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 مكتـب  أنـشطة عـن   و بيساو - غينيا يف التطورات عن العام األمني تقرير    
  فيها السالم بناء لدعم املتحدة األمم

  
  مقدمة  - أوال  

 الـذي ) ١٩٩٩ (١٢٣٣ األمـن  جملـس  قـرار  مـن  ١٤ بـالفقرة  عمـال  التقريـر  هـذا  يقدم  - ١
 التطــورات عــن يــراتقر إليــه أقــدم وأن احلقــائق علــى بانتظــام أطلعــه أن اجمللــسإيلّ  فيــه طلــب

 وطلـب . فيهـا  الـسالم  بنـاء  لـدعم  املتحدة األمم مكتب أنشطة وعن بيساو - غينيا يف املستجدة
ــا اجمللـــسإيلّ  ــرة يف ،الحقـ ــرار مـــن ١١ الفقـ ــه أقـــدم أن، )٢٠٠٤ (١٥٨٠ هقـ ــرا إليـ ــا تقريـ  خطيـ
  .أشهر ثالثة كل
 املـؤرخ  سابقالـ  تقريـري  صـدور  منـذ  تطـورات  من استجد ما على التقرير هذا ويركز  - ٢

 والعـــــسكرية الـــــسياسية زمـــــةاأل علـــــى وخباصـــــة ،)S/2009/169 (٢٠٠٩ مـــــارس/آذار ٣١
 تالالنتخابــ والتحــضريات ،العامــة ركــانهيئــة األ ورئــيس الدولــة رئــيس اغتيــال أعقبــت الــيت

ــه/حزيــران ٢٨ يف جريتســ الــيت الرئاســية  إنــشاءب توصــيات التقريــر يقــدم كمــا. ٢٠٠٩ يوني
 واليتــه بــشأن واقتراحــا ،بيــساو - غينيــا يف املتحــدة لألمــم تــابع سالمالــ بنــاءل متكامــل مكتــب
 رسـالة  يف األمـن  جملـس  طلبـه  مـا  علـى  بنـاء  وذلـك  إليه، حيتاج الذي املوظفني ومالك هوهيكليت
 . ٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢مؤرخة 

  
  السياسية التطورات  - ثانيا  

 سـري  يف سـلبا  أثـرت  الـشديد  الـسياسي  رالتوت من حالة بالتقرير املشمولة الفترة سادت  - ٣
وحالة اهلـدوء الظـاهري الـيت أعقبـت اغتيـال الـرئيس جـواو برنـاردو             . الدولة مؤسسات أعمال

  اهتـــزت يف٢٠٠٩مـــارس /اي يف آذارفـــيريا ورئـــيس األركـــان العامـــة اجلنـــرال تـــاغمي نـــا و 
ات الرئاسـية، باسـريو دابـو،       يونيه، بعد مقتل وزير اإلدارة اإلقليمية املرشح إىل االنتخاب        /حزيران ٤

نائـب آخـر     تـل  وقُ .يف مرتله على يد مسلحني يرتدون الزي العسكري يف ساعات الـصباح األوىل            
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 األخـضر،   ألفريقـي السـتقالل غينيـا والـرأس       ايف الربملان كان عضوا يف احلزب احلاكم أي احلـزب           
 املخـابرات    ووفقا جلهـاز   .وسائقه وأحد مرافقيه يف كمني استهدف سيارته يف الوقت نفسه تقريبا          

التابع للدولة، كانا كالمها، على ما يبدو، يقاومان توقيفهما، وكانا متهمني، إىل جانب مثانيـة               
وأمجــع . حماولــة انقــالب أشــخاص آخــرين مــن بينــهم أربعــة نــواب يف الربملــان، بــضلوعهما يف  

بيـساو   - ي يف غينيـا   سـيما جملـس األمـن وممثلـ        اجملتمع الدويل على إدانـة هـذه االغتيـاالت، وال         
واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي ومجاعــة البلــدان الناطقــة باللغــة   

يونيه، أكد الرئيس املؤقـت رميونـدو برييـرا، الـذي         / حزيران ٩ويف  . الربتغالية واالحتاد األورويب  
التـشاور مـع احلكومـة      كان خارج البلد لدى اغتيال هذين املسؤولني الرفيعي املـستوى، وبعـد             

ــتجري يف       ــسية سـ ــات الرئيـ ــة، أن االنتخابـ ــة الوطنيـ ــة االنتخابيـ ــسياسية واللجنـ ــزاب الـ واألحـ
  .يونيه/حزيران ٢٨
 أزمـة  حتـدث  كـادت ،  ٢٠٠٩مـارس   /وعقب األحداث املأسـاوية الـيت وقعـت يف آذار           - ٤

 علـى  نصيـ  الدسـتور ف: كمـني يتنـاوالن االنتخابـات الرئاسـية       ُح بـني  التعـارض  بسبب دستورية
بينمـا حيـدد     ،االنتخابـات إجـراء    قبـل  يومـا  ٦٠ لفتـرة  مؤقـت  بـشكل  البلـد  رئاسة منصب ملء
 برييـرا  املؤقت الرئيس وأجرى.  الرئاسية االنتخابات لتنظيم أطول زمنية فترة االنتخابات قانون

 يلتفـاد  املـدين  اجملتمـع  وممثلـي  الـسياسية  األحـزاب  وسـائر  الربملان أعضاء مع مكثفة مشاورات
 ذلــك مــن وتــوخى. واليتــه فتــرة بــشأن تــوافقي حــل إىل التوصــل وضــمان دســتورية أزمــة أي

 قبــل الدســتور، روح واحتــرام األعمــال تــسيري للدولــة يتــيح االنتخابــات إلجــراء موعــد حتديــد
 . الرئاسية االنتخاباتن طريق ع جديد من يالدستورالنظام  أركان ترسيخ

ــيس وقــع مــارس،/آذار ٣١ ويف  - ٥ ــ رئ ــواب سجمل ــوزراء ورئــيس املؤقــت الن ــان ال  وحزب
 التجديــد وحــزب األخــضر والــرأس غينيــا الســتقالل األفريقــي احلــزب مهــا الربملــان يف النممــثَّ

 املؤقـت،  الـرئيس  صـالحيات  من للغاية حيد الدستور بأن فيها أقروا تفاهم مذكرة االجتماعي،
 التوصـل  أنبـ  هـذه  التفـاهم  مـذكرة  يفأُفيـد   و. والربملان احلكومة يف تام شبه شلل إىل يؤديمما  
 يفرضـها  الـيت  القيود تعليق يف يتمثل سياسي حل فاقُترح ،متعذر  أمر ودستوري قانوين حل إىل

ــاء  الدســتور ــىواإلبق ــيت تلــك عل ــع ال ــرئيس متن ــة حــل مــن املؤقــت ال ــة اجلمعي ــة  أو الوطني إقال
 وأصــدر. يومــا ١٢٠ لتــصبح املؤقــت الــرئيس واليــةمــذكرة التفــاهم  تمــدد كمــا. احلكومــة
 يونيــه/حزيــران ٢٨ يــومُحــدد فيــه  رئاســيا مرســوما مــارس/آذار ٣١ يف برييــرااملؤقــت  الــرئيس
 .االنتخابات إلجراء موعدا ٢٠٠٩

، إنـدوتا  زامـورا  يـه زوج البحرية، سالح قائد الوزراء لسجم عني مارس،/آذار ١٤ ويف  - ٦
هيئـة   رئـيس  اغتيـال  بعـد  مـارس /ارآذ ١ يف أنـشئت  الـيت  العسكريني القادة جلنة باسم املتحدث
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، ورئـيس هيئـة األركـان العامـة اجلديـد ونائبـه،         واي نـا  يتـاغم باتيـشا   اجلنرال   ، العامة األركان
 الـشمالية، عـسكرية  ال القـوة  قائـد  نـدياي،  أنطونيـو العقيـد  والعامـة،    ألركانيئة ا هل جديدا رئيسا
 .نيالتعي قرارإل املؤقت الرئيس إىل امسامها وأرسل. له نائبا

 برنـاردو  جـواو  ،نغـوال أل األسـبق  اخلارجيـة  العالقـات  وزيـر  ُعـني  أبريل،/نيسان ٦ ويف  - ٧
 الفتـرة  يف بيـساو  بزيـارة  وقـام  ،بيـساو  - بغينيا امعني األفريقي لالحتاد اخاص امبعوث ندا،امري دو
 .أبريل/نيسان ٢٦ إىل ٢١ من

ــن وأصــدر  - ٨ ــة م ــشر واحــد ت جمموع ــا نيوع ــيا حزب ــري سياس ــ غ ــان يف ةممثل ــا الربمل  بيان
 وذكـرت . “البلـد  يف القـانون  سـيادة  عـن  احنرافـا ” اعتربتـه  مـا  فيـه  شـجبت  أبريـل /نيسان ٢ يف
ــان يف ــة أن البي ــسيطرة عــن اهــعجزظهــرت أ احلكوم ــى ال ــور عل ــها ،األم . االســتقالة إىل ودعت
ــتو ــة حث ــة اجلمعي ــى الوطني ــة حبــث عل ــسائدة احلال ــد يف ال ــدويل اجملتمــع وحــذرت البل  مــن ال
 . الدولة مؤسسات يهدد األوضاع تدهور أن

 القائـد  تعـيني  هبـ مبوج كـد أ رئاسيا مرسوما املؤقت الرئيس أصدر أبريل،/نيسان ٤ ويف  - ٩
احـتج  و. للجمهوريـة  جديـد منتخـب    رئيس تنصيب حىت مؤقت بشكل نديايالعقيد  و زامورا

. للجمهوريـة  نتخـب م رئيس إىل إال التعيينات هذه سلطة ولخي ال الدستور نبأ يننتقدبعض امل 
 . التراتبية العسكرية يف منهمادرجة  أرفع ضباط جتاوز بسبب االنزعاج بعض ساد كما

ــة ةشقــنامل أبريــل/نيــسان ٧ يف الربملــان عقــدها خاصــة جلــسة إطــار ويف  - ١٠  الــسائدة احلال
 النـواب ،   سـيلفا  أرتـور  الـدفاع،  وزيـر  طمـأن  اجلـيش،  دور مـن  املتزايد القلق وبسبب البلد، يف
 . املدنية السلطات بإمرةيأمتر  اجليش وأن هادئة احلالة نأ

يف إبـداء   بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  أثنـاء  ،شركاء البلـد الـدوليون واإلقليميـون       ومضى  - ١١
 جمللـس الرفيـع املـستوى      والعشرون السادس الوزاري االجتماع وُعقد.  بيساو -نيا  يغ تضامنهم

 مـارس /آذار ١٩ يف بيـساو  يف أفريقيـا  غـرب  لـدول  قتصاديةاال للجماعة التابع واألمن ةطاالوس
 األمـم  مـن  ال سـيما  و الدويل، الدعماالقتصادية   اجلماعة حتشد بأن اجملتمعون وأوصى. ٢٠٠٩
 واملـسؤولني  الدولـة  مؤسـسات  محايـة  لـضمان  وقائيـة  كخطـوة  والـشرطة  اجليش نشرل املتحدة،

 وضـعتها  اليت العمل خطة لتنفيذ فورية طواتخ باختاذ وأوصوا. االنتخابية والعملية احلكوميني
 البلــدان كأحــد بيــساو - غينيــا باســتخدام املخــدرات،االجتــار ب ملكافحــة االقتــصادية اجلماعــة
 تـشكيل  إىل ودعـا  العقـاب  مـن  اإلفـالت  لةأمـس  اجمللس عاجل كما.  على سبيل التجربة   لتنفيذها
 قــاما حينمــ ،٢٠٠٨ أغــسطس/بآ منــذ البلــد شــهدها الــيت األحــداث يف للتحقيــق دوليــة جلنــة

 .انقالب مبحاولة يبدو، ما على تشتو، نا بوبوالعميد يف سالح البحرية 
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 يف ، الــذي اجتمــعالربتغاليــة باللغــة الناطقــة البلــدان جلماعــة التــابع الــوزراء جملــس وإن  - ١٢
 اجلماعـة  مقتـرح  وأيـد . دوليـة  حتقيـق  جلنـة  تـشكيل  تأييـده  عن أعرب ،مارس/آذار ٢٥ يف برايا

ــصادية ــشأن االقت ــشر ب ــوات ن ــة ق ــة، كخطــوة أمني ــى وقائي ــذا تطلــب أن عل ــر ه ــة األم   حكوم
ــا  ــساو - غيني ــسقه بي ــة إطــار يف وجيــري األفريقــي االحتــاد وين  غــري. املتحــدة األمــم مــن والي
 تكـون  نأ أبريـل /نيـسان  ١ يف نفيـا  احلكومـة  باسـم  واملتحدث االجتماعية االتصاالت وزير أن

ــة ــا حكوم ــساو - غيني ــ بي ــت دق ــشر طلب ــن أي ن ــذه م ــوات ه ــى وشــددا الق ــا أن عل ــدعو م  ت
 عقـدت  الحقـة،  مرحلـة  ويف. األمـن  قطـاع  إلصـالح  دويل دعـم  علـى  احلصول هو احلاجة إليه

 بـشأن  مائـدة مـستديرة      اجتمـاع  أبريـل /نيـسان  ٢٠ يف اخلـضر  الـرأس  يف برايا يف املاحنة اجلهات
 . )أدناه“ خامسا”انظر الفرع  (األمن قطاع إصالح

ت منظمــة  أرجــأ  ،٢٠٠٩ مــارس /آذار وقعــت يف الــيت  املأســاوية  األحــداث  وعقــب  - ١٣
بالـشراكة   والبحـوث  للدراسـات  الوطين املعهد اليت يشرف عليها) Voz di Paz(صوت السالم 

 العـام  اهتـ أجر الـيت  املـشاورات  نتائج من التحقق خطط )Interpeace(منظمة السالم الدولية    مع  
. أشــهر ١٠ لفتــرة الــشعبية القاعــدة مــستوى للحــوار علــى التعــاوين الربنــامج إطــار يف املاضــي

ــدعو ــدال ،تق ــن ب ــك، م ــسلة ذل ــن سل ــديات م ــساو يف املنت ــة لبحــث بي ــة حال ــ األم  أجــل نم
يف وقـت    يعقـد  وطـين  مبنتـدى  هـذه  املنتـديات  سلـسلة  وستتوج. حداثاأل من العرب استخالص
 املنـاطق  يف املنتـديات  هـذه  نتـائج  مـن  التحقـق  ومت. األمـة  حالـة  ملناقـشة  ٢٠٠٩ عـام الحق من   

 العــام، هــذا مــن الحــق وقــت يف إجــراؤه املقــرر الــوطين، املنتــدى نتــائج مــن التحقــق يفــضيل
ــة إىل ــدأ القاعــدة واســعة عملي ــاطق يف تب ــسالم   أن كمــا.املن ــززمنظمــة صــوت ال ــدرات تع  ق

 علـى  هاتدريبـ بكور،  واملـشاركة يف الربنـامج املـذ       املناطق يف املوجودة التسعة احلوارية املنتديات
ــة ــات يف التوســــط كيفيــ ــدرات ،الرتاعــ ــات وقــ ــة اإلذاعــ ــشرين األهليــ ــار يف العــ ــعار  إطــ شــ

  .“والسالم اإلعالم”
 الغـرض  ،أبريـل /نيسان ٩ إىل ٦ من الفترة يف استثنائية جلسة الوطنية اجلمعية وعقدت  - ١٤
 صــوتا ٦٥ بأغلبيــة ننيــسا ٩ يف قــرتأُُ الــيت ٢٠٠٩ عــام ميزانيــة مناقــشة ولاأل املقــام يف منــها

 تـرة فال يف الثانيـة  العاديـة  جلـستها  الوطنيـة  اجلمعيـة  وعقـدت . التـصويت  عـن  نائبـا  ٢٨ وامتناع
  .مايو/أيار ٢٢ إىل ٤ من
  

  باتاالنتخا  - ثالثا  
 لالنتخابـــات دعمالـــ تـــوفري مـــارس/آذار ٢٣ يف املتحـــدة األمـــم إىل احلكومـــة طلبـــت  - ١٥

 الوطنيـة  لـسلطات ل املساعدة تقدمي إىل الفور على اإلمنائي ةاملتحد األمم برنامج فبادر .الرئاسية
 ومكتــب لالنتخابــات الوطنيــة اللجنــة إىلالفنــيني  اخلــرباء مــن افريقــ وأوفــد األمــوال حــشد يف
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 االقتـراع  مراكـز  يف لمـوظفني ل املدنيـة  تربيـة ال أيضا ةاملساعد تشملو .لالنتخابات التقين الدعم
 الواليــات دوالرات مــن دوالر ماليــني ٥ حــوايل مشلــت ةميزانيــ احلكومــة قــدمتو .هموتدريبــ
ــة املتحــدة ــات لتغطي ــة نفق ــن األوىل اجلول ــات م ــةو االنتخاب ــصفية جول ــة ت  حيــصل مل إذا حمتمل

 منيـة األ عمليـات ال تكـاليف  تتضمن مل امليزانية أنّ غري .األوىل اجلولة يف األغلبية على مرشح أّي
 دوالرات مـن  دوالر ٧٠٠ ٠٠٠ البالغـة  ،سـلمية  اءأجـو  يف نتخابـات اال إجراء لضمان الالزمة

 يقــوم أن مــايو،/أيــار ٧ يف ممثلــي إىل هاتــوجه رســالة يف لجنــة،ال وطلبــت. املتحــدة الواليــات
 .الـدوليني  املـراقبني  أنـشطة  تنـسيق ب وبيـسا  - غينيـا  يف الـسالم  بنـاء  لـدعم  املتحدة األمم مكتب
   .االنتخابات راقبةمل بعثة سيوفد أنه مايو/أيار أوائل يف األورويب االحتاد وأكد
 احلـــزب أي ،احلـــاكم لحـــزبل الداخليـــة االنتخابـــات يف مرشـــحني مخـــسة وتنـــافس  - ١٦

 باكـاي  مـاالم  السيد خبانُت أبريل،/نيسان ٢٤ ويف .ضراألخ والرأس غينيا ستقاللال األفريقي
ـــأغلبية حلــزبا عــن امرشــح ســاهنا  ؤقــتامل الــرئيس لــصاحل اصــوت ١١٨ مقابــل صــوتا ١٤٤ ب
 ،أبريــل/نيــسان ٢٨ يف االنتخابــات إىل الترشــح طلبــات لتقــدمي النــهائي املوعــد وحبلــول .برييــرا
 املرشـحون  هـؤالء  شملويـ  .االنتخابـات  خلوض العليا احملكمة إىل تطلبا مرشحا عشرون قّدم

 االنتقاليـة  الفتـرة  أثنـاء  الـسابق  والـرئيس  )االجتماعي التجديد حزب( ياال حممد السابق الرئيس
ــه ــرا ينريكـ ــستقل( روزا برييـ ــا ).مـ ــر أمـ ــة اإلدارة وزيـ ــريو اإلقليميـ ــو باسـ ــذي ،دابـ ــان الـ  كـ
 االنتخابـات  خلـوض  طلبـا  فقـّدم  احلـاكم،  احلـزب  أجراها اليت الداخلية املنافسة من انسحب قد
ــستقل مرشــحك ــق .م ــسيد وعل ــو ال ــه داب ــة مهام ــةط الوزاري ــة يل ــة احلمل ــبعة وإن .االنتخابي  س

ــ مــن هــم املرشــحني مــن ــار ١٩ ويف .ستقلنيامل ــايو/أي ــشر ،م ــا احملكمــة تن ــة قائمــة العلي  هنائي
ــا، ١٣ علــى وصــّدقت باملرشــحني ــها مــن طلب ــاالســنها، والــسيد  باكــاي  الــسيدطلبــات بين  ي

 االحتـاد  يف العـضو  تـوربني،  فـاز  فرنسيـسكا  هـي  املرشـحة  الوحيـدة  املرأةو .روزا برييرا السيدو
  .الغيين الوطين
 نتخابـات اال إلجـراء  التـرويج  إىل هادفة شىت مببادرات املدين تمعاجمل منظمات وتضطلع  - ١٧
 مكتـب  مـن  بـدعم  ية،الـشباب  املنظمـات  مـن  اثنتـان  أطلقت مايو،/أيار ٩ فيف .سلمية أجواء يف

 التـسامح  روح إشـاعة  إىل يهـدف  مـشروعا  وبيـسا  - غينيـا  يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم
 وسيـستفيد  .العاصـمة  يف الـشعبية  الضواحي خمتلف يف تاالنتخابا خالل العنف حدة وختفيف
ــدروس مــن املــشروع ــادرة” مــن املستخلــصة ال ــة مب ــشباب توعي ــة “ال ــسريعة التجريبي ــر ال  األث

 للــسالم ثقافــة أيــضا املكتــب ويتــبىن .٢٠٠٨ عــام اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج هبــا قــام الــيت
 هبـا  نـادت  “الدميقراطيـة  أجـل  مـن  سـالم  ليلة” تدعى مبادرة شكل يف السلوك قواعدل ومدونة
 بـني  مـن  ،“والـسالم  العدالـة ” و “الـسالم  صـوت ” و “احلميـدة  املـساعي  مواطنـو ” منظمات
ــاءب دفوهبــ .أخــرى منظمــات  وشــفافة، ومنــصفة حــرة انتخابــات إجــراء جمــال يف اخلــربات ن
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بيساو،  - ياغينجامعة  شراكة مع كلية القانون يف      وبال،  ٢٠٠٩ يونيه/حزيرانيف   املكتبسيعقد  
ــها  تـــدريب املـــدربنيدورة ل   قبـــل خمصـــصة لـــوكالء االنتخابـــات كـــان قـــد عقـــد دورة مثلـ

 التغطيـة  لتـسهيل  اصندوق املكتب وأنشأ .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين يف التشريعية االنتخابات
   .لالنتخابات اإلعالمية

  
   األمنية واجلوانب العسكرية التطورات  - رابعا  

 انعـدام  وسـاده  االسـتعراض  قيـد  الفتـرة  يف دقيقـا  اجليش صفوف يف دالسائ الوضع ظل  - ١٨
 إطـار  يف واملـدنيني  العـسكريني  الـضباط  مـن  عـدد  واعُتقـل  .ستقبلاملـ  بـشأن  شـك و لثقةل عميق
 خـالل و .تـاغمي  اجلنـرال  مقتل عن تأسفر اليت قنبلةال انفجار بشأن اجليش أجراه مواز حتقيق
ــة ــة عطل ــارس،/آذار ٢٢ و ٢١ يف األســبوع هناي ــامأ م ــات إىل اســتنادا ،اجلــيش ق ــم معلوم  ُزع
ــه ــى حــواجز تلقاهــا، أن ــة الطــرق عل ــساو إىل املؤدي ــامو بي ــيشب ق ــسيارات تفت ــازل ال ــا واملن  حبث
 .ةاألسـلح  بعـض  منـه  وأُخـذت  البحريـة  ركـان لأل الـسابق  رئيسالـ  مـرتل  وفُـتش  .سـلحة األ عن
 إلقـاء  عـن  فـضال  اإلجـراءات،  ههـذ  إن إنـدوتا    زامـورا وزيـه   ج القائد قال ،مارس/آذار ٢٦ يفو

 العـسكرية  القيـادة  اهتمـت  مناسـبات،  عـدة  يفو .وقائيـة  تـدابري  هـي  إنفاندا،بيدرو   على القبض
 الــدنيا الرتــب مــن العــسكريني األفــراد حتــريض مبحاولــة أمســاؤهم ُتــذكر مل سياســيني اجلديــدة
 العامــة كــاناألر هيئــة لــرئيس املخصــصة األمنيــة الترتيبــات ملحــوظ بــشكل وُعــززت .ضــدها
   .مرافقيه عدد بتقليص التوصية إىل الوطنية اجلمعية يف الربملانيني بأحد دفع مما ،بالوكالة

 بـدأهتا  الـيت  املـشاورات  مـن  الـسادسة  ولـة اجل ملـصاحلة وا واألمـن  الـدفاع  جلنـة  وباشرت  - ١٩
كـان  و .واملناطق بيساو يف واألمن الدفاع بشؤون معنيني أفراد مع ٢٠٠٥ عام يف إنشائها منذ

 ودور ٢٠٠٩ مــارس/آذار ٢ و ١ يف وقعــت الــيت األحــداث مناقــشة املــشاورات مــن الغــرض
 وكـان  .واألمـن  الـدفاع  أفـراد  بـني  التعـاون  ترسـيخ و الدميقراطيـة  إقامة يف واألمن الدفاع قوات

ــ ــةا إىل خالهلــا مــن أيــضا سعىُي  رجــال قبــل مــن الرئاســية لالنتخابــات تعطيــل أي دون حليلول
  .املناطق بني رحالتب قياملل اللوجسيت الدعم املكتب قدمو .العسكري الزي يرتدون
 بـــاينامل العـــسكرية الـــسلطات إىل الربازيليـــة احلكومـــة ســـلمت مـــارس،/آذار ٢٣ يفو  - ٢٠

  يف الوطنيــــة اجلمعيــــة ســــنت مــــارس،/آذار ٢٦ ويف .العليــــا العــــسكرية لمحكمــــةل اجملــــددة
 الطريـق  ميهـد  ممـا  البلـد،  يف العـسكري  للتعـاون  يـة برازيل بعثـة  إنشاء جييز تشريعا بيساو   -غينيا  
 .٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلـول  يف الربازيلـي الـوطين    الكـونغرس  هبا أذناليت   بعثةال إليفاد الربازيل أمام
 رفيعـة  حمادثـات  وأجـرى  مـارس /آذار ٢٧ يف بيـساو  بزيـارة  الحقـا  يالربازيلـ  الدفاع وزير وقام

   .العسكرية والسلطات احلكومة مع املستوى
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مـشروعا   اخلفيفة واألسلحة الصغرية باألسلحة املعنية الوطنية اللجنة مع كتبامل ووضع  - ٢١
 بـشأن  الـوطين  ءعقد مخس حلقات عمل ليوم واحـد يف مجيـع أحنـاء البلـد للمـصادقة علـى االستقـصا           ل

ــصغرية واألســلحة اخلفيفــة األســلحة ــا عمــل  .  ال ــر/شــباط ٢٨ و ٢٧ يفوعقــدت حلقت  يف ٢٠٠٩ فرباي
 عمـل  خطـة  وضـع  ساسـية حنـو   األ اتطـو اتـان إحـدى اخل     العمـل ه   احلقتوتشكل  . وبا وغابو  ب يتمنطق
 أفريقيــا غــرب لــدول االقتــصادية جلماعــةواخلفيفــة مــع ا الــصغرية األســلحةعــن  برنــامج لتنفيــذ
 أحــــداث أعقــــاب يفو . التابعــــة لألمانــــة العامــــةاالجتماعيــــةاالقتــــصادية و لــــشؤونا وإدارة
 العتبـارات  ،اخلفيفـة  واألسـلحة  الـصغرية  باألسـلحة  املعنيـة  لوطنيةا اللجنة أرجأت مارس،/آذار

 واألســلحة الــصغرية األســلحة مــن حمــدود عــدد جلمــع كنــدا مــن ممــوال جتريبيــا مــشروعا أمنيــة،
  .وإتالفها غابو يف اخلفيفة
 احـد و دعاو .بيساو يف العامة األمنية احلالة تتدهور بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل  - ٢٢

 املـــواطنني محايـــة عـــن عجزهـــا بـــسبب االســـتقالة إىل احلكومـــة سياســـيا حزبـــا نوعـــشرو
 علـى  والـسطو  بيـساو  يف ينصـغري  متجـرين  علـى  مسلح سطو عملييت بعد ذلكو واملؤسسات،

 .أفريقيـا  غـرب  دولل املركزي املصرف إىل التجارية املصارف أحد من أمواال تنقل أمن سيارة
 اجلماعـة  فرنكـات  مـن  فرنـك  مليـون  ٩٢ الــ  مبلغ من األكرب اجلزء الحقا الشرطة واسترجعت

 التهمـــة وُوّجهـــت عليهـــا، ســـطوا بـــأهنم أفيـــد الـــذين اخلمـــسة لرجـــالا مـــن األفريقيـــة املاليـــة
   .احملاكمة نتظاربا معتقلون حاليا وهم وشركائهم املشبوهني إىل
يف حلقة رة  احلدود واهلج جهازيالعام و فردا من أفراد شرطة النظام      مخسة عشر   وشارك    - ٢٣

 .أبريــل/نيــسان ١٠  إىل٨ الفتـرة مــن  يفتدريبيــة ملـدة ثالثــة أيــام يف بيـساو نظمهــا املكتــب   عمـل  
 القـانوين،  والـسلوك  ياتاألخالق وعلى ،الدميقراطية إقامة يف الشرطة دور على التدريب وركز

 وغريهـا  لـشرطة ل ثانيـة  عمـل  حلقة وسُتخصص .اإلنسان وحقوق واألسلحة، القوة واستخدام
 ،٢٠٠٩ أبريــل/ونيــسان فربايــر/شــباط بــني الفتــرة ويف .املنــاطق يف القــانون إنفــاذ هيئــات مــن

 )HUMAID( اإلنـسانية  املعونـة  منظمـة  مهـا  الوطنيـة  احلكوميـة  غـري  اتنظمـ امل مـن  اثنتـان  قامت
 ألغام ٤ من الذخائر غري املنفجرة و       ٧ ٨٠٤، بإزالة   )LUTCAM (ومنظمة املكافحة اجلماعية لأللغام   

 املركــز وتــوىل ا،مربعــ امتــر ٢٥٣ ٦٧٣ مــساحتها منطقــة مــن اعقاصــ ٤٣ و لألفــراد ادةمــض
  .األنشطة هذه تنسيق باأللغام املتعلقة جراءاتاإل لتنسيق الوطين

  
   األمن قطاع إصالح  - خامسا 

 لـدول  االقتـصادية  للجماعة التابع واألمن الوساطة جملس اختذه الذي قرارال أعقاب يف  - ٢٤
 اللغـة ب الناطقـة  البلدان مجاعة قامت ،) أعاله ١٠انظر الفقرة   ( مارس/آذار ١٩ يف أفريقيا غرب

 الـسالم  بنـاء  لـدعم  املتحـدة  األمـم  مكتـب و أفريقيـا  غـرب  لدول االقتصادية واجلماعة الربتغالية
 مـستديرة  مائـدة  اجتمـاع  بتنظـيم  األخـضر  والـرأس  بيـساو  - غينيا اوحكومت بيساو - غينيا يف
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  يف واألمــن الــدفاع قطــاع هيكلــة إعــادة لبحـث  املاحنــة للجهــات أبريــل/نيــسان ٢٠ يف برايـا  يف
 التنفيـذ  سـبيل  تعتـرض  الـيت  الرئيـسية  املعوقـات  تبيان منه الغرض وكان . وحتديثه بيساو - غينيا

 يف جديـــدتني وديناميـــة روح وبـــث إزالتـــها، وســـبل األمـــن قطـــاع إصـــالح لربنـــامج الـــسريع
 ومجاعـة  األفريقـي  االحتـاد  عـن و بلـدا  ٢٩ عـن  ممثلـون  فيـه  املـشاركني  بـني  مـن  وكان .الربنامج
 األورويب واالحتــاد أفريقيــا غــرب لــدول ةاالقتــصادي واجلماعــة الربتغاليــة باللغــة الناطقــة البلــدان
 التـشكيلة  ورئيـسة  املتحـدة  األمـم  لـدى  للربازيـل  الدائم املمثلو للفرنكوفونية، الدولية واملنظمة

ــا املخصـــصة ــةالت بيـــساو - لغينيـ  تابعـــة شـــىت وممثليـــات ووكـــاالت الـــسالم، بنـــاء للجنـــة ابعـ
   .املتحدة ألممل

 للمعاشـات  صـندوق  قامـة إ مشلـت  التوصـيات  من عددا املستديرة املائدة اجتماع وقدم  - ٢٥
ــة ــشاء التقاعدي ــة وإن ــشرطة أكادميي ــز لل ــدرات وتعزي ــوفري املؤســسية الق ــة لت ــة محاي  خاصــة أمني

 املنظمـة،  واجلرميـة  باملخـدرات  االجتـار  مبكافحـة  يتعلـق  وفيمـا  .وممثليها الدميقراطية للمؤسسات
ــرز ــزام ؤمتراملــ أب ــشرطة قــوات الت ــساو - غينيــا يف ال ــع لتعــاونا بي ــدويل اجملتمــع م  وشــدد .ال
 الــوطين الــصعيدين علــى لــه التــصدي ضــرورة وعلــى املخــدراتب لالجتــار اإلقليمــي البعــد علــى

 مـع  حلـوار ا تنسيق مسؤولية تعود أن بوجوب اأيض االجتماع يف املشاركون وأوصى .والدويل
 يـدعمها  أن ميكـن  الـيت  بيـساو  - غينيـا  حكومـة  إىل األمـن  قطـاع  إصـالح  بشأن الدويل اجملتمع
 لــشبونة يف أُجريــت األوروبــيني الــشركاء بــنيو ممثلــي بــني الحقــة مــشاورات أثنــاءو .املكتــب

ــ ميــــعاجل مســــلّ مــــايو،/أيــــار ١٢ إىل ٤ مــــن الفتــــرة يف لنــــدنو وبروكــــسل  االحتــــاد دوربــ
 بـشأن  اتـساقا  أكثـر  هنج اعتماد وبضرورة األمن قطاع إصالح يف األوروبية املفوضية/األورويب

 املتحـدة  األمـم  دور تأكيـد  أعيـد  ،الـسياق  هـذا  يفو .الشرطة إصالح سيما وال اإلصالح، هذا
   .األمن قطاع إصالحب املعنيني الدوليني الشركاء جهود تنسيق يف
 قـدامى ال اربنياحملـ  تعـداد  أبريـل /نيـسان  ٢٥ إىل مـارس /آذار ١٢ من الفترة يف وأُجري  - ٢٦
 تعـداد  متويـل  علـى  األوروبيـة  املفوضـية  افقـت و احلكومـة،  طلـب  على بناءو .التحرير حرب يف

 املخــصص الوقــت أن اعُتــرب إذ ،يوليــه/متــوز ٦ إىل مــايو/أيــار ١٩ مــن الفتــرة يف جيــري إضــايف
 تــشرين هنايــة حــىت متــدد أن علــى احلكومــة وافقــت كمــا .كافيــا يكــن مل األول التعــداد إلجنــاز
 يتالـ  والـدفاع،  لألمن وروبيةاأل سياسةبال املعنية األورويب االحتاد لسجم بعثة والية نوفمرب/الثاين
 .هيوني/حزيران هناية يف تنتهي أن املقرر من كان

  
  املنظمة واجلرمية باملخدرات االجتار  - سادسا 

 بيـساو  يف مقـيم  ريتـري إ مـواطن  علـى  القـبض  القـضائية  الشرطة ألقت مارس،/آذار يف  - ٢٧
 التحقيقـات،  يف سـياق  و.  بيـساو  -ني إريتـريني مـن أراضـي غينيـا           هتريب مواطنَ  يف  املزعوم لتورطه
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 .مـزورة  سـفر  وثـائق  عـداد إ يف متورطـة  شبكة ،اهلجرة دوائر داخل ،القضائية الشرطة كشفت
  .بشأهنا إجراء الختاذ املختصة والقضائية يةاإلدار السلطات إىل القضية وُرفعت

 مـدى  ثبـت  تـاغمي،  واجلنـرال  فيريا الرئيس من كل اغتيال يف التحقيق جلنة سياقويف    - ٢٨
 باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب مــن بــدعم املــدربني القــضائية الــشرطة ضــباط فعاليــة

ــات يف ،واجلرميــة ــق عملي ــيش التحقي ــ ملفــات إعــدادو والتفت ــال اياضالق  يفو .احملكمــة إىل رفعه
 ثانيـة  تدريبيـة  دورة القضائية الشرطة ضباط من ٢٠ لـ املذكور املكتب نظم أبريل،/نيسان ٢٧
  .الربازيلية الشرطة أكادميية يف شهران مدهتا
 امسـة احل اجلهـود  علـى  الـوزراء  رئيس أثىن ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٧ مؤرخة رسالة يفو  - ٢٩
 ملكافحـة  التنفيذيـة  اخلطـة  إطـار  يف واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمم مكتب يبذهلا اليت

 وسـجن  لشرطةل أكادميية تصميم إكمال رمسيا إليه وطلب .املنظمة واجلرمية باملخدرات االجتار
 العـدل  زارةوو والربازيـل  املـذكور  املكتب بني ثالثية شراكة إطار يف بيساو، يف احلراسة مشدد

  .بيساو - غينيا يف
 والعدالـة  اجلرميـة  منـع  للجنـة  عشرة الثامنة الدورة هامش علىو أبريل،/نيسان ٢١ ويف  - ٣٠

 ومكتـب  واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  قـام  فيينـا،  يف تقـد ُع الـيت  اجلنائيـة 
 اجلنائيـة  لـشرطة ل الدوليـة  نظمةوامل السالم حفظ عمليات وإدارة أفريقيا غرب يف املتحدة األمم

ــولاإل( ــرة بــــإطالق )نتربــ ــامج عــــن فكــ ــاذ يف يتمثــــل برنــ ــما اختــ ــدة ألمــ  واإلنتربــــول املتحــ
ــادرة ــشتركة  مب ــذ  م ــدعم تنفي ــا     ل ــصادية لغــرب أفريقي ــة االقت ــة للجماع خطــة العمــل اإلقليمي
 باملخــدرات املــشروع غــري االجتــار تفــاقم مــشكلة معاجلــة أجــل مــن ،٢٠١١-٢٠٠٨ للفتــرة
 تقلـيص  هـو  املبـادرة  مـن  العام واهلدف .املنطقة يف خدراتامل استعمال وإساءة املنظمة واجلرمية
ــار ــري االجت ــشروع غ ــة ومكافحــة باملخــدرات امل ــة اجلرمي ــة املنظم ــه املرتبط ــرب يف ب ــا غ  أفريقي

 يف األعـضاء  الدول بني احلدود عرب والتعاون الوطنية القدرات لتعزيز املساعدة تقدمي طريق عن
 الربنـامج  فيهـا  سـُينفّذ  الـيت  البلـدان  أحد هي بيساو - ينياغو .أفريقيا لغرب االقتصادية اجلماعة
  .جترييب أساس على

  
  السالم بناء وصندوق السالم بناء جلنة أنشطة  - سابعا  

 البلـد،  مع عملها السالم بناء للجنة التابعة بيساو   -لغينيا   املخصصة التشكيلة واصلت  - ٣١
 وعقـدت  .الرئاسـية  لالنتخابـات  ضريوالتحـ  األمن قطاع إصالح على خاصة بصفة يزالترك مع
 وحتديـد  ومتاسـكه  بيـساو  - لغينيـا  الـدويل  الـدعم  تنـسيق  تعزيـز  هبـدف  اجتماعـات  عـدة  لجنةال

 مــع الفيــديو طريــق عــن نيويــورك يف اجتماعــا لجنــة العقــدت ،مــارس/آذار ٢٥ ويف .أولوياتــه
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 للجنـة ا رئاسـة  يف املـشارك  ممـثال  الـدفاع  وزير فيهم مبن الوطنيني، والشركاء املصلحة أصحاب
 االسـتقرار  لتحقيـق  املـساعدة  تعزيـز  علـى  املناقـشات  وركـزت  .الـسالم  لبنـاء  الوطنية التوجيهية
 الـــوطنيني الـــشركاء مـــع بالتعـــاون لجنـــةال ســـتقدمها الـــيت ،الـــشامل الـــسالم وبنـــاء الـــسياسي
 قطريـ  عـن  ااجتماعـ  حمـدد  لبلـد  املخصـصة  التشكيلة تعقد أبريل،/نيسان ١٥ يفو .والدوليني
 إصـالح  مبـادرات  تنـسيق  تعزيـز  لبحـث  املعنيـة  الدوليـة  واجلهات الوطنيني الشركاء مع الفيديو
 بنـاء  جلنـة  عقـدت  مـايو، /أيـار  ١١ يفو .عليهـا  االتساق وإضفاء بيساو - غينيا يف األمن قطاع
 هـاتني  ةأنـشط  ملناقـشة  الـدويل  والبنـك  الدويل النقد صندوق عن ممثلني شاركةمب إحاطة السالم
 تطبيـق  علـى  الدوليـة  املاليـة  املؤسـسات  الـسالم  بنـاء  جلنـة  وحثت .بيساو - غينيا يف سستنياملؤ

 االجتماعيــة - االقتــصادية البلــد احتياجــات لتلبيــة ختصــصها الــيت األمــوال وزيــادة مرنــة تــدابري
  .السالم لبناء عنها غىن ال اليت
 بـصفتها  فيـويت،  ريـبريو  لـويزا  ماريـا   املمثلة الدائمة للربازيل لدى األمم املتحدة      وقامت  - ٣٢

 بيـساو  - غينيـا  بزيـارة  الـسالم،  بنـاء  للجنـة  التابعـة  بيـساو  - لغينيـا  املخصـصة  التـشكيلة  رئيسة
 والـشركاء  املـصلحة  أصـحاب  مـع  مشاورات وأجرت .أبريل/نيسان ١٨ إىل ١٦ من الفترة يف

ــوطني نيالـــسياسي ــل مـــن نيالـ ــاظ أجـ ــم علـــى احلفـ ــل زخـ ــشطة وتعزيـــز العمـ ــة أنـ  نـــاءب جلنـ
  .البلد يف السالم
 مـن  املمولـة  املـشاريع  تنفيـذ  يف التقـدم  بعـض  أُحـرز  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  خاللو  - ٣٣

ــاء صــندوق ــسالم بن ــا يف ال ــار ويف .بيــساو - غيني ــشروع إط ــذي امل ــذه ال  الــشباب وزارة تنف
سـينفَّذ   ،هلـم  العمـل  فرص وتوفري للشباب املهين التدريب بشأن اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج
 بيـساو  يف التـدريب  مراكـز  مـن  خمتـارة  جمموعة يف وسُينفذ شاب ٥٠٠ لـ موّجه تدرييب برنامج
 ٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  يف ومت .٢٠٠٩ سـبتمرب /أيلـول  إىل يونيـه /حزيـران  من الفترة يف واملناطق
 العــدل وزارة مبــشروع يتعلــق وفيمــا .وإدارهتــا الــشركات تأســيس علــى شخــصا ١٧ تــدريب

 الـسجون،  مـن  خمتـارة  جمموعـة  تأهيـل  إلعـادة  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتبو
 هتأهيلــ إلعــادة بيــساو يف آخــر ســجن تحديــدل والداخليــة العــدل وزاريت بــني مناقــشات جتــري
 الـسجون  مـن  واحـد  يف التأهيـل  إعـادة  أعمـال  تنفيـذ  يتعـذر  أنـه  الفنيـة  التقـارير  أكـدت  أن بعد

 بافاتـا  يف اجملـددة  الـسجون  تـسليم  أو األعمـال  إهنـاء  وُيتوقـع  .الغـرض  هلذا تاختري اليت األربعة
 ةاللوجـستي  اإلمـدادات  علـى  املكتـب  وحـصل  .٢٠٠٩ أغسطس/آب هناية يف يساووب ومانسوا
 مركبـة  علـى و ،املـذكورة  الـسجون  يف البيانـات  إدارة ملفـات  عـداد إل الالزمة واملعدات واملواد
ــل ــسجناء لنق ــدل وزارة وســتنظم .ال ــبو الع ــم مكت ــين املتحــدة األم ــة باملخــدرات املع  واجلرمي
 حاليـا  وُينفَّـذ  .الـسجون  إدارة عـن  للمـسؤولني  الـصلة  ذا املتخـصص  التدريب يونيه/حزيران يف

ــشروع ــدفاع وزارة م ــبو ال ــم مكت ــشاريع خلــدمات املتحــدة األم ــن امل ــادة أجــل م ــل إع  تأهي
 تنتـــهي أن ينبغـــي كـــان الـــيت األوىل، ةاملرحلـــ إجنـــاز يف التـــأخر وُيعـــزى .العـــسكرية الثكنـــات
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 إحـدى  قنبلـة ب أثناءهـا  واسـُتهدفت  مـارس /آذار يف وقعـت  الـيت  األحـداث  إىل أبريـل، /نيسان يف
 عمــل مــن الثانيـة  املرحلــة حتديــد لـدى  بــد، وال .هاتأهيلـ  ســيعاد كــان الـيت  العــسكرية الثكنـات 
 اتقييمــ الدوليــة املاليــة واملؤســسات نوالــدولي الــشركاء ُيجــري أن مــن ،الــسالم بنــاء صــندوق
  .منسق هنج إىل باالستناد البلد حتياجاتال مشتركا

  
  واالجتماعية االقتصادية اجلوانب  - ثامنا  

ــ وضــعا البلــد يــشهد  - ٣٤ ــة يف ااقتــصاديو امالي  صــعوبات تواجــه احلكومــةف .الــصعوبة غاي
 أشــهر ثالثــة عــن املرتبــات متــأخرات ســيما وال ،ضــخمة حمليــة متــأخرات تــسديد يف شــديدة
ــوظفي ــة مل ــة اخلدم ــام يف املدني ــنو ،٢٠٠٨ ع ــام يف شــهرين ع ــاب ويف .احلــايل الع ــةال أعق  بعث

 ،مـارس /آذار ٣ىل  إ فربايـر /شـباط  ١٧صندوق النقد الدويل إىل بيـساو يف الفتـرة مـن            أوفدها   اليت
 اإليــرادات حتــصيل وزيــادة اإلنفــاق لــضبط التــدابري مــن العديــد تنفيــذ علــى احلكومــة وافقــت
 دوالر مليـون  ٤٤ مبلـغ  إىل سـتحتاج  بيـساو  - غينيـا  أنّ ُيقـّدر و .ةكمـ وواحل الـشفافية  وحتسني
 املتفــق املعــايري اســتوفت اأهنــ افتــراض علــى ،احلكومــة تأمــلو .٢٠٠٩ عــام يف تــهاميزاني لــدعم
ــة املــساعدات برنــامج إطــار يف عليهــا ــرتاع، انتــهاء بعــد الطارئ  ترتيبــات اختــاذ إىل تنتقــل أن ال
 الفقــر مــن للحــد خطــة لوضــع ٢٠٠٩ عــام مــن الحــق وقــت يف الــدويل قــدالن صــندوق مــع

  .النمو وحتقيق
ــسوق يف الكــاجو ســعر وإن  - ٣٥ ــة ال ــنخفض، الدولي ــدى هأســعار وســجلت م ــتجني ل  املن

 تتـراوح  للمـزارعني  ُتـدفع  الـيت  الكـاجو  فأسـعار  .٢٠٠٨ عام أسعار إىل بالقياس كبريا اخنفاضا
 )دوالرا ٠,٣٠  إىل٠,١٥( للكيلـوغرام  ماعـة األفريقيـة  ا مـن فرنكـات اجل   فرنكـ ١٥٠ و ٧٥بني  

 ). دوالرا٠,٧٠ إىل ٠,٥٠( ٢٠٠٨عـام   ا من فرنكات اجلماعة األفريقية    فرنك ٣٥٠ إىل ٢٥٠مقابل  
 القطـاع  مـن  احمللينيعمال  األبعض رجالمع ا تتفاوض ، فإهنا مرجعياأن احلكومة مل حتدد سعر ومع  
 اجلماعـة  فرنكـات  مـن  افرنكـ  ٢٣٠ و فرنـك  ٢٠٠ بـني  يتـراوح  بـسعر  الكـاجو  لـشراء  اخلاص

 التــوتر حــدة اخنفــضت ،ياملاضــ العــام مــن نفــسها الفتــرة مــع باملقارنــةو .غرامكيلــولل األفريقيــة
 أسـعار  على املفروضة الضوابط بسبب وخصوصا الغذائية، املواد أسعارالناجم عن    االجتماعي

 احلكومــة أجرتــه الغــذائي ألمــنل ليــلحت حــذر ذلــك، ومــع .الوقــودو األساســية الغذائيــة املــواد
  .غذائية أزمة وقوع احتمال من اإلمنائي التعاون وشركاء املدين واجملتمع

 املدنيـة  اخلدمـة  ملـوظفي  املتـأخرة  املرتبـات  دفـع  عـن  اآلن حـىت  احلكومـة  عجز ويشكل  - ٣٦
 والتعلــيم الــصحة اقطاعــ تعــرض وقــد .احلكومــة نمــ ألمــلل وخيبــة االجتمــاعي لتــوترل امــصدر

 حمدوديـة  أكثـر  األساسـية  االجتماعيـة  اخلدمات على احلصول جعلت اإلضرابات من موجة إىل
 معـدالت  وتـستمر  .والنـساء  األطفـال  مثـل  الـضعيفة  للفئـات  بالنـسبة  سـيما  الو ،عليـه  كـان  مما

 األطفـال  مـن  املائـة  يف ٤٥ مـن  وأكثـر  ،االزدياد يف اخلامسة سن دون واألطفال الرضع وفيات



S/2009/302
 

12 09-36063 
 

ــادون ال الدراســة ســن يف  االتفاقــات بــشأن معلومــات أي إعطــاء عــدم وأســهم .املدرســة يرت
 شـيوع  يف ،هااسـتخدام و التعلـيم  لـدعم  ةاملاحنـ  اجلهـات  مـن  املقدمـة  األمـوال  صـرف  تـنظم  اليت

 املــدارس تعطــل ويهــدد .واملدرســني احلكومــة بــني التــوتر تفــاقم يف ســامهت خاطئــة تــصورات
 ،٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  منتصف حىت الدراسي العام بدء يف التأخر عن فضال ،املتكرر
 طفـل  ١٥٠ ٠٠٠ طفل من أصل     ٢٧ ٠٠٠ مل حيصل إال  ونتيجة لذلك،   .  السنة الدراسية  بضياع
 وإضـافة  .العـاملي  األغذيـة  برنـامج  ينفـذه  الـذي  املدرسـية  املقاصـف  برنامج إطار يف الغذاء على
 امليــاه يف شــديد نقــص مــن بيــساو اصــمةعال تعــاين ،التيــار الكهربــائي يف املــزمن االنقطــاع إىل

 بلـد، ال يف الكـولريا  تفـشي  إمكانيـة  من ذلك يزيدو .اتضخامل لتشغيل الطاقة توفر عدم بسبب
 ياشـهر  طفـل  ٢٠٠ نحـو ب االجتـار  يتم أنه ذلك على زد .بيساو - غينيا يف متوطن مرض ذاوه

  .البلد من ُيخرجون
 الفتـــرة يف املـــصلحة أصـــحاب مـــن العديـــد مـــع مـــشاورات الـــدويل البنـــك وأجـــرى  - ٣٧
ــسان ٢٩ إىل ٢٧ مــن ــل/ني ــ إلعــداد أبري ــة ةســتراتيجياال ذكرةامل ــام املؤقت  ووقعــت .٢٠٠٩ لع

 شـركة  مبوجبـه  تنحـ ُم اتفاقـا  مـايو /أيار ٨ يف بوكسايت الستخراج ال  أنغولية وشركة احلكومة
ــاز هــذه املعــادن اســتخراج ــاء اامتي ــاء لبن ــا مين ــهوإدار اجلنــوب يف بوب ــشغيل ت  إىل اســتناداو .هوت

 وجيـري  اإلقليميـة  دون املنطقـة  يف امليـاه  ةالعميقـ  املوانئ كربأ امليناء سيكون ،املقاولون ذكره ما
  .دوالر مليون ٣٠٠ حنو قيمته تبلغ اجلنوب يف يتاالبوكس الستخراج مشروع إطار يف بناؤه

  
  اجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنسان  -تاسعا   

 أحـداث  يف التحقيـق  جلنـة  حتقيقـات  لتعرقـل  قلقـه  عن راتم عدة العام املدعي وأعرب  - ٣٨
 األمنيـة  والظـروف  والفنيـة  املاليـة  املـوارد  تـوافر  عدم بسبب ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢ و ١ يومي
 للواليـات  التـابع  الفيـدرايل  التحقيقـات  مكتـب  مـن  ضابطان أعماهلا يف اللجنة وساعد. الالزمة
 يف الـسالم  بنـاء  لـدعم  املتحـدة  األمـم  ملكتـب  التابعـة  اإلنـسان  حقـوق  وحـدة  وتابعت. املتحدة
 ومعـايري  القـانون  سـيادة  احترام من للتأكد اجللسات وراقبت األولية التحقيقات بيساو - غينيا

ــوق ــسان حق ــة وشــككت. اإلن ــيت العــسكرية التحقيقــات ســالمة يف اللجن ــوازاة أجريــت ال  مب
 يف كــانوا الــذين يشاجلــ عناصــر عــن الكــشف يف اجلــيش تعــاون عــدم مــن وشــكت حتقيقاهتــا
 حتــرك عــدم مــن القــضائية الــشرطة شــكت كمــا. اغتيالــه لــدى فــيريا الــرئيس مــرتل يف اخلدمــة

 القـضائية  الـشرطة  زنزانات يف حمتجزين كانوا الذين اجليش عناصر إلعادة العسكرية السلطات
 نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف فــيريا الــرئيس مــرتل اســتهدف الــذي باالعتــداء صــلة ذات ألســباب
ــا ٢٠٠٨ ــق إمنـ ــراحهم أطلـ ــا سـ ــارس/آذار ٢ يف الحقـ ــال مـ ــسلحون رجـ ــانوا مـ ــدون كـ  يرتـ
  .العسكري الزي
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 يف تقــع وثيقــة يتــضمن ملفــا صــفحات ســت مــن بتقريــر العــسكرية اللجنــة وأرفقــت  - ٣٩
. احملكمـة  إىل كلـها  تـسلم  أن املقـرر  مـن  كاسـيتات  ٥و   صـغرية  كاسـيت  ١١ و صفحة ١٥٠
. حيتجــزهم اجلــيش أن يــزعم الــذين العــشرة واملــشبوهني ملــهبأك التقريــر العــام املــدعي وطلــب
 أحكـام  علـيهم  تـسري  ال مـدنيون  أيـضا  اجلـيش  لـدى  احملتجـزين  املـشبوهني  خمتلـف  ضمن ومن

 ووفقـا  دوري، بـشكل  مقابلتـهم  مـن  وأسـرهم  احملتجـزين  حملامي يسمح وال. العسكري القضاء
 بـشكل  القلـق  عـن  وأُُعـرب . لتعذيبا آثار بعضهم على بدت اإلنسان، قوقحل للرابطة الدولية 

  .فرناندس ملسيادس مانويل العميد اجلو، لسالح السابق األركان رئيس صحة على خاص
  يف اإلنــــسان حقــــوق مجعيــــة رئــــيس مــــسلح رجــــل هــــدد أبريــــل،/نيــــسان ٢ ويف  - ٤٠
 انتـهاكات  فيـه  شـجبت  صـحافيا  بيانـا  اجلمعيـة  إصـدار  بعيـد  مارترت، فاز لويس بيساو، - غينيا

 يف القيـــام عقـــب التهديـــد هـــذا وجـــاء. اجلـــيش مـــن عناصـــر يرتكبـــها الـــيت اإلنـــسان حقـــوق
 تـشتو،  نـا  بوبـو  البحريـة،  لسالح السابق األركان رئيس حمامي إنفاندا، درويب حبجز مارس/آذار ٢٣

 فـضول  فرنسيـسكو  احلـسابات،  حمكمـة  رئيس على جسديا واالعتداء وتعذيبه، تعسفي بشكل
 التعـبري  حريـة  يف املـواطنني  مجيـع  حـق  فيـه  كـرر  صحافيا بيانا ثليمم وأصدر. أبريل/نيسان ١ يف

  .احلوادث هذه يف للتحقيق جلنة العام املدعي وشكل. احلوادث هذه ودان
  

  )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ القرارين تنفيذ  - عاشرا  
 املـرأة،  بقـضايا  املعـين  املواضـيعي  العامـل  الفريـق  واصـل  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة أثناء  - ٤١
 وصـندوق  بيـساو  - غينيـا  يف الـسالم  بنـاء  لـدعم  املتحدة األمم مكتب رئاسته يف يشارك الذي
 علــى بالقــضاء املعنيــة اللجنــة إىل التقــارير تقــدمي لعمليــة الــدعم تقــدمي للــسكان، املتحــدة األمــم
 للجنـة،  ابعالتـ  الـدورة  قبـل  ما العامل للفريق واألربعني الثالثة الدورة وعقب. املرأة ضد التمييز
 أُرســلت ،٢٠٠٩ فربايــر/شــباط ٦ إىل ينــاير/الثــاين كــانون ١٩ مــن الفتــرة يف عقــدت الــيت
اجلـامع   بـالتقرير  مـشفوعة  وتعيـدها  عليهـا  لتجيب األسئلة من قائمة بيساو - غينيا حكومة إىل

 دعمـه  العامـل  الفريـق  يقـدم  الـسياق،  هـذا  ويف. اللجنة عمل لغيت إحدى إىل مترمجة واملرفقات
  .التضامن لوزارة التابع والطفل املرأة شؤون معهد إىل فينال
  

  املوظفني أمن  - عشر حادي
 الفتــرة أثنــاء واحــدة حادثــة حبــصول أفيــد إذ. نــسبيا منخفــضا اجلرميــة معــدل زال مــا  - ٤٢

  . السرقة إىل املتحدة األمم موظفي أحد مرتل فيها تعرض بالتقرير املشمولة
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  بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل ملتحدةا األمم مكتب  - عشر ثاين
موجهـة   ٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢مؤرخة   رسالة يف األمنرئيس جملس    أشار  - ٤٣

 بيـساو،  - غينيـا  يف املتحـدة  لألمـم  تـابع  متكامل مكتب إنشاء ضرورة إىلمنه إىل األمني العام     
ــه املوصــى النحــو علــى ــان يف ب ــصادر البي ــ رئــيس عــن ال ــشرين ١٥ يف ساجملل ــوبر/األول ت  أكت

٢٠٠٨) S/PRST/2008/37 .(يونيـه /حزيـران  ١٥ حبلول توصيات أقدم أن اجمللس مين وطلب .
 مـشتركة  فنيـة  تقيـيم  بعثـة  أبريـل /نيـسان  ٣٠ إىل ٢١ مـن  الفترة يف بيساو - غينيا إىل وأوفَدت

 البلـد  يف المالـس  توطيـد  سـبيل  يف األولويـة  ذات املتحـدة  األمـم  أهـداف  لـشرح  الوكـاالت  بني
 إدارات مــع التــشاور وعقــب. فيهــا املتحــدة لألمــم متكامــل وجــود بــشأن مقترحــات ووضــع

 بيـساو  - غينيـا  يف الـسالم  بناء لدعم املتحدة األمم مكتب حمل حيل أن أقترح شىت، ووكاالت
 بيـساو  - غينيـا  يف الـسالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  ٢٠١٠ ينـاير /الثاين كانون يف
  .واحدا عاما تستغرق أولية لفترة لكوذ

  
  بيساو - غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب والية  - ألف  

 منـها  أمـور  مجلـة  يف بيساو - غينيا حكومة مساعدة والية املكتب إىل تسند أن أقترح  - ٤٤
  :يلي ما

 بيساو؛ - غينيا مع األبعاد املتعددة أعماهلا يف السالم بناء جلنة مساعدة  )أ(  

 ســيادة واحتــرام الدســتوري النظــام لــصون الوطنيــة املؤســسات قــدرات تعزيــز  )ب(  
 تاما؛ احتراما القانون

 اجلنــائي للعــدل ونظــام القــانون إلنفــاذ نظــام إلقامــة الوطنيــة الــسلطات دعــم  )ج(  
  والكفاءة؛ بالفعالية يتسمان

 الوطنيــة ةاملــصاحل حتقيــق وعمليــة اجلميــع يــشمل سياســي حــوار إجــراء دعــم  )د(  
  املؤسسية؛ السالم توطيد أطر أحد ذلك باعتبار

ــدمي  )هـ(   ــدعم تق ــساعدة ال ــى وامل ــستويني عل ــتراتيجي امل ــين االس  الســتحداث والف
  تنفيذها؛ وتنسيق األمن قطاع إصالح أجل من استراتيجية
 األطفــال، خباصــة بالبــشر، االجتــار مكافحــة علــى الوطنيــة الــسلطات مــساعدة  )و(  

  املنظمة؛ واجلرمية وباملخدرات
 الـدعم  وتقـدمي  ورصـدها  ومحايتـها  اإلنـسان  حقوق تفعيل بأنشطة االضطالع  )ز(  
  القانون؛ سيادة احترام لترسيخ
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 جملــس قــراري مــع يتفــق مبــا الــسالم بنــاء يف اجلنــساين املنظــور مراعــاة تعمــيم  )ح(  
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمن

 األســلحة النتــشار حــد لوضــع الــوطين عيدالــص علــى املبذولــة اجلهــود تيــسري  )ط(  
  واخلفيفة؛ الصغرية
 أفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتـصادية  واجلماعـة  األفريقـي  االحتاد مع التعاون تعزيز  )ي(  
 اجلهـود  سـياق  يف الـشركاء  وسـائر  األورويب واالحتـاد  الربتغاليـة  باللغـة  الناطقـة  البلـدان  ومجاعة

  بيساو؛ - غينيا يف االستقرار إحالل يف للمسامهة تبذهلا اليت
  .الدولية املساعدات حشد على املساعدة  )ك(  

  
 وقوامه بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب بنية  - باء  

 ممثـل  بيـساو  - غينيـا  يف الـسالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  يرأس أن قترحُي  - ٤٥
الـذي سـيعّين     اخلـاص،  املمثـل  يضطلعسو .السياسية ؤونالش إدارة عرب إيلّ تقاريره يرفع خاص
 .عامـة  بـصورة  البعثـة  إدارةو املتكامـل  املكتـب  واليـة  تنفيـذ  مبـسؤولية  مـساعد،  عـام  أمني برتبة
 أيـضا  يتـوىل  )٢-مـد ( اخلـاص  ثـل مللم نائـب  مـن  الـدعم  العـام  نيلألمـ  اخلـاص  املمثل يتلقىسو

 نائـب  يتوىلسـ و .اإلمنـائي  املتحدة األمم لربنامج قيمامل واملمثل املتحدة لألمم املقيم املنسق مهام
 .اخلاص ممثلي غياب يف البعثة رئاسة اخلاص املمثل

 موظفـا  ٣٨ و ونائبـه  اخلـاص  ممثلـي  املتكامـل  املكتـب  مـوظفي مالك   يشملينبغي أن   و  - ٤٦
 توعـز أ وقـد  ).الفنيـة  الفئـة  مـن  وطنيـا  موظفـا  ١١ و الفنيـة  الفئة من دوليا موظفا ٢٧( خمتصا
 لتـوفري  مـوظفني  ٨ بينـهم  مـن  ،أمـن  موظـف  ٣٧ وجـود  ضرورةب واألمن السالمةشؤون   إدارة

 إداريـني،  مـساعدين  ٥ املتكامـل  املكتـب  وسـيدعم  .العام لألمني اخلاص للممثل القريبة احلماية
 مــن ١٦ و املتحــدة، األمــم متطــوعي مــن ٥ و واللوجــستيات، اإلداري للــدعم موظفــا ٣٢ و

  .تحدةامل األمم شرطة أفراد

 اخلــاص ملمثلــي الــدعم تقــدمي يتــوىل أمــامي مكتــب مــن املتكامــل املكتــب وســيتكون  - ٤٧
 :وهـي  ، املـشمولة بواليتـه    الرئيـسية  االتاجملـ  علـى  عملـها  تركـز ي فنيـة  أقسام أربعة ومن ونائبه،
 .واإلعـالم  ، األمـن  قطـاع  وإصـالح  اجلنـسانية، املـسائل   و اإلنـسان  وحقـوق  الـسياسية،  الشؤون

 ،عنـد االقتـضاء    القطـري،  املتحـدة  األمـم  فريـق  عناصـر  مع والعملبالتنسيق   قسم كل يقومسو
 املتحــدة األمــم ملكتــب مــشتركة رؤيــة إطــار يف املــشتركة، الفنيــة العمــل مبجــاالت يتعلــق فيمــا

 .بيساو - غينيا يف املتكامل
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 أقـدم  وموظـف  ،)١-مـد ( مكتـب  مـدير  من اخلاص ملمثلي األمامي املكتب يتكونسو  - ٤٨
 املخـدرات  مكافحـة  سياسـات يف ميـدان     ومستـشار  ،)٥-ف( االسـتراتيجي  التخطـيط  ونلشؤ

 يتوىلســو ).٣-ف( خــاص ومــساعد ،)٤-ف( البــشرب االجتــار ذلــك يف مبــا املنظمــة، واجلرميــة
ــدير ــب م ــسيق إدارة املكت ــال وتن ــسام أعم ــة األق ــة ل الفني ــة،التابع ــل لبعث ــي وميث  يف اخلــاص ممثل

ــة مــسؤول كموظــف يعمــلو الــضرورة، عنــد االجتماعــات،  اخلــاص ممثلــي غيــاب يف بالوكال
ــه ــساعد يقومســو .ونائب ــساعدة )٣-ف( اخلــاص امل ــي مب ــى اخلــاص ممثل ــام عل ــسؤولياته القي  مب
 األقـدم  املوظـف  يتوىلسـ و .املشفرة والربقيات التقارير ذلك يف مبا الصلة، ذات الوثائق وصياغة
ــشؤون ــيط لـ ــتراتيجي التخطـ ــة االسـ ــسيق رئاسـ ــال وتنـ ــدةو أعمـ ــيط حـ ــتراتيجي التخطـ  االسـ

 الــسياسية اجلوانــب بــني التكامــل وتعــزز املتحــدة األمــم يف املــشترك بــالتخطيط تــضطلعس الــيت
 بــني االتــساق حتقيــق يكفــل حنــو علــى ،بيــساو - غينيــا يف املتحــدة األمــم عمــل مــن واإلمنائيــة
ــربامج  االســتراتيجية األهــداف ــعوال ــمأطــراف  جلمي ــة املتحــدة األم ــدالب يف العامل  تتوىلســو .ل

 بيــساو - غينيــا يف الــسالم لبنــاء املتكامــل املتحــدة األمــم مكتــب تفاعــل تــسهيل أيــضا وحــدةال
 وحـدة ال وستـضم  .الـسالم  بنـاء  وجلنـة  وامليزانيـة  الربنامج جلنة مع القطري املتحدة األمم وفريق

 دعـم  ومكتـب  القطـري  املتحـدة  األمـم  وفريـق  املتحـدة  لألمم املقيم املنسق مكتب من موظفني
 املنظمــة واجلرميــة املخــدرات مكافحــة سياســات ميــدان يف املستــشار يــضطلعسو .الــسالم بنــاء

 علـى  احلكومـة  ويـساعد  اخلـاص،  ملمثلـي  املـشورة  بتقـدمي  بالبـشر،  االجتـار  تشمل اليت )٤-ف(
 وسيــستند .املنظمــة واجلرميــة املخــدرات هتريــب لتزايــد متكاملــةاســتحداث عمليــات مواجهــة 

، املوجـود   واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم ملكتب اإلقليمي املكتب اتمسامه إىل عمله
 املتعلقـة  أفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتـصادية  اجلماعـة  عمل وخطة يتماشى مبا السنغال، داكار،يف  

ــة باملخــدرات ــيت واجلرمي ــدها ال ــات دول رؤســاء اعتم ــة وحكوم ــذكورة اجلماع ــانون يف امل  ك
 .ديسمرب/األول

 يتوىلسـ  الـذي  )٥-ف( الـسياسيني  املستـشارين  كبري السياسية الشؤون قسم أسوسري  - ٤٩
ــيالت تقــدمي ــسياسية للتطــورات اســتراتيجية حتل ــة ال ــة، ودون الداخلي ــيم  اإلقليمي ــاتويق  عالق

 للــشؤون  مــوظفني ٣ القــسم وسيــضم  .رئيــسينيال والــدوليني الــوطنيني  نظرائــه مــع مباشــرة
ــ وموظـــف ٣-ف ١ و ٤-ف ١( الـــسياسية ــة الفنيـــة  ينوطـ ــة علـــى يعملـــون )مـــن الفئـ  تقويـ
ــة العمليــات ــة، الدميقراطي ــاء الوطني ــة، املؤســسات قــدرات وبن  ودعــم الربملــان، وخباصــة الوطني
مـن الفئـة     وطـين  وموظـف  )٤-ف( الـسياسية  للـشؤون  موظـف وسـيقدم    .االنتخابية العمليات
ــة الــ  ــسياسي احلــوارإىل  دعمالفني ــع ويتحــاوران حلة،ااملــص وجهــود ال ــسياسية، ألحــزابا م  ال
  الــسياسية  للــشؤون  موظــف يتوىلســ و .للحاجــة وفقــا  الوســاطة  ميــدان يف الــدعم  ويقــدمان

ــة التنــسيق    وطــين فــين وموظــف )٤-ف( ــة عملي ــة الفني ــة دون املنظمــات مــعمــن الفئ   اإلقليمي
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 املتحـدة  األمـم  مكتـب  هبـا  كلـف  الـيت  األنـشطة بني أنشطتها وبـني      والتكاملالتضافر   يكفل مبا
 .احملليـة  اإلعـالم  ووسـائط  املـدين  اجملتمـع  مـع  ويعمـالن  بيساو، - غينيا يف السالم لبناء ملاملتكا

مــن الفئــة   وطنيــا  وموظفــا )٤-ف( القانونيــة للــشؤون  موظفــا أيــضا القــسم  هــذا وسيــضم
ــة ــدمان الفنيـ ــشورة يقـ ــي املـ ــاص ملمثلـ ــسائل يف اخلـ ــة، املـ ــيما القانونيـ ــا ال سـ ــق مـ ــها يتعلـ  منـ
 .الدستوري بالقانون

 اإلنــسان حقــوق مــوظفي كــبري اجلنــسانيةاملــسائل و اإلنــسان حقــوق قــسم ريأسســو  - ٥٠
ــذي ســـ  )٥-ف( ــه يوفرالـ ــام بوجـ ــدمات عـ ــل خـ ــدعوة التحليـ ــه والـ ــى والتوجيـ ــصعيد علـ  الـ

 اخلـاص  ملمثلـي  املـشورة  ويقـدم  اإلنـسان،  حبقوق املتعلقة السياسات رسم وصعيد االستراتيجي
شؤون لــ موظفــا القــسم سيــضمو .القــانون وســيادة اجلنــسانيةاملــسائل و اإلنــسان حقــوق بــشأن
 يـضطلعان  ،اإلنـسان  حقـوق مـن الفئـة الفنيـة لـشؤون          وطنيا وموظفا )٤-ف( اإلنسان حقوق

 ويكفـالن  عنـها،  واإلبالغ وحتليلها منها والتحققعن حقوق اإلنسان     معلومات مجع مبسؤولية
  القطـري  املتحـدة  األمـم  وفريـق  املكتـب  بـه  يقـوم  ما مجيع يف اإلنسان حبقوق املتعلق البعد دمج
مـن الفئـة الفنيـة       وطين وموظف )٣-ف( اإلنسان حقوق لشؤون موظف يوفرسو .أنشطة من

 محايــة علــى الوطنيــة القــدرات تعزيــز هبــدف الــتقين والتعــاون القــدرات بنــاء جمــايل يف املــساعدة
 الوطنيـة  لمؤسـسة ل الـصلة  ذات القـدرات  بنـاء  خالل من خاصة هبا، والنهوض اإلنسان حقوق
 الوطنيـة،  التـشريعات  صـياغة  يف احلكومـة  ومـساعدة  املدين، اجملتمعومنظمات    اإلنسان حلقوق
 وبـرامج  التعلـيم  بـرامج  ودعـم  الدولـة،  وسـلطات  الرئيـسيني  املـدنيني  اخلدمـة  مـوظفي  وتدريب
 باملـسائل  معـين  مستـشار  وسـيعمل  .اإلنـسان  حقـوق  ميـدان  يف التوعيـة  ومحالت التقين التعاون
 حقـوق  حلمايـة  الوطنيـة  القدرات تعزيز علىمن الفئة الفنية     وطين وموظف )٤-ف( انيةاجلنس
 القـرار  صـنع  عمليـات إشـراف املـرأة يف       كفالة على خاصة بصورة التشديد معوتفعيلها،   املرأة

 .فيهـا ومـشاركتها    ، األمـن  قطـاع  إصـالح  ذلك يف مبا السالم، بتوطيد املتعلقة الوطنية والربامج
 اجلهـود  يف اجلنـساين  البعـد  دمـج  اجلنـسانية  باملـسائل  املعـين  املستـشار  يتوىلس ذلك، إىل وإضافة

 متـشيا  الـسالم،  لتوطيـد  بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب يبذهلا اليت
  ).٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس قراري مع

 وضـــع مبـــسؤولية يـــضطلع )١-مـــد( رئـــيس األمـــن قطـــاع إصـــالح قـــسم ريأسســـو  - ٥١
صالح قطاع األمـن، ويقـدم املـشورة للممثـل اخلـاص لألمـني العـام،             البعثة وسياساهتا إل  استراتيجية  

 موظـف  يـساعد رئـيس القـسم     سو .ويعمل كجهة رئيسية لالتصال مع النظراء الوطنيني والـدوليني        
 والـسياسات  االسـتراتيجية وضـع    مبـسؤولية  يضطلع )٥-ف( األمن قطاع إصالح عن مسؤول
 اللجنـة  لـدى أحـدمها   ) ٤-ف(موظفان إلصالح قطاع األمـن      سُيعّين  وإضافة إىل ذلك،     .واخلطط

 األمــن، قطــاع إصــالح تنــسيق أمانــةاآلخــر لــدى و األمــن قطــاع إلصــالح الوطنيــة التوجيهيــة
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 القـسم  وسيـضم  .الوطين الصعيد على وبراجمه األمن قطاع إصالح تنسيق ألعمال الدعم قدملت
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـع يتوىل شـؤون التنـسيق       )٤-ف( القانون سيادة لشؤون ظفامو أيضا

 الـدعوة  جمـال  يف والـدعم  الـتقين  الـدعم  تـوفريه  خـالل  من الفاعلة، األطراف من وغريه اإلمنائي
 إصـالح  لـشؤون  موظـف  يقدمسـ و .الـسجون  نظام ذلك يف مبا العدل، قطاع إصالح ملبادرات
 شــؤون وموظــف القــسم لــرئيس التقنــيني والتحليــل الــدعم خــدمات )٤-ف( الــدفاع قطــاع
 اسـتراتيجيات  رسـم  إىل إضافة وطنية، دفاع استراتيجية برسم يتعلق فيما األمن، قطاع إصالح
سـيتوىل   ذلـك،  إىل إضـافة و .الـدفاع  لقطاع تشريعات ووضع املسلحة القوات من سالح لكل

هلمــا  ويــوفر األورويب واالحتــاد قيــاأفري غــرب لــدول االقتــصادية اجلماعــة مــعشــؤون التنــسيق 
ــة املــشورة ــاع  سياســة لرســم التقني ــةدف ــدريب وطني ــشار وســيعمل .املــسلحة القــوات وت  مست

 موظـف  بينـهم  مـن  ،)٣-ف( الـشرطة  لـشؤون  مـوظفني  وثالثة )٥-ف( الشرطة لشؤون أقدم
 وســـيقدمون الـــشرطة، جهـــاز إصـــالح علـــى باألطفـــال، االجتـــار مبكافحـــة مكلـــف )٣-ف(

 والرقابـة  للمـساءلة  آليـات  واسـتحداث  القـدرات  تنميـة  ميـادين  يف الـوطنيني  لنظرائهم ةاملساعد
ــة معــايري وضــع إىل باإلضــافة وتطبيقهــا،  الــشرطة شــؤون مستــشار وسيــشرف .للــشرطة مهني
 موظــفوســيتوىل  .املتحــدة األمــم شــرطة أفــراد مــن ١٦ عمــل علــى الــشرطة شــؤون ووموظفــ
مــن الفئــة الفنيــة  وطــين وموظــف )٣-ف( اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع لــشؤون

 الـسالح  نـزع  لعمليـة  الـتقين  الـدعم  ويقـدمان  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنامج معالتنسيق بدقة   
 .اإلدماج وإعادة والتسريح

 وضــع  مبــسؤولية يــضطلع )٤-ف( إعــالم موظــف  اإلعــالم شــؤون قــسم ريأسســو  - ٥٢
 ميـادين  يف املتكامـل  املكتـب  لواليـة  دعمـا  يـذمها، وتنف تواالتـصاال  لإلعـالم  وخطة استراتيجية
املـــسائل و اإلنـــسان وحقـــوق املـــصاحلة وعمليـــات الـــسياسي واحلـــوار األمـــن قطـــاع إصـــالح
ــسانية ــيس يكونســو .اجلن ــسم رئ ــسؤوال الق ــضا م ــة اســتراتيجية رســم عــن أي ــشتمل إعالمي  ت

 الفئـة  مـن  اموظفـ  اأيـض  القـسم  هـذا  وسيـضم  .احملليـة  اإلعالم وسائط قدرات لبناء برنامج على
ــة ــل )٣-ف( الفنيـ ــع يعمـ ــيس مـ ــسم رئـ ــوفري القـ ــدعم لتـ ــسلطات الـ ــة للـ ــا الوطنيـ ــق فيمـ  يتعلـ

 ذلـك،  إىل وإضـافة  .األمـن  قطـاع  إصـالح املتعلقـة ب   واالتصاالت لإلعالم الوطنية باستراتيجيتها
 يـة احملل اإلعـالم  وسـائط  مـع العمل   صعيد على املساعدةمن الفئة الفنية     وطنيان موظفان يقدمس

 .للبعثة الشبكي املوقع إدارة وطين موظف ويتوىل الفاعلة، األطراف من وغريها

ــدرةم وســتكون  - ٥٣ ــب ق ــم مكت ــل املتحــدة األم ــاء املتكام ــسالم لبن ــا يف ال ــساو - غيني  بي
 ومـوارد  قـدرة  مـن  يلـزم  مـا حبـصوله مـن إدارة الـدعم امليـداين علـى             مرهونـة  واليتـه  تنفيـذ  على

 .تشغيلي ودعم لوجستية
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 الـيت  الفتـرة  يف بيـساو  - لغينيـا احليـوي    الـدعم  تـوفري  مـن  املتحـدة  األمم تتمكن ولكي  - ٥٤
 بتمديـد  أوصـي  املتحـدة،  لألمـم  متكامـل  وجـود  إىل سلسال نتقالاال وضمان االنتخابات، تلي

تـستغرق   أخـرية  لفتـرة  بيـساو  - غينيـا  يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم ملكتب احلالية الوالية
 تقـدمي  البعثة ستواصل الفترة، هذه وخالل .٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ حىت رأشه ستة

 وأوصـي  .احلاليـة  وواليتـها  يتوافـق  حنـو  علـى  الـسالم،  توطيـد  جمـال  يف احملليـة  للـسلطات  الدعم
 لـدعم  املتحـدة  األمـم  مكتـب  حتول لكفالة منها بد ال انتقاليةتدابري  أي   املكتب يضع بأن أيضا
 .متكامل مكتب إىل، بسالسة ،بيساو - غينيا يف السالم بناء
  

 مالحظات  -ثالث عشر  
 الفاعلــة املــدين اجملتمــع وأطــراف الــسياسية واألطــراف الدولــة مؤســسات أن يــشجعين  - ٥٥
 رئـيس  اغتيـال  غـداة  البلـد  واجههـا  الـيت  الدسـتورية  للمعـضلة  تـوافقي  حـل  إجياد من متكنت قد

يف  جديــدة صــفحة فــتحب إيــذانا ذلــكيــشكل  أن يف وآمــل .٢٠٠٩ مــارس/آذار ٢ يف الدولــة
 إجيــادمــن أجــل  الــوطين حلــوارجــراء اإل املناســب املنــاخ هتيــئصــفحة   يف البلــدالــسياسية احليــاة
 .وطينال توافقال إىل تستند حلوال تتطلب واليت البلد يواجهها اليتاجلسيمة  للتحديات حل

ــينإ  - ٥٦ ــث نـ ــعب أحـ ــا شـ ــساو - غينيـ ــو ،بيـ ــّد وهـ ــدة يعـ ــاتلال العـ ــية نتخابـ  يف الرئاسـ
 التـشريعية  االنتخابـات على غرار ما قام بـه يف        املدنية   مبسؤوليته الضطالعا يونيه،/حزيران ٢٨
قـوال   ،يبـدوا  أن إىل ومناصـريهم  ةالرئاسـي إىل االنتخابـات     املرشـحني  أدعـو كمـا    .٢٠٠٨ لعام

 حريـة  يفاطنني اآلخـرين    املـو  حلقـوق  واالحتـرام  املدنيـة  املسؤولية من مماثلة رفيعة درجةوفعال،  
 وأدعـو  .وبعـدها  هـا ء وأثنا االنتخابـات  قبـل  سـلمي  منـاخ إشـاعة    يف واملسامهة والتجمع، الرأي

 يف طعـن  بـأي  والتقـدم  النـاخبني،  قـرار  احترامبـ  خاصـة  بـصفة القيـام    إىل ومناصريهم املرشحني
لجـيش  ل وينبغـي  .تخابـات لالن النهائيـة  بالنتيجـة  والقبـول  املالئمة، القانونية القنوات عرب النتائج
 ألطــرافال ينبغـي ل  نفـسه،  الوقــت ويف .الـسياسي والبقـاء بعيــدا عـن املعتـرك     الدسـتور  احتـرام 
 .الشخصيةمآرهبم  لتحقيق به التالعب أواجليش  استخدام الفاعلة السياسية

 كامــل بــشكل الــدميقراطي النظــام إحــالل إلعــادة رئيــسيا شــرطا االنتخابــاتوتــشكل   - ٥٧
 .الـدائمني  تنميـة الو قتـصادي اال نتعاشاال لتحقيق الالزمة باإلصالحات للقيام مواتية بيئةوخلق  
 كومـة احل أطلقتـه  الـذي  للنـداء  العاجلـة  السـتجابتهم  الدوليني بيساو - غينيا شركاء على وأثين

 ينــصب أنوال بــد  .االنتخابــات هــذهإلجــراء  الالزمــة واملاليــة التقنيــة املــوارد علــى للحــصول
 ةصـعب  إصالحات إجراء يتيح حنو على البلد توحيد كيفية على االنتخابات بعد طينالو التركيز
 وخلــق األساســية اخلــدمات تــوفرياهلــدف املتمثــل يف  يــصبح حبيــث االقتــصاد، تنــشيط وإعــادة
 .ملموسا واقعا العمل فرص
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 العنـــف دورات إلهنـــاء أساســـيا عـــامال مـــصداقية ذات للتحقيـــق جلنـــة إنـــشاءوميثـــل   - ٥٨
 معــا العمــل مــن الــدوليني وشــركائها بيــساو - لغينيــا بــد وال .البلــد يف العقــاب مــن تواإلفــال

 تقــدمي يف أخفقــت الـيت  الــسابقة التحقيقـات  مــصري نفـس  اجلــاري التحقيـق  يواجــه أال ليـضمنوا 
 اإلفـــالت حـــس وغـــذّت ،القـــانوين النظـــام يف الثقـــة وقوضـــت العدالـــة، إىل اجلرميـــة مـــرتكيب

 واجملتمــع املتحــدة األمــم أعربــت وقــد .الــسليمة الدميقراطيــة مــادع هــي والعدالــة .العقــاب مــن
 إلجـراء الالزمـة    الظروف وهتيئة املوارد توفري يف احلكومة ملساعدة استعدادمها عن مرارا الدويل
  .العدالة قضية خيدم وشفاف سليم وطين حتقيق

 منتقــدو اهلــ يتعــرض الــيتواالعتــداءات  التوقيــف عمليــاتبــايل ل انــشغال عــن وأعــرب  - ٥٩
 .املـوازي  العـسكري  التحقيـق وحلـدوث انتـهاكات حلقـوق احملتجـزين أثنـاء            العـسكرية،  القيادة
 وأدعـو  .اإلنـسان  حلقـوق  انتـهاكات  بارتكـاب  العدالـة حتقيق  و احلقيقةجالء   املمكن من وليس

 .اإلنسان وحقوق القانون سيادة احترام لضمان العمل إىل احلكومة

 وتــوفري املرتبــات تــسديد انيعيقــ ضــخما عجــزاو صــعبة ماليــة حالــة احلكومــةوتواجــه   - ٦٠
ملـا بـذلوه     ني الـدولي  الـشركاء  علـى  أثين أن وأود .األساسية االجتماعية خلدماتلتقدمي ا ل املوارد
 للجهـات  مـؤمترات  لعقـد وضـع اخلطـط     و برايـا  يف املـستديرة  املائـدة  اجتمـاع  لتنظيم جهود من

 الـدويل  اجملتمـع  جيتمـع  أناألمهية الفائقة مبكان     من أنه دبي .العام هذا من الحق وقت يف املاحنة
 مـن  البلـد  يبذلـه  ما لدعم املناسب الوقت يف التدخل تتيح مرنة حلول إلجياد املالية واملؤسسات

 مجيـع يف   سـلبا  يـؤثر  الـسيئ  الـدويل  االقتـصادي  املنـاخ  بـأن  قـرّ أُ وإذ .دائمالـ  سالمال لبناء جهود
ــدان، ــإنين البلـ ــك،  فـ ــم ذلـ ــدأ، رغـ ــركاء ناشـ ــا  شـ ــساو -غينيـ ــدوليني بيـ ــساعدة الـ ــد، مـ  البلـ

 عـن  حـوار إلجـراء    وشـركائها  احلكومة إىل ندائي وأكرر .وحده مشاكله حل يستطيع ال ألنه
تـشتد   الـيت  اإلصـالحات  إجـراء و الدوليـة  ات املـساعد  مـن  ممكـن  قدر أكرب على احلصول كيفية
حتــسني  مــن البلــد اإلصــالحات هــذه نوســتمكّ .األمــن وقطــاع العامــة اإلدارة يفإليهــا  احلاجــة
 .والتنمية األساسية اخلدماتيف  هواستثمار واملوارداملساعدات  تهإدار

 بنـــاء لـــدعم املتحـــدة األمـــم مكتـــب مـــوظفي علـــى بالثنـــاءتقريـــري  ختـــتمأ أن وأود  - ٦١
ــسالم ــا يف ال ــساو، - غيني ــادة بي ــي بقي ــا، جوزيــف اخلــاص، ممثل ــى موتابوب ــسق وعل ــيم املن  املق
 يواصــلون الــذي اهلــام للعمــل بأكملــه، القطــري املتحــدة األمــم فريــق ومــوظفي املتحــدة لألمــم
  .بيساو - غينيا يف تأديته

  


