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  )٢٠٠٩ (١٨٧٦القرار     
      ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦ املعقودة يف ٦١٥٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  إن جملس األمن،   
 بيـساو، وإىل    - إىل قراراته وبيانـات رئيـسه الـسابقة املتعلقـة باحلالـة يف غينيـا                 إذ يشري   

املوجهــة إىل ) S/2008/778 (٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٢رســالة رئــيس اجمللــس املؤرخــة 
  األمني العام،

العنـف الـسياسي، وال سـيما االغتيـاالت     جتـدد أعمـال    عـن بـالغ قلقـه إزاء         وإذ ُيعرب   
   بيساو،-يف غينيا السياسية 
 على أن هذه التطورات تدل على هـشاشة احلالـة الـسياسية وهتـدد اجلهـود                 وإذ يشدد   

   بيساو،- إىل غينيا الرامية إىل إعادة السالم واالستقرار وسيادة القانون
ــشدد   ــع    وإذ ي ــات الرئاســية املزم ــة االنتخاب ــى أمهي ــا  عل ــاإجراؤه ــساو يف - يف غيني  بي

، وعلى احلاجة إىل انتخابات حرة ونزيهة وشـفافة باعتبارهـا خطـوة    ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٨
صاحلة حتقيـق املـ   م الدستوري وتوطيـد الدميقراطيـة و      حامسة وضرورية حنو العودة التامة إىل النظا      

  الوطنية، 
ــائج االنتخا  وإذ يؤكــد   ــع لنت ــرام اجلمي ــع األطــراف    احلاجــة إىل احت ــدعو مجي ــات، وي ب

  املصلحة إىل اإلسهام يف إجياد بيئة سلمية أثناء تلك االنتخابات وبعدها،  ذات
ــا    وإذ يؤكــد   ــة غيني ــد وجــوب أن تظــل حكوم ــع األطــراف  - مــن جدي ــساو ومجي  بي

تعزيــز ســيادة القــانون ومكافحــة اإلفــالت مــن  ع األمــن وبإصــالح قطــا ملتزمــة املــصلحة ذات
  ، واالجتار غري املشروع باملخدراتالعقاب
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 على أمهية إصالح قطاع األمن، ويعيد تأكيد استمرار دعم األمـم املتحـدة              وإذ يشدد   
بيــساو يف األجــل الطويــل، وال ســيما يف جمــايل إصــالح  - واجملتمــع الــدويل ألمــن وتنميــة غينيــا

   والعدالة، ويف بناء قدرة احلكومة على مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات،قطاع األمن
التـصدي للتحـديات الـيت    يف ودون اإلقليمـي  اإلقليمـي  التعـاون    تأكيد أمهية    وإذ يكرر   

   بيساو،-تواجهها غينيا 
ــشري   ــا   وإذ يــ ــسالم يف غينيــ ــاء الــ ــتراتيجي لبنــ ــار االســ ــاد اإلطــ ــساو  -  إىل اعتمــ بيــ

)PBC/3/GNB/3 (  بيـساو علـى    - ، ويـشجع حكومـة غينيـا   ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١يف
  ،  السالم يف سبيل اإلسراع بتنفيذهمواصلة تعاوهنا عن كثب مع جلنة بناء

ــا  وإذ يالحــظ   ــة يف غيني ــزال بالغــة اهلــشاشة  - أن احلال ــساو ال ت ، وال ســيما نتيجــة   بي
زايـد ميكـن أن يـشكل هتديـدا لالسـتقرار      مـن ت  يـشهده االجتـار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة      ملـا 

  ، من خالل هنج يتسم باملسؤولية املشتركةج أن تعالَأيضا اإلقليمي، وأهنا ينبغي 
   على قلقه إزاء االجتار بالبشر، وخباصة االجتار باألطفال خارج البلد، وإذ يشدد  
  بيساو، - من جديد التزامه التام بتوطيد السالم واالستقرار يف غينيا وإذ يؤكد  
 بيـساو   - متديد والية مكتب األمم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف غينيـا                 يقرر  - ١  

  ؛٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١حىت 
بيــساو وعــن أنــشطة مكتــب األمــم  -  بتقريــر األمــني العــام عــن غينيــايرحــب  - ٢  

وحيـيط  ،  )S/2009/302 (٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١١السالم فيها، الصادر يف     بناء  املتحدة لدعم   
  ؛علما بتوصياته املضمَّنة فيه

 إىل األمني العام إنشاء مكتب متكامـل لألمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم يف               يطلب  - ٣  
 بيـساو، حـسبما     -غينيـا    بيـساو ليخلـف مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                   -غينيا  

 كــانون ١ا مــن  شــهرا اعتبــار ١٢، لفتــرة أوليــة مــدهتا   )S/2009/302(تقريــره  أوصــى بــه يف 
  : ليضطلع باملهام الرئيسية التالية٢٠١٠يناير /الثاين

مساعدة جلنة بناء السالم يف عملها مـن أجـل الوفـاء باحتياجـات بنـاء الـسالم          )أ(  
   بيساو؛-األساسية يف غينيا 

تعزيز قـدرات املؤسـسات الوطنيـة مـن أجـل احلفـاظ علـى النظـام الدسـتوري                     )ب(  
  ادة القانون احتراما تاما؛واألمن العام واحترام سي
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دعم السلطات الوطنية من أجل وضع أنظمة للشرطة وإنفاذ القانون والعدالـة              )ج(  
  اجلنائية تتسم بالفعالية والكفاءة؛

  حتقيق املصاحلة الوطنية؛ودعم إجراء حوار سياسي جامع   )د(  
ي حلكومـة  ـــ التقني وـــ ن االستراتيج ـــى الصعيدي ـــدة عل ـــم واملساع ــ الدع ميتقد  )هـ(  

  بيساو يف جمال إعداد تنفيذ إصالح قطاع األمن وتنسيقه؛ - غينيا
مساعدة السلطات الوطنية على مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمـة،           )و(  

  األطفال؛االجتار بوكذلك االجتار بالبشر، وخباصة 
 الــصغرية  دعــم اجلهــود الوطنيــة املبذولــة مــن أجــل كــبح انتــشار األســلحة          )ز(  

  واألسلحة اخلفيفة؛
االضطالع بأنشطة تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها ورصـدها، ودعـم إضـفاء                )ح(  

  الطابع املؤسسي على احترام سيادة القانون؛
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جمـال بنـاء الـسالم، مبـا يتماشـى مـع قـراري             )ط(  

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن 
تعزيز التعاون مع االحتاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا              )ي(  

ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية واالحتاد األورويب والشركاء اآلخـرين يف سـياق اجلهـود الـيت                
   بيساو؛-يبذلوهنا للمسامهة يف إحالل االستقرار يف غينيا 

  ؛ليةاملساعدة على حشد املساعدة الدو  )ك(  
ــام مكتــب األمــم املتحــدة     يؤكــد  - ٤   ــة قي ــوفر اخلــربة املناســبة لكفال  احلاجــة إىل ت

   بتنفيذ واليته بفعالية وكفاءة؛ بيساو- املتكامل لبناء السالم يف غينيا
، يتــوىل تنــسيق    تامــاً أمهيــة إنــشاء مكتــب متكامــل تكــامال    كــذلك يؤكــد  - ٥  

مم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا، وبـني األمـم          االستراتيجيات والربامج بفعالية بني وكاالت األ     
املتحــدة واجلهــات الدوليــة املاحنــة، وبــني املكتــب املتكامــل واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب  
أفريقيــا وســائر بعثــات األمــم املتحــدة يف املنطقــة الفرعيــة، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ   

سالسـة   بيساو لكفالـة  -بناء السالم يف غينيا مكتب األمم املتحدة لدعم    التدابري الضرورية مع    
  ؛إىل املكتب املتكامل اجلديدمكتب دعم بناء السالم من نتقال االعملية 

 إىل األمـني العـام أن يـضع خطـة عمـل اسـتراتيجية هلـا معـايري مرجعيـة                     يطلب  - ٦  
، وأن يقــدم  أعــاله٣لقيــاس وتتبــع التقــدم احملــرز يف تنفيــذ الواليــة املوصــوفة يف الفقــرة  مناســبة 

   أدناه؛١٤تقريرا عن تنفيذها وفقا للفقرة 
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 بيــساو -يف غينيــا ذات املــصلحة  احلكومــة ومجيــع األطــراف الـسياسية  يـدعو   - ٧  
على هتيئة أفضل الظروف لتحقيق املصاحلة الوطنية وتوطيد الـسالم واألمـن يف             سوياً  إىل العمل   

  بيساو؛ - مجيع أحناء غينيا
االلتــزام بــاحلكم علــى ، هتــاوات املــسلحة، مبــن فــيهم قاد مجيــع أفــراد القــحيــث  - ٨  

ــسياسية،      ــشؤون ال ــدخل يف ال ــاع عــن أي ت ــدين واالمتن ــامل ــة،   ل ــن املؤســسات الوطني ضمان أم
  السكان عامة، ويدعو إىل محاية حقوق اإلنسان واحترامها على حنو تام؛و

اجلهــاز  بيــساو علــى االمتنــاع عــن إقحــام -  القــادة الــسياسيني يف غينيــاحيــث  - ٩  
  ل خالفاهتم؛حلم الوسائل القانونية والسلمية استخدا يف السياسة، ويطلب منهم العسكري
ــد  - ١٠   ــا يناشـ ــة غينيـ ــفافة يف    -  حكومـ ــة وشـ ــات موثوقـ ــري حتقيقـ ــساو أن جتـ بيـ

، وأن تقـدم إىل العدالـة       ٢٠٠٩يونيه  /مارس وحزيران /االغتياالت السياسية اليت وقعت يف آذار     
  عمال، ويدعو أيضا اجملتمع الدويل إىل دعم تلك التحقيقات؛املسؤولني عن تلك األ

ــب  - ١١   ــي       يطل ــاد األفريق ــع االحت ــشاور م ــدم، بالت ــام خاصــة أن يق ــني الع  إىل األم
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغاليـة، املـساعدة حلكومـة              

   موثوقة؛بيساو من أجل إجراء عملية حتقيقات - غينيا
 باملبــادرات الــيت اضــطلعت هبــا املنظمــات اإلقليميــة لكفالــة محايــة حيــيط علمــا  - ١٢  

  املؤسسات الوطنية والسلطات؛
بيــساو  - ممثلــه اخلــاص لغينيــا طريــق م، عــن وأن يقــالعــام  إىل األمــني يطلــب  - ١٣  

 حكومـة دة  ـــو، مبـساع  بيـسا  - اــــ ي غيني ــــ اء الـسالم ف   ــــ دة املتكامـل لبن   ــــم املتح ـــومكتب األم 
بيساو على التنسيق الفعال للدعم املقدم مـن اجملتمـع الـدويل إلصـالح قطـاع األمـن يف                    - غينيا
بيــساو، مراعيــا يف ذلــك العمــل الــذي أجنــزه بالفعــل االحتــاد األورويب وســائر اجلهــات  - غينيــا

  الفاعلة يف هذه املنطقة؛الدولية 
يواصـل إطـالع جملـس األمـن بانتظـام كـل             كذلك إىل األمني العـام أن        يطلب  - ١٤  

رز يف إنـشاء مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف                 ـــدم احمل ـــر على التق  ـــة أشه ـــأربع
، وبعـد   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١، على أن يقـدم التقريـر األول حبلـول            بيساو - غينيا

  ؛ذلك، عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار
  .ألة قيد نظره الفعليساملأن يبقي  يقرر  - ١٥  

  


