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  بيان من رئيس جملس األمن    
ــسة    ــدها جملــس األمــن يف   ٦٢٠٧يف اجلل ــيت عق ــشرين األول٢٨ ال ــوبر / ت  ٢٠٠٩أكت

، أصــدر رئــيس “د الــسالم يف غــرب أفريقيــاتوطيــ”يتــصل بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون  فيمــا
  :جملس األمن البيان التايل باسم اجمللس

ملـا قـد تـشكله مـن        احلالة يف غينيا    ال يزال جملس األمن يشعر بقلق بالغ إزاء         ”     
القتـل الـيت وقعـت      أعمـال   على السالم واألمن على الصعيد اإلقليمي يف أعقـاب          خطر  

سبتمرب، عندما أطلق أفراد مـن اجلـيش النـار علـى مـدنيني              / أيلول ٢٨يف كوناكري يف    
أعمـال العنـف الـيت تفيـد        إدانـة شـديدة     ويـدين اجمللـس     . يشاركون يف اجتمـاع حاشـد     

 شخـصا وجـرح املئـات وغـري ذلـك مـن       ١٥٠ير بأهنا تسببت يف مقتل أكثر مـن      التقار
ــات          ــن عملي ــد م ــوع العدي ــك وق ــا يف ذل ــسان، مب ــوق اإلن ــصارخة حلق ــهاكات ال االنت
االغتــصاب واجلــرائم اجلنــسية ضــد النــساء، فــضال عــن االعتقــال التعــسفي لعــدد مــن    

  .املتظاهرين السلميني وزعماء أحزاب املعارضة
لـــس األمـــن تأكيـــد ضـــرورة قيـــام الـــسلطات الوطنيـــة مبكافحـــة  ويكـــرر جم”     

يـشمل  مبـا   اإلفالت من العقاب، وتقدمي املرتكبني إىل العدالة، وتعزيز سـيادة القـانون،             
احترام حقوق اإلنسان األساسـية واإلفـراج عـن األشـخاص الـذين حرمـوا مـن حقهـم              

  .يف أن يعاملوا حسب األصول القانونية الواجبة
فريـق االتـصال الـدويل      الـصادرة عـن     س األمن بالبيانات العامـة      ويرحب جمل ”     

واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي، وخباصـة الـبالغ املـؤرخ               
 الـصادر عـن اجتمـاع جملـس الـسالم واألمـن التـابع               ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ١٥

ل غرب أفريقيـا الـذي ُعقـد        دولالحتاد األفريقي وبالغ مؤمتر قمة اجلماعة االقتصادية ل       
ويرحــب اجمللــس جبهــود الوســاطة الــيت يبــذهلا   . ٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين األول ١٧يف 

رئيس بوركينا فاسو بليز كومبـاوري، مبـا يف ذلـك جهـوده مـن أجـل هتيئـة بيئـة أكثـر                       
  .يف هذا الصددما يضطلع به مواءمة وأمنا يف غينيا، ويهيب باجملتمع الدويل دعم 
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س األمــن بالبيــان الــصادر عــن مــؤمتر قمــة اجلماعــة االقتــصادية ويرحــب جملــ”    
لدول غرب أفريقيا الذي أيد قرار األمني العام إنشاء جلنـة دوليـة للتحقيـق يف أحـداث              

يف تلـك   سبتمرب، بغرض التثبت من حقيقة ما وقع، وحتديد هوية الـضالعني            /أيلول ٢٨
 وموافاتـه بتوصـيات يف هـذا     هبدف كفالة حماسبة املسؤولني عن االنتـهاكات  األحداث
جلنـة  قيـام   التزمت رمسيا بـدعم      وحييط جملس األمن علما بأن سلطات غينيا قد       . الشأن

  .يف ظروف مأمونةبعملها التحقيق الدولية 
ويرحب جملـس األمـن كـذلك ببيـان مـؤمتر قمـة اجلماعـة االقتـصادية لـدول                   ”    

ــذي أكــد علــى    ــا ال ــة إجــراء     غــرب أفريقي ــدة لكفال ــة جدي ــشاء ســلطة انتقالي ــة إن  أمهي
ــ  وحــرة ونزيهــة، وعلــى أال يكــون رئــيس وأعــضاء اجمللــس الــوطين    ةانتخابــات موثوق

للدميقراطيــة والتنميــة وال رئــيس الــوزراء وال َمــن يــشغلون مناصــب رفيعــة يف الــسلطة  
 ضـرب ى أمهيـة  االنتقالية اجلديدة ضمن املرشحني يف االنتخابـات الرئاسـية املقبلـة وعلـ       

ويــدعو جملــس األمــن إىل إجــراء االنتخابــات يف عــام . مواعيــد حمــددة للفتــرة االنتقاليــة
  . وفقا ملا هو مقرر٢٠١٠

) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ويــشري جملــس األمــن كــذلك يف هــذا الــسياق إىل قــراره    ”    
حيث فيه األمني العام والدول األعـضاء ورؤسـاء املنظمـات اإلقليميـة علـى اختـاذ                  الذي
 لرفع مستوى متثيل املرأة يف عمليات الوساطة وصنع القـرار فيمـا يتعلـق بتـسوية                 تدابري

  .السالم الرتاعات وبناء
وحيــيط جملــس األمــن علمــا مبــا قــرره جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد    ”    

أكتــوبر بــشأن فــرض جــزاءات  / تــشرين األول١٥ســبتمرب و /أيلــول ١٧األفريقــي يف 
وحيـيط علمـا أيـضا بقـرار        .  والتنمية وغـريه مـن األفـراد       تستهدف رئيس اجمللس الوطين   

. اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا فـرض حظـر علـى توريـد األسـلحة إىل غينيـا                  
وحييط علما كذلك بأن جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي سـيعقد اجتماعـا              

  .أكتوبر/تشرين األول ٢٩على مستوى رؤساء الدول يوم 
 ويطلــب إىل ، عــن كثــبالوضــعرب جملــس األمــن عــن اعتزامــه متابعــة ويعــ”    

 تضاء بشأن احلالة علـى أرض الواقـع   األمني العام أن يقدم تقارير مستكملة حسب االق       
وآثارها احملتملـة علـى املنطقـة دون اإلقليميـة، وكـذلك بـشأن التحقيـق الـدويل املتعلـق           

 والتدابري اليت تتخـذها اجلماعـة   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٨القتل اليت وقعت يف     بأعمال  
  .“االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي

  


