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 موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس   ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٣رســالة مؤرخــة     
  جملس األمن 

 هبـذه الرسـالة،     ، يـشرفين أن أُعلـم     ٢٠٠٩يونيه  /ران حزي ٩عطفا على رساليت املؤرخة       
 الـيت   ةاالنتخابيـ  باالستنتاجات والتوصيات الصادرة عـن بعثـة تقيـيم االحتياجـات             ،جملس األمن 

 م بـه الـرئيس بـيري نكـورونزيزا بـشأن      االنتخابية تقـد  للمساعدةإثر طلب   أرسلت إىل بوروندي    
  . ٢٠١٠االنتخابات اليت ستعقد يف عام 

وإثر مشاورات مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة الـوطنيني والـدوليني، قـررت                
وكــان . بعثـة تقيـيم االحتياجـات أن الظـروف احلاليـة مواتيــة إمجـاال إلجـراء انتخابـات موثوقـة         

 بثقـة  يتمتعـون حد املؤشرات الرئيسية على ذلك أن أعضاء اللجنة االنتخابيـة الوطنيـة املـستقلة            أ
ــسياسية واجملتمــع املــدين، وأن اجلم     ــع األحــزاب ال ــة وزعمــاء مجي ــاحلكوم ــدين  ي ــربهم حماي ع يعت

  . ومستقلني
ىل إة دفعــت ببعثــة تقيــيم االحتياجــات تياجــات التــشغيلية للجنــة االنتخابيــغــري أن االح  

 للدعم االنتخايب ميكن للجنة من خالله أن تـستفيد مـن           االتوصية بأن تضع األمم املتحدة برناجم     
وسـيتوىل مكتـب    .  وتنفيـذها  ةاالنتخابيـ اخلربات التقنية يف ميـدان التخطـيط ملختلـف العمليـات            

 مـع   بالتنـسيق الوثيـق   ,  املذكور أعـاله   جالربنامبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بوروندي إدارة        
شعبة املساعدة االنتخابية يف إدارة الشؤون السياسية، وسُيمّول الربنامج من صـندوق اسـتئماين     

  . متعدد املاحنني
 اللوجــستية للجنــة توأوصــت جلنــة تقيــيم االحتياجــات أيــضا، بــالنظر إىل االحتياجــا    

 القادمة، بـأن    االنتخابية الوطنية املستقلة، وضيق مهلة اجلدول الزمين لالنتخابات وحجم املهام         
يكــون مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي علــى أهبــة االســتعداد لتقــدمي الــدعم           
اللوجسيت للجنة االنتخابية يف املراحـل احلامسـة مـن العمليـة االنتخابيـة ويف جمـاالت حمـددة، إذا                    

لذلك، أوصـت بعثـة تقيـيم       وتبعا  . اقتضى األمر ذلك، كنقل مواد االقتراع يف املناطق النائية         ما
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االحتياجــات بتعزيــز عتــاد النقــل والعتــاد اجلــوي لــدى مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف           
  .بوروندي، كي يتسىن له تقدمي الدعم املذكور

 ١٨٥٨وتنفيـــذا للواليـــة املوكلـــة إىل ممثلـــي التنفيـــذي، مبوجـــب قـــرار جملـــس األمـــن    
 ،ني أصــحاب املــصلحة الــوطنيني والــدوليني ، واملتمثلــة يف تيــسري وتــشجيع احلــوار بــ )٢٠٠٨(
 الـدعم االسـتراتيجي     لتنـسيق سيما يف سياق االنتخابات املقبلة، أنشأ ممثلـي التنفيـذي آليـتني              ال

  . والتقين واملايل املقدم من الشركاء الدوليني للجنة االنتخابية الوطنية املستقلة
امليــدان، والتوصــيات الــصادرة  وإنــين أؤيــد املبــادرات الــيت اختــذها ممثلــي التنفيــذي يف     

ــن ــة وال    عـ ــساعدة التقنيـ ــوفري املـ ــد أن تـ ــات، وأعتقـ ــيم االحتياجـ ــة تقيـ ــستية لبعثـ ــة اوجـ ملطلوبـ
ــة ــستقلة يف    للجن ــة امل ــة الوطني ــااالنتخابي ــة     أواهن ــاء بنوعي ــسامهة كــبرية يف االرتق ــساهم م ــد ي  ق

  . ٢٠١٠انتخابات عام 
   كي مون-  بان) توقيع(

  


