وال          اإليفوارية

ــ ــ غ ال   الب   ب ــسمرب  /            كــانون األول  ٣    ؤرخ       امل ــصادر عــن       ٢٠٠٩        دي ــشاري                  ال                     اإلطــار االست
              مـن جهــود                                                 بوركينـا فاســو بليـز كومبــاوري، ملـا بذلــه             ر، رئــيس           ِّ     ويــشيد بامليـسِّ   .         الـدائم 

   .      ديفوار                              تواصلة لدعم عملية السالم يف كوت م
                                                  اإلطـار االستـشاري الـدائم اعتـرب، اسـتنادا                                           وحييط جملس األمن علمـا بكـون         ”    

                    لــت بــسبب عقبــات                 ُ   ، أن االنتخابــات أُج                     االنتخابيــة املــستقلة                          إىل عــرض قدمتــه اللجنــة 
ــة، وأن  ــة وماليـ ــُتعقد حب                           تقنيـ ــية سـ ــات الرئاسـ ــن االنتخابـ ــة األوىل مـ ــة                                    ُ                       اجلولـ ــول هنايـ                 لـ

      علـى              اإليفواريـة            الفاعلـة               ث األطـراف       حيـ  و  .     ٢٠١٠        مـارس    /                          فربايـر أو بدايـة آذار      /    شباط
       وفقــا                                   مفتوحــة وحــرة ونزيهــة وشــفافة                                                      معاجلــة املهــام املتبقيــة وعقــد انتخابــات رئاســية 

   .              يف أقرب وقت ممكن                 للمعايري الدولية، 
        عتمـدة   مل ا                                           أن نـشر قائمـة النـاخبني النهائيـة                       مرة أخـرى                      ويالحظ جملس األمن     ”    

                                    جـراء انتخابـات رئاسـية مفتوحـة      إل               شـرط أساسـي                                    بل املمثل اخلاص لألمني العـام           ِ  من قِ 
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   م             بالتزامـاهت       وفـاء   ال        علـى                                أصـحاب املـصلحة اإليفـواريني           حيـث    و  .                       وحرة ونزيهة وشـفافة   
    ٣٨      الــ         مرحلـة                سـيما خـالل                                                     دعم االنتخابات وتسهيل هذه العمليـة دون تـأخري، وال    ب

        احملليـة                             ن االنتخابيـة املـستقلة     ا                               القائمة املؤقتة أمـام اللجـ           يف         الطعن  ا   خالهل             اليت ميكن   ا   يوم
                                                                          وحيث مرة أخرى السلطات اإليفوارية على الـسماح بالوصـول إىل وسـائط               .       واحملاكم

ــساواة   ــدم املـ ــة علـــى قـ ــا                                             اإلعـــالم العامـ ــسلوك يف           ، مبـ ــد الـ ــة قواعـ ــع مدونـ                                                يتمـــشى مـ
             يتمـشى مـع                                                          اعتزامـه التـصرف علـى النحـو املناسـب، ومبـا                     ً      ؤكـد جمـدداً     وي  .          االنتخابات

  .         االنتخابية        العملية                              ، مع اجلهات اليت تعرقل التقدم يف )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٠      قراره 

         تـــشرين     ١٧    وم                                                                  يرحـــب جملـــس األمـــن بتوقيـــع الـــرئيس لـــوران غبـــاغبو يـــ و ”    
  .                                               عـسكرية، مبـا يف ذلـك سـبعة مراسـيم                 وأنظمة               عدة قواعد       على      ٢٠٠٩       نوفمرب   /     الثاين

                            لمـوس، قبـل االنتخابـات        امل        تقـدم     ال                 مزيـد مـن             إحـراز                              ألطـراف اإليفواريـة علـى             وحيث ا 
  .                        إعادة التوحيد ونزع السالح   يـ      عمليت    يف            ً ، للمضي قدماً  ها    وبعد

                                             سيستعرض والية عملية األمم املتحدة يف كـوت                 إىل أنه              جملس األمن        يشري   و ”    
                تأكيد تـصميمه        كرر     هو ي  و  .     ٢٠١٠       يناير   /        الثاين      كانون    ٣١      حبلول   ا    قواهت      قوام           ديفوار و 

  .               كــوت ديفــوار                                                                        علــى تقــدمي دعمــه الكامــل إلجــراء عمليــة انتخابيــة ذات مــصداقية يف 
  ،  )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٠                                            يه، يف التقرير املشار إليـه يف قـراره             واف ي                          يطلب إىل األمني العام أن     و
                                                  املمكن لعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار،                  املستقبلي     ه   ّ ّج و      الت      عن             بعض اخليارات  ب

  ،            مـصداقية  ي                                            لنـاخبني النهائيـة وإطـار زمـين انتخـايب ذ      ا            نشر قائمة   وء                وال سيما على ض   
          ومعـايريه             للعمليـة                        فض التـدرجيي املمكـن          اخل      توقيت ب          ّ             إيضاحات أّولية تتعلق                مبا يف ذلك    

   . ه      وطرائق
  


