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 املتكلمون الدعوات ىوثائق أخر البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

بالنيابة لالحتـاد األفريقـي               
  لدى األمم املتحدة

٦٢١٣  
ــاين/  ٥ ــرين الثــــ  تشــــ

  ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2009/552(  

  ٣٩املادة   
  ممثل األمني العام  

  S/PRST/2009/29  

    
    احلالة يف كوت ديفوار - ١٢

  عام عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
جلسة، منـها أربـع جلسـات خاصـة مـع البلـدان املسـامهة         ١٩

رات مبوجـب الفصـل   ، اختـذ فيهـا الـس سـتة قـرا     )١٥١(بقوات
السابع من امليثاق، واعتمد مخسة بيانات رئاسية، وتلقى أربـع  
إحاطات إعالمية يف ما يتعلق باحلالة يف كـوت ديفـوار قـدمها    
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف كــوت ديفــوار ورئــيس عمليــة 

وركـز الـس علـى العمليــة     األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار.    
أجيل االنتخابات الرئاسية، اليت كـان  االنتخابية خالل تكرار ت

، ٢٠٠٧تشرين األول/أكتـوبر   ٢٧من املقرر عقدها بدايةً يف 
ــك إىل    ــت بعــد ذل  ٢٠٠٨تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣٠مث أرجئ

، ٢٠١٠وآذار/مـــارس  ٢٠٠٩تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢٩ و
ــة كـــبرية أمـــام تنفيـــذ اتفـــاق    علـــى التـــوايل، ممـــا يشـــكل عقبـ

ــادوغو السياســي  ــد يف عــام   ا )١٥٢(واغ مــن  ٢٠٠٧لــذي اعتم
  أجل حتقيق املصاحلة السياسية يف كوت ديفوار.  

__________ 

، املعقــــــــــودة يف ٦١٦٦، و٦٠٧٠و ٥٩٤٣و ٥٨١٩اجللســــــــــات   )١٥١(
ــاير  ١٤ ــانون الثاين/ينـــ ــه  ٢٤، و٢٠٠٨كـــ  ٢١، و٢٠٠٨متوز/يوليـــ

   ، على التوايل.٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٣، و٢٠٠٩  كانون الثاين/يناير 
)١٥٢(  S/2007/144.املرفق ،   

ومدد الس، يف أربع مناسبات، والييت عمليـة األمـم     
املتحـــــدة يف كـــــوت ديفـــــوار والقـــــوات الفرنســـــية الـــــيت      

، )١٥٤(. وجـــدد الـــس نظـــام اجلـــزاءات مـــرتني )١٥٣(دعمهاتـــ
  .  )١٥٥(والية فريق اخلرباء لعام واحد

 كوت ديفـوار  ، زار الس٢٠٠٨ويف حزيران/يونيه   
  .  )١٥٦(يف إطار بعثته إىل أفريقيا

ــاير إىل   ١٥   ــانون الثاين/ينــ ــرين األول/ ٢٩كــ  تشــ
ــوبر  ــي،  ٢٠٠٨أكتــ ــادوغو السياســ ــاق واغــ : اتفــ

  خابية  والعملية االنت

، أهاب الـس، يف  ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٥يف   
ــرار  ــذ  ٢٠٠٨( ١٧٩٥القــ ــة أن تنفــ ــاألطراف اإليفواريــ )، بــ

__________ 

 ١٨٦٥) و٢٠٠٨( ١٨٢٦) و ٢٠٠٨( ١٧٩٥القـــــــــــرارات   )١٥٣(
   ).٢٠٠٩( ١٨٨٠) و٢٠٠٩(

ــراران   )١٥٤( ــن  ٢٠٠٩( ١٨٩٣) و ٢٠٠٨( ١٨٤٢القــ ــد مــ ). ملزيــ
ــق     املعلومــات، انظــر اجلــزء الســابع، القســم  الثالــث، فيمــا يتعل

   من امليثاق. ٤١باملادة 
، انظــر اجلــزء  ). ملزيــد مــن املعلومــات  ٢٠٠٨( ١٨٤٢القــرار   )١٥٥(

باء، فيمـا يتعلـق باللجنـة املنشـأة عمـال       - التاسع، القسم األول
   بشأن كوت ديفوار. ) ٢٠٠٤( ١٥٧٢بالقرار 

ــذا اجلــزء، القســم       )١٥٦( ــات، انظــر ه ــن املعلوم ــد م ، واجلــزء ٤٠ملزي
   السادس، القسم  الثاين، فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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االتفـاقني التكميلــيني واتفـاق واغــادوغو السياسـي تنفيــذا تامــا    
دد يف هـذين االتفـاقني.   وحبسن نية يف اإلطار الزمين املعدل احمل

وشجع الس أيضا األطراف اإليفواريـة علـى مواصـلة إحـراز     
ــة        ــد هوي ــة حتدي ــى صــعيد عملي ــيما عل ــوس، وال س ــدم ملم تق
الســــكان اإليفــــواريني وتســــجيل النــــاخبني، ونــــزع ســــالح  
ــا، وبرنـــامج نـــزع الســـالح والتســـريح    امليليشـــيات وتفكيكهـ

مـــن وإعـــادة وإعـــادة اإلدمـــاج، وتوحيـــد قـــوات الـــدفاع واأل 
ــد.     ــة يف مجيــع أحنــاء البل هيكلتــها، وإعــادة بســط ســلطة الدول
وأشار الس إىل ضرورة أن يتوىل املمثل اخلاص لألمني العـام  
التصــديق علــى أن كــل مراحــل العمليــة االنتخابيــة تتــيح مجيــع 
ــية وتشـــريعية       ــات رئاسـ ــة إلجـــراء انتخابـ ــمانات الالزمـ الضـ

  .)١٥٧(معايري الدوليةمفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة وفقا لل
ــي مـــــــؤرخ     ــان رئاســـــ ــان/أبريل  ٢٩ويف بيـــــ نيســـــ
، رحـــب جملـــس األمـــن ترحيبـــا حـــارا مبوافقـــة      )١٥٨(٢٠٠٨

االنتخابية  السلطات اإليفوارية على االقتراح املقدم من اللجنة
ــية يف يــــوم   ــات رئاســ ــيم انتخابــ ــتقلة بتنظــ ــرين  ٣٠املســ تشــ

ــذي    .٢٠٠٨الثــاين/نوفمرب  وأكــد علــى أن ذلــك اإلعــالن، ال
تدعمــه األطــراف اإليفواريــة كافــة، وتوقيــع الــرئيس لــوران       
ــران يشــكالن خطــوة       ــى املراســيم ذات الصــلة، أم ــاغبو عل غب

ــس األطــراف اإليفواريــ     ــام. وشــجع ال ــة إىل األم ــى هام ة عل
مضاعفة جهودها للوفاء ذا االلتـزام، وشـجع اتمـع الـدويل     

  على تقدمي الدعم املستمر لتحقيق هذه الغاية.
، طلـب الـس، يف قـراره    ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٩ويف   
وار )، إىل عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـ  ٢٠٠٨( ١٨٢٦

أن تدعم، يف حدود مواردها املتاحة ونطـاق واليتـها القائمـة،    
التنفيذ التـام التفـاق واغـادوغو السياسـي واالتفاقـات املكملـة       

__________ 

زء العاشــر، القســم األول، فيمــا ملزيــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــ   )١٥٧(
   يتعلق بعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار.

)١٥٨(  S/PRST/2008/11 .   

لــه، وأن تســهم علــى وجــه اخلصــوص يف حتقيــق األمــن الــذي   
تتطلبــه عمليــة الســالم والعمليــة االنتخابيــة، وأن تقــدم الــدعم   

يف اإلعــداد لالنتخابــات اللوجســيت للجنــة االنتخابيــة املســتقلة 
ــزاب      ــس األحـ ــث الـ ــك، حـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــا. وعـ وإجرائهـ
السياســية علــى التقيــد التــام مبدونــة قواعــد الســلوك احلميــد يف  
االنتخابــات، الــيت وقعتــها برعايــة األمــني العــام، وحــث بوجــه  
ــائط       ــواب وس ــتح أب ــى أن تف ــة عل خــاص الســلطات اإليفواري

تساوي. والحظ الس مـع  اإلعالم اجلماهريي أمام اجلميع بال
القلق أيضا استمرار حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنسـان املوجهـة      
ضد املدنيني، مبا يف ذلـك ارتكـاب العديـد مـن أعمـال العنـف       
اجلنسي، بالرغم من التحسن املطرد يف حالـة حقـوق اإلنسـان    
عموما، وشدد على وجوب إحالـة مـرتكيب هـذه األعمـال إىل     

  القضاء.  
، قـرر الـس،   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتـوبر   ٢٩ويف   

)، أن أي ديــد للعمليــة االنتخابيــة ٢٠٠٨( ١٨٤٢يف القــرار 
يف كوت ديفوار، وخاصة أي مهامجـة أو إعاقـة لعمـل اللجنـة     
ــل    ــات، أو لعمـ ــيم االنتخابـ ــة بتنظـ ــتقلة املكلفـ ــة املسـ االنتخابيـ

مـن   ١-١-٢و  ٣-٣-١ املشـار إليهمـا يف الفقـرتني    املشغلني
ــة     ــدا للســالم ولعملي اتفــاق واغــادوغو السياســي، يشــكل دي

ــرتني    ــراض الفقـ ــة ألغـ ــاحلة الوطنيـ ــرار   ١١و  ٩املصـ ــن القـ مـ
). وقرر أيضا أن أية عقبة خطرية أمـام حريـة   ٢٠٠٤( ١٥٧٢

ــوات     ــوار والقـ ــدة يف كـــوت ديفـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة عمليـ حركـ
 تــدعمها، أو أي مهامجــة أو إعاقــة لعمــل عمليــة الفرنسـية الــيت 

األمم املتحدة يف كوت ديفوار أو القـوات الفرنسـية أو املمثـل    
مــن  ١٠اخلـاص لألمـني العـام أو امليسـر املشـار إليـه يف الفقـرة        

ــه اخلــاص يف كــوت ديفــوار،   ٢٠٠٧( ١٧٦٥القــرار  ) أو ممثل
 تشــكل ديــدا لعمليــة الســالم واملصــاحلة الوطنيــة ألغــراض       

  ).٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١و  ٩الفقرتني 
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كـــــانون  ٨إىل  ٢٠٠٨تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ٧  
: إرجــــــاء االنتخابــــــات  ٢٠٠٩األول/ديســــــمرب 

  الرئاسية
ــاين/نو  ٧يف    ــس،  ٢٠٠٨فمرب تشــرين الث ، أعــرب ال

ــان رئاســي  ــال حــدوث     )١٥٩(يف بي ــه إزاء احتم ــالغ قلق ــن ب ، ع
تأخري للمـرة الثالثـة علـى التـوايل منـذ توقيـع اتفـاق واغـادوغو         
السياسي، األمر الذي ميكـن أن يعـرض للخطـر عمليـة السـالم      
اإليفوارية برمتها. وحث الس األطـراف اإليفواريـة علـى أن    

ل األولوية مـا يلـزم مـن خطـوات حمـددة      تتخذ فورا وعلى سبي
الستكمال عملـييت حتديـد هويـة النـاخبني وتسـجيلهم بطريقـة       
تتســـم باملصـــداقية والشـــفافية قبـــل ايـــة كـــانون الثاين/ينـــاير  

. وأعـــرب الـــس عـــن تصـــميمه علـــى تقـــدمي دعمـــه  ٢٠٠٩
الكامل لعملية انتخابية موثوق ا يف كـوت ديفـوار، علـى أن    

النتخابات الرئاسية ستنظم قبـل ايـة ربيـع    يكون مفهوما أن ا
  .  ٢٠٠٩عام 

ــانون الثاين/ينــاير   ٢٧ويف    ، أحــاط الــس  ٢٠٠٩ك
)، بإرجـاء  ٢٠٠٩( ١٨٦٥علما مع القلـق العميـق، يف القـرار    

لـــيت كـــان مـــن املقـــرر إجراؤهـــا يف     االنتخابـــات الرئاســـية ا 
ــاين/نوفمرب  ٣٠ ــرين الثـ ــان   ٢٠٠٨تشـ ــاء يف البيـ ــا جـ ــا ملـ وفقـ

ــادر يف  ــاين/نوفمرب   ١٠الصـ ــرين الثـ ــن اإلطـــار   ٢٠٠٨تشـ عـ
االستشـــــاري الـــــدائم املنشـــــأ مبوجـــــب اتفـــــاق واغـــــادوغو  

، وحــث األطـراف السياســية اإليفواريـة الفاعلــة   )١٦٠(السياسـي 
ــين جديــد يتســم         ــأخري علــى إطــار زم ــى االتفــاق بــدون ت عل

عرب الـس عـن اعتزامـه القيـام يف أقـرب فرصـة       بالواقعية. وأ
ــات      ــى اجلهـ ــتعني علـ ــذي يـ ــزمين الـ ــار الـ ــث اإلطـ ــة ببحـ ممكنـ
السياســية اإليفواريــة الفاعلــة التقيــد بــه، والــذي جيســد مــدى    

__________ 

)١٥٩(  S/PRST/2008/42 .   
)١٦٠(  S/2008/694.املرفق ،   

التزامهــا السياســي بــإجراء انتخابــات حــرة ومفتوحــة ونزيهــة   
  وشفافة.  
، )١٦١(٢٠٠٩أيار/مــايو  ٢٩ويف بيـان رئاســي مــؤرخ    

عــن  ٢٠٠٩أيار/مــايو  ١٨رحـب الــس بــالبالغ الصــادر يف  
ــدائم التفــاق واغــادوغو السياســي    )١٦٢(اإلطــار االستشــاري ال

الذي يقدم إطـارا زمنيـا شـامال لالنتخابـات يفضـي إىل إجـراء       
جلولة األوىل مـن االنتخابـات الرئاسـية يف كـوت ديفـوار يـوم       ا

. وأكــد الــس علــى أمهيــة  ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩
تنفيذ كل من املراحل اخلمـس املفضـية إىل االنتخابـات تنفيـذا     
فعــاال علــى النحــو املشــار إليــه يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ    

وائم ) نشـــــر قـــــ١، وهـــــي: ()١٦٣(٢٠٠٩نيســـــان/أبريل  ١٣
ــاخبني،    ــهاء عمليـــات تســـجيل النـ ــة لـــدى انتـ النـــاخبني املؤقتـ

) وإصــدار بطاقــات  ٣ونشــر قائمــة النــاخبني النهائيــة، (    )٢(
) وتوزيـــع بطاقـــات اهلويـــة    ٤اهلويـــة وبطاقـــات النـــاخبني، (   

  ) وحتديد فترة احلملة االنتخابية.  ٥وبطاقات الناخبني، (
، أعرب الس، يف القـرار  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠ويف   
ــهاء   ٢٠٠٩( ١٨٨٠ ــب بانتـ ــن الترحيـ ــور، عـ ــة أمـ ) ، يف مجلـ

عملية تسجيل الناخبني بنجـاح، وكـرر التأكيـد علـى أن نشـر      
القائمة االنتخابيـة خطـوة بالغـة األمهيـة يف العمليـة االنتخابيـة،       

بني املؤقتــة قبــل مــتم وأعــرب عــن تطلعــه إىل نشــر قائمــة النــاخ
ــة   ٢٠٠٩آب/أغســطس  ــة الفاعل ، وحــث األطــراف اإليفواري

  على الوفاء بالتزاماا كاملة ودون إبطاء.  
ــأخريات  وعقــب التصــويت، ذكــ    ــل فرنســا أن الت ر ممث

تعاقب الشعب اإليفواري علـى حنـو ظـامل بتـأخري إـاء األزمـة       
ــة عــدم االســتقرار الــيت تشــكل خطــرا علــى     وبإطالــة أمــد حال
ــه إذا     ــى أن ــة. وشــدد عل كــوت ديفــوار واملنطقــة دون اإلقليمي

__________ 

)١٦١(  S/PRST/2009/16 .  

)١٦٢(  S/2009/257.املرفق ،   
)١٦٣(  S/PRST/2009/196 .   
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تشــرين الثــاين/نوفمرب، فــإن  ٢٩تــأخر إجــراء االنتخابــات عــن 
ــن    ــؤولة عـ ــراف املسـ ــوح،    األطـ ــدها بوضـ ــيتم حتديـ ــك سـ ذلـ

وســيخلص الــس إىل االســتنتاجات الضــرورية. وأوضــح أن   
ــة.      ــب فني ــتم خداعــه بواســطة أالعي ــأن ي ــن يســمح ب  الــس ل
ــهاء مــن      والحــظ أن التقــدم احملــرز، كمــا هــو احلــال مــع االنت
تسجيل الناخبني يف اية حزيران/يونيه، يبعـث األمـل، ولكـن    

األطــــراف السياســــية  ســـيكون بــــال معــــىن إذا مــــا أضــــاعت 
ــر  ــة مــ ــة الفاعلــ ــن   اإليفواريــ ــروج مــ ــة للخــ ــرى الفرصــ ة أخــ

  .)١٦٤(األزمة
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٩ويف بيــــــان رئاســــــي مــــــؤرخ     
خر نشــر قائمــة ، أعــرب الــس عــن قلقــه إزاء تــأ )١٦٥(٢٠٠٩

الناخبني املؤقتة، وأشار إىل أن املزيد من التأخري يف نشر قائمـة  
النـاخبني قـد يهـدد إمكانيـة إجـراء انتخابـات رئاسـية مفتوحــة        
وحرة ونزيهة وشفافة ضمن اإلطـار الـزمين احملـدد هلـا. وحـث      
الـــس مجيـــع اجلهـــات اإليفواريـــة الفاعلـــة علـــى االمتثـــال       

ــاال كــام  ــاخبني.   اللتزاماــا امتث ال لكــي يتســىن نشــر قائمــة الن
وباإلضافة إىل ذلك، أعلن الس أنه سيستعرض احلالة حبلـول  

ــوبر   ١٥ ــرين األول/أكتـ ــه   ٢٠٠٩تشـ ــن اعتزامـ ــرب عـ ، وأعـ
 ١٨٨٠التصرف على النحو املناسب ومبا يتماشـى مـع القـرار    

ــة    ٢٠٠٩( ــة التقــدم يف العملي ــيت تقــوم بعرقل )، مــع اجلهــات ال
  االنتخابية.  

كـــانون األول/ديســـمرب  ٨بيـــان رئاســـي مـــؤرخ  ويف  
، الحظ الس مع القلق تأجيل اجلولة األوىل من )١٦٦(٢٠٠٩

ــا يف      ــرر إجراؤهـ ــن املقـ ــان مـ ــيت كـ ــية، الـ ــات الرئاسـ االنتخابـ
تشــرين الثــاين/نوفمرب، ورحــب بــاخلطوات اإلجيابيــة الــيت    ٢٩

اختـــذا اجلهـــات الفاعلـــة اإليفواريـــة، وال ســـيما نشـــر قائمـــة 
__________ 

)١٦٤(  S/PV.6174 ٣، الصفحة .   
)١٦٥(  S/PRST/2009/25  .   
)١٦٦(  S/PRST/2009/33 .   

 املؤقتــة وقائمــة املرشــحني، ورحــب كــذلك بــالبالغ   النــاخبني
الصـادر عـن اإلطـار     ٢٠٠٩كـانون األول/ديسـمرب    ٣املؤرخ 

ــار     ــون اإلطـ ــا بكـ ــاط الـــس علمـ ــدائم. وأحـ ــاري الـ االستشـ
االستشاري الدائم اعترب أن االنتخابات أجلت بسبب عقبـات  
تقنيـــة وماليـــة، وأن اجلولـــة األوىل مـــن االنتخابـــات الرئاســـية  

. ٢٠١٠حبلول اية شباط/فرباير أو بداية آذار/مـارس   ستعقد
وحث األطراف الفاعلة اإليفواريـة علـى معاجلـة املهـام املتبقيـة      
وعقد انتخابات رئاسية مفتوحـة وحـرة ونزيهـة وشـفافة وفقـا      

  ايري الدولية يف أقرب وقت ممكن.للمع
ــوبر   ٢٧   ــوز/ ٢٣إىل  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت  مت

ــه  ــات إ٢٠٠٩يوليـ ــل  : إحاطـ ــدمها املمثـ ــة قـ عالميـ
  اخلاص لألمني العام املعين بالعملية االنتخابية  

لـس  ، اسـتمع ا ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٧يف   
الــذي  ،)١٦٧(إىل إحاطــة قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام     

عرض تقرير األمني العام، وركز على مسألتني بـالغيت األمهيـة،   
ومها حتديد هويـة النـاخبني وإجـراء االنتخابـات. وقـال املمثـل       
ــة      ــد اهلوي ــة حتدي ــواترة يف عملي ــأخري املت اخلــاص إن حــاالت الت

ا قـد تعـرض للخطـر    واالنتخابات تشكل الشاغل الرئيسي أل
عمليــة الســالم اإليفواريــة برمتــها. وقــال إن الســبب الرئيســي   
ــة،      ــد اهلوي ــة حتدي ــد اللوجســيت لعملي ــأخري هــو التعقي ــذلك الت ل
وأوضـــح أن عمليـــة االنتخابـــات يف كـــوت ديفـــوار أضـــحت 
ترتبط ارتباطا ال ينفصـم بعمليـة حتديـد اهلويـة. وأشـار إىل أنـه       

يفوارية تعزى التـأخريات أساسـا إىل   للمرة األوىل يف األزمة اإل
  .)١٦٨(اجلوانب اللوجستية وليست السياسية

واستمع الس مـرة أخـرى إىل إحاطـة قـدمها املمثـل        
عـرض   ٢٠٠٩كانون الثاين/ينـاير   ٢١اخلاص لألمني العام يف 

__________ 

)١٦٧(  S/2008/645 .   
)١٦٨(  S/PV.6001 ٤-٢، الصفحات.   
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، وشـدد علـى أن القضـايا امللحـة     )١٦٩(فيها تقريـر األمـني العـام   
السكان ونـزع السـالح وإجـراء     احلالية املتمثلة يف حتديد هوية

االنتخابــات ســيكون هلــا أثــر حاســم علــى مســتقبل كــوت        
ديفوار، بل وعلى أي استراتيجية خروج حمتملة لعمليـة األمـم   
املتحدة يف كوت ديفوار. ويف ضـوء األمهيـة التارخييـة لتحديـد     
هوية السكان اإليفواريني، اعترب أن القرار الذي اختـذه اإلطـار   

ئم بإرجاء االنتخابات الرئاسـية الـيت كـان مـن     االستشاري الدا
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠املقــرر إجراؤهــا يف بــادئ األمــر يف  

، وبإعالن أنه ميكـن حتديـد موعـد جديـد وفقـا للتقـدم       ٢٠٠٨
احملرز يف حتديد هويـة السـكان قـرار مفهـوم. ومـع ذلـك، فقـد        
ــع      ــذ توقي ــه، للمــرة األوىل من ــك القــرار حمــري ألن أوضــح أن ذل

، ال يوجــد ٢٠٠٧فــاق واغــادوغو السياســي يف آذار/مــارس ات
لدى الشعب اإليفواري واتمع الدويل موعد أو فتـرة مقـررة   
ــدون       ــزخم سيضــيع ب ــل ال ــر أن ك ــات. وذك إلجــراء االنتخاب
وجــود أهــداف، مبــا يف ذلــك زخــم إعــداد خطــة لالنتخابــات  
وتنفيــذها، والتنظــيم اللوجســيت، والتخطــيط املــايل، بــل وحــىت 

  .)١٧٠(اليت سيقدمها اتمع الدويلاعدة املس
ويف أعقاب اإلحاطة، قال ممثل كـوت ديفـوار، الـذي      

الحظ أن التقرير شدد على التقـدم الكـبري احملـرز يف بلـده، إنـه      
ماليـني شـخص، أي مـا     ٣,٥قد مت حتديد هوية ما يزيد علـى  

لــى نصــف عــدد األشــخاص الــذين سيصــوتون. وأبلــغ  يزيــد ع
ــول      ــيجتمع حبلـ ــدائم سـ ــاري الـ ــار االستشـ ــأن اإلطـ ــس بـ الـ
منتصــف شــباط/فرباير مــن أجــل اقتــراح املواعيــد علــى اللجنــة 

ــد اال   ــة املســـتقلة لعقـ ــية يف الفتـــرة   االنتخابيـ نتخابـــات الرئاسـ
ــمرب  تشــــــرين األول/أكتــــــوبر بــــــني ــانون األول/ديســــ وكــــ

١٧١(٢٠٠٩(.  
__________ 

)١٦٩(  S/2009/21 .   
)١٧٠(  S/PV.6071 ٤-٢، الصفحات.   
   .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٧١(

ــان/أبريل  ٢٨ويف    ــتمع الـــــس إىل ٢٠٠٩نيســـ ، اســـ
إحاطــة قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام الــذي عــرض تقريــر   

د بأنه منذ توقيـع االتفـاق التكميلـي الرابـع     . وأفا)١٧٢(األمني العام
، ٢٠٠٨التفــاق واغــادوغو السياســي يف كــانون األول/ديســمرب 

ظلــت الشخصــيات البــارزة يف االتفــاق تركــز علــى قضــية إعــادة 
ونتيجــة لــذلك، احنســر إىل حــد كــبري زخــم إجــراء        التوحيــد.

انتخابــات مبكــرة، ممــا أدى إىل املزيــد مــن التــأخري. وأوضــح أن  
م احملرز يف العملية االنتخابية يتوقف اآلن على تطور مسـألة  التقد

إعادة التوحيد. ويف اخلتام، أكد أنه ينبغي أال يطغـى هـذا الواقـع    
القامت نسبيا خبصوص االنتخابات وإعادة التوحيد على التطورات 

  .)١٧٣(ث يف جمال السالم واالستقراراإلجيابية املستمرة اليت حتد
ويف وقت الحـق، ذكـر ممثـل كـوت ديفـوار أن عمليـة         

الســالم يف كــوت ديفــوار ليســت يف مــأزق، وأكــد ألعضــاء       
الس أن اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية يف البلد سوف 

  .)١٧٤(٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٦تعقد يف موعد أقصاه 
، اســـــتمع الـــــس إىل  ٢٠٠٩متوز/يوليـــــه  ٢٣ويف   

إحاطة قدمها املمثل اخلـاص لألمـني العـام الـذي سـلط الضـوء       
ــة ا  ــة واهلامـ ــازات امللموسـ ــى اإلجنـ ــة  علـ ــيت حتققـــت يف عمليـ لـ

االنتخابــات اإليفواريــة، والــيت ال تشــمل اإلعــالن عــن موعــد   
ــة املتنقلــة،       ــات فحســب ولكــن أيضــا تشــغيل احملكم االنتخاب
واالنتهاء بنجاح من عمليـة حتديـد اهلويـة وتسـجيل النـاخبني.      
وأكد املمثل اخلاص أنـه إذا سـارت األمـور علـى النحـو الـذي       

السياســـي وخططــت لـــه،   توختــه أطــراف اتفـــاق واغــادوغو   
ــائج      ــد نت ــات وإعــادة التوحي ــا االنتخاب فينبغــي أن حتقــق عمليت

رجعــة عنــها حبلــول أيلول/ســبتمرب. ومــع ذلــك، قــد تواجــه   ال
هاتـان العمليتــان صــعوبات كـبرية يف أيلول/ســبتمرب إذا مل يــتم   

__________ 

)١٧٢(  S/2009/196.  
)١٧٣(  S/PV.6113 ٤-٢، الصفحات.   
   .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٤(
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حل املسألة السياسية األمنية املالية املعقدة اليت تواجهها عمليـة  
وفيمــا يتعلــق باالتفــاق التكميلــي  غو السياســي.اتفــاق واغــادو

الرابع، البد من حتقيق أربع مسائل بالغة األمهية متصلة بإعـادة  
ــام        ــاطق إىل حك ــادة املن ــن ق ــل الســلطة م ــي: نق ــد، وه التوحي
املقاطعــات؛ وتطبيــق مركزيــة شــؤون اخلزانــة؛ وحتديــد هويــة       
ــدرك      ــدجمها يف اجلــيش والشــرطة وال ــدة ل ــوى اجلدي عناصــر الق

وصفها من املقاتلني السابقني؛ وإعادة إدماجها ودفع رواتبـها  وب
أيضا. ونبه إىل عدم إحراز تقدم حقيقـي بعـد يف هـذه املسـائل.     
وعـالوة علــى ذلـك، فــإن حتـديات غــري سياسـية، مثــل جوانــب     
عملية االنتخابات البريوقراطية واإلداريـة والتخطيطيـة، ظهـرت    

م املوعد احملـدد بتـاريخ   باعتبارها عوائق رئيسية حتول دون احترا
  .)١٧٥(٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩

__________ 

)١٧٥(  S/PV.6168 ٣ و ٢، الصفحتان.   

وأكـــد ممثـــل كـــوت ديفـــوار علـــى أن مجيـــع املعـــايري    
ومؤشــــرات األداء يف اــــاالت الرئيســــية احملــــددة يف اتفــــاق  

ــه تظهــر إ    ــة ل ــات التكميلي حــراز واغــادوغو السياســي واالتفاق
يســـية لعمليـــة إـــاء األزمـــة، إن تقـــدم مطـــرد يف املراحـــل الرئ

وبين اجلهود اليت تبذهلا بلده للمضي قـدما   تكن قد أجنزت. مل
بعمليــة الســالم، وحــدد علــى وجــه اخلصــوص اجلــدول الــزمين 

تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٩املــؤدي إىل موعــد االنتخابــات يف   
ــة يف   ٢٠٠٩ ــاخبني مؤقتـــ ــة نـــ ــدار قائمـــ ــع إصـــ ــل ، مـــ أوائـــ

ــرين      ــل تشــ ــة يف أوائــ ــاخبني ائيــ ــة نــ ــبتمرب وقائمــ أيلول/ســ
ــوبر، وتوزيـــــع  بطاقـــــات النـــــاخبني وبطاقـــــات    األول/أكتـــ

ــة ــاين/     اهلويـ ــرين الثـ ــوبر وتشـ ــرين األول/أكتـ ــة يف تشـ  الوطنيـ
  .)١٧٦(نوفمرب

__________ 

       .٤ و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٦(
   اجللسات: احلالة يف كوت ديفوار

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٠  
ــانون الثــــاين/  ١٥  كــ

 ٢٠٠٨يناير 

التقرير املرحلي اخلـامس  
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2008/1( 

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 

)S/2008/15( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٨( ١٧٩٥القــــــــرار  
  ال أحد -ال أحد -١٥

٥٨٨٠    
نيســــــــــان/أبريل   ٢٩

٢٠٠٨ 

التقرير املرحلي السادس 
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   

ــوت ــوار  كـــــــــ ديفـــــــــ
)S/2008/250( 

  ٣٧املادة  
 كوت ديفوار

 S/PRST/2008/11  

٥٩٤٥  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٢٩

٢٠٠٨ 

التقريــر املرحلــي الســابع 
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2008/451( 

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
من بلجيكا، وبوركينـا  

ــ ــوب فاســــــ و، وجنــــــ
ــا  أفريقيــــــــا، وفرنســــــ

)S/2008/486( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٨( ١٨٢٦القــــــــرار  
 ال أحد-ال أحد-١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٠١  
تشـــــــرين األول/  ٢٧

 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــامن    ــي الث ــر املرحل التقري
ر لألمــني العــام عــن عشــ

عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2008/645( 

  ٣٧املادة  
  كوت ديفوار

  ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
ــوار    ــام يف كــوت ديف الع

 ورئيس العملية

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام يف   ــني العـ لألمـ
كــــوت ديفـــــوار  

 ورئيس العملية

  

٦٠٠٤  
تشـــــــرين األول/  ٢٩

 ٢٠٠٨أكتوبر 

تشـرين   ٨رسالة مؤرخة 
 ٢٠٠٨أكتـــــوبر  األول/

موجهة إىل رئيس جملـس  
األمــن مــن رئــيس جلنــة    
ــأة   ــن املنشــ ــس األمــ جملــ

ــالقرار   ــال بــ  ١٥٧٢عمــ
) بشــأن كــوت  ٢٠٠٤(

 )S/2008/598( ديفوار

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 

)S/2008/672( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٨( ١٨٤٢ قــــــــرارال 
  ال أحد-ال أحد-١٥

٦٠١٤  
ــاين/  ٧ ــرين الثــــ  تشــــ

 ٢٠٠٨نوفمرب 

  ٣٧املادة   
 كوت ديفوار

 S/PRST/2008/42  

٦٠٧١  
ــانون الثــــاين/  ٢١  كــ

 ٢٠٠٩يناير 

التقريــر املرحلــي التاســع  
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2009/21( 

  ٣٧املادة  
  كوت ديفوار

  ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام يف كوت ديفوار

   مجيع املدعوين

٦٠٧٦  
ــانون الثــــاين/  ٢٧  كــ

 ٢٠٠٩يناير 

التقريــر املرحلــي التاســع  
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2009/21( 

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 

)S/2009/49( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٩( ١٨٦٥القــــــــرار  
  ال أحد - ال أحد -١٥

٦١١٣  
نيســــــــــان/أبريل   ٢٨

٢٠٠٩ 

ريــــــــــر املرحلــــــــــي التق
العشــرون لألمــني العــام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2009/196( 

  ٣٧املادة  
  كوت ديفوار

  ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام يف كوت ديفوار  

   مجيع املدعوين

٦١٣٣  
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٩

  ٣٧املادة   
 كوت ديفوار

 S/PRST/2009/16  

٦١٦٨  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٢٣

٢٠٠٩ 

التقرير املرحلـي احلـادي   
والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2009/344( 

    ٣٧املادة  
  كوت ديفوار

  ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام يف كوت ديفوار

ــد   ــو واحــــ عضــــ
بالس (فرنسا)، 

 مجيع املدعوين

  

ــدم  التقرير املرحلـي احلـادي     ٦١٧٤ ــرار مقـ ــروع قـ ــد    ٣٧املادة مشـ ــو واحــــ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٠القــــــــرار عضــــ



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 62/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

متوز/يوليــــــــــــــــه  ٣٠            
٢٠٠٩ 

والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2009/344( 

مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 
)S/2009/390( 

  حدال أ-ال أحد-١٥ بالس (فرنسا) كوت ديفوار

٦١٩٣  
/ســـــــــبتمرب أيلول ٢٩

٢٠٠٩ 

عضــوان بــالس     
ــو   ــا فاسـ (بوركينـ

 وفرنسا)

S/PRST/2009/25 

  

٦٢٠٩  
تشـــــــرين األول/  ٢٩

 ٢٠٠٩أكتوبر 

ــة  ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
ــرين األول/ ٧  تشـــــــــــــ

موجهــة  ٢٠٠٩أكتــوبر 
ــس    ــة جمل ــيس جلن ــن رئ م
ــال    ــأة عمــ ــن املنشــ األمــ

ــالقرار   ١٥٧٢بـــــــــــــــــ
) بشــأن كــوت  ٢٠٠٤(

 )S/2009/521ديفوار (

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 

)S/2009/560( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٩( ١٨٩٣القــــــــرار  كوت ديفوار
 ال أحد-ال أحد-١٥

  

٦٢٣٤  
 كــــــــــانون األول/  ٨

  ٢٠٠٩ديسمرب 

  ٣٧املادة     
  كوت ديفوار

  S/PRST/2009/33  

    
    تقارير األمني العام عن السودان - ١٣

  عرض عام  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، غطــى جملــس األمــن      
سانية يف السودان، وعقـد  خمتلف جوانب احلالة السياسية واإلن

جلسة، منها أربع جلسات خاصة، مبـا يف ذلـك جلسـتان     ٣٧
ــدان املســامهة بقــوات   واعتمــد الــس   .)١٧٧(خاصــتان مــع البل

قرارات ومخسة بيانات رئاسية. وركز الس علـى التطـورات   
ــامل بـــني    ــا يتعلـــق بتنفيـــذ اتفـــاق الســـالم الشـ املســـتجدة فيمـ

ــعبية /  ــة الشـــ ــر  الســـــودان واحلركـــ ــعيب لتحريـــ اجلـــــيش الشـــ
__________ 

ــتان   )١٧٧( ــامهة بقــــوات،   ٦١١٠و ٥٩٣٤اجللســ ــع البلــــدان املســ مــ
ــدتان يف  ــه  ١٦املنعقــــ ــان/أبريل  ٢٣و ٢٠٠٨متوز/يوليــــ نيســــ

، املنعقـدتان  ٦٢٥٢و ٦١٣٦  ، على التوايل؛ واجللسـتان  ٢٠٠٩
ــه  ٥يف  ــانون الثاين/ ٢١و ٢٠٠٩حزيران/يونيــــ ــمرب كــــ ديســــ

   ، على التوايل.٢٠٠٩

ــة لالحتــاد     ،)١٧٨(الســودان ــة املختلط ــى العملي ــداءات عل واالعت
األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة يف دارفـــور، والتشـــريد واألعمـــال 
العدائية يف منطقة دارفور، واألنشطة اليت تقوم ا بعثتـا حفـظ   
السـالم يف السـودان، ومهـا العمليــة املختلطـة لالحتـاد األفريقــي      

ة يف دارفـور وبعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان.      واألمم املتحـد 
وباإلضافة إىل ذلك، اسـتمع الـس إىل عـدة إحاطـات قـدمها      
املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة بشـأن أنشـطة احملكمـة      
ــن املســؤولني الســودانيني      ــد م ــام إىل العدي ــه اال ــة بتوجي املتعلق

، بعــد إحالــة الرفيعــي املســتوى، مبــن فــيهم الــرئيس عمــر البشــري
إحاطة  . واستمع الس أيضا إىل٢٠٠٥الس للقضية يف عام 

  إنسانية غري حكومية من دارفور. عن طرد عدة منظمات
__________ 

)١٧٨(  S/2005/78.املرفق ،   




