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 األمـم  مكتـب  أنـشطة  وعـن  بيـساو  - غينيـا  يف التطورات عن العام األمني تقرير    
  البلد ذلك يف السالم لبناء املتكامل املتحدة

  
  مقدمة  - أوال  

 اجمللـس  إيلّ طلـب  الـذي  )٢٠٠٩( ١٨٧٦ األمـن  جملـس  قرارب عمال التقرير هذا قدمُي  - ١
 املتحــدة األمــم مكتــب إنــشاء يف رزاحملــ التقــدم عــن أشــهر أربعــة كــل تقريــرا قــدمأ أن مبوجبــه
ــاء املتكامــل ــسالم لبن ــا يف ال ــساو - غيني ــذ ويف بي ــرار تنفي ــذكور الق ــاول .امل ــذا ويتن ــر ه  التقري
 فربايـر /شـباط  ٢٦ ؤرخاملـ  )S/2010/106( ألخـري ا تقريـري  منـذ  جـرت  الـيت  الرئيسية التطورات
٢٠١٠. 

  
   السياسية التطورات  - ثانيا  

ــوتر زاد  - ٢ ــسياسيا الوضــع يف الت ــين ل ــا يف واألم ــساو - غيني ــرة خــالل بي ــشمولة الفت  امل
 وبـدأ  .همابينـ  فيماو والعسكرية املدنية تنيالقياد داخل خطرية انقسامات حدوث مع بالتقرير،
 للجمعيـة  الثانيـة  العادية الدورة تسبق اليت رحلةامل يف السطح على جمددا طفوي السياسي التوتر
 حـزب  شـن  حـني  ،مـارس /آذار ١٨ إىل فربايـر /شـباط  ١٨ مـن  الفتـرة  يف انعقدت اليت ،الوطنية
 بـاإلدارة  جونيـور  غـوميز  كـارلوس  الوزراء رئيس فيها همُت ا  محلة املعارض االجتماعي التجديد
 ضغطالـ  املعارضـة  ومارسـت  .البالدبـ  األمـن  انعـدام  يف بـاللوم  عليه لقيأو احلكم لشؤون السيئة

 اسـتقالل  لتحقيـق  األفريقـي  احلـزب  داخـل  فـات اخلال اسـتغالل  توحاول الوزراء، رئيس قالةإل
 دعـوة  إىل سـاهنا  باكـاي  مـاالم  الـرئيس  وضـع ال هـذا  دفـع  وقـد  .احلـاكم  األخـضر  والرأس غينيا
 الـسياسي،  االسـتقرار  عـدم  مـن  جديـد  منـاخ  خلـق  تجنـب ل واملعارضـة  احلـاكم  احلـزب  اتقياد

  .ساوبي - غينيا يف التنمية على ذلك، من بدال ،والتركيز
 الــسابق للــرئيس والــسلمية الطوعيــة املغــادرة ســبل بــشأن املفاوضــات وصــول أن كمــا  - ٣

 املتحـدة  األمـم  قـر مل ،توشـتو  نـا  بوبـو  يكـو ريأم خوسـيه  حبـري  عميـد ال البحرية، القوات ألركان
 سـلبا  أثـرت  مـسدود  طريـق  ىلإ ،٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٨ منـذ  وءلجـ ال طلب حيث
 ٢٠١٠ ينــاير/الثــاين كــانون ٨ اتفــاق مــن الــرغم وعلــى .واألمنيــة الــسياسية احلالــة علــى أيــضا
 فيهـا  شـارك  الـيت  الالحقـة  املناقـشات  أن إال املتحـدة،  واألمم بيساو - غينيا حكومة بني عقَّاملُو
 وطـوال  .حامسـة  غـري  ظلـت  الطوعيـة  مغادرتـه  لتسهيل الوطنية والسلطات خوسيه حبري عميدال

 احلــساسة، املــسألة هــذه بــشأن تــوافقي حــل ادالجيــ جهــوده اخلــاص ممثلــي واصــل الفتــرة، هـذه 
 وجهـات  يف الخـتالف ل كـان و .أبريـل /نيـسان  ١ أحداث قبل انفراج اىل التوصل يتم مل ولكن
 حبــري عميــدال قــضية يف جونيــور غــوميز الــوزراء ورئــيس ســاهنا اجلمهوريــة رئــيس بــني النظــر
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ــا بوبــو  جانــب مــن تكــررةامل تنــداءاال تتحقــق ومل .الــسياسية البيئــة علــى ســليب أثــر توشــتو ن
   .أبريل/نيسان يف إال الزعيمني بني ومنتظم حقيقي حوار إجراء أجل من الدوليني الشركاء

 بـني  املـسلحة  القـوات  قيادة داخل أيضا الظهور إىل الفاتاخل عادت ذلك غضون ويف  - ٤
 أنطونيـو  اللـواء  ونائبـه  انـدوتا،  زامـورا  خوسـيه  حبـري  عميدال نائب العامة، األركان هيئة رئيس

 قـام  عنـدما  ،٢٠١٠ فربايـر /شـباط  هناية منذ سيما وال بينهما، التوترات عمقتت وقد .إندجاي
 ،لنائبـه  املـوالني  العسكريني الضباط من لعديدل تناوب عملية بإجراء العامة االركان هيئة رئيس
 الــرئيس وصــرح .الـوزراء  ورئــيس اجلمهوريـة  رئــيس مـن  كــل نظـر  علــى املـسألة  عــرض الـذي 
ــهبأ ســاهنا ــرر ن ــدفاع جمللــس اجتمــاع عقــد ق ــاريخ واألمــن ال ــسان ٥ بت ــل/ني  هــذه عاجلــةمل أبري
  .القضايا

 األركــان هيئــة رئــيس نائــب أوامربــ تعمــل قــوات قامــت أبريــل،/ننيــسا ١ يف ،لكــنو  - ٥
 إضـافة  العامـة  األركـان  هيئـة  رئـيس  لااعتقـ بو املسلحة القوات قيادة مقر على ةسيطربال العامة
ــد العــسكرية، باراتاالســتخ رئــيس إىل ــالو ســامبا العقي  رئــيس العــسكريون احتجــز كمــا .دي

 الـرئيس  مـن  تدخلب قليلة ساعات بعد عنه فرجأُ ولكن قصرية، لفترة ،جونيور غوميز ،الوزراء
 نائـب  مـن  أوامربـ  ،نيسلحاملـ  نيعـسكري ال عناصـر ال مـن  مخـسةٌ  شق ذلك، إىل باإلضافةو .ساهنا
 بيـساو،  يف املتحـدة  األمـم  مقـر  إىل اليـوم  ذلـك  نفـس  يف مطـريقه  العامـة،  األركـان  هيئة رئيس
 املتحـدة  األمـم  مـبىن  غـادر  الـذي  ،توشـتو  نـا  بوبـو  حبـري  عميـد ال عـن  الفـوري  اإلفـراج  واوطلب
  .سلمي حنو علىو طوعا املكان يغادر بأنه يفيد بيان على التوقيع بعد ذلك عقب
ــرفضل عــادي وغــري مــسبوق غــري عــرض يفو  - ٦  مــن ةتخــذملا اتراءجــلإل مــاهريياجل ل

 عـن  للتعـبري  اليـوم،  نفس يف الوزراء رئيس مكتب خارج كبريةٌ حشوٌد تجتمع ،اجليش جانب
 لكـثريٍ  وبالنـسبة . الدسـتوري  لنظـام ل املسلحة القوات خرق مستنكرةو املدنية للسلطات دعمها
 مزيـد  منـع  علـى  املدنية السلطات مع للتضامن ماهريياجل العرض هذا ساعد فقد املراقبني، من
 هيئــة رئــيس نائــب وجههــا الــيت املتكــررة التهديــدات رغمبــو. األمــين الوضــع يف التــدهور مــن

 سـراح  قالطـ إ بعـد  إال تفـرق ت مل احلـشود  أن إال املـدنيني،  ضد القوة استخدامب العامة األركان
  .ديارهم إىل العودةب هلم تهناشدمو الوزراء رئيس

 الـدويل  اجملتمـع  جانـب و بيـساو  - غينيـا  يف ينخرآلا نيالوطني املصلحة أصحاب وأدان  - ٧
 يـدعو  بيانـاً  ُتأصـدرْ  أبريـل، /نيـسان  ١ يفو .اجلـيش  لبَـ ِق مـن  القـانوين  غـري  اإلجـراء  هـذا  بقوة
 واحلفـاظ  السلمية بالوسائل اخلالفات حل إىل بيساو - غينيا يف والسياسية العسكرية اتالقياد
 جانبـه،  من اخلاص ممثلي نددو .القانون ةسياد احترام كفالة عن فضال الدستوري، النظام على

ــهاك ــوات بانت ــسلحة الق ــة امل ــارامل حلرم ــة ق ــم التابع ــاد مــن وطلــب املتحــدة لألم ــة تنيالقي  املدني
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 رئـيس  علـى  بـالقبض  يتعلـق  فيما فورية إجراءات واختاذ توضيحات تقدمي البالد يف والعسكرية
 مــن كــلٌ أدان كمــا .اآلخــرين طالــضباو العامــة األركــان هيئــة رئــيس واعتقــال الــوزراء جملــس
 ليلـــة وأثنــاء  .املـــسلحة للقــوات  القــانوين  غـــري التــصرف  الــوزراء  ورئـــيس اجلمهوريــة  رئــيس 

 انتـهاك  بـشأن  اخلـاص  ملمثلـي  اعتـذاره  العامـة  األركـان  هيئـة  رئـيس  نائب أبلغ ،أبريل/نيسان ١
 التـايل،  اليـوم  يفو .املـسلحة  القـوات  مـن  عناصـر  يـد  علـى  املتحدة لألمم التابعة األماكن حرمة
 الـسكان  ىلإو الـوزراء  جملـس  رئـيس  إىل عالنيـة  أيـضا  العامـة  األركـان  هيئـة  رئيس نائب اعتذر
 رئيسلــ وجيزالــ الحتجــازا عــن ،اخلــصوص وجــه وعلــى املــسلحة، القــوات ســلوك عــن عمومــا
 عمـال األ مـن  الـرغم  وعلـى  .الـسابق  اليـوم  يف هبـا  صـرح  الـيت  التهديـدات  عـن و ،الوزراء جملس
 لحكومـة ل خـضوعها  تأكيـد  اجلـيش  قيـادة  كـررت  املـسلحة،  القـوات  جانـب  مـن  قانونيةال غري
  .الدولة ؤسساتملو
 االقتـصادية  اجلماعـة  قيـادة  مـع  وثيـق  بـشكل  األزمـة،  طـوال  ،اخلـاص  ممثلـي  عمـل  وقد  - ٨

 وكـذلك  بالربتغاليـة،  الناطقـة  البلـدان  مجاعـة  ومـع  ،يفريقـ األ االحتـاد  معو أفريقيا، غرب لدول
 يف مـساعدة لل امليـدان  يف املتحـدة  األمم يف األعضاء الدول من وغريه األورويب الحتاد يممثل مع
 مـن  طلـب  علـى  بناءو أبريل،/نيسان ٤ يفو .الدستوري النظام على واحلفاظ الوضع تفاقم منع

 اجلماعـــة للجنـــة املؤقـــت والـــرئيس األفريقـــي االحتـــاد مفوضـــية رئـــيس ســـافر اخلـــاص، ممثلـــي
 يف والعـسكرية  املدنية تنيالقياد مع مشاورات إلجراء بيساو ىلإ أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 بالربتغاليـة،  الناطقـة  البلـدان  ماعـة جل التنفيـذي  األمـني  ،ماجتماعـاهت  خـالل  ،ليهمإ انضمو .البلد
 أحـداث  بـشدة  وفـد ال أعـضاء  نادوأ .بيـساو  - وغينيـا  أفريقيـا  لغـرب  نياخلاص يلَمثُِّم وكذلك

 البلـد  هـذا  يف الدميقراطيـة  للعمليـة  خطـرية  انتكاسـة  شكلت أهنا على أصروا يتال أبريل/نيسان ١
 القيـادة  ديستعيـ  أنو دنية،امل لقيادةل عاضاخ يظل ألن اجليش ودعوا. اإلقليمية دون املنطقة ويف

 مـع  للعمـل  املـستوى  رفيـع  عـسكري  وفد رسالإ أيضا واوعرض ة،الشرعي العسكرية والسيطرة
  .والتنفيذية اهليكلية القضايا حل على املسلحة القوات قيادة
 بـشدة  سـاهنا  الـرئيس  أدان أبريـل،  /نيـسان  ١٠ بتـاريخ  بأسـرها  لألمـة  موجـه  بيان يفو  - ٩

 قـد  الـبالد  كانـت  وقـت  يف وقعـت  أهنـا  إىل مـشريا  أبريـل،  /نيسان ١ يوم وقعت اليت األحداث
 مــن كــان أنــه إىل اروأشــ .االقتــصادي والنمــو الــسياسي االســتقرار مــن اًقــدر فيــه حتقــق أتبــد

 دعـم  مواصـلة  علـى  الـدويل  اجملتمـع  وحـث  املؤسـسي،  احلـوار  طريـق  عـن  املشاكل حل املمكن
 بـالغ  واجبا ذلك باعتبار واألمن الدفاع قطاعي إصالح إىل احلاجة على وشدد .بيساو - غينيا

  .املدنية للسلطات خاضعة تكونو وعملية، مهنية كفاءة ذات مسلحة قوات إلنشاء األمهية
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ــة رئــيس بــدأ الحــق وقــت يفو  - ١٠  بــشأن منتظمــة مــشاورات الــوزراء ورئــيس اجلمهوري
 نائـب  أيـضا  وشـارك  .املـسلحة  القـوات  قيـادة  يف الـراهن  املأزق من اخلروج كيفية منها مسائل
 وازاةمبــو .املــشاورات تلــك يف خــريناآل ضباطالــ وكبــار املــسلحة القــوات أركــان هيئــة رئــيس
 ،العـسكريني  مـن  النطاق واسعة شرحية مع مشاورات إجراء يف يةاجلمهور رئيس استمر ذلك،

 الرتاعـات  منـذ  متـت  الـيت  العـسكرية  الـتطهري  عمليـات  جراء هتميشهم مت الذين أولئك مفيه نمب
 املـسار  علـى  لبقـاء ل احلاجـة  إىل لدعوةل ذلكو ،١٩٩٩-١٩٩٨ الفترة  يف حدثت اليت املسلحة

 قـادة  مـع  مـشاورات  الـرئيس  أجـرى  كمـا  .واألمـن  لـدفاع ا قطاعيل اسماحل صالحاإل تنفيذ يف
 مـن  التقليـل  إىل سـعى  االجتماعات، تلك وخالل .املدين اجملتمع ومنظمات السياسية األحزاب

 نيالعـسكري  ركَّـ وذَ الـوزراء،  رئـيس  وبـني  بينـه  خطـرية  خالفـات  حدوث حول شائعاتال أمهية
 .امـ احترامه جيـب  لـذا  ،التـشريعية  االنتخابـات  عـن  تـان جتان تها،شـرعي و ،ةيـ احلكوم ادةيـ قال بأن
 األزمـة  وراء الكامنـة  ألسـباب ل احلكومـة،  مـع  ،ىتـصد ي بـأن  الـرئيس  تعهـد  ،نفـسه  الوقت ويف

 الـدفاع  وزراء مـع  مـايو /أيـار  أوائـل  يف االجتماعـات  من سلسلة وعقد .املسلحة القوات داخل
 املــسلحة، القــوات ادألفــر واملعيــشة العمــل ظــروف لتحــسني فوريــةال تــدابريال ملناقــشة واملاليــة،

  .عسكريةال لثكناتل ةالعاجل التأهيل إعادة ذلك يف مبا
 اجتمـاعهم  يف أفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتصادية لجماعةل العامة ركاناأل رؤساء وافقو  - ١١
 وفـدٍ  إرسـال  علـى  أبريـل، /نيـسان  ١٥ إىل ١٣ مـن  الفتـرة  يف بـنني،  كوتونـو،  يف عقـدوه  الذي
 وغانـا  األخـضر  الـرأس و توغـو  يف العامـة  ركـان ألا رؤساء من فمؤل بيساو، إىل املستوى رفيع

ــا ــام .وليربي ــدال وق ــعال وف ــادةب ،املــستوى رفي ــة رئــيس قي  املــسلحة للقــوات العامــة األركــان هيئ
ــة،  املــصلحة أصــحاب مــع واجتمــع مــايو/أيــار ٨ إىل ٤ مــن الفتــرة يف بيــساو ةاريــزب الليربي
 .البلـد  خـارج  كـان  الـذي  الـوزراء  رئـيس  سـتثناء با والـدويل،  الـوطين  الصعيدين على الرئيسيني

ــدال حــثو ــعال وف ــادة املــستوى رفي ــاع علــى املــسلحة القــوات قي ــ عــن االمتن  ميكــن أعمــال ةأي
ــزاما علــىو الدســتوري، النظــام تقــوض أن ــ اللت ــدفاع قطــاعي يف حامســة إصــالحات إجراءب  ال

  .الدوليني الشركاء من املستمر الدعم مع واألمن،
 علــى أفريقيــا غــرب لــدول االقتــصادية لجماعــةل العامــة ركــاناأل ســاءرؤ أيــضا شــدد  - ١٢

 معاجلـة  وأمهيـة  األمـن،  قطـاع  إصـالح  مفهـوم  بـشأن  اجلـيش  قيـادة  توعية يف االستمرار ضرورة
 تاإلفـال  ظاهرة تفشي من ذلك عن ينتج ماو والعسكرية، املدنية نيالسلطت بني املعقدة العالقة
 أبريـل، /نيـسان  ١ يف ارُتِكبـت  الـيت  تلـك  هافي مبا اجليش، بهايرتك اليت األفعال على العقاب من

 .البلــد اســتقرار علــى والفــساد املنظمــة واجلرميــة املخــدرات لتــهريب اخلطــرية اآلثــار عــن فـضال 
 تـدابري  اختـاذ  عن فضال ،األمن قطاع إصالح جمال يف استباقية توعية محلة تنفيذ أن لوفدا ورأى

 وحـدات  نـشر ب أيـضا  الوفـد  وأوصـى  .انحامس أمران كرية،العس الثكنات يف األوضاع لتحسني
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 القـومي  ألمـن ا مؤسـسات  وتوجيه لتدريب أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة رعاية حتت
  .البلد يف املدنية السلطات محاية عن ةاملسؤول بيساو - غينيا يف
ث الـيت جـرت يف    ورّدت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب الفعـل بقـوة إزاء األحـدا              - ١٣
أبريل فدعت الرئيس ورئيس الوزراء إىل تيسري اإلفراج الفـوري وغـري املـشروط عـن                / نيسان ١

ودعـت أيـضا إىل   . رئيس هيئة األركان العامـة، بانتظـار البـدء بعمليـة قـضائية حـسب األصـول          
يـل،  أبر/ نيـسان  ١اختاذ إجراءات تأديبية ضد أولئك املسؤولني عن انتهاك النظام الدستوري يف            

وإىل إبداء السلطات الوطنية اللتزام قوي وحقيقي باملضي قـدما باإلصـالحات الرئيـسية، ومـن             
ــاع األمــــن   ــمنها إصــــالح قطــ ــة إىل   . ضــ ــسلطات الوطنيــ ــضا الــ ــاد األورويب أيــ ــا االحتــ ودعــ

وأيـدت هـذا املوقـف الحقـا تـشكيلة          . يتسم تعيني قيادة القـوات املـسلحة باملـصداقية         أن كفالة
لتابعـة للجنـة بنـاء الـسالم، الـيت قـررت تأجيـل املناسـبة الرفيعـة املـستوى بـشأن                     بيساو ا  -غينيا  

 بيــــــساو املقــــــرر تنظيمهــــــا يف نيويــــــورك يــــــوم  -إصــــــالح القطــــــاع األمــــــين يف غينيــــــا 
  . ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩
ــسية إىل       - ١٤ ــشواغل الرئي ــون ال ــدوليون علــى األرض ينقل ــشركاء ال وظــل ممثلــي اخلــاص وال

عــدم توقــع حتقيــق أي مكاســب : وتــشمل هــذه الــشواغل مــا يلــي.  بيــساوالــسلطات الوطنيــة يف
أبريل، كما يتعني علـى الـسلطات   / نيسان١سياسية من انتهاك النظام الدستوري الذي جرى يف        

الوطنية أن تربهن علـى التزامهـا باملـضي قـدما باإلصـالحات الرئيـسية، مبـا فيهـا اإلصـالحات يف                       
لــرئيس ورئــيس الــوزراء حمــاورين ذوي مــصداقية يف قيــادة  قطــاع األمــن؛ وال بــد مــن أن يعــني ا 

القــوات املــسلحة؛ وينبغــي احتــرام األمــن وحــق رئــيس هيئــة األركــان العامــة احملتجــز والــضباط    
  .أبريل يف حماكمة عادلة وقانونية/ نيسان١اآلخرين الذين ألقي عليهم القبض يف 

ن املبـادرات الدبلوماسـية لكفالـة      وملعاجلة هذه الشواغل، باشـر الـرئيس سـاهنا سلـسلة مـ              - ١٥
أبريل، سافر إىل أنغوال إلجراء     / نيسان ٨ويف  .  بيساو -استمرار مشاركة اجملتمع الدويل يف غينيا       

مـــشاورات مـــع الـــرئيس خوزيــــه إدواردو دوس ســـانتوس بـــشأن عــــدد مـــن املـــسائل منــــها        
 زيـارة متابعـة قـام       ومت توقيـع اتفـاق تعـاون عـسكري ثنـائي خـالل            . التدريبية العسكرية  املساعدة

ــا ــا   هبـ ــدفاع يف غينيـ ــرة مـــن  -وزيـــر الـ . أبريـــل/ نيـــسان١٨ إىل ١٤ بيـــساو إىل أنغـــوال يف الفتـ
مستشاره الدبلوماسي ونائـب رئـيس هيئـة األركـان العامـة إىل طـرابلس، يف         الرئيس ساهنا  وأوفد
. القـذايف أبريل، إلجراء مشاورات مـع املـسؤولني الليبـيني بـدعوة مـن الـرئيس                /نيسان ٢٥ و ٢٤

 بيـساو   -ونتيجة لذلك، تعهد املسؤولون الليبيون بتقدمي الـدعم لتجهيـز القـوات املـسلحة لغينيـا                 
مايو، أوفد الرئيس ساهنا املتحدث بامسه إىل الربتغال، وسافر هو          / أيار ٦ويف  . باملعدات وتدريبها 

حات اجلاريـة   مايو لطلب الـدعم لإلصـال     / أيار ١٣ و   ٩شخصيا إىل الرأس األخضر والسنغال يف       
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مايو، قـام وزيـر خارجيـة الربتغـال بزيـارة ليـوم واحـد إىل بيـساو إلجـراء                    / أيار ١٤ويف  . يف البلد 
  .مشاورات مع الرئيس ساهنا

وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أحرز تقدم بطيء ولكنه مشجع يف األعمـال التحـضريية                - ١٦
وتقـرر حاليـا عقـد هـذا املـؤمتر الـوطين يف             . وطنيـة ملبادرة املـؤمتر الـوطين الـيت اقترحتـها اجلمعيـة ال           

، وسـوف تـسبقه سلـسلة مـن املـشاورات التحـضريية علـى نطـاق               ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٢٠
 بيـساو املقـيمني     -البلد، مبا فيها مشاورات مع قوات الدفاع واألمن، وأخرى مع مـواطين غينيـا               

ــارس /ويف آذار. يف اخلــارج ــم ٢٠١٠م ــدت إدارة األم ــبريا    ، أوف ــسياسية خ ــشؤون ال  املتحــدة لل
استشاريا توىل تقدمي املـساعدة التقنيـة للجنـة التحـضريية للمـؤمتر الـوطين وتيـسري معتكـف بـشأن                 

مـارس وبتمويـل مـن برنـامج األمـم      / آذار٣١ إىل ٢٩االستراتيجية واملنهجية ملدة ثالثـة أيـام مـن         
تفـاهم بـني أعـضاء اللجنـة التحـضريية          وجنح هذا املعتكف يف توضيح وتنـسيق ال       . املتحدة اإلمنائي 

. بشأن اجلوانب بالغة األمهية يف املفهوم العام، واألهداف، والنتائج املتوقعة، والشكل، واملنهجيـة            
واستعرضت حلقة العمل أيضا مبادرات احلوار السابقة واجلارية مبا فيها مبادرة احلوار التشاركي 

ــسالم ” ــوت الـ ــشعبية، و  “ صـ ــد الـ ــستوى القواعـ ــى مـ ــستفادة    علـ ــدروس املـ ــد الـ ــك لتحديـ ذلـ
  . الفضلى واملمارسات

  
  اجلوانب العسكرية  -ثالثا   

وال يــزال . أبريــل، ال تــزال احلالــة العــسكرية واألمنيــة متــوترة / نيــسان١منــذ أحــداث   - ١٧
رئيس هيئة األركان العامة حمتجزا يف ثكنات مانسوا، معقل نائب رئيس هيئـة األركـان العامـة                 

وبعد شهرين تقريبا من إلقـاء القـبض علـى رئـيس            . على املؤسسة العسكرية  الذي يسيطر فعليا    
هيئة األركان العامة، وعلى الرغم من الضمانات اليت أعطاهـا الـرئيس سـاهنا إىل ممثلـي اخلـاص                   
بأن رئيس هيئة األركان العامة سوف حياكم قريبا بصورة قانونية، مل يتخـذ املـدعي العـام بعـد                   

  .أي إجراءات هبذا الشأن
املـدعي  علـى     رمسيـاً  رئـيس هيئـة األركـان العامـة       نائـب    عـرض  أبريـل، /نيسان ١٢ويف    - ١٨

يف إخفـــاء الـــضلوع  األركـــان العامـــة بـــاالختالس، و هيئـــة رئـــيس املوجهـــة ضـــدالتـــهمالعـــام 
القـوات املـسلحة      خالل عملية ملكافحة املخـدرات، وحماولـة تقـسيم         حجزها  مت اليت املخدرات

األركـان العامـة أيـضاً هتمـة الـسماح بتـدخل دوائـر               هيئـة     إىل رئـيس   ووجهـت  . بيساو -لغينيا  
ويف هذه األثنـاء، تـشري مـصادر أخـرى          .االستخبارات العسكرية يف أنشطة األحزاب السياسية     

 بتحقيـق عـسكري     اناألركان العامة واحتجازه قـد يرتبطـ      هيئة  إىل أن إلقاء القبض على رئيس       
نقــل خمــدرات غــري مــشروعة يف جنــوب البلــد يف      بــشأن هبــوط طــائرة يــزعم بأهنــا ت    باشــره 
ــارس /آذار  .تــورط عــدد مــن كبــار الــضباط العــسكريني فيهــا      ب أفــادت التقــارير و، ٢٠١٠م
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األركـــان العامـــة إىل الربتغـــال يف هيئـــة وباإلضـــافة إىل ذلـــك، وأثنـــاء زيـــارة قـــام هبـــا رئـــيس  
ار باملخـدرات داخـل    التزامه بإصالح قطاع األمن ومكافحة االجت  تأكيد مارس، كرر /آذار ٢٢

   .القوات املسلحة
ويعـزى   .ورئيس الوزراء مسألة قيادة القوات املسلحة  الرئيس  وال يزال يتعني أن يعاجل        - ١٩

 أساساً إىل الصعوبات اليت تواجههـا الـسلطات الوطنيـة لتحديـد مرشـحني مـن                  يف ذلك  التأخري
هليكلــة وحتــديث القــوات  عمليــة إعــادة الإلشــراف علــى تفــويضذوي اخلــربات واملــؤهالت وال

. ثقـــة الـــسلطات املدنيـــة واملؤســـسة العـــسكريةممـــن حيظـــون، يف الوقـــت نفـــسه، باملـــسلحة، و
د منــــذ  خــــارج البلــــيوجــــدرئــــيس الــــوزراء الــــذي هــــذا الترشــــيح جيــــب أن يقــــدم  كمــــا
  هيئـة  تت اجلمعية العامة على إلغـاء منـصب رئـيس         أبريل، صوَّ / نيسان ٤ويف   .أبريل/نيسان ٢٤

 حبكم الواقـع،  الشاغل احلايل هلذا املنصب الذي يسيطر     فموق ديعقِّامة، وهو قرار    األركان الع 
   .أبريل/ نيسان١على القوات املسلحة منذ 

ــق يف أحــداث     وباإلضــافة إىل ذلــك،   - ٢٠ ــة التحقي ــة الوطني ــة الدائمــة للجمعي طلبــت اللجن
عــدَّ علــى أُا التقريــر هــذأن  رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة مــايو اعتــرب/ أيــار١٧يف أبريــل، و/نيــسان ١

ت أبريـل، قـرر   /نيسان ٨ويف   .، وقرر أن يترك للقضاء إثبات الوقائع وحتديد املسؤوليات        عجل
 املالية للواليات املتحدة حتديد الرئيس احلايل ألركان سالح الطريان، اللواء ابراهيما بابـا              وزارة

ومـن املـرجح    . خمـدرات زعيمـي عـصابات   باعتبارمهـا   بوبو نا تـشوتو،      عميد البحري كامارا وال 
 يف ضـالعون أهنـم   بـدعوى  آخرين من القوات املسلحةأفراد ضد مماثلة   إجراءات   اختاذأنه سيتم   

وسـوف يــؤدي ذلــك إىل   .أنـشطة غــري مـشروعة متــصلة باإلجتــار باملخـدرات واجلرميــة املنظمــة   
  . يةهلا تتسم باملصداق القوات املسلحة، يف حال عدم تعيني قيادة داخل التوتر تأجيج

  
  قطاع األمن وسيادة القانونإصالح   - رابعا  

ــدت   - ٢١ ــام   أكّـ ــيت قـ ــة الـ ــري القانونيـ ــال غـ ــسلحة يف    األعمـ ــوات املـ ــن القـ ــر مـ ــا عناصـ  هبـ
 .تـأخري  دون   أبريل مرة أخرى احلاجة إىل التعجيـل بإصـالح قطـاعي الـدفاع واألمـن              /نيسان ١

عـزمهم الراسـخ علـى      أكيـد   ت مـؤخراً ورئـيس الـوزراء وقـادة القـوات املـسلحة           الـرئيس و  وكرر  
 يف ذلـك القيـام فـورا بتحـسني        تنفيذ اإلصالح والعمل على اضطالع احلكومة مبـسؤولياهتا، مبـا           

  .  يف الثكناترديئةظروف العمل والعيش ال
لــدعم بنــاء الــسالم يف  وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، عمــل مكتــب األمــم املتحــدة    - ٢٢
خـرين علـى الـصعيدين الـوطين        اآلرئيـسيني   ال ةصلحملـ ا بيـساو عـن كثـب مـع أصـحاب            - غينيا

دعمــاً هلــذا وتعزيزهــا والــدويل إلعــادة حتديــد إطــار املــساعدة الــيت يقــدمها الــشركاء الــدوليون  
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ويف  ،٢٠١٠مـارس   /يف آذار  ويف ذلك الصدد، قدمت إدارة عمليات حفظ الـسالم         .اإلصالح
مفهومـاً ملتابعـة تـزامن      بيـساو، -غينيـا  ملكتب األمم املتحدة لدعم بناء الـسالم يف         دعمهاإطار  

وأصــحاب  ،الــسلطات الوطنيــةإىل إصــالح قطــاع األمــن إىل أســرة األمــم املتحــدة بأكملــها، و
واللجان واللجـان   يئات  اهلوكفاءة  تعزيز فعالية   هو   هذه األداة    الغرض من و. املصلحة يف بيساو  

 إدارة بــرامج يف جمــال  قطــاع األمــنإصــالحواهلياكــل املماثلــة املعنيــة بتنــسيق  الوطنيــة الرئيــسية
  .يف البلدإصالح قطاع األمن ومشاريع 

ــشاورات   - ٢٣ ــيت جــرت وخــالل امل ــشأن     ال ــدوليني ب ــوطنيني وال ــصلحة ال ــع أصــحاب امل  م
إصالح قطاع األمن، انتقدت السلطات الوطنيـة الـربامج الـسابقة لـشدة ضـيق نطاقهـا أو بـطء                    

نـه كـثرياً مـا يـتم     إ أيـضاً  قالـت و . أكثر النتـائج إحلاحـاً     حتقيقعلى  بالتايل  تنفيذها، وعدم قدرهتا    
 بيـساو،  -ولكفالـة جنـاح تنفيـذ إصـالح قطـاع األمـن يف غينيـا         . الوطنيـة سيطرةجتاهل مبـدأ الـ    

جمموعـة   بيـساو احلاجـة إىل حتقيـق         -حدد مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيـا           
ــادة  مــن ــا فيهــا زي ــسية، مب ــوطنيني، وضــمان مواصــلة   ســيطرة  العوامــل الرئي ــشركاء ال تقــدمي  ال
، وكــذلك االســتقرار الــسياسي واألمــن يف مجيــع  لــدعم واملــساعدة التقنيــة للــشركاء الــدولينيا

 بيـساو يف    -وسيعقد مكتب األمم املتحدة املتكامل حلقة عمـل للتوعيـة يف غينيـا               .أرجاء البلد 
عنـيني علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل      املستقبل القريب، مبـشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة امل     

 . واملوافقــة عليهــالتوســيع نطــاق قبــول خريطــة طريــق لتنفيــذ إصــالح قطــاعي الــدفاع واألمــن  
 ،أوليــة أيــضاً مــع الــشركاء الثنــائيني، وال ســيما أنغــوال والربازيــل والربتغــالاختــذت خطــوات و

بــذلك  كمــا أوصــى لتنفيــذ مــشاريع هتــدف إىل تــدريب مؤســسات اخلفــارة واألمــن الــداخلي،
األركان العامة للجماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا           هيئات  الوفد الرفيع املستوى لرؤساء     

تــوفري املــساعدة لتعزيــز القــدرات يف جمــال  لو، ٢٠١٠مــايو / بيــساو يف أيــار-الــذي زار غينيــا 
 .البحرية املراقبة

ياسة املشتركة لألمـن والـدفاع       بيساو يف سياق الس    -وزار وفد لالحتاد األورويب غينيا        - ٢٤
بعثـة متابعـة     إيفـاد  إلجراء مناقشات بشأن إمكانيـة       ،٢٠١٠مارس  /آذار ٣ إىل   ١يف الفترة من    

 حجمهـا  ختفـيض حاليـا   بشأن إصـالح قطـاع األمـن، الـيت جيـري            القائمة لبعثة االحتاد األورويب  
 بنـشاط ملتحـدة املتكامـل    مكتـب األمـم ا  يتعامـل و .من احملتمل أن تنسحب قبل هناية العام     اليت  و

تبــادل  مـع االحتــاد األورويب بــشأن املــسائل املتــصلة بإصــالح قطــاع األمــن، وال ســيما يف جمــال 
ــر          ــى األط ــة عل ــدعوة للموافق ــال ال ــدعم يف جم ــدمي ال ــيط وتق ــشأن التخط ــصلة ب ــات املف املعلوم

 قطاع األمـن     ذات الصلة بإصالح   القواننيووافقت اجلمعية الوطنية على جمموعة من       . القانونية
مايو، مبـا يف ذلـك التعـديالت الـيت أدخلـت علـى القـانون األساسـي                  /يف النصف األول من أيار    
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تعلقــة بــاحلرس الــوطين وشــرطة النظــام العــام   املقــوانني الوالرئيــسي املتعلــق بــالقوات املــسلحة،  
  .مايو/أيار ١٨ إىل الرئيس إلصداره يف القوانني توأرسل.  املعلومات األمنيةدوائرو

 بــارزاًوأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أحــرز مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل تقــدماً     - ٢٥
مـارس، شـارك    / آذار ١٣ويف   .الـشرطة النموذجيـة لـشرطة النظـام العـام         مراكـز   بشأن مشروع   

  الـشرطة النمـوذجي    ملركـز وضع حجر األساس    رئيس الوزراء وممثلي اخلاص يف احلفل الرمسي ل       
، وهو من أكرب الضواحي يف بيـساو، ممـا يـشكل اخلطـوة األوىل إلضـفاء الطـابع          ربايروميليتايف  

وأجنــزت عمليــة اختيــار  .شــرطة النظــام العــاماجملتمعيــة الــيت تقــوم هبــا  اخلفــارة املؤســسي علــى 
أبريـل واختـارت   / الشرطة النموذجي يف نيـسان    ملركزالضباط الذين سيشكلون املالك الوظيفي      

وباإلضافة إىل ذلـك،     . مرشحاً، من ضمنهم سبع نساء، وأيدت ترشيحهم       ٣٤وزارة الداخلية   
شرطة النظام العام ينبغـي إجنـازه حبلـول هنايـة           ل اإللكتروين للتدريب   ا مرفق يأويمت حتديد مرفق    

ــران ــه /حزي ــوزارة       .٢٠١٠يوني ــامج دعــم ل ــضاً برن وباشــر مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل أي
رتاهـة  متعلقـة بال   لـشرطة النظـام العـام، واسـتراتيجية          فـرز عملية  الداخلية من أجل إعداد وتنفيذ      

 اإلفـالت مـن     حلقـة كـسر   لمهيـة بالغـة     أب مجيعـاً    تتسموهي  وبرنامج حلماية الشهود،    ،  ساءلةاملو
استــضاف مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل حلقــة دراســية وطنيــة وكخطــوة متهيديــة،  .العقــاب

مـايو،  / أيـار ٢٦املـدعي العـام وقـوات الـشرطة يف         بشأن آليـات التنـسيق والتعـاون بـني مكتـب            
  . عملية اإلصالح زمخاً إجيابياًتعطي على نطاق واسع بأهنا اعُترف
 بيـساو بـشكل وثيـق مـع        -وعمل مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا            - ٢٦

 دعـــم املؤســـساتمـــن أجـــل أصــحاب املـــصلحة الـــوطنيني والـــشركاء الـــدوليني ذوي الـــصلة  
ــيم   ــة يف تعمـ ــاة احلكوميـ ــن   مراعـ ــاع األمـ ــالح قطـ ــة بإصـ ــسائل املتعلقـ ــواردة  ،املـ ــة الـ يف ورقـ

 . حاليـا  ا جتـري صـياغته    يت، الـ  ٢٠١٣-٢٠١١االستراتيجية املقبلة بشأن احلد من الفقر للفتـرة         
 بيـساو أيـضا تعاونـه مـع وزارة          -وعزز مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا                

 الـشرطة عمـل   تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف      املواجهة يف   التحديات  وقوف على   للالداخلية  
 العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس       عمنـ يف إطار سيما  ، واليف هذا اجملالوالفرص املتاحة   

، وبعـد مـشاورات موسـعة مـع          مـن جانبـه    برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي    ووضع  . والتحقيق فيه 
علـى مـدى    نيني والدوليني، مشروعا جديدا لدعم برامج سيادة القانون         أصحاب املصلحة الوط  

إمكانيـة   ماليني دوالر،    ٥املشروع، الذي خصصت له ميزانية تبلغ        وسييسر   .العامني القادمني 
 ويعزز املـشروع    .حلقة اتصال بني آليات العدالة الرمسية والتقليدية      وسيوفر   ،اللجوء إىل العدالة  

ستحدث تدريبا منهجيا للقضاة وأعضاء النيابة العامة واجلهات القانونيـة          أيضا حقوق املرأة، وي   
وقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أيـضا         .التخطيط والتنسيق يف هذا القطاع    وحيسن   ،الفاعلة
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إمنائيـة  دعم وزارة العدل كي تضع سياسـة وطنيـة وخطـة            من أجل   أداة للتخطيط االستراتيجي    
 .  بالتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة هلمالة ستوضع الصيغة النهائيةقطاع العدالاستراتيجية 

 بيساو - وأوفدت إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية بعثة إىل غينيا  - ٢٧

اإلدارة ومكتــب تنفــذه أبريــل، يف إطــار مــشروع مــشترك  / نيــسان٩ إىل ٥مــن  خــالل الفتــرة
ــسالح،     ــزع ال ــشؤون ن ــم املتحــدة ل ــشار غــري     األم ــة يف مكافحــة االنت مــن أجــل دعــم احلكوم

رصـد املـشروع التجـرييب      للبعثـة هـي     األهـداف الرئيـسية     كانـت   و .املشروع لألسلحة الـصغرية   
ــار، يف بيــساو، يف كــانون األول      ــايرو ميليت ــدأ يف ضــاحية ب  /جلمــع األســلحة الــصغرية الــذي ب

 .املقـررة ريه مـن األنـشطة      املشروع التجرييب وغـ   ذلك   وتقدمي توصيات بشأن     ،٢٠٠٩ديسمرب  
الكليـة  هـود   اجليف  التجرييب  إدماج املشروع   املتعلقة ب طرائق العملية   التفاصيل و الالبعثة  وحددت  

 بيـساو   -مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف غينيـا           اليت يبذهلا   صالح قطاع األمن    إل
األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء        وقـدم مكتـب      .بيـساو  -وفريق األمم املتحـدة القطـري يف غينيـا          

ألسـلحة الـصغرية، وهـي اجلهـة الرئيـسية      املعنيـة با للجنـة الوطنيـة     إىل ا  بيـساو    -السالم يف غينيا    
له يف هذا املشروع، توصيات مفصلة بشأن اجلوانـب العمليـة جلمـع األسـلحة الـصغرية           املناظرة  

منظمات اجملتمع املدين يف هـذا      غري املشروعة، وختزينها، وتدمريها، فضال عن إشراك الشباب و        
  .املشروع

  ملخدرات واجلرمية املنظمة االجتار با  - رابعا  
 .كـبرية مـن املخـدرات   حجز كميـات  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل ترد أنباء عن    - ٢٨

 بيساو والـرأس األخـضر      -برملاين من احلزب األفريقي لتحقيق استقالل غينيا        أعلن  ومع ذلك،   
ــل اهلي ــة    ميث ــة الوطني ــوب، يف اجلمعي ــتني االنتخــابيتني كــاتيو وكاســني يف اجلن عــن اســتنكاره   ،ئ

عمليــة اهلبــوط تيــسري  يف ٢٠١٠مــارس / آذار٣تــردد عــن مــشاركة عناصــر مــن اجلــيش يف  املــ
لطائرة يدعى أهنـا حتمـل كميـات كـبرية مـن املخـدرات غـري املـشروعة يف مهـبط للطـائرات يف                  

 الـيت تعمـل فقـط يف        ،لـشرطة القـضائية   الوطنيـة ل  ديريـة   املبـت   وطل .كوفار، بـالقرب مـن كـاتيو      
ــساو، مــساعدة مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة       نطــاق ي توســع كــبي

ويف الوقـت   . بافاتا، يف الشرق، ومنطقة بوبـاك، يف أرخبيـل بيجـاغوس          ليشمل منطقة   وجودها  
، ٢٠١٠-٢٠٠٧حـة املخـدرات للفتـرة        ويف إطـار دعـم املكتـب للربنـامج الـوطين ملكاف            ،نفسه

واصــل املكتــب تقــدمي الــدعم اللوجــسيت للــشرطة القــضائية واملكتــب الــوطين لإلنتربــول، وبــدأ  
  .العطاءات لتجديد موقع تدريب الشرطة يف املستقبلتقدمي مرحلة 
أبريـل، أجـرى مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة              /خالل شهر نيسان  و  - ٢٩

صـالح الـسجون، وذلـك    إلظام السجون من أجل وضع استراتيجية وبرنـامج شـاملني           تقييما لن 
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 .قيادة وزارة العـدل   ب بيساو، و  -بدعم من مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا           
وسـامهت عمليـة التقيــيم يف اسـتعراض آليــات عـدة، مبـا يف ذلــك اإلطـار القــانوين الـذي حيكــم        

الـيت يلـزم توفرهـا مـن        االحتياجات التدريبية للمـوظفني وحتديـد املـوارد         نظام السجون، وتقييم    
، واصـل  ويف الوقـت نفـسه    . املتاحـة لتلـك العمليـة     بـدائل   ال و ،إليـداع يف الـسجون    أجل عمليـة ا   

الـشرطة القـضائية تلقـي التـدريب يف إطـار التعـاون الـتقين الربتغـايل،               أفراد  جديدا من   فردا   ٦٧
  .٢٠١٠يونيه /زين للعمل حبلول هناية حزيرانومن املقرر أن يكونوا جاه

  
  أنشطة جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم   - خامسا 

للجنـة بنـاء    التابعـة   بيساو   -، اجتمعت تشكيلة غينيا     ٢٠١٠أبريل عام   / نيسان ٢٦يف    - ٣٠
 أبريــل يف/ نيـسان ١اللجنـة فيمـا يتعلــق حبـوادث     الـيت ميكـن أن تقــدمها  الـسالم ملناقـشة الــردود   

ــا  ــا وأرســـلت جلنـــة بنـــاء الـــسالم، عـــن طريـــق رئيـــسة    .بيـــساو -غينيـ ، التـــشكيلة التابعـــة هلـ
 املتحــدة، رســالة إىل حكومــة ماريــا لــويزا فيــويت، املمثــل الــدائم للربازيــل لــدى األمــم  الــسفرية
وطلبـت اللجنـة أيـضا أن        .بيساو تعرب فيها عن قلقها إزاء األحداث األخرية يف البلـد           - غينيا

لطات الوطنيـة ضـمانات اللتزامهـا باحلفـاظ علـى التقـدم الـذي مت إحـرازه، وال سـيما               توفر الس 
أبريـل ونتائجهـا بطريقـة    / نيـسان ١من خالل اختاذ اخلطـوات الالزمـة لـضمان معاجلـة أحـداث          

تــسوية  مــن املتوقــع وعــالوة علــى ذلــك، أكــدت جلنــة بنــاء الــسالم أن  .وفقــا للقــانونوبنــاءة، 
 هـا ورد وزير اخلارجية باسـم احلكومـة، وأكـد التزام          .ة ذات أولوية  كمسألمسألة قيادة اجليش    

بقيادة عملية بناء السالم واختاذ إجراءات فورية السـتعادة األداء الطبيعـي للمؤسـسات الوطنيـة                
وأضـاف الـوزير أن احملكمـة العـسكرية اختـذت إجـراءات           .أبريـل / نيـسان  ١يف أعقاب أحداث    

امـة احملتجـز، إال أن مـسألة قيـادة اجلـيش يف انتظـار عـودة               قانونية ضد رئـيس هيئـة األركـان الع        
الـوزير جلنـة بنـاء الـسالم كـي تـدعم أولويـات بنـاء                 وناشـد    .بيـساو  -رئيس الوزراء إىل غينيـا      

الــسالم، وال ســيما إصــالح قطــاع األمــن، مبــا يف ذلــك إنــشاء صــندوق للمعاشــات التقاعديــة   
  .ملوظفي قطاع الدفاع

ولة بالتقرير، قام فريـق تقـين وطـين، بتنـسيق مـن وزارة االقتـصاد،                خالل الفترة املشم  و  - ٣١
-٢٠١٠وبدعم من األمم املتحدة، مبواصلة مناقشاته بشأن خطة أولويات بناء الـسالم للفتـرة               

وحيــدد مــشروع اخلطــة العديــد مــن األنــشطة ذات األولويــة الــيت ســيتم متويلــها لــدعم . ٢٠١٢
ــن والقـــضاء وا  ــة، فـــضال عـــن  اإلصـــالحات يف قطاعـــات األمـ ــاشتأنـــشطة االنإلدارة العامـ  عـ

االقتصادي واملساعدة املقدمة للخدمات االجتماعية، وذلـك متاشـيا مـع األولويـات الـيت جيـري            
  .استعراضها مبوجب اإلطار االستراتيجي للجنة بناء السالم
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هناك أربعة مـشاريع ممولـة مـن صـندوق بنـاء الـسالم ال تـزال جاريـة،                   مبوازاة لذلك،   و  - ٣٢
 وإعـادة تأهيـل     ، وعمالة الشباب  ،هي جتديد الثكنات العسكرية، ودعم برامج التدريب املهين       و

مـايو،  /وبدأت عمليات جتديد الثكنات العـسكرية يف مـنطقيت غـابو وكويبـو يف أيـار                .السجون
ويف . تـــا ومانـــسوا علـــى االنتـــهاءوأوشــكت عمليـــات إعـــادة تأهيـــل ســـجنني يف مــنطقيت بافا  

ــة لــشؤون الــشباب والثقافــة    مــايو، افتــتح/أيــار ١٧  منــسق األمــم املتحــدة املقــيم ووزيــر الدول
وأبـرم اتفـاق شـراكة       .تب خلية تنسيق التدريب املهين ومشروع عمالة الشباب       اوالرياضة، مك 

  . ا مستفيد٢٤٠مع كيان من القطاع اخلاص إلدارة أنشطة القروض الصغرية لنحو 
  
  اجلوانب االقتصادية واالجتماعية   - سادسا 

املايل هشا على الـرغم مـن أن األداء االقتـصادي يف الربـع     وال يزال الوضع االقتصادي       - ٣٣
ونتيجــة  .٢٠٠٩ الربــع األخــري مــن عــام  ومتــسقاً مــع أداءاألول مــن هــذا العــام كــان مرضــيا  

 يف املائـة، وأن     ٣الخنفاض أسعار املواد الغذائيـة والوقـود، يتوقـع أن يـصل معـدل التـضخم إىل                  
وبـالرغم مـن    . ا مع اهلدف الذي وضعه االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيـا          يظل متماشي 

أوفــت احملليــة غــري املواتيــة، فــضال عــن احلالــة الــسياسية الــصعبة،   والبيئــة االقتــصادية اخلارجيــة 
ويتوقـع زيـادة جممـوع       .صالحات املالية وحتسني االنـضباط املـايل      التزامها مبواصلة اإل  باحلكومة  

 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل هـذا العـام نظـرا                ١عن  قليالً  الضريبية بنسبة تزيد    اإليرادات  
ويتوقـع أن يبلـغ العجـز الكلـي         . إللغاء بعض اإلعفاءات اجلمركيـة وحتـسني حتـصيل اإليـرادات          

  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٤حوايل 
ســسات املاليــة الدوليــة والــشركاء  وتعمــل احلكومــة علــى تعزيــز مــصداقيتها لــدى املؤ    - ٣٤

نقطة اإلجناز اخلاصة مببـادرة البلـدان الفقـرية         إىل بلوغ   جهودها بشكل خاص    ترمي  الدوليني، و 
وعلى الرغم من تأجيل اجتماع اجمللس التنفيذي لصندوق النقـد الـدويل الـذي              . املثقلة بالديون 

يزانيــة الــذي يقدمــه  ، وتأجيــل صــرف دعــم امل ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢كــان مقــررا عقــده يف  
ــداث    ــسبب أحـ ــي بـ ــة األفريقـ ــسان١مـــصرف التنميـ ــق اجمللـــس ا / نيـ ــل، وافـ ــذي يف أبريـ لتنفيـ

 مليــون دوالر ٣٣,٣وقــدره ثــالث ســنوات مدتــه ائتمــاين تــسهيل مــايو، علــى ترتيــب /أيــار ٧
بلـغ  املأيـضا صـرف     اجمللـس    قـر أو. بيـساو  -لدعم الربنـامج االقتـصادي املتوسـط األجـل لغينيـا            

ملساعدة املؤقتة يف إطـار مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة             لغرض ا  مليون دوالر    ١,٥قدره  و ثاينال
بيـساو، شـدد اجمللـس التنفيـذي علـى أن            -ويف تقييم حالة االقتـصاد الكلـي يف غينيـا            .بالديون

حـددت برناجمـا   قـد  أداء االقتصاد الكلـي فيهـا قـد حتـسن يف الـسنوات األخـرية، وأن احلكومـة                  
ــط األ ــرة      متوسـ ــي للفتـ ــالح اهليكلـ ــي واإلصـ ــصاد الكلـ ــالح االقتـ ــل إلصـ  ٢٠١٢-٢٠١٠جـ

بيـساو   -وسيؤدي استمرار األداء إىل متهيد الطريـق أمـام غينيـا             .زاتاجنإلهذه ا لالستفادة من   
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بـادرة جمموعـة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون يف أواخـر        اإلجنـاز اخلاصـة مب  كي تصل إىل نقطـة      
  . ٢٠١٠عام 
ــة األفريقــي يف وقــام مــصر  - ٣٥ ــاء علــى  / أيــار١٨ف التنمي ــة اإلشــارة اإلمــايو، بن مــن جيابي

وأعلنــت بعثــة  . لميزانيــةل اً دوالر دعمــنييــ مال٨,٥صــندوق النقــد الــدويل، بــصرف مبلــغ     
 أن ٢٠١٠ مــارس/ آذار٥ إىل ٣مــن بيــساو خــالل الفتــرة  -غينيــا البنــك الــدويل إىل  أوفــدها

وفد البنـك   وأ.  مليون دوالر  ٢٤ ما جمموعه    ٢٠١٠يف عام   بيساو بلغ    - الدعم الربناجمي لغينيا  
أبريـل إلجـراء مـشاورات بـشأن دعـم امليزانيـة،        / نيـسان  ١٦ إىل   ١٣من  بعثة ثانية خالل الفترة     

وأيدت الرأي الذي مفاده أن احلالة املالية العامة قـد حتـسنت كـثريا، علـى الـرغم مـن اسـتمرار                      
  .خمتلف التحديات 

اخلدمــة املدنيــة وقامــت بــصرف ملــوظفي ة يف دفــع الرواتــب احلاليــة احلكومــومل تتــأخر   - ٣٦
مايو لدفع املتأخرات احمللية املـستحقة للقطـاع اخلـاص منـذ الـرتاع              / أيار ٧ مليون دوالر يف     ٧٠

. تنفيذ خطتها ملكافحة الفـساد    أيضا  واصلت احلكومة    و .١٩٩٩-١٩٩٨املسلح خالل الفترة    
مـن مـوظفي اخلدمـة      موظفـاً    ١٤علـى   القـبض   ائية  الـشرطة القـض   ألقـت   مـارس،   / آذار ١٢في  ف

ــة، وذلــك    ــة، معظمهــم مــن وزارة املالي ــدعوى إدراج مــوظفني ومهــيني يف  صل فيمــا يتــ املدني ب
 مـن   موظفـا ٢١إلقـاء القـبض علـى    حـىت اآلن  ومت . يف اخلدمـة املدنيـة  جـدول رواتـب العـاملني    

  . منهم١٣ايو هتما إىل م/ أيار١٧ووجه مكتب املدعي العام يف  .موظفي اخلدمة املدنية
 األمــم صــندوق هبــا يقــوم الــيت املؤشــرات تعــددةامل  العنقوديــةستقــصائيةالا دراســةال إن  - ٣٧
 - غينيــا يف واألطفــال النــساء وضــع عــن بيانــات تــوفر الــيتو ،)اليونيــسيف( للطفولــة دةـاملتحــ

 اًدرمــص تــصبحوس ،البيانــات مجــع مرحلــة يف الطريــق نــصف مــن أكثــر اآلن جتــازتا بيــساو،
 مـن  بـدعم و. ٢٠١٣-٢٠١١ للفترة ةجلديدا الفقر من احلد استراتيجية ورقةل بياناتلل أساسياً
ــة ــة الـــصحة منظمـ ــة إطـــالق مت واليونيـــسيف، العامليـ ــلل ضـــد للتحـــصني محلـ ــال شـ  يف األطفـ

 غـرب  بلـدان  مـن  بلـدا  ١٥ يف للحمـالت  املتـزامن  طـالق اإل عمليـة  مـن  كجزء مارس،/آذار ٦
 إىل ٢٤ مـــنو مـــارس/آذار ٩ إىل ٦ مـــن احلملـــة، هـــذه مـــن جـــولتني لأو وأُجنـــزت. أفريقيـــا

 ،التـوايل  علـى  ، يف املائـة   ٩٧ و  يف املائـة   ٩٦ تغطية فيهما متت حيث بنجاح ،أبريل/نيسان ٢٦
 مـن  الفتـرة  يف احلملـة  مـن  واألخـرية  الثالثـة  جلولـة ُنفـذت ا  و. سـنوات  ٥ سـن دون   األطفال من
 تـوفري  األطفـال،  شلل ضد التحصني إىل باإلضافة لت،مشو ،يونيه/حزيران ٢ إىل مايو/أيار ٢٨

  .الديدان مكافحة وأقراص )أ( فيتامني مكمالت
 وزارة مـع  شـراكة  يف اليونيـسيف،  تقـوم  للطفـل،  الـصديقة  املـدارس  مبادرة سياقيف  و  - ٣٨

 اجملتمعـات  خـالل  مـن  طفـل،  ٤ ٠٠٠ لفائـدة    مدرسـة  ٥٠ تأهيـل  وإعادة بناءب والتعليم، التربية
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 مـع  جديـد  اتفـاق  علـى  بريـل، أ/نيـسان  يف اليونيـسيف  وقعتو .احلكومية غري واملنظمات ةاحمللي
ــة اليابــان حكومــة  ٩,٦ بقيمــة وأويــو غــابو مــنطقيت يف األساســي والتعلــيم الطفــل بقــاء لتغطي
  .سنتني فترة مدى على املتحدة الواليات دوالرات من دوالر ماليني
 بالتعـاون  ،اإلمنـائي  املتحدة األمم برنامج قام ،لأبري/نيسان ١٥ إىل ١٣ من الفترة ويف  - ٣٩
 التدريبيـة  العمـل  حلقـة  بعقـد  بيـساو  - غينيـا  يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب مع

ــة ــاتأ” حــول الثاني ــداد أســاليبو خالقي ــارير إع ــصحفية التق ــاتال يف ال ــة لظــروف   بيئ املراعي
 علـى  املـشاركني  تـدريب  وجـرى . الـشمال  يف صحفيا من اإلذاعات احمللية    ٢١ فائدةل“ الرتاع
 بـث وي. املاشـية  وسـرقة  األراضـي  علـى التنـازع    مثـل  حمليـة،  اتزمـ  أ تـشكل  الـيت  قضاياال تناول
 جمـاالت  يف اإذاعيـ  ااجمـ نبر ١٥ بيـساو  - غينيـا  يف الـسالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتب
 أوائــل يفو. اإلنــسان وحقــوق الــسالم بنــاء جلنــةو الــسياسي، واحلــوار األمــن، قطــاع إصــالح

 يف الـصحافة  دور حـول  صـحفيا  ٤٠شـارك فيهـا      تدريبيـة  عمـل  ةحلقـ  املكتب نظم مايو،/أيار
  . الصحفيني احتاد مع شراكة يف التدريب مظِّوُن. واملصاحلة والسالم احلوار تعزيز

 
   القانون وسيادة اإلنسان حقوق  - اسابع  

 عميـد ال نائـب  بزيـارة  والتنمية والدميقراطية السالم أجل من املدين اجملتمع حركة قامت  - ٤٠
 إىل ركـة احل خلـصت  قدو. ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٩ يف ديالو سامباالعقيد  و اندوتا زامورا حبري
ــهاك يــشكل الــضابطني احتجــاز أن ــدنيا للقواعــد اًواضــح اًانت ــة ال ــة النموذجي  .الــسجناء ملعامل
ــزال وال ــد املعــتقلني كــال ي ــام .االنفــرادي احلــبس قي ــدويل اجملتمــع وممثلــي اخلــاص ممثلــي وق  ال

 ،املدنيـة  السلطات أماماإلعراب عن خماوفهم،    ب عدة، مناسبات يف اإلنسان، حقوق ومنظمات
 نيوطنــي أطبــاء مــن طــيب فريــقمتكــني  أيــضا وطلبــوا. احملتجــزين نيالــضباط وســالمة أمــن بــشأن
 مـايو، /أيـار  ١٧ يفو .اآلن حـىت  الطلـب  هـذا  تلبيـة  تـتم  مل أنـه  الإ ا،مإليه الوصول من   نيودولي
 حبـري  عميـد ال نائـب  نقـل  إىل والتنميـة  والدميقراطية السالم أجل من املدين اجملتمع حركة تدع

  .اجلارية التحقيقات ينتهت ريثما مرتله يف اجلربية اإلقامة إىل مانوسا ثكنة من اندوتا
 ٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢ يف فـيريا  الـرئيس  اغتيـال  يف التحقيـق  فإن العام، للمدعي ووفقا  - ٤١

ــغ  ــةبل ــذين العــسكريني اســتجواب مت حيــث متقدمــة، مرحل ــال وقــت يف ،كــانوا ال  يف ،االغتي
ــ مل التحقيـــق جلنـــة ولكـــن. الرئاســـة قـــرمب اخلدمـــة  الرئيـــسيني الـــشهود  إىلاآلن حـــىت ستمعتـ

 نقــص بــسبب وذلــك الراحــل، الــرئيس زوجــة ذلــك يف مبــا وأوروبــا، الــسنغال يف املوجــودين
 وائـي  نا تاغمي اجلنرال مقتل عن أسفر الذي بالقنابل اهلجوم يف اجليش حتقيق أن كما .املوارد

 حـدثتا  اللـتني  القتـل  عملـييت  يف التحقيقـات  أما. االنتهاء على وشكأ ٢٠٠٩ مارس/آذار ١ يف
 دابـو  باسـريو  ،سابقالـ  اإلقليميـة  اإلدارة وزير فيهما وقُِتل ،١٩٩٢ هيوني/حزيران ٥ و ٤ يومي
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 االنقـالب  علـى  وتركـز  تقـدما  أقـل  مرحلـة  يف يهـ ف برملـانيني،  أيـضا  وكالمها ،ونيسابر وهيلدر
 اهلجومبـ  تـصل ي مـا في جـزوا احُت الـذين  اخلمـسة  هبـم  ملـشتبه ا زاليـ  وال .هفيـ  تـورطهم  عـم ُز ذيال

 االنفــرادي احلــبس قيــد حمتجــزين اجلويــة، للقــوات الــسابق األركــان قائــد همفــي نمبــ بالقنابــل،
  .هتمة وبدون
 لـدول  االقتصادية واجلماعة االفريقي االحتاد مع بالتعاون ،العمل اخلاص ممثلي واصلو  - ٤٢

ــا غـــرب ــةو أفريقيـ ــدان مجاعـ ــة البلـ ــة الناطقـ ــشركاء بالربتغاليـ ــرين، والـ ــصول اآلخـ ــى للحـ  علـ
ــيحات ــن توضــ ــشأن الــــسلطات مــ ــا بــ ــيل طلباهتــ ــدعم تلقــ ــدويل الــ ــاتا يف الــ  يفو. لتحقيقــ

ــ ،٢٠١٠ مــارس/آذار ١١  الــدعم حتياجــاتبا ةقائمــ لنقــل اخلــاص ممثلــي ىلإ احلكومــة تكتب
 واجلماعـة  األفريقـي،  االحتـاد  إىل هابـدور  لـت يحأ يتالو العام، املدعي وضعها اليت واملايل التقين

 الـدائمني  لألعـضاء  وكـذلك  بالربتغاليـة  الناطقـة  البلـدان  مجاعةو أفريقيا غرب لدول االقتصادية
 وضـيحات ت أفريقيـا  غـرب  لدول االقتصادية جلماعةا تطلب بريل،أ/نيسان يفو .األمن جملس يف

. فيـه  البـت  يـتم  مل دولـيني  خـرباء  علـى  لحـصول ل طلـب  بـشأن  وكذلك،  املالية التفاصيل بشأن
 احلـصول علـى مـساعدة ممثلـي         وطلـب  مايو/أيار ١٣ يف اخلاص ممثلي مع العام املدعي واجتمع
. التحقيــق عمليــة علــى ملــصداقيةا مــن زيــدامل إلضــفاء وذلــك التحقيقــات، يف نيالــدولي االدعــاء

 اخلــاص يممثلــ ويقــوم. التحقيــق وقــضاة للــشهود احلمايــة تــوفري إىل احلاجــة مــسألة أيــضا أثــارو
  .بيساو - غينيال الدوليني الشركاء مع الطلبات هذه تابعةمب

 التـابع  ،الـشامل  الـدوري  السـتعراض با املعين العامل لفريقل الثامنة الدورة ستعرضتاو  - ٤٣
 لفريــقا قــدمو. ٢٠١٠ مــايو/أيــار ٧ يــوم بيــساو - غينيــا يف الوضــع ،اإلنــسان قــوقح جمللــس
 :يلــي مــا تــشمل بيــساو، - لغينيــا توصــيات عــدة الــشامل الــدوري الســتعراضبا املعــين العامــل

ــ )أ( إعطــاء األولويــة إلصــالح قطــاع األمــن؛   وينبغــي املــسلحة لقــواتا علــى بفعاليــة ةسيطرال
 اجلنـسني؛  بـني  التمييـز  علـى  القـضاء  هبـدف  البالدبـ  واإلدارية عيةالتشري التدابري استعراض )ب(
ــة اجلهــود ثيــفتك )ج( و ــرأة حقــوق حتــسني إىل الرامي ــدابري واختــاذ امل  املمارســات ملكافحــة ت

  .العريف للقانون وفقا تتم اليت الضارة التقليدية
 

  اجلنسانية القضايا  - ثامنا  
 الفتــرة خــالل ،بيــساو - غينيــا يف الــسالم ءلبنــا املتكامــل املتحــدة األمــم مكتــب قــدم  - ٤٤

 قـرار  علـى بنـاء    وطنيـة  عمـل  خطـة  وضـع ل احلكومـة  إىل والـتقين  املايل الدعم ،بالتقرير املشمولة
 بـاليوم  لالحتفـال  اسـتثنائية  دورة يف الوطنيـة  اجلمعيـة  هتااعتمـد  ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس
 واألســرة املــرأة شــؤون وزارة مــع شــراكة يفو. ٢٠١٠ مــارس/آذار ٨ بتــاريخ للمــرأة الــدويل

 الفتـرة  يفنظم املكتب    والطفل، للمرأة الوطين واملعهد ،الفقر من واحلد االجتماعي والتماسك
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ــة عمــل ةحلقــ ،مــارس/آذار ٢٢ إىل ١٩ مــن  اجلنــسني بــني للمــساواة الــدعوة جمــال يف تدريبي
 املنظمـات ب لوطنيـة ا الـربامج  ومـدير  فيهـا  شـترك ا الـسالم  خطـة  جوانـب  مجيع يف املرأة وحقوق

  .احلكومةبو احلكومية غري
 للـسكان  املتحـدة  األمم صندوقو )اليونيسيف( للطفولة املتحدة األمم صندوق ويقدم  - ٤٥

ــة املــساعدة ــانون مــشروع تقــدمي أجــل مــن التقني ــشأن ق ــان ب ــاث، خت  باألطفــال واالجتــار اإلن
 عـام  مـن  األول الربـع  خـالل  ،نينيالربملا صغار تلقى وقد. الوطنية اجلمعية إىل املواليد وتسجيل
 تنفيـذ  أجـل  مـن  الـضغط  يف الربملـانيني  صـغار  ودور الطفل حقوق اتفاقية حول اتدريب ،٢٠١٠
ــة ــوق اتفاقي ــل حق ــار يفو. الطف ــامجال إط ــشترك ربن ــني امل ــم صــندوق ب ــسكان املتحــدة األم  لل

 ساعدةمــ سيفاليونيــ ستواصــل اإلنــاث، ختــان هنــاءإ إىل الراميــة اجلهــود لتــسريع اليونيــسيفو
 العمــل وخطــة اإلنــاث ختــان إلهنــاء وطنيــةال ســتراتيجيةالا تنفيــذ علــى واألطفــال النــساء معهــد

  .أبريل/نيسان ٢٩ يف رمسيا عليهما التصديق مت لتنيال
 

   وأمنهماملوظفني سالمة  - تاسعا  
 يف عنـــوة املتحـــدة األمـــم مـــبىن املـــسلحة القـــوات عناصـــر مـــن جمموعـــة دخـــول ىأّد  - ٤٦
 رئـيس  ذلـك  يف مبـا  الوطنيـة،  الـسلطات ب االتـصال  على اخلاص يممثل إجبار إىل أبريل/نيسان ١

 تــأثري مــن واحلــد املوقــف توضــيح أجــل مــن العــسكرية، والقيــادة الــوزراء رئــيسو اجلمهوريــة
 بعـد  مزهلامنـ  إىل املتحـدة  األمـم  مـوظفي  مجيـع  أُرسـل  األساسـيني،  املـوظفني  باستثناءو. احلدث
 واربطـ  املتظـاهرين  بعـض  ولكـن  .أبريـل /نيـسان  ٤ يف العـادي  العمـل  نفؤواسـتُ  احلـادث  وقوع
 واوانتقـد  ،أبريـل /نيـسان  ١ أحـداث ب املتحـدة  األمـم  بىنملـ  توشـتو  نـا  بوبـو  حبري عميدال مغادرة

  .إليوائها إّياه بشدة نظمةامل
 هـا موظفيال ضـد    و ،عامـة  بـصفة  املتحـدة  األمم ضد مباشرة مرئية هتديدات توجد الو  - ٤٧
 مباشــر غــري بــشكل املتحــدة األمــم مــوظفي اســتهداف احتمــال ولكــن اخلــصوص، وجــه علــى
 الـسائدة  والعـسكرية  الـسياسية  باحلالـة  الـصلة  ذات التظـاهرات  أو الداخلية االشتباكات بسبب

 حـوادث  قـع ت مل ولكـن  املعتادة ستوياتامل من أدىن اجلرمية معدل يزال الو. كبري حد إىل زدادا
 علـى  املطبقة األمنية التدابري مجيع فإن ،ذلك غضون ويف.  طرفا فيها  املتحدة األمم ووظفكان م 
  .السائدة األمنية لمخاطرل نظراً بصرامة نفذُت تزال ال املتحدة األمم موظفي

 
  بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب  - عاشرا  

 األمــم وفريــق بيــساو - غينيــا يف الــسالم لبنــاء املتكامــل املتحــدة األمــم مكتــب واصــل  - ٤٨
 اووضـع  ،التكامـل  حنـو  ملمـوس  تقـدم  إحـراز  االسـتعراض،  قيـد  الفتـرة  خالل ،القطري املتحدة
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 طـار اإل جيمـع و. ساو بيـ  - غينيـا  يف والتنميـة  للـسالم  املتحـدة  األمـم  عمل إلطار النهائية الصيغة
ــا يف املتحــدة األمــم منظومــة عمــل بــني ــةو ةالــسياس جمــاالت يف بيــساو - غيني  وحقــوق التنمي

 واحلـوار  والدميقراطيـة  ةكمـ واحل )أ( :هـي  جمـاالت،  أربعـة  يفالعمـل    أولويـات  وحيـدد    اإلنسان،
ــسياسي ــاش )ب( ؛الــ ــصادي اإلنعــ ــالح )ج( ؛االقتــ ــاع إصــ ــن قطــ ــيادة األمــ ــانون؛ وســ  القــ

 مـع  متامـا  متوافـق  اإلطـار هـذا   و. الـضعيفة  الفئات ومحاية األساسية االجتماعية اخلدمات )د( و
 مـن  املزيـد  تـوفري  مـن  املتحـدة  ألمما ُيمكِّنوس والتنمية، السالم بناء جمايل يف الوطنية ولوياتاأل

 اإلطـار  ويتـضمن . هاوشـعب  بيـساو  - غينيـا  حكومـة  تبـذهلا  الـيت  للجهـود  تسقاملو نسقامل الدعم
 ضمانلــو احملــرز التقــدم لقيــاس ومؤشــرات األولويــة ذات إلجــراءاتل تفــصيلية مــصفوفة أيــضا
 األمـم  وفريـق  بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب عزز ولقد .لةاملساء
  .اإلطار تنفيذ أجل من القائمة التنسيق آليات القطري املتحدة

 
  مالحظات - عشر حادي

٤٩ -    
  


