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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

 نـــوفمرب/الثـــاين تـــشرين ٥ الـــيت عقـــدها جملـــس األمـــن يف ٦٢١٣يف اجللـــسة     
 رئــيس أدىل، “بيــساو - احلالــة يف غينيــا” فيمــا يتــصل بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون   ٢٠٠٩

  :البيان التايل باسم اجمللسبجملس األمن 
 بيـــساو، -بقة بـــشأن غينـــا يـــشري جملـــس األمـــن إىل بياناتـــه وقراراتـــه الـــسا”    

 بيـساو وعـن     -ويالحظ آخر تقرير صادر عن األمني العام بـشأن التطـورات يف غينيـا               
ويعيـد  ). S/2009/552(أنشطة مكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء الـسالم يف ذلـك البلـد         

  .اجمللس تأكيد دعمه ملواصلة اجلهود من أجل توطيد السالم يف ذلك البلد
ــات ويرحـــب جملـــس األمـــ ”     ــرت يف   ن باالنتخابـ ــيت جـ ــسلمية الـ ــية الـ الرئاسـ

، وتنصيب الرئيس مـالم باكـاي سـاهنا يف          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٦يونيه و   /حزيران ٢٨
وحيــيط اجمللــس علمــا أيــضا بــالتزام الــرئيس مبكافحــة اإلفــالت مــن   . ســبتمرب/ أيلــول٨

ويكـرر  . يـة العقاب، وتشجيع املصاحلة الوطنية، وحتقيـق التنميـة االقتـصادية واالجتماع      
 -اجمللــس تأكيــد وجــوب محايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية لــشعب غينيــا   

 بيـساو جمـددا علـى كفالـة الوفـاء           -وحيث القوات املسلحة لغينيـا      . بيساو محاية كاملة  
  . التام بالتزامها باحترام السلطات املدنية والتقيد بالنظام الدستوري

زام اجلمعيـة الوطنيـة عقـد مـؤمتر وطـين           وحييط جملس األمن علمـا أيـضا بـاعت        ”    
أسـباهبا وسـبل منـع نـشوهبا وتـسويتها          :  بيـساو  -الرتاعـات يف غينيـا      ”بشأن موضـوع    

، ويــشدد علــى ضــرورة إجــراء حــوار سياســي جــامع، يهــدف إىل كفالــة    “وعواقبــها
  . املصاحلة الوطنية يف البلد
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ن وسـيادة القـانون     ويكرر جملس األمن تأكيد أمهية توطيد الدميقراطية واألمـ        ”     
واملصاحلة الوطنية ومكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب مـن أجـل كفالـة الـسالم الـدائم يف             

وحييط علما، يف هذا الصدد، باملـشاورات اجلاريـة بـني األمـم املتحـدة               .  بيساو -غينيا  
واالحتاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان الناطقـة                   

 بيــساو، بنــاء علــى طلبــها، يف -يــة، مــن أجــل تقــدمي املــساعدة حلكومــة غينيــا  بالربتغال
إجــراء حتقيقــات موثوقــة وشــاملة وعاجلــة يف االغتيــاالت الــسياسية الــيت حــصلت يف    

ويــدعو . ، وذلــك وفقــا للمعــايري الدوليــة٢٠٠٩يونيــه /مــارس وحزيــران/شــهري آذار
لعمليــة، ويناشــد املنظمــات  بيــساو إىل التعجيــل هبــذه ا-جملــس األمــن حكومــة غينيــا  

  .اآلنفة الذكر واجملتمع الدويل ككل، تقدمي الدعم لتحقيق هذه الغاية
 بيـساو،   -ويشدد جملس األمن على التحديات اليت تواجهها حكومـة غينيـا            ”     

ــسؤولية      ــة وروح امل ــة واملهني ــن بالفعالي ــسام قطــاع األم ــة ات ويؤكــد . وال ســيما لكفال
رة السعي إىل وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة إلصـالح           اجمللس، يف هذا الصدد، ضرو    

ويكرر اجمللـس   . قطاع األمن تتسم بالفعالية والشمول وحتظى بدعم الشركاء الدوليني        
 بيـساو ومكتـب األمـم    -تأكيد طلبه إىل األمني العام، من خالل ممثله اخلاص يف غينيا           

 أجل كفالـة التنـسيق الفعـال         بيساو، من  -املتحدة املتكامل لدعم بناء السالم يف غينيا        
 بيــساو، آخــذا -للــدعم الــذي يقدمــه اجملتمــع الــدويل إلصــالح قطــاع األمــن يف غيينــا 

بعــني االعتبــار العمــل الــذي قــام بــه بالفعــل االحتــاد األورويب وســائر اجلهــات الدوليــة   
  .الفاعلة يف هذا امليدان

ات الـضرورية يف إطـار       بيساو علـى اختـاذ اإلجـراء       -وحيث جملس األمن حكومة غينيا      ”   
 بيساو التنفيذية ملكافحة املخدرات وخطة عمل اجلماعة االقتصادية لـدول  -خطة غينيا  

ويالحـظ  . غرب أفريقيا ملكافحة االجتـار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة يف غـرب أفريقيـا               
 بيساو ما زالت تعاين من اهلشاشة الشديدة ال سـيما           -اجمللس كذلك أن احلالة يف غينيا       

نتيجة الزدياد االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة ازديادا ميكن أن يهدد استقرار املنطقـة        
ويف هــذا الــسياق، يرحــب اجمللــس . ويــستوجب التــصدي لــه بنــهج املــسؤولية املــشتركة

رز يف تنفيذ مبادرة ساحل غرب أفريقيا اليت تشارك فيها اجلماعـة االقتـصادية              بالتقدم احمل 
لدول غرب أفريقيـا، ويـشيد مبكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وإدارة                   
عمليات حفـظ الـسالم، وإدارة الـشؤون الـسياسية، واملنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة،                  

االجتـار باملخـدرات يف غـرب أفريقيـا، ويناشـد الـشركاء       دعما ملكافحة اجلرمية املنظمـة و   
الدوليني مواصلة تقدمي الدعم هلذه الشراكة وجلهود الـسلطات الوطنيـة مـن أجـل تعزيـز                 

ــ يف ذلــك إنفــاذ القــوانني ومراقبــة   الــداخلي، مبــا شطة املتعلقــة حبفــظ النظــام واألمــن األن
  .احلدود، يف إطار عملية إصالح قطاع األمن
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لس األمن اجملتمع الدويل توفري الدعم املالئم ويف الوقـت املناسـب            ويناشد جم ”    
ــاء الـــسالم يف غ  ــتراتيجي لبنـ ــار االسـ ــا لتنفيـــذ اإلطـ ــه يف  -ينيـ  بيـــساو، الـــذي اعتمدتـ

 جلنة بناء السالم، مبا يف ذلك اجلزء املتعلق باملـشاريع           ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين األول  ١
بنــاء عالقــات متــآزرة فيمــا بــني اجلهــات  وحيــيط اجمللــس علمــا بأمهيــة . الــسريعة األثــر

وحيـــيط علمـــا كـــذلك باألعمـــال التحـــضريية لالســـتعراض األول لإلطـــار       . املاحنـــة
ويكـرر جملـس األمـن    .  بيـساو، ويتطلـع إىل إمتامـه   -االستراتيجي لبناء السالم يف غينيا   

  .لسالم بيساو التابعة للجنة بناء ا-تأكيد دعمه لعمل التشكيلة القطرية اخلاصة بغينيا 
ــالتخطيط اجلــاري لتحــول مكتــب األمــم املتحــدة     ”     ويرحــب جملــس األمــن ب

 كـانون  ١ بيـساو إىل املكتـب املتكامـل لبنـاء الـسالم يف       -لدعم بنـاء الـسالم يف غينيـا         
، ويتطلع إىل إعداد إطـار اسـتراتيجي متكامـل يف الوقـت املناسـب،          ٢٠١٠يناير  /الثاين

ط مرجعية مناسبة لقياس وتتبـع التقـدم احملـرز          يشمل خطة عمل استراتيجية مزودة بنقا     
  .يف تنفيذ الوالية اجلديدة للمكتب

ويكــرر جملــس األمــن تأكيــد أمهيــة البعــد اإلقليمــي يف تــسوية املــشاكل الــيت  ”    
 بيساو ويرحب، يف هـذا الـصدد، بالـدور الـذي تـضطلع بـه اجلماعـة                  - تواجهها غينيا 

فريقـي ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة          االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األ        
  .“واالحتاد األورويب يف عملية بناء السالم يف ذلك البلد

  


