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 مكتـب  أنـشطة  وعـن  بيساو   - غينيا   يف التطورات عن العام األمني تقرير  
 البلد ذلك يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم

 
 مقدمة - أوال 

 الـذي  ،)١٩٩٩( ١٢٣٣ األمـن  جملـس  قـرار  مـن  ١٤ بـالفقرة  عمـال  التقرير هذا يقدم - ١
 لــىعو ، بيــساو- غينيــا يف ةاملــستجد التطــوراتطلعــه بانتظــام علــى أ أن  إيلّاجمللــس فيــه طلــب
 وأن أقـدم إليـه تقريـرا عـن          بيـساو  - غينيـا  يف الـسالم  بنـاء  لـدعم  املتحـدة  األمـم  مكتب أنشطة
ــه أقــدم أن )٢٠٠٤( ١٥٨٠ هقــرار مــن ١١ الفقــرة يف اجمللــس  إيلّطلــب والحقــا، .ذلــك  إلي
 .أشهر ثالثة كل خطيا تقريرا

الــسابق  تقريــري تقــدمي ذمنــ تجداســت الــيت التطــورات علــى التقريــر هــذا ويركــز - ٢
)S/2008/395 ( يف والــسياسية األمنيــة التــوترات ســيما وال ،٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ١٧ املــؤرخ 

 .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ يفاملقرر إجراؤها  التشريعية االنتخابات إىل املؤدية الفترة
 

 السياسية التطورات - ثانيا 
 قيـد  الفتـرة  خـالل    العسكرية والضغوط التوترات حشب وخيم السياسية األزمةاشتدت   - ٣

 والـرأس  غينيـا  اسـتقالل  لتحقيـق  األفريقـي  احلـزب  بـني  العالقـات  تـدهور  واستمر .االستعراض
 ميثـاق  علـى  املوقعـة  الثالثـة  األحـزاب  مـن  حزبـان  ومهـا  االجتمـاعي،  التجديد وحزب األخضر
 كـان  احلـزبني  كـال  ألن وذلـك  ،٢٠٠٧ أبريـل /نيـسان  منـذ  ي،كـوم واحل اسيــــالـسي  االستقرار

 جمـات هت إىل أيـضا  احلكومـة  وتعرضـت  .الرئيـسية  ريـة االوز املناصـب  علـى  السيطرة إىل ىيسع
تـدهور  ومزعومـة    فـساد تتعلـق حبـاالت      ادعـاءات  بسبب السياسية املعارضة أحزابجانب   من

 .عامة بصفة املعيشة أحوال
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ــدهورت - ٤ ــقلتحق األفريقــي احلــزب زعــيم بــني العالقــات وت ــا اســتقالل ي ــرأس غيني  وال
 يتنافـسان  كانـا  ألهنمـا  كـايب مارتينهو نـدافا     الوزراء ورئيس بن، اال غوميس كارلوس األخضر،

 يوليــه/متــوز ٢ إىل يونيــه/حزيــران ٢٦ مــن الفتــرة يف مــؤمتره انعقــاد خــالل احلــزب قيــادة علــى
ــاز .٢٠٠٨ ــ بـــناال غـــوميس الـــسيد وفـ ــة اتباالنتخابـ ــة بأغلبيـ ــة يف ٥١,٤ نـــسبتها عامـ  املائـ

نـدافا   والـسيد  )صـوتا  ٣٥٥( املائـة  يف ٣١,٥ بنـسبة  سـاهنا  بـاكي  مبـالم  متبوعا ،)صوتا ٥٧٨(
ــسبة كــايب ــة يف ٨,٤٥ بن ــرئيس بــني تقــارب عالمــات ولوحظــت ).صــوتا ٩٥( املائ خــواو  ال

حتقيـق   يف كـبري  بـشكل  سـاهم وقد   غوميس، السيد زعيمه، ذلك يف مبا واحلزب، فيريابرناردو  
 والــرأس غينيــا اســتقالل لتحقيــق األفريقــي حلــزبا يفذوو نفــوذ  قــدامى عــضاءأهــذا التقــارب 

 ،فخـري  رئـيس  منـصب  لقبـول  فـيريا  الـرئيس  إىل دعـوة  ُوجهـت  احلـزب،  مـؤمتر  ويف .األخضر
 .العرض ذلك هقبول إىل بعد يشر مل أنه إال
 شـحني مر يعني ،٢٠٠٨ يوليه/متوز يف مرسوما الوزراء رئيس عوقّ عندما التوتر واشتد - ٥
 والـضرائب،  واإليـرادات  للخزانـة،  العـامني  املديرين مناصب يف االجتماعي التجديد حزب من

 والـرأس  غينيـا  اسـتقالل  لتحقيـق  األفريقـي  احلـزب  أو املاليـة  وزير إىل الرجوع دون واجلمارك،
 بأنـه  حزبـه  أعضاء من منتقديه بني السائدة االدعاءات الوزراء رئيس أعمال وعززت .األخضر
 غينيــا اســتقالل لتحقيــق األفريقــي احلــزب وانــسحب .االجتمــاعي التجديــد حــزب إىل زمتحيــ
 حـزب  أن إال يوليـه، /متـوز  ٢٨ يف واحلكـومي  الـسياسي  االسـتقرار  ميثـاق  من األخضر والرأس
 قـررا  املتحـد،  االجتمـاعي  الـدميقراطي  احلزب وهو الثالث، املوقع واحلزب االجتماعي التجديد
 .بامليثاق التشبث

ــة حكمــت أغــسطس،/آب ١ ويف - ٦ ــا احملكم ــدمب العلي ــانون دســتورية ع  الدســتوري الق
 أبريـل /نيسان ٢١ بعد ما إىل واليتها الوطنية اجلمعية مبوجبه مددت الذي االنتقايل، االستثنائي
 إىل فـيريا  الـرئيس  املـدين،  اجملتمـع  منظمـات  بترحيـب  حظـي  الـذي  احلكـم،  هذا ودفع .٢٠٠٨
 واجلهـات  الربملـان،  ورئـيس  الدولـة،  جملـس  مـع  التـشاور  بعـد  سطسأغ/آب ٥ يف الربملان، حل
 رئـيس  وعـني  كومـة احل الـرئيس  أقال نفسه، اليوم يفصدر   مرسوم ويف .األخرى الوطنية املعنية
 كورييـا  الـسيد  وصـرح  .تصريف أعمال  حكومة لتشكيل كورييا، كارلوس هو جديد، وزراء
ــد اجتمــاع يف ــع هعق ــي م ــا  ممثل ــساو، شــوال -لغيني ــه، يف  بي ــأنأغــسطس، / آب٦ أومورجيي  ب

 مبكافحـة  حكومتـه  التـزام  أيـضا  وأكـد  .التشريعية االنتخابات لتنظيم األولوية ستعطي حكومته
 .باملخدرات االجتار

املعيــنني  حكومتــه بأعــضاء كاملــة قائمــة الــوزراء رئــيس أصــدر أغــسطس،/آب ٩ ويف - ٧
 واملاليـة  والـدفاع  اخلارجيـة  لـشؤون ا بـوزراء  واحـتفظ  .دولـة وزراء   ٧ و وزيـرا  ٢١ مـن  تتألف
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 يقـوم  الـيت  الرئيسية الثالثة اجملاالت يف االستمرارية كفل وبالتايل السابقة، احلكومة من والعدل
ــدويل اجملتمــع فيهــا ــدعم ال  مكافحــة واســتراتيجية األمــين، القطــاع إصــالح :وهــي احلكومــة ب

 األفريقــي احلــزب مــن مهــامعظ يف مــشكلة احلكومــة أن ورغــم .املــايل واإلصــالح املخــدرات،
 الـدميقراطي  احلـزب  مـن  وزيـرين  اـــأيـض ضــــم  تـ  فإهنـا  األخـضر،  والرأس غينيا استقالل لتحقيق

 ائـتالف  من واحدا وعضوا االجتماعي، التجديد حزب من أعضاء ومخسة املتحد، االجتماعي
 ثـالث  سوى تضم ال اجلديدة احلكومة أن إال .نسبيا صغري سياسي جتمع وهو املتحد، الشعب
 التجديـــد حـــزب ونـــأى .نـــساء مخـــس تـــضم كانـــت الـــيت الـــسابقة باحلكومـــة مقارنـــة نـــساء

 نعتـهم  الـذين  أعـضائه  تعيينـات  بـشأن  ُيستـشر  مل بأنـه  حمتجـا  احلكومـة،  عـن  بنفـسه  االجتماعي
 .“منشقون” بأهنم
 دتفــاأ عنــدما أغــسطس/آب يف جديــد مــن العــسكري االســتقرار عــدم شــبح وخــيم - ٨

 البحريـة، سـالح    أركـان  رئيس هو منظمها أن زعمُي انقالبية حماولة عن كشفت أهنا السلطات
 األركـان  رئـيس  بـأن  ممثلـي  فـيريا  الرئيس وأبلغ .تشوتو نا بوبو أمرييكوخوزيه   البحري العميد
 حتقيقــا وبــأن أغــسطس/آب ١ يفدبــرت  املــؤامرة بــأن أكــد وايــي، نــاتــاغمي  اجلنــرال العامــة،
 ويف .الحقـا  فـرَّ و اجلربيـة  اإلقامـة  رهـن  ووضـع  البحـري  العميـد ه  حني عن منـصب   و .حاليا جيري
 التمـــست وبأهنـــا راضـــيهاأ يف اعتقـــل بأنـــهيف غامبيـــا  الـــسلطات دتفـــاأ أغـــسطس،/آب ١٢

 الحقـا  بيـساو    - غينيـا    خارجيـة  وزيـر  وزار .بيساو - غينيا إىل إلعادته املتحدة األمم مساعدة
 .البلد ذلك يف بوبو البحري العميد جودو مسألةغامبيا  سلطات مع يناقش لكي غامبيا

 يف بيــساو إىل يــاال، كومبــا الــسابق الــرئيس االجتمــاعي، التجديــد حــزب زعــيم وعــاد - ٩
 اسـم  متخـذا  اإلسالم، اعتناقه وأعلن .واحدة سنة حوايل دامت غيبة بعد ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٧

 ،حزبـه قابليـة    لتعزيـز  سياسـية  ورةمنـا  مبثابة االعتناق هذا احملللني بعض واعترب .إمبالو ياال حممد
 حـوايل  ونيـشكل البلد الذين    يفاملسلمني   أوساط، على استمالة    االجتماعي التجديد حزب أي
 أعقـــاب يف أغـــسطس/آب ٨ يف البلــد  غـــادر يــاال  الـــسيد أن إال .الــسكان  مـــن املائــة  يف ٤٠

 .االنقالبية احملاولة عن الكشف
 - بغينيـا  املعين الدويل االتصال لفريق حملليونا املمثلون اجتمع أغسطس،/آب ٢٨ ويف - ١٠

 املاليـة  اوزيـر  هلـم  وقـدم  .بيـساو  - غينيـا  يف الـسالم  بنـاء  لـدعم  املتحـدة  األمم مكتب يف بيساو
 باملخـدرات  واالجتـار  االقتـصادية  احلالـة  بـشأن  إحاطة الوطنية االنتخابية اللجنة ورئيس والعدل

 ٢٥ يف ، يف بيـساو   سـابق  وقـت  ويف .التـوايل  على ،ةالتشريعي لالنتخابات التحضريية واألعمال
 قـد  أفريقيـا  غـرب  يف الـسالم  حلفـظ  املتحـدة  األمـم  بعثـات  رؤسـاء  كـان  أغسطس،/آب ٢٦ و

لغـرب   يل اخلاصـون  نمثلـو امل االجتماع وحضر .عشر الرابع املستوى الرفيع اجتماعهم اعقدو
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ــا،  ــوي مارغريــث وإلــني ،نيــتيج ســعيدأفريقي ــا،ل ،ل  ديفــوار، كــوتل ،شــوي .ج .وي ليربي
 الـدكتور  أفريقيـا،  غـرب  لـدول  االقتصادية اجلماعة جلنة رئيس وشارك بيساو، - لغينيا وممثلي
املتعلقــة  ،املناقــشات حــضوره رويــسَّ .ضــيف مــتكلم بــصفة األعمــال يف شــامباس، ابــن حممــد

 جمـال  يف معها والتعاون أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة مع أقوى بطوارإجياد   بضرورة
خـالل االجتمـاع، أشـري إىل      و .أفريقيـا  غـرب  يف الـسالم  وتوطيـد  الرتاعات نشوب ومنع األمن
ــه ــم أن ــراز رغ ــدم إح ــبري تق ــايل  يف ك ــدجم ــسالم توطي ــتعادة ال ــتقرار واس ــة يف االس  دون املنطق

 زاد والتنميـة، واحلكـم    األمن ميادين يف مستمرة حتديات يواجه البلدان من عدد ظل اإلقليمية،
 .ككل املنظمة واجلرمية باملخدرات االجتار تشمل جديدة هتديدات ظهور تفاقمها نم

 الـذي  املـشاركة  علـى  القـائم  احلـوار  برنـامج  واصـل  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة وخالل - ١١
 صــوت - إنتــربيس منظمــة مــع بالــشراكة والبحــوث للدراســات الــوطين املعهــديتــوىل رئاســته 

 البلـد  يف إداريـا  قطاعـا  ٣٩ يف شـخص  ٣ ٦٠٠ مـن  أكثـر  بإشراك الشعبية مشاوراته - السالم
 حتديـدها  جـرى  الـيت  للرتاع الرئيسية املصادر وتتمثل .السالم توطيدتعيق   اليت العقبات لتحديد
 إدارة ضـعف  العـدل؛  إقامـة آليـة    ضـعف  األمـن؛ انعدام   الفقر؛ انتشار الدولة؛ ضعف :يلي فيما

 يف واسـتخدامها  القليلة الدولة موارد يف للتحكم كسبيل طةالسل على الصراع الطبيعية؛ املوارد
 ضـياع  احلـوار؛  ثقافـة  غيـاب  سياسـية؛  ألغـراض  شؤون العرقيـة  بالـ  التالعب الشخصية؛ املصاحل
 بوصــفها الــضارة قليديــةتال املمارســات العنــف؛ علــى حمفــزات إىل وحتويلــها االجتماعيــة القــيم

ــةالعر اجملموعــات داخــل التــوترات لتجــدد مــصدرا ــها، وفيمــا قي  بــني التــوترات عــن فــضال بين
ــة  ــف الديني ــة اخلطــوة وســتتمثل .الطوائ ــائج تلخــيص يف املقبل ــز النت ــدر والتركي ــى أكــرب بق  عل

 واجلهـات  الـسلطات  تقـوم  كـي  املتكـررة  الوطنيـة  التحـديات  بـبعض  املتعلقـة  املشتركة البحوث
 .مقة املتعداوالتزيد من املمب املدين اجملتمع ويف سياسيا الفاعلة

 
 االنتخابات - ثالثا 

 تـشرين  ١٦ يف التـشريعية  االنتخابـات  بـإجراء  ضـمانات  الـوزراء  ورئـيس  الـرئيس  قدم - ١٢
 يف صــادر  بــالغ يف الــرئيس، مكتــب  وأعلــن .كــان مقــررا  حــسبما ،٢٠٠٨ نــوفمرب/الثــاين
 تــسجيل عمليــة أن ثبــت إذا إال االنتخابــات لتأجيــل ســبب يوجــد ال أنــه أغــسطس،/آب ١٤

 التجديـد  حزب أصدر ذلك، على وردا .“الشفافيةدون املستوى الالزم من     ”كانت   الناخبني
 تنطـوي  للـرئيس  حقيقيـة  نيـة  احلـزب  اعتـربه  مبـا  فيه يندد بيانا أغسطس/آب ١٥ يف االجتماعي

 الـسياسية  احلالـة  إزاء قلقـه  عـن  االجتمـاعي  التجديـد  حـزب  وأعـرب  .االنتخابـات  تأجيل على
 احلـزب  وحـذر  .االنتخابـات  إلجـراء  املقـرر  بالتـاريخ  االلتـزام تزامـه   اع جديـد  من وأكد املتوترة
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ــضا ــن أي ــيحارب أنــه م ــن تنبثــق أن ميكــن “ باملخــدراتمتجــرين حكومــة” أي س  تزويــر ع
 .االنتخابات

وذلـك   ،٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  ٢٩ و ٣ بـني  مـا  يـدويا  الناخبني تسجيل عملية تيجرأو - ١٣
 األمـم  صـندوق  من اآلتية التربعات من أساسا التسجيل عملية وُمولت .أيام لثالثة متديدهابعد  

 بأنـه  أغـسطس /آب ٥ يف بيـويت،  سـريتوريو  آنذاك، الداخلية وزير وأعلن .السالم لبناء املتحدة
 .ممتـازة  النتـائج  كانـت  فقـد  اللوجـستية،  واملـشاكل  املطـري  املوسـم  شـكلها  اليت الصعوبات رغم
 ٦١١ ٨٧٥ حبـوايل  املقـدر  النـاخبني  عدد أصل من ناخبا ٥٧٨ ٩٧٤ تسجيل جرى أنه روذكَ

علــى تلـــك النتـــائج   ووافقـــت .التقــديري  اجملمـــوع مــن  املائـــة يف ٩٤,٦ ميثــل  مـــا أي ،ناخبــا 
 الـدعم  ومكتـب  الوطنيـة  االنتخابيـة  اللجنـة  ذلـك  يف مبـا  الرئيسية، الوطنية االنتخابية املؤسسات

 النـاخبون  وسـيمنح  االقتـراع  مناطق فخمتل يف املؤقتة القوائم وستنشر .االنتخابية للعملية التقين
 .والــشكاوى التعـديالت لتقــدمي  ،٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلــول ٥ مـن  اعتبــارا أسـبوعان،  مــدهتا مهلـة 
 .٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٧ حبلول جاهزة النهائيةالقائمة  تكون أن املتوقع ومن
 ملفوضـية ا أعلنـت  ،٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلـول  ١ ففـي  .االنتخابـات  متويل فجوة وتقلصت - ١٤

 تـربع  وهو االنتخابات، إلجراء أكتوبر/األول تشرين يف يورو مليون ١,٥ توفري عن األوروبية
 هــذا، يومنــا وإىل .دوالر ٣٥٠ ٠٠٠ حــوايل إىل احلاليــة التمويــل فجــوة يقلــصمــن شــأنه أن 

 األمـم  برنـامج  هريـدي  الـذي  املـشترك التربعـات االنتخـايب      صـندوق  إىل التاليـة  التربعـات  قُدمت
 ،)الربازيـــل (دوالر ٤٣٠ ٠٠٠ و ،)االحتـــاد األورويب (يـــورو ٦٠٠ ٠٠٠ :اإلمنـــائي تحـــدةامل
ــامج (دوالر ٦١٠ ٠٠٠ و ــم برنـ ــدة األمـ ــائي املتحـ ــندوق (ادوالر ١ ٣٨١ ٨٨٩ و )اإلمنـ  صـ

 ،)الربتغــال (يــورو ٦٥ ٠٠٠ و ،)أنغــوال (دوالر ٧٠٠ ٠٠٠ و ،)الــسالم لبنــاء املتحــدة األمــم
ــة (دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ و ــصادية اجلماعــ ــدول االقتــ ــرب لــ ــا غــ ــرت .)أفريقيــ ــة ووفــ  احلكومــ

 .دوالر ماليــني ٤,٣ مببلــغ امليزانيــة يف املقــدرة الــسيادية التكــاليف لتغطيــة دوالرا ٣٥٦ ٢٩٥
 ادوالر ٣٩٩ ٦٤٤ و احلكومـة  مـن  دوالر مليـون  ١,٠٦٨ حوايل :التالية التربعات عن وأُعلن
 بالـديون  الـسيادية  التكـاليف  معظـم  يـرتبط و .انتخابيـة  مـواد  شكل يف الربتغال من عيين كتربع

 .السابقة االنتخاباتواملتراكمة من  االنتخابات يف لعاملنيل املستحقة
 بيـساو  - غينيـا    االنتخابـات  ملـراقيب  بيـة وأور بعثة زارت ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣ ويف - ١٥

املقـرر   قتـراع عمليـة اال  قبـل  علـى أرض الواقـع   واألمنيـة  واللوجـستية  الـسياسية  األحـوال  لتقيـيم 
 لنـشر  مواتية الظروف أنذكرت البعثة    النهائية ا توصياهت ويف .نوفمرب/الثاين تشرينإجراؤها يف   

 .القيـود  بعـض  وجـود  رغـم  األورويب، لالحتـاد  ني تـابع  دوليـا  انتخابيا مراقبا ٥٠ حبوايل يقدر ما
 .سـبتمرب /أيلـول  ١٥ حبلول بيساو يف االنتشار يف االنتخابات مراقيب بعثة تشرع أن املقرر ومن
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 أنيــل الــسيد ،الــسابق موريــشيوس خارجيــة وزيــرترأســها  تقيــيم بعثــة األفريقــي االحتــاد وأوفــد
 فدوســـتو .٢٠٠٨أغـــسطس / آب٢١ إىل ١٨ بيـــساو يف الفتـــرة مـــن - لزيـــارة غينيـــا غايـــان
 املتحـدة  األمـم  مكتـب  وسـيتوىل  .للمـراقبني  فريقا أيضا أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة

 مظلـة  حتـت  يعملـوا  لن الذين الدوليني املراقبني بني التنسيق بيساو - غينيا يف السالم بناء دعمل
 .األورويب االحتاد

 
 اجلوانب العسكرية واألمنية -رابعا  

 أن رئيس هيئـة األركـان       يزعمتقوم حمكمة عسكرية حاليا بالتحقيق يف حماولة انقالب          - ١٦
 الــيت كانــت حتــت قيادتــه قــد مت وكانــت قــوات البحريــة. االــسابق لــسالح البحريــة قــد تزعمهــ

البحريـة يف   سـالح   البلد، يف حـني بقـي بعـض أفـراد           مجيع أحناء   ثكنات أخرى يف    توزيعها على   
 .وعني رئيس مؤقت هليئة األركان لسالح البحرية. يف بيساوالبحري ثكنات األسطول 

ــامج  ، مت ضــمن إ٢٠٠٨أغــسطس /آب ٢٠يف و - ١٧ اع األمــن نقــل   قطــإصــالحطــار برن
 مـن اخلدمـة الفعليـة إىل       اثنان برتبـة لـواء    ثالثني ضابطا من كبار الضباط العسكريني، من بينهم         

ر وزيــر الــدفاع أثنــاء االحتفــال  وذكــ.  الربنــامجبدايــة يف احتفــال صــادف ي االحتيــاطالوضــع
ة العامــة أن القــوات املــسلحوأكــد رئــيس هيئــة األركــان  . عمليــة اإلصــالح ال رجعــة فيهــا  أن
ساعدة لتنفيــذ عمليــة اإلصــالح تعــارض عمليــة اإلصــالح، وناشــد اجملتمــع الــدويل تقــدمي املــ  ال

. بالنقمــة أو أن يــصبحوا معــوزين  النحــو املالئــم وتفــادي حالــة يــشعر فيهــا املتــأثرون        علــى
ــا قبــل أن يــشتركوا يف برنــامج     وســوف حيــضر الــضباط الثالثــون إحاطــات إعالميــة يف نيجريي

ة االقتـصادية لـدول     دماج يستمر ملدة عام ُينفذ يف الربازيل بتمويل من اجلماع         تدرييب إلعادة اإل  
 .غريب أفريقيا

 فـردا مـن األفــراد العـسكريني واملـوظفني املــدنيني     ١٥نـشر فريـق مؤلــف مـن    اكتمـل  و - ١٨
ــذه يف         ــدأ تنفي ــذي ب ــة ال ــدفاع األوروبي ــن وال ــامج سياســة األم ــا لربن ــيني وفق ــوز ١األوروب  /مت

حلقـات عمـل يف     أربـع   سياسة األمـن والـدفاع األوروبيـة         املعـين بـ    فريـق الويعقد  . ٢٠٠٨ يوليه
العدالة واألمـن   : لتشجيع فهم أفضل للربنامج الذي يقوم على أربعة أعمدة، هي         سبتمرب  /أيلول

ــدفاع وشــؤون احملــاربني و ــة  و.  القــدماءال ــداد  وضــعت األســس املرجعي  لمحــاربنيلإلجــراء تع
  يورو لتمويل هـذا التعـداد      ٣٠٠ ٠٠٠ األورويب مبلغا يقدر بنحو      وفر االحتاد سي القدماء، كما 

 .املقبلةاملقرر إجراؤه يف األسابيع 
ُمنحت اللجنـة الوطنيـة املعنيـة باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مرافـق جديـدة                   و - ١٩

ــة ب    ــا املعلومــات مــن إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعي ــة األموتلقــت معــدات تكنولوجي ان
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 دوالر ملــشاريع تقــع ضــمن إطــار برنــامج األســلحة ٦٠ ٠٠٠، كمــا تلقــت أيــضا مبلــغ عامــةال
الصغرية للجماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، وسـوف ُتـستخدم األمـوال لتنفيـذ مـشروع                  

بعثة للتقييم تابعـة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـريب أفريقيـا،              قدمت  و. جترييب وجتديد املكاتب  
تقييمـا إجيابيـا لعمـل      ، إىل   ٢٠٠٨أغـسطس   /آب ١٢ إىل   ٩و يف الفترة من      بيسا -غينيا  زارت  
 .خبطى سريعةوخلصت إىل أن العمل جيري اللجنة 
ــا  املتحــدة األمــمواشــترك مكتــب   - ٢٠ ــامج بيــساو و-يف غيني  األمــم املتحــدة اإلمنــائي  برن

ــرة مــن      ــة عمــل يف الفت ــول ٥ إىل ٣وشــركاء آخــرون يف تنظــيم حلق ات ملؤســس ،ســبتمرب/أيل
 بيــساو هبــدف تعزيــز التعــاون وعالقــات العمــل فيمــا بينــها   -القــانون والنظــام العــام يف غينيــا  

. كجزء من اجلهود املبذولة للتصدي للتحديات القائمة اليت تواجه األمن القومي والنظام العـام             
 العــدل والــشرطة القــضائية، ةوحــضر حلقــة العمــل الــيت افتتحهــا رئــيس الــوزراء ممثلــون لــوزار 

 .مكتب املدعي العاموالدفاع واجليش، وزارة الداخلية وشرطة النظام العام، وارة زوو
 

 االجتار باملخدراتالتهديدات اليت يشكلها  -خامسا  
يف البوليفاريـة   فرتويـال   مجهوريـة   ، هبطـت طـائرة قادمـة مـن          ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١٢يف   - ٢١

ــا   ــالتحليق  -مطــار غيني ــصريح ب ــاهلبوط أو ت ــساو دون إذن ب ــسبقة   بي ــة م ــن جانــب   أو معرف م
هبوطها، قام األفراد العـسكريون مباشـرة مبحاصـرهتا ومت تفريـغ محولتـها               وعند. موظفي املطار 

ومل تــستطع الطــائرة اإلقــالع بــسبب صــعوبات  . يف مركبــات وُنقلــت إىل وجهــة غــري معلومــة 
ــه / متــوز١٧يف تقنيــة، و تقــدمي طــائرة ثانيــة مــن الــسنغال علــى متنــها مهندســون ل   وصــلتيولي

 ١٧وأعلنت وزيرة العدل أهنا مل ُتخطـر هببـوط الطـائرة غـري املـأذون بـه حـىت                    . املساعدة التقنية 
احتجز طـاقم الطـائرة الفرتويليـة املكـون مـن ثالثـة أشـخاص،                ،يوليه/متوز ١٩ويف  . يوليه/متوز

 وبناء على طلب الـشرطة القـضائية، سـاهم كـل    . وكذلك ضابطني من ضباط املراقبة يف املطار      
املعـين باملخـدرات واجلرميـة       املتحـدة    األمـم  بيساو ومكتب    -يف غينيا    املتحدة   األمممن مكتب   

إنفاذ قوانني مراقبة املخدرات التابعة للواليات املتحدة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة            إدارة  و
 /وزمتــ ١٦ ويف. “بيــساالنكاعمليــة ”  اســموغريهــا يف تقــدمي املــساعدة يف حتقيــق أُطلــق عليــه 

. كلـيب شـم   مـصحوبني ب  ، وصـل إىل بيـساو خـرباء مـن املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة،                   يوليه
، وكـان خيـضع لرقابـة لـصيقة         يوليـه /متـوز  ٢٦يبدأ الفريق املشترك البحث عن الطائرة حىت         ومل

من قبـل األفـراد العـسكريني الـذين رفـضوا حمـاوالت احملققـني نـزع الـصندوق األسـود وجهـاز                       
ــق   النظــام ا ــع كجــزء مــن التحقي ــد املواق ــشأن   . لعــاملي لتحدي ــضاربة ب ــات مت ــدم اجلــيش بيان وق
حـني ذكـر يف      فقد مت اإلحياء بـأن الطـائرة كانـت حتمـل أدويـة قادمـة مـن إسـبانيا، يف                   . احلمولة

وأُفـرج  .  البوليفاريـة  فرتويـال مجهوريـة   بيان خطي أصدره الطيار الفرتويلي أن الطائرة أتت مـن           
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 بنــاء علــى أمــر أحــد قــضاة احملكمــة اجلنائيــة  ٢٠٠٨أغــسطس /آب ١٩يف عــن طــاقم الطــائرة 
وبـالرغم مـن احتجاجـات وزيـرة العـدل          أفـراد الطـاقم     حـد   أبالرغم من صـدور أمـر دويل حبـق          

وذُكــر أن الكفالــة حــددت مببلــغ  . اختفــى الطيــار بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة  مث. واملــدعي العــام
قدُ حنـي   و).  دوالرا ١٨١ ١٨٧حوايل  (األفريقية  مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية        ٨٢

عن منصبه يف وقت الحق القاضي الذي احتج بـأن جهـة اإلدعـاء مل تقـدم دلـيالُ مقنعـا إلبقـاء                       
 . الطاقم رهن االحتجاز

مـع املمــثلني احمللـيني لفريــق االتـصال الــدويل    أغــسطس /آب ٢٨ويف اجتمـاع ُعقـد يف    - ٢٢
ــا   ــة      بيــساو، قــدمت وزيــ -املعــين بغيني ــدروس املــستفادة مــن عملي رة العــدل حملــة عامــة عــن ال
وذكرت أن العمليـة سـلطت األضـواء علـى انعـدام القـدرات التـشغيلية والتحقيقيـة                  . بيساالنكا

وعلــى فوائــد التعــاون الــدويل ونطــاق  غــري الكافيــة لــدى الــشرطة القــضائية وعلــى اســتجابتها  
 علــى وجــود تــورط علــى الــصعيد الــوطين االجتــار باملخــدرات عــرب البلــد وعلــى الــدليل املتزايــد

جلماعـة االقتـصادية لـدول غـريب أفريقيـا         امـؤمتر   إىل أنُ يعقد يف الرأس األخـضر        واحلاجة امللحة   
باالجتار باملخدرات واحلاجة إىل النظر يف اختاذ إجراءات أقوى ضد املتجرين باملخـدرات             املعىن  

 .الوطنيني واألجانب
املعقــود يف  بيــساو -يل املعــين باالجتــار باملخــدرات يف غينيــا ؤمتر الــدواملــوبعــد انعقــاد  - ٢٣

املعين باملخـدرات واجلرميـة      املتحدة   األمم، قام مكتب    ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول  لشبونة  
ــائي ووقــود ومعــدات      ــا املعلومــات ومبولــد كهرب بتزويــد الــشرطة القــضائية مبعــدات تكنولوجي

. دراجــات ناريــة ١٠مركبــات و ٥، فــضال عــن  فــردا٣٥اتــصاالت ألفرادهــا البــالغ عــددهم  
مـن  يف الفتـرة    اسـتمرت   يف الـرأس األخـضر      وحضر حمققان من الشرطة القضائية دورة تدريبيـة         

 وجــددت . بــشأن التعــرف علــى بــصمات األصــابع املــستترة٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول ١٢ إىل ٧
جلرميـة بـدعم مـشروع     املعين باملخـدرات وا    املتحدة   األمممباين الشرطة القضائية وتعهد مكتب      

وتواصـل الـسلطات    . لتعزيز كفاءات جمموعة من املدعني العامني يف جمـال مكافحـة املخـدرات            
الوطنية مناشدة اجملتمع الدويل تقدمي دعم ملكافحة االجتار باملخدرات يف ضوء االرتفاع الكـبري              

 .يف معدل االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة ككل
 

 بناء السالم وصندوق بناء السالمأنشطة جلنة  -سادسا  
أحرز تقدم كبري يف األنشطة ذات الصلة بالدور الذي تضطلع به جلنـة بنـاء الـسالم يف                 - ٢٤

 على خطة مؤقتـة لألولويـات ومظـروف    ٢٠٠٨أبريل /نيسانوبعد موافقيت يف .  بيساو-غينيا  
ق بنـاء الـسالم، وافقـت        ماليني دوالر للمساعدة املالية املقدمـة مـن صـندو          ٦متويل أويل بقيمة    

ــة علــى أربعــة مــشاريع قــصرية األجــل يف جمــاالت دعــم االنتخابــات       ــة الوطني ــة التوجيهي اللجن
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املـشاريع مبراحـل خمتلفـة مـن     تلـك  ومتر . السجون والثكنات العسكرية ترميم  وعمالة الشباب و  
ا تقـوم  كمـ . ذات الصلة من بني شركاء آخـرين  املتحدة  األممالتنفيذ بدعم مقدم من وكاالت      

ــا  ــا احلكومــة ومنظومــة األمــم املتحــدة  حالي بوضــع خطــة شــاملة لألولويــات   بيــساو -يف غيني
 تـساعد يف  هـذه اخلطـة أن   ومـن شـأن   ،تشكل اخلطة املؤقتة لدعم السالم جـزءا ال يتجـزأ منـها     

 .األموال من مظروف التمويل لصندوق بناء السالمبقية تسهيل اإلفراج عن 
 -يبــات إلنــشاء مكتــب ألمانــة صــندوق بنــاء الــسالم يف غينيــا  وجيــري اآلن وضــع ترت - ٢٥

وســتكون األمانــة مــسؤولة عــن آلــييت .  بيــساو-يف غينيــا  املتحــدة األمــمبيــساو داخــل مكتــب 
بتنفيـذ املـشاريع األربعـة القـصرية األجـل وتـوفري الـدعم اإلداري         املتـصلتني   اإلشراف واإلبـالغ    

وكل إليها تنسيق املشاركة العامة مـن جانـب جلنـة بنـاء             الوطنية اليت أُ  التوجيهية  ألنشطة اللجنة   
 .السالم وصندوق بناء السالم يف البلد

ــا       - ٢٦ ــسالم يف غيني ــاء ال ــتراتيجي لبن ــار االس ــراء   -وأصــبح اإلط ــاهزا اآلن إلج ــساو ج  بي
مشاورات هنائية واعتماده من قبل احلكومة أو شركائها الوطنيني عن طريـق اللجنـة التوجيهيـة                

 - ظـل ممثلـي لغينيـا        ، الوطنيـة  يةوبصفته رئيسا مشاركا للجنة التوجيه    .  وجملس الوزراء  الوطنية
املالئـم مـن جانـب      لكفالـة التيـسري     بيساو يعمل عن قـرب مـع الـرئيس الـوطين املـشارك للجنـة                

 .والشركاء الدوليني لألنشطة وتعاون جلنة بناء السالم مع النظراء الوطنيني املتحدة األمم
 بيـساو أثنــاء  -لجنــة يف غينيـا  المـن اجلهـود املبذولــة لإلبقـاء علـى زخـم دور      وكجـزء   - ٢٧

، قامـت رئيـسة     ٢٠٠٨نـوفمرب   /التمهيد لالنتخابات التشريعية املقرر إجراؤها يف تـشرين الثـاين         
 ١٢ إىل   ١٠ بزيـارة البلـد مـن        ،ماريـا لـويزا فيـويت     ،   بيساو -التشكيلة القطرية املخصصة لغينيا     

واتــسمت الزيــارة بأمهيــة خاصــة يف ســياق التغــيري األخــري يف احلكومــة . ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول
 مشاورات بـصحبة مـوظفني مـن        فيويتيدة  وعقدت الس . والتطورات السياسية اجلارية األخرى   

مكتب دعم بناء السالم مع أصحاب املـصلحة الـوطنيني والـدوليني املعنـيني مـن بينـهم الـرئيس                    
ممثلــو عــن اليــة والــدفاع ورئــيس هيئــة األركــان العامــة و ورئــيس الــوزراء ووزراء اخلارجيــة وامل

.  بيــساو -يف غينيــا   املتحــدة  األمــم منظمــات اجملتمــع املــدين والــشركاء الــدوليني ومنظومــة       
السـتكمال اإلطـار االسـتراتيجي وتعزيـز دعـم          قبلـة   املشاورات على اخلطوات امل   تلك  وركزت  

ــوارد، وال ســيما لالنتخا   ال ــة امل ــادرات تعبئ ــة ومب ــستمرة   لجن ــود امل ــة واجله ــات املقبل يف جمــال ب
 .صالح قطاع األمنإ
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 اجلوانب االقتصادية واالجتماعية -سابعا  
وقـود سـلبا    العـاملي لألغذيـة وال    سعر  الـ ارتفـاع    أثـر حيث   مثار قلق  ال تزال احلالة املالية    - ٢٨

ــصاد  ــه / متــوز٢٨ويف . علــى االقت ــر ، ٢٠٠٨يولي ــصندوق النقــد الــ  أق دويل اجمللــس التنفيــذي ل
ــات املتحــدة يف إطــار    ٢,٩صــرف حنــو   ــن دوالرات الوالي ــون دوالر م ــامج  ملي ــساعدة برن امل

هـو القـسط الثـاين واألخـري مـن املبلـغ الـذي صـرف يف                 ذلـك   وكان  . الرتاعالطارئة بعد انتهاء    
مــن تخفيــف  الرامــي إىل املــسامهة يف ال٢٠٠٨لربنــامج االقتــصادي لعــام ل ادعمــالربنــامج إطــار 

صندوق النقـد   تابعـة لـ   جيابيـة لبعثـة     النتـائج اإل  يف أعقـاب    القـرار   اختـذ هـذا     و.  املاليـة  وطأة احلالـة  
بيـساو   -صـندوق النقـد الـدويل أن غينيـا           وقـد ذكـر      .٢٠٠٨مـايو   /يف أيـار  اضطلع هبا   الدويل  

 يف ظـل    صـالحات اهليكليـة   اإلإجـراء   أحرزت تقدما كبريا يف حتقيق استقرار االقتـصاد الكلـي و          
الـيت حـددها   فقد استوفيت شروط أربعة من املؤشرات الكميـة الـستة    . مواتيةبيئة خارجية غري  

خرين، فمـن املتوقـع اسـتيفاء شـروطهما يف العـام املقبـل              اآلأما املؤشرين    .صندوق النقد الدويل  
 إلبقاء البلد علـى     ٢٠٠٨بقية عام   املتخذة بالنسبة ل  تدابري  المت التوصل إىل اتفاق بشأن      و. ككل

مرضيا، فسيتسىن إجراء مناقـشة يف وقـت        ربنامج  اليف إطار   األداء  ما ظل    وإذا   .املسار الصحيح 
جديـد متوسـط األجـل يف إطـار مرفـق احلـد مـن        الحق من السنة اجلارية بشأن ترتيب لربنـامج       

تـشرين   تقرر مؤقتا إيفادهـا يف  حلكومة وبعثة من صندوق النقد الدويل بني ا الفقر وحتقيق النمو  
 .من االستفادة من ختفيف عبء الديونهذا الربنامج وسيمكن . ٢٠٠٨أكتوبر /األول
بعـد أن  ، يف املائـة  ٣تزيد نسبته على هذا العام حتقيق معدل منو سنوي يف      ومن املتوقع    - ٢٩

أنــشطة وزيــادة يف ه، ارتفــاع حــاد يف أســعار والكــاجوســجلت زيــادة طفيفــة يف إنتــاج جــوز  
أكثر مـن  مما ميثـل زيـادة بـ    ،  اطن ١٠٥ ٧٢٩ىل  إ ويتوقع أن تصل صادرات جوز الكاجو        .البناء
 ا دوالر٧٨٣,٨٤متوسـط الـسعر   كـان  ، ٢٠٠٨بـني عـام   و ٢٠٠٧عـام  يف املائـة مقارنـة ب   ١٠

تــأثري ارتفــاع غــري أن . ٢٠٠٧يف عــام الواحــد  دوالرا للطــن ٤٨٦,١٣مقابــل الواحــد للطــن 
يـشكل  رار االجتمـاعي   والنمـو االقتـصادي واالسـتق     الفقر،أسعار الوقود والغذاء على احلد من       

لكـن ارتفـاع   و، ٢٠٠٦ يف هنايـة عـام   يف املائـة   ٣,٢التـضخم    معـدل    وبلـغ . مصدر قلق رئيسيا  
.  يف املائــة٩,١ إىل ٢٠٠٨مــايو /حبلــول أيــارأوصــله ، علــى وجــه اخلــصوص، األغذيــةأســعار 
الزيـادات  التدابري اليت اختذهتا احلكومة للتخفيف من حدة اآلثار االجتماعية املترتبة علـى  وأدت  

تـدين احلكومـة   و. والوقود إىل ختفيض الرسوم اجلمركية علـى األرز والوقـود     يف أسعار األغذية    
ــأخرات رواتــب   ــوزشــهرمبت ــه، وآب/ي مت ــن   .٢٠٠٨أغــسطس /يولي ــة م ــد تلقــت احلكوم  وق

بليون فرنك من فرنكات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة           ١,٥: شركائها املبالغ التالية دعما مليزانيتها    
 النقـدي لغـرب أفريقيـا ملعاجلـة أزمـة الغـذاء؛           االقتصادي  من االحتاد   ) دوالرماليني   ٣,٥ ابةقر(
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مـن  )  دوالر ماليـني  ٣,٨حـوايل   (بليون فرنـك مـن فرنكـات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة               ١,٦ و
 . مليون دوالر من البنك الدويل١,٥ وغرب أفريقيا دول املصرف املركزي ل

الفتـرة  يف  بيـساو    ،للبنـك الـدويل   عامـة    ال ةاملدير ، ايويال -جنو  أوكونغوزي  وقد زارت    - ٣٠
ــه / متــوز٢١ إىل ١٩مــن   إىل تتطلــعوخــالل زيارهتــا، حثــت الــسلطات علــى أن   . ٢٠٠٨يولي
للفترة املقبلة علـى امتـداد مـا        ثر  كبرية األ مشاريع  ختتار  نوفمرب و /بعد انتخابات تشرين الثاين    ما

 ماليــني دوالر مــن تربعــا قيمتــه مخــسة بيــساو - نيــاغيوســتتلقى . مخــس ســنواتبــني ســنتني و
 مليــون ١,٥الــصناديق االســتئمانية للربنــامج العــاملي لالســتجابة ألزمــة األغذيــة، ومبلغــا قــدره  

اإلعفــاءات الــضريبية علــى واردات الناشــئة عــن دوالر للمــساعدة يف ختفيــف خــسائر امليزانيــة  
لطـوارئ للحملـة الزراعيـة      لاحلكومـة    خطـة ني دوالر كمسامهة يف     ي مال ٣,٥ األرز والوقود، و  

وباإلضـافة إىل ذلـك، واصـل البنـك الـدويل أنـشطته             . ألنشطة اجملتمعية دعما ل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 إىل ٢٣ومـن  يوليـه  / متـوز ٢٦ إىل ٢٠يف الفترة مـن  حيث أوفد بعثتني تقنيتني يف قطاع التعليم    

مــصرف ، وافــق  بالــديونمبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــةويف إطــار . ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٨
عــبء الــديون ملــدة ثــالث   علــى ختفيــف مؤقــت ل ٢٠٠٨ يوليــه/ متــوز٣٠التنميــة األفريقــي يف 

 .سنوات
ــا وقــد ارتفــع  - ٣١ يف كــانون حيــث زاد  يف املائــة ٧٥ بيــساو بنــسبة -ســعر األرز يف غيني
 ٥٠ه   لكـل كـيس وزنـ      فرنكـات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة       مـن   فرنك   ١٢ ٠٠٠ يناير من /الثاين

. ٢٠٠٨يوليـه   /يف متـوز   فرنكـات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة       من  فرنك   ٢١ ٠٠٠ إىل   كيلوغراما
. وكما لوحظ يف وقـت سـابق، اختـذت احلكومـة تـدابري ماليـة هامـة ملكافحـة ارتفـاع األسـعار                     

املعيـشية تـضررا،     األسـر    أشـد ألغذية والزراعة مشروعا لدعم     األمم املتحدة ل  منظمة  واستهلت  
 أيـضا بزيـادة     البنك الدويل  وسيساهم   .املدخالت الزراعية واملنتجات البيطرية   زويدها ب وذلك بت 
منظمـة األمـم املتحـدة      وتـدعم   .  الزراعيـة  غريها مـن املـدخالت    والبذور واألدوات   من  إمداداته  
تكلفــة تــستهدف احلــد مــن وفيــات  الوفعالــة مــن حيــث ية ضــرور جمموعــة تــدخالتللطفولــة 
 مـن األطفـال     يف املائـة   ٩٠كثـر مـن     أل ألـف فيتـامني   فري  م تـو  هذا العا  وقد مشلت محلة  . األطفال

يتكفــل برنــامج الغــذاء العــاملي وال يــزال .  شــهرا٥٩ أشــهر و ٦الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني 
املـساعدة الغذائيـة، واسـتهداف أطفـال        فيما يتعلق بتقدمي    من السكان   يف املائة    ٢٣ باحتياجات

تقريــر التنميــة ويــضع . واملرضــعات واحلوامــل ، ســوء التغذيــةاملــدارس واألطفــال الــذين يعــانون
ممـا يؤكـد علـى      ،  بلـدا  ١٧٧ بـني    مـن  ١٧٥يف املرتبة    بيساو   -، غينيا   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ البشرية

 . البلد اليت تواجه  التحديات االجتماعية واالقتصاديةشدةنطاق وحنو مشهود 
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مـايو،  /منـذ منتـصف أيـار     لـد   البوبـاء الكـولريا     ، ضـرب    قطـاع الـصحة   أما فيما يتعلـق ب     - ٣٢
جممـوع  كـان   ،  ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١٤من  و .وبيومبو، وكينارا سيما يف مناطق بيساو،      وال

وال تـزال  .  مبلغـا عنـها  وفـاة  ١١٩ إصـابة مـن بينـها    ٦ ١٢٦إىل  قـد وصـل    اإلصابات املسجلة 
علـى   تعمـالن  علـى وجـه اخلـصوص،    ،ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة    ، منظمة الصحة العاملية 

تـدابري مثـل تعقـيم شـبكة امليـاه          اختاذ  حنو وثيق مع وزارة الصحة ملكافحة هذا الوباء من خالل           
ــساو  ــاريف بي ــة واآلب ــع ، والتقليدي ــواد توزي ــة وم ــصحي النظاف ــصرف ال ــة  ، وال االضــطالع حبمل

وقـد مت احلـصول     . الطبية وغـري الطبيـة     وشراء اللوازم من خالل وسائط اإلعالم،     لصحة العامة   ل
األنــشطة يبلــغ  تلــك متويــل  علــى صــندوق األمــم املتحــدة املركــزي ملواجهــة الطــوارئ     مــن 
شديد الـ الغزيرة، وأوجه القـصور      مطارالوباء بسبب األ  من تفاقم   رغم  بالو. دوالر ٦٠٠ ٠٠٠

ــصحية،    ليف اهلياكــل األساســية  ــق ال ــاه واملراف ــإن لمي ــسياسية ف ــة ال ــدلعت األزم ــيت ان  خــالل  ال
 ويتطلـب الطـابع     .زمـة الكـولريا   عن إيالء اهتمـام حيـوي أل      حلكومة  اشغلت  لسابقني  الشهرين ا 

 .مم املتحدة القطريطويلة األجل، وهو ما يدعو إليه فريق األاستراتيجية الوبائي للمرض 
دعم لتعبئــة الــكــاالت األمــم املتحــدة أيــضا  ســائر ومنظمــة الــصحة العامليــة ووقــدمت  - ٣٣
. لصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والـسل واملالريـا     السابعة ل ولة  اجلمليون دوالر من خالل      ٤٤

وطنيـة   منظمـة الـصحة العامليـة أيـضا مـساعدة تقنيـة لتنقـيح وتطـوير خطـة اسـتراتيجية                   وقدمت  
 .السلملكافحة 

 
 قوق اإلنساناملتعلقة حبوانب اجل -ثامنا  

قـضية  عـن كثـب     يتـابع     بيـساو  -مكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء الـسالم يف غينيـا             ظل   - ٣٤
 يف  وعــرض جثمانــه أمــام املــأل   نيفــيس الــذي قتــل   الراحــل ليبرياتــو  ضــابط الــشرطة القــضائية  

علــى مقــر   شــرطة النظــام العــامأفــرادبعــض الــذي شــنه ، بعــد اهلجــوم ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ١٣
ألن الـضابط،   يف مقتـل املتـورطني  الـشرطة  مل يتم حىت اآلن اسـتجواب أفـراد   و. الشرطة القضائية 

 وال يوجـد سـوى      .عـسكرية مل يعتربوا اجلرميـة مدنيـة وإمنـا         وزير الداخلية السابق    وع  حمامي الدفا 
الـذين  رجـال الـشرطة     نقل  مكتب املدعي العام     وقد طلب    .القضية بشأنالقليل من توافق اآلراء     
 ولكـن وزيـر     التحقيـق، املدينـة لتـسهيل     أحد سجون االحتجاز املؤقت يف      شاركوا يف اهلجوم إىل     

تدابري، فـستزيد  أنه إذا مل يتم اختاذ     مؤداه   يرأمثة  و. بق رفض الطلب ألسباب أمنية    الداخلية السا 
 .دليف البقد تفشى اإلفالت من العقاب أخرى من تعميق االنطباع بأن  القضية مرة

نصب نفسه مسؤوال عن إقامـة العـدل        ووفقا لعدة تقارير، فإن هناك من املواطنني من          - ٣٥
ــأن مباشــرة بنفــسه  ــشعورهم ب ــة،    إ هياكــل  ل ــاءة وضــعيفة أو معدوم نفــاذ القــوانني تفتقــر للكف

و بعــد أن يــيوليــه بزيــارة منطقــة أو/ متــوز٧ وقــد قــام املــدعي العــام يف  .وخباصــة يف املقاطعــات
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ــسمى    ــاء مفادهــا أن جمموعــة ت ــألف مــن شــبان مــن   وهــي جمموعــة  ‘ Kuman’N’وردت أنب تت
يـة، وتولـت بنفـسها مهـام الدولـة املتعلقـة             احملل جمتمعاهتـا املنطقة قد وسعت أنشطتها إىل خـارج        

 شخــصا يف فــارمي هــم اآلن  ١٦ وأســفرت التحقيقــات عــن اعتقــال  .النظــامالقــانون وبفــرض 
 وخيــشى مــن احتمــال أن  .جــرائم عنــف وأجــرائم عاديــة ارتكــاب ينتظــرون حماكمتــهم علــى  

هـدد العالقـات   تتحول هذه اجملموعات اليت تضطلع عرفيا بدور داخل جمتمعاهتا إىل خطر بالغ ي      
تتحـول إىل أداة سياسـية   مـن أن   فيما بني اجملتمعـات احملليـة إذا مـا وسـعت نطـاق أنـشطتها، أو                 

 .تستخدم خالل فترة االنتخابات

 ،يني بالـصحف اتتحرشـ متفرقـة ل فيما يتعلق حبرية الصحافة، وردت أنباء عن حاالت   و - ٣٦
الســـتجواب يف مكتـــب  اخلاصـــة ل“كانـــساراي”جملـــة ، مـــدير داورفقـــد خـــضع فافـــايل كـــو

ــام  املــدعي ــشر مقــال يف متــوز لالع ــه /ن ــدة  ٢٠٠٨يولي نوســتيك غأفريــك ديا ظهــر أوال يف جري
)Afrique Diagnostique (أن هتديـدات  قـد أوردت لـة  جملا وكانـت تلـك   .٢٠٠٨مـايو  /يف أيار 

بأهنـا  العامـة   ألركـان   رئـيس ا   مـن كبـار ضـباط اجلـيش وصـفا أسـاليب              اثننيبالقتل وجهت إىل    
 ووجـه إىل  .دعـاءات هـذه اال العامـة  األركـان   رئيس   وقد دحض    .“وية ومنافية للدستور  سلط”

قـوال الـيت أدىل هبـا       األاملدعي العام لتقـدمي مـا يثبـت صـحة           إىل مكتب   استدعاء آخر   اجمللة  حمرر  
 وحتدث فيها عن وجـود تقـارب بـني الـرئيس فـيريا      ٢٠٠٨أغسطس /إىل برنامج إذاعي يف آب   

 ومل تنعقـد احملاكمـة الـيت تقـرر      .ي لتحقيق استقالل غينيا والرأس األخـضر      وقائد احلزب األفريق  
 .بيـساو  -  أللربتو دابو، وهو أيضا صحفي مـن غينيـا         ٢٠٠٨يوليه  /يف البداية إجراؤها يف متوز    

إذاعـة حمليـة، قـد وجهـت إليـه          حمطـة   وكالة أنباء دولية و   ساب  وكان السيد دابو الذي يعمل حل     
 والتواطؤ مـع صـحفيني أجانـب،        ، وانتهاك حرية الصحافة   التشهري، و ،أسرار الدولة إفشاء  هتمة  

 ويتزايد بـاطراد احنيـاز      .البحرية السابق سالح   أركان   رئيسيف أعقاب شكوى إىل احملكمة من       
التلفزيون احلكومي يف تقدمي األخبـار حيـث إنـه يركـز علـى أنـشطة احلـزب األفريقـي لتحقيـق                      

 .ساب األطراف األخرىاستقالل غينيا والرأس األخضر على ح
هتيئة الظروف اإلنـسانية يف مراكـز االحتجـاز،         العامل على   ويف إطار منتدى املنظمات      - ٣٧

و منــديس، ا، واملستــشفى الــوطين ســيم  سكونيةويف شــراكة مــع منظمــة العــدل والــسالم املــ     
او  بيــس- ورابطــة غينيــا، ســبانية غــري حكوميــةإ  وهــي منظمــة،والرابطــة الدوليــة لقــانون امليــاه

ني لالحتجـاز   بيـساو سـجن  - مكتـب األمـم املتحـدة يف غينيـا    ممثلـون عـن   حلقوق اإلنسان، زار  
 ، ويف أعقـاب الزيـارة  . فيهـا والسجن العسكري يف بيساو بغية تقييم ظروف االحتجـاز      املؤقت  

إنـسانية بـشكل مـشهود حيـث إن معظـم       هناك غـري     استنتاج مؤداه أن الظروف   مت التوصل إىل    
 بــسبب انعــدام الظــروف الــصحية األساســية واملــاء والغــذاء، واالكتظــاظ يف   مرضــىاحملتجــزين

 .أي مرافق طبية أو اجتماعيةوفر  ت، وألن الدولة الاناتالزنز
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 صحفيا حلقـيت عمـل نظمهمـا املكتـب بـشأن مـسائل احلقـوق                ٣٨وحضر ما جمموعه     - ٣٨
رأة بـــــشأن املـــــ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥االنتخابيـــــة وحقـــــوق اإلنـــــسان، وقـــــرار جملـــــس األمـــــن  

ــسالم ــن وال ــشرين  واألم ــات ت ــة انتخاب ــوفمرب /، وتغطي ــشريعية الوشــيكة  ال٢٠٠٨ن واشــترك . ت
تها رابطة حقـوق اإلنـسان يف       ميف رعاية حلقة عمل تدريبية لفائدة الصحفيني نظ        املكتب أيضا 

حلقـة العمـل     وحـضر    .٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٦ إىل   ٤الفترة مـن    وانعقدت يف    بيساو   - غينيا
 ومشلــت املواضــيع الــيت متــت مناقــشتها .صــحفيات مــن خمتلــف أحنــاء البلــد ١٠  وا صــحفي٢٠

الــسلوك الــصحفي املهــين خــالل االنتخابــات، وحريــة الــصحافة واملــسؤولية املدنيــة واجلنائيــة،   
والعمل الصحفي والتنمية، وتوطيد السالم ومنع نـشوب الرتاعـات، ودور وسـائط اإلعـالم يف                

دعـم صـندوق    لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية          املتحـدة     وأيـدت اململكـة    .التنمية اجملتمعيـة  
 ٢٠٠٨ بيــساو مــن تغطيــة انتخابــات عــام     - ه املكتــب لــتمكني وســائط إعــالم غينيــا    ئينــش

دوالر ألغـراض    ٦٠ ٠٠٠  وسيستعان بالصندوق البالغة أموالـه     .التشريعية يف كامل أحناء البلد    
 ويتمثــل اهلــدف مــن ذلــك يف  .تــسجيلاللوجــستيات واإليــواء وشــراء معــدات االتــصاالت وال 

 .ختفيض تبعية وسائط اإلعالم لألحزاب السياسية فيما يتعلق بالدعم اللوجسيت
 

 )٢٠٠٠( ١٣٥ قرار جملس األمن تنفيذ - تاسعا 
قــدم املكتــب وفريــق األمــم املتحــدة القطــري الــدعم جلولــة مــن املــشاورات اإلقليميــة     - ٣٩

انعقـدت ملـدة   هذه األنشطة حلقة عمل وطنية تتمت  واخبأكمله   ٢٠٠٨مايو  /خالل شهر أيار  
 اجلنسانية وتعزيز مـشاركة     قضايا، هتدف إىل تبسيط ال    يونيه/ حزيران ١٩ إىل   ١٧ثالثة أيام من    

حلقـة العمـل يف   الناشـئة عـن   توصـيات  جيـري إدراج ال  و.املرأة يف جهود توطيد السالم يف البلد      
 وقــد نظــرت يف اآلونــة األخــرية اللجنــة .بيــساو -غينيــا اإلطــار االســتراتيجي لبنــاء الــسالم يف 

 .إضافة ممثلتني للمرأة يف اللجنةإمكانية يف  التوجيهية الوطنية
وخالل املشاورات اإلقليمية والوطنية، اضطلع جبهود خاصة لتحديـد القيـود الـيت متنـع                - ٤٠

 ، هنـاك هاالقيود اليت جرى حتديـد   بني   و .مشاركة املرأة يف االنتخابات ووضعت عدة توصيات      
واالفتقـار إىل أحكـام معياريـة       عدم وجود ممثالت للمرأة يف اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة،          

ــزاب،     ــوائم األحـ ــرأة يف قـ ــب األوىل للمـ ــة املراتـ ــني   لكفالـ ــم خاصـ ــب ودعـ ــدام أي ترتيـ وانعـ
 وشـدد فيـه     ، لالنتخابـات  ا وسهل املكتب أيضا التدريب لوسائط اإلعالم استعداد       .باملرشحات

 .قوة على دورها يف تشجيع مشاركة املرأة وإبراز املسائل املتعلقة هبا خالل احلملـة االنتخابيـة           ب
 تنـشر بانتظـام مقـاالت عـن املـرأة يف العمليـة االنتخابيـة وجيـري إعـداد                    إخباريةوهناك صحيفة   

 .عدة برامج إذاعية عن نفس املوضوع
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 أمن املوظفني -عاشرا  
تماعية واالقتصادية اليت يواجهها السكان عموما، فإن معـدل         بالرغم من املشاكل االج    - ٤١

 وخـالل الفتــرة املــشمولة  .بــسيطةجــرائم حتـدث   ال تــزال تاجلرميـة مــنخفض نـسبيا، وإن كانــ  
مرتل تـضرر منـهما موظفـون تـابعون         سرقة يف الشارع وحماولة اقتحام      حادثة  غ عن   لُّب ،ربالتقري

لــد وفقــا للقواعــد األمنيــة حــدة التجــول حبريــة يف الباألمــم املتملــوظفي  وميكــن .ألمــم املتحــدةل
 .ةاألساسي

 
 املالحظات والتوصيات -حادي عشر 

أود أن أعـــرب عـــن تقـــديري للتربعـــات الـــسخية الـــيت قدمتـــها املفوضـــية األوروبيـــة    - ٤٢
واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وأنغــوال والربازيــل والربتغــال واململكــة املتحــدة         

العظمى وأيرلندا الشمالية وصندوق بنـاء الـسالم وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل                 لربيطانيا  
صندوق التربعات االنتخايب املشترك من أجل متويـل االنتخابـات التـشريعية املقـرر إجراؤهـا يف                

ويف حني تقلصت بدرجـة كـبرية فجـوة متويـل االنتخابـات،      . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين ١٦
وأود، . جــوة أمــر حيــوي لكــي تتكلــل عمليــة إجــراء االنتخابــات بالنجــاح   فــإن ســد هــذه الف 

بالتايل، أن أناشد الشركاء اآلخرين التربع بـسخاء للمـساعدة يف سـد هـذه الفجـوة يف الوقـت                    
شجعين أن األعمال التحضريية لالنتخابات منضي قـدما وأود، يف هـذا الـصدد،          يومما  . املناسب

ن عملية تسجيل النـاخبني الـيت مت االضـطالع          إبشعبها حيث    بيساو و  -أن أشيد حبكومة غينيا     
وقد دلت هـذه العمليـة      .  يف املائة  ٩٤,٦وسجلت مشاركة بنسبة    . هبا مؤخرا تكللت بالنجاح   

 .على وجود نضوج مدين والتزام واسع بإحالل الدميقراطية
ــسياسي، املتقلــب يف     - ٤٣ ــديين وال ــساورين إزاء الوضــع ال ــزال ي ــق ال ي ــا إال أن القل  - غيني

وأناشـد مـن جديـد      . بيساو، ال سيما يف الوقت الذي يستعد فيه البلد إلجراء انتخابات حامسة           
ة مجيع أصحاب املصلحة الـوطنيني العمـل معـا يف جـو مـن التعـاون الـسلمي مبـا يكفـل املـصلح                  

ــانون   ــرام ســيادة الق ــة واحت ــن      الوطني ــشريعية يف جــو م ــات الت ــة ضــمان أن جتــري االنتخاب  بغي
إن ذلك من شأنه أن يسهم يف توطيد أكيـد للـسالم، وهـو مـا قـد يـساعد                   . ار والسالم االستقر

 .بدوره يف إجياد الظروف املالئمة إلجراء إصالحات اقتصادية جدية وحتقيق التنمية
ونظرا إىل الدور اهلام الذي تضطلع به وسائط اإلعالم ليس فقـط خـالل االنتخابـات،                 - ٤٤

زيـز احلكـم الـدميقراطي عمومـا، أناشـدها تـوفري تغطيـة متـساوية                بل يف إطار توطيد السالم وتع     
جلميــع األحــزاب والــسعي باســتمرار إىل احتــرام مبــادئ آداب املهنــة والتحلــي بــاالحتراف         

 .واملصداقية
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 االجتــار باملخــدرات واجلرميــة  انتــشار بيــساو وإىل -وإن القلــق املتــصل بتعــرض غينيــا   - ٤٥
بـصورة متزايـدة علـى البلـد ويهـدد لـيس فقـط بالقـضاء علـى          املنظمة فيها يلقـي بظـالل داكنـة         

التقــدم اهلــام احملــرز يف جمــال احلوكمــة، بــل بتقــويض اجلهــود اجلاريــة لبنــاء الــسالم علــى املــدى  
ــل ــار       . الطوي ــاد االجت ــانون وازدي ــصاد وســيادة الق ــصحة واالقت ــن، وال ــسالم واألم ــالتعرض لل ف

لبلـد وعلـى طـول حـدوده نظـرا لتكـاثر األدلـة              باملخدرات قد يشيعان الفوضى يف مجيـع أحنـاء ا         
على وجود عصابات إجرامية تتواطأ بصورة متزايدة على القيام بعمليـات يف املنـاطق احلدوديـة      

وبــالرغم مــن الــصعوبة املــصادفة يف مجيــع البيانــات، فــإن  . الــسهلة االختــراق يف غــرب أفريقيــا
ــصادرة عــن زعمــاء البلــ      ــات ال ــل والبيان ــى أن نطــاق االجتــار   األحــداث األخــرية، ب ــدل عل د ت

ويساورين القلـق بـصورة خاصـة       .  بيساو أكرب مما كان الظن يف السابق       -باملخدرات عرب غينيا    
 بيـساو مل تعـد جمـرد معـرب بـل يبـدو أهنـا تتحـول بـسرعة إىل                     -إزاء التقارير اليت تفيد بأن غينيا       
ثلـي علـى أهنـا مـستعدة        ومما يشجعين أن الـسلطات اطلعـت مم       . سوق رئيسية لتجارة املخدرات   

 الدعم لدى إجراءات حمـددة قويـة تـستهدف الـضالعني املزعـومني يف هـذه العمليـة علـى                     لتوفري
ويف هذا الصدد، أوجـه مـن جديـد نـدائي           . الصعيد احمللي، فضال عن املتعاونني معهم األجانب      

ء للتحقيـق يف    إىل جملس األمن الختاذ إجراءات صارمة والنظر حتقيقا لذلك يف إنشاء فريق خربا            
 بيـساو، فـضال     -هوية وأنشطة الضالعني يف عملية االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة يف غينيا            

عن إمكانية اختاذ تدابري تشمل فرض جزاءات عقابيـة وحمـددة مـن شـأهنا أن تـساعد يف عكـس          
 .اجتاه التفاقم احلايل املقلق ألزمة االجتار باملخدرات يف البلد

رير الـيت أفـادت مــؤخرا بتـدبري مـؤامرة انقالبيـة علــى يـد عناصـر مـن اجلــيش         وإن التقـا  - ٤٦
تسلط الضوء على الوضع الضعيف للدولة ومتثل نكسة بالنسبة للتقـدم الـذي أحـرزه منـذ عـام                   

 العسكرية اليت يكون فيهـا اجلـيش        - يف جمال تعزيز ثقافة العالقات الدميقراطية واملدنية         ٢٠٠٥
وممــا خييــب اآلمــال أن بعــض الفــاعلني مــا زالــوا  . سلطات املدنيــةخاضــعا لــسيطرة ومــساءلة الــ

يعتقدون أن االنقالبات وليس احلوار هي احلل ألي مـن املظـامل الـيت قـد يـشكون منـها أو أهنـا                       
وإين أناشـد مجيـع الفـاعلني الـسياسيني عـدم اسـتخدام           . متثل أفضل السبل للوصول إىل الـسلطة      

كمـا أين أناشـد اجلـيش مواصـلة احتـرام تقاليـده           . فرديـة تحقيق طموحـاهتم الـسياسية ال     لاجليش  
وكنقطــة إجيابيــة، أســلم بــاجلهود . املهنيــة واجلمهوريــة املتمثلــة يف محايــة الدولــة والــدفاع عنــها 

الكبرية اليت بـذهلا قطاعـا الـدفاع واألمـن، بالتعـاون مـع الـسلطات املدنيـة واجملتمـع الـدويل، يف                       
شــجعهما علـى مواصــلة تعزيــز جهودمهــا لتنفيــذ خطــط  وأ. تعزيـز عمليــة إصــالح قطــاع األمــن 

 .احلكومة الرامية إىل إعادة تشكيل القوات املسلحة وحتديثها
وأرحب بالتقـدم الـذي ال يـزال حيـرز فيمـا يتعلـق بالـدور الـذي تـضطلع بـه جلنـة بنـاء                   - ٤٧

األربعـة  ومن دواعي سروري الكبري أن تنفيذ مشاريع األثـر الـسريع            .  بيساو -السالم يف غينيا    
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صندوق بناء السالم جيري على قدم وساق، وأحـث وكـاالت     ليف إطار التدخل القصري األجل      
األمم املتحدة وشركائها الوطنيني على مواصلة التعاون عن كثـب لكفالـة إكمـال املـشاريع يف                 
حينها واملساعدة، بالتايل، يف إرساء قاعدة متينة متكن جلنـة بنـاء الـسالم مـن االضـطالع بـدور                    

وستظل منظومـة األمـم املتحـدة نـشطة وداعمـة لتلـك العمليـة               .  بيساو -ويل األجل يف غينيا     ط
 بيساو أن تواصل أداء دورها بـصورة تامـة يف إطـار هـذه               -احليوية، وأطلب إىل سلطات غينيا      

 .الشراكة من خالل اللجنة التوجيهية الوطنية
 األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء ويف اخلتــام، أود مــرة أخــرى أن أثــين علــى مــوظفي مكتــب - ٤٨

 بيساو، بقيادة ممثلي شوال أرمور جيي، فضال عن كافة مـوظفي فريـق األمـم                -السالم يف غينيا    
 بيـساو يف ظـل ظـروف      - غينيـا    املتحدة القطري، للعمل اهلام الذي مـا زالـوا يـضطلعون بـه يف             

 . ما تكون حمفوفة بالتحدياتكثريا
 


