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 بيان من رئيس جملس األمن  
ــسة جملـــس األمـــن   يف   ــودة يف ٥٩٩٥جلـ  ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول١٥، املعقـ

، أدىل رئـيس جملـس األمـن        “بيـساو  - احلالة يف غينيا  ”يتصل بنظر اجمللس يف البند املعنون        فيما
 :بالبيان التايل باسم اجمللس

تقريـر  يالحظ ال  بيساو، و  -  جملس األمن إىل بياناته السابقة بشأن غينيا       يشري”  
ــا  العــام ألمــني األخــري ل  بيــساو وعــن أنــشطة مكتــب األمــم   -عــن التطــورات يف غيني

جمـددا دعمـه   اجمللـس  يؤكـد  و .)S/2008/628(املتحدة لدعم بناء السالم يف ذلـك البلـد     
 .توطيد السالم هناكاليت تستهدف للجهود املتواصلة 

ــالتزام حكومــة   ”   ــا غينويرحــب جملــس األمــن ب ــساو -ي ــات   بي بتنظــيم انتخاب
املقـدم  الـدعم الـتقين واملـايل       ب  وكـذلك  ،٢٠٠٨نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ١٦يف   تشريعية
االنتخابــات مــن اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك مــن أنغــوال والربازيــل والربتغــال  لعمليــة 

أفريقيـا واالحتـاد األورويب وصـندوق األمـم املتحـدة            واجلماعة االقتصادية لدول غـرب    
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    ــسالم وبرن ــاء ال يهيــب باملــاحنني أن يواصــلوا تقــدمي   و. لبن

 .املوارد املالية لدعم العملية االنتخابية
ويدعو جملس األمن مجيع األطراف الفاعلة، ومـن بينـها األحـزاب الـسياسية           ”  

ابــات شــفافة وقــوات األمــن واجملتمــع املــدين، إىل كفالــة هتيئــة بيئــة مواتيــة لتنظــيم انتخ 
 .وإىل احترام نتائج االقتراعنزيهة وحرة و

 بيــساو -مــع االرتيــاح قيــام التــشكيلة املعنيــة بغينيــا  األمــن  جملــس الحــظوي”  
 بيـساو   -والتابعة للجنة بناء السالم باعتماد اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف غينيـا             

يذ الـسريع والفعـال ملـشاريع       أمهية التنف إىل  يشري  ، و ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ١يف  
ويتطلع اجمللس إىل إنـشاء     . األثر السريع املمّولة من صندوق األمم املتحدة لبناء السالم        

 .االستراتيجيآلية لرصد ومتابعة اإلطار 
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 بيـساو،   - إصالح القطـاع األمـين يف غينيـا           تأكيد أمهية  جملس األمن ويكرر  ”  
 إىل تنفيـذ الربنـامج الـوطين إلصـالح          يشجع احلكومة علـى مواصـلة جهودهـا الراميـة         و

يــشدد علــى ضــرورة أن يقــدم اجملتمــع الــدويل املزيــد مــن املــساعدة   القطــاع األمــين، و
 .يف تنفيذهاملنسقة 

نـشطة  املـستمر أل  نمـو   اليـساور جملـس األمـن بـشأن         الـشديد   وال يزال القلق    ”  
ــا  يفن وكــذلك اجلرميــة املنظمــة، ممــا يهــدد الــسالم واألمــ   االجتــار باملخــدرات   -غيني

ويؤكــد اجمللــس املــسؤولية امللقــاة علــى عــاتق حكومــة . اإلقليميــة  واملنطقــة دونبيــساو
يف معاجلة هذه املسألة، ويهيب بـاجملتمع الـدويل أن يتعـاون بنـشاط مـع                 بيساو   -غينيا  
 بيساو يف هذا الصدد، وخاصة يف تقدمي دعم متواصـل لبنـاء قـدرات سـلطات                 -غينيا  

ويطلب اجمللس إىل األمني العام أن يقدم يف تقريـره          . إنفاذ القانون والسلطات القضائية   
 . الالزمة ملواجهة هذه التحدياتاملقبل مزيدا من املعلومات بشأن التدابري

ــن   ”   ــادرة ويرحــب جملــس األم ــا   مبب ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت  اجلماع
 تـشرين   ٢٩  و ٢٨مـؤمتر إقليمـي ملكافحـة االجتـار باملخـدرات يـومي             الداعية إىل عقد    

اإلقليميــة العمــل خطــة يتطلــع إىل  و،)الــرأس األخــضر( يف برايــا ٢٠٠٨أكتــوبر /األول
 .نهااليت ستنبثق ع

مـن عواقـب ارتفـاع أسـعار األغذيـة والوقـود،          عن قلقـه    جملس األمن   عرب  وي”  
شجع يـ و. البنـك الـدويل مـن أجـل مواجهـة هـذه األزمـة             الـذي يقدمـه     دعم  الـ ويرحب ب 
 بيــساو علــى مواصــلة احلــوار والتعــاون مــع املؤســسات املاليــة   -  حكومــة غينيــااجمللــس
يهيـب حبكومـة غينيـا      وبـاء الكـولريا، و    ي  تفش عن قلقه من      ويعرب اجمللس أيضا   ،الدولية

 .املرض  هذاأجل القضاء على بيساو وشركائها مواصلة وتعزيز اجلهود املبذولة من -

الــذي يــضطلع بــه ممثــل األمــني العــام اهلــام بالــدور ويــشيد ويعتــرف اجمللــس ”  
فريـق  كـذلك    و ، بيـساو  - مكتب األمم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف غينيـا               ووموظف
 والدميقراطيــة وســيادة  توطيــد الــسالميفمــن أجــل املــساعدة ، م املتحــدة القطــرياألمــ

 ويتطلـع اجمللـس إىل تلقِّـي    .، ويعرب عـن تقـديره ملـا يـضطلعون بـه مـن أنـشطة        القانون
 -توصيات من األمني العام بشأن كيفية إعادة تشكيل وجود األمـم املتحـدة يف غينيـا                

 .“ن الفعاليةبيساو حبيث يدعم بناء السالم مبزيد م
 


