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األنـشطة الـيت    عـن   وبيـساو    -التطورات يف غينيـا     عن  تقرير األمني العام        
  ذلك البلدضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف ي

  
  مقدمة  - أوال  

الـذي  ) ٢٠٠٩ (١٨٧٦ مـن قـرار جملـس األمـن         ١٤قدم هـذا التقريـر عمـال بـالفقرة          ُي  - ١
إنــشاء يف را خطيـا كــل أربعـة أشـهر عـن التقـدم احملـرز       قـدم تقريـ  أأن مبوجبـه   اجمللـس   إيلّطلـب 

ــا     ــاء الــسالم يف غيني .  بيــساو ويف تنفيــذ القــرار املــذكور -مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن
ؤرخ املـــ )S/2009/552 (سابق منـــذ تقريـــري الـــجـــرتيغطـــي هـــذا التقريـــر التطـــورات الـــيت و

 ،٢٠١٠فربايـر  /شـباط  ١٥ة حـىت   الذي يغطي الفتـرة املمتـد      ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول  ٢٢
مع التركيز بصفة خاصـة علـى اجلهـود املبذولـة لتطبيـع أداء مؤسـسات الدولـة وعلـى األعمـال                   

  .البلدالتحضريية للمؤمتر الوطين الرامي إىل تعزيز املصاحلة يف 
  

  التطورات السياسية  - ثانيا  
لدولـة إىل تنفيـذ   مؤسـسات ا فيمـا سـعت    الفترة قيـد االسـتعراض هادئـة نـسبيا،       كانت  - ٢

تـشرين   ٢٨ يف مرسـومني  ، ماالم باكاي ساهنا، بيساو-رئيس غينيا   وأصدر  . برنامج احلكومة 
 خفــض عــدد ن حكومــة جديــدة احلكومــة وعــّيمبوجبــهما هيكليــةر  غّيــ٢٠٠٩أكتــوبر /األول

الــيمني الدســتورية يف الــيت أدت احلكومــة م ضوتــ.  وزيــرا١٨ وزيــرا إىل ٢١الــوزراء فيهــا مــن 
  .وزيرات  مخسأكتوبر/رين األولتش ٢٩
 ٢٠١٠-٢٠٠٩  للفتـرة   يف اجللسة االفتتاحية للدورة التـشريعية      الكلمة اليت ألقاها  يف  و  - ٣

 ميثـاق اسـتقرار     إىل وضـع  ، دعـا الـرئيس سـاهنا        ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٣ عقدت يف اليت  
ة ومؤســساهتا، ودعــا أيــضا إىل إجــراء إصــالح شــامل للدولــ . تنقــيح الدســتورودعــا إىل وطــين 

باإلضـافة إىل ذلـك، دعـا إىل إنـشاء          . ايل على اإلدارة العامة والقطاع األمين     التركيز احل يتجاوز  
  .جملس للزعماء التقليديني
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يف  ا عامــامــدعين الــرئيس ســاهنا الــسيد أمــني ســعد  ، عــّينــوفمرب/ تــشرين الثــاين٣يف و  - ٤
، فتح املـدعي    ٢٠٠٩ديسمرب  /ألولكانون ا يف  و. بيساو ليخلف لويس مانويل كابرال     - غينيا

يف ممارسـات   مـصائد األمسـاك     تورط املزعوم لكبار املسؤولني يف وزارة       ال يف   االعام اجلديد حتقيق  
ــدة، و ــيد مـــنح فاسـ ــازات رخـــص صـ ــاكامتيـ ــة غـــري  أمسـ ــوء قانونيـ ــةإ وسـ خـــالل و. دارة ماليـ
. سابق الـ  اكمـصائد األمسـ    كبار املـسؤولني مـن بينـهم وزيـر           عدد من  مت استجواب    ،التحقيقات

  .٢٠١٠فرباير /شباط ١٥لزراعة يف لوزير ك مهامه اجلديدة منسابق الوزير وأعفي الحقا ال
، استعرض جملس الوزراء تقرير مراجعـة حـسابات         ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٤ويف    - ٥

فرنكـات اجلماعـة    مـن    بليون فرنـك     ١مبلغا يزيد عن      زعم أن  دائرة اجلمارك يف بيساو، حيث    
وزيـر املاليـة مـن    يتحقـق  أوصـى اجمللـس أن   و. امفقـود )  مليـون دوالر ٢,٢ حنو(  األفريقيةاملالية

.  املــسألة إىل مكتــب املــدعي العــامأن حييــلصــحة تقريــر مراجعــة احلــسابات، وإذا لــزم األمــر، 
 أن تـضافرا جهودمهـا    إىل   املاليـة والتجـارة      وزاريتكـل مـن      يفالتفتـيش   هيئـة   ودعا اجمللس أيضا    

  . من دفع الضرائبحتيال والتهرب االملكافحة
ــرئيس ســاهنا  و  - ٦ ــا ال ــه مبناســبة  دع ــسنةيف خطاب ــدال ــةهة املوجــ اجلدي ــيري  إىل إىل األم  التغ

ثقافــة الــسالم حنــو وعــدم الثقــة  الــسلطة الذكوريــةالقائمــة علــى  الــسلبية ةواالبتعــاد عــن الثقافــ
اسـتنادا   ة بـني مؤسـسات الدولـة      وشدد على احلاجة إىل استعادة الثقـ      . واملعرفة والعمل والتنمية  
ــرام   ــامإىل الدســتور واالحت ــسلطات،   الت ــدأ الفــصل بــني ال ــى يف الوقــت نفــسه  احلفــاظ و ملب عل

الـرئيس سـاهنا علـى احلكومـة ملـا تبذلـه مـن جهـود ملكافحـة الفـساد                 وأثـىن   .  والتـضامن  التكافل
قطـاع األمـن،   ب يتعلـق  التقدم فيما دد مؤشرات إحرازواالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة، وع  

  . املاليةواإلصالحات ،واإلدارة العامة
 أن  فتـرض  ناقشت اجلمعية الوطنية مـن جانبـها تقريـرا ي          ،نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٣يف  و  - ٧

  التابعــة هليئــة األركــان العامــة للقــوات املــسلحةن العــسكري املعلومــات العــسكرية واألمــشــعبة
 الستقالل غينيـا والـرأس   األفريقيربملانيني من احلزب التقرير أن بعض ال ادعى  و. أعدته ونشرته 

لداخليـة  اات سامنقـ  االأنخطرا على االستقرار الداخلي، وحذر من  وناحلاكم يشكل  األخضر
 العالقات بـني رئـيس الـوزراء كـارلوس غـوميز جونيـور والـرئيس           قد تعكّر صفو  داخل احلزب   

 دعــاخبارات العــسكرية يف الــسياسة، والربملــانيون عــن قلقهــم إزاء دور االســت وأعــرب . ســاهنا
، اسـتدعى   نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٣٠يف  و. التـزام اهلـدوء   إىل  يف التقرير   املذكورين  املدعي العام   
 نائـب املـدير     كـان يـشغل آنـذاك أيـضا منـصب         ملعلومـات العـسكرية الـذي       امـدير   املدعي العام   

  .ة، ملناقشة التقريروزارة الداخليالدولة التابعة لمعلومات خدمات   لشعبةاملؤقت
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، ٢٠١٠ انعقاد الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة الوطنيـة ملناقـشة ميزانيـة الدولـة لعـام                   وقبيل  - ٨
للحـزب األفريقـي السـتقالل غينيـا والـرأس األخـضر وأعـضاء              للجنة املركزية   عقدت احلكومة وا  

ــذا احلـــزب   ــواقفهماجتماعـــات ملناقـــشة خالفـــاهت الربملـــان مـــن هـ ــانون ٧يف و. م وتنـــسيق مـ  كـ
 عــضوا ٦١ بتأييــد ٢٠١٠ عــاملميزانيــة الدولــة علــى اجلمعيــة الوطنيــة صــادقت ، ديــسمرب/األول

  . عن التصويتلرئيس السابق حممد ياالل  التابع عضوا من حزب التجدد االجتماعي٢١وامتناع 
 يف موضـــوع  إىل تنظـــيم مـــؤمتر وطـــينالراميـــةاجلمعيـــة الوطنيـــة جهودهـــا وواصـــلت   - ٩
احلاجة إىل جعـل املـؤمتر الـوطين        ب املتعلقةاستجابة للشواغل   و. “الم والتنمية  تعزيز الس  بصو”

 لتـشمل أعـضاء   املـؤمتر  للتحـضري هلـذا    اليت أنشئت التقنية  لجنة  مت توسيع ال  شامال قدر اإلمكان،    
ــاالتقنيـــة اللجنـــة وعقـــدت . مـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين   إىل ١٥ يف الفتـــرة مـــن اجتماعاهتـ

لـدى  مبـادرات احلـوار     سـائر    مبادرة اجلمعية الوطنية مع      ملواءمة ٢٠١٠ير  ينا/كانون الثاين  ١٧
 مــن برنــامج األمــم يقــوم موظفــانبنــاء علــى طلــب رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة،  و. اجملتمــع املــدين

 األمـم   بتمثيـل   بيـساو -مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف غينيـا    واملتحدة اإلمنائي 
 فـإن إدارة    ،باإلضـافة إىل ذلـك    . ، حـسب االقتـضاء    هلـا وتقـدمي الـدعم     تقنية  الاملتحدة يف اللجنة    

 فيمــا  لتقــدمي اخلــربةيف املكتــبلحــوار واملــصاحلة ل صــدد تعــيني مستــشارالــشؤون الــسياسية يف 
  .للمؤمتر الوطين وعملية احلوار ككلالتقنية االستعدادات ب يتعلق
األمــم املتحــدة مكتــب مــّول احلة،  الــسنة الدوليــة للمــص٢٠٠٩يف إطــار إعــالن عــام و  - ١٠

 /تـشرين الثـاين    ٢٢ ثقافيـة يف الفتـرة مـن         فعاليـات مخـس    بيـساو    -لدعم بنـاء الـسالم يف غينيـا         
بوبــا وبافاتــا والعاصــمة مانــسوا وكانــشونغو و مــدنديــسمرب يف /كــانون األول ١٢ إىلنــوفمرب 
  .لتنوع واملصاحلةإزاء ا االحترام والتسامح تربزبيساو، 

ــامج احلــوار  وأهنــى  - ١١ ــشاركي  برن ــسالم ”الت ــة   “صــوت ال ــائج اإلقليمي ــن النت ــق م  التحق
يف عــام والــيت أجريــت  علــى مــستوى القواعــد الــشعبية الــيت دامــت عــشرة أشــهر  للمــشاورات

الربنـامج سلـسلة مـن األنـشطة املرتبطـة مبمارسـة            كما نظـم    . البلدخمتلفة من   مناطق   يف   ٢٠٠٨
  مواطنـو  شـارك فيـه   يف مـؤمتر    املـشاورات    نتـائج    راسـة ومتـت د  . التحقق داخل القوات املـسلحة    

 أهـم    حتديـد  بعـد و. ٢٠٠٩نـوفمرب   / يف لشبونة يف تشرين الثـاين       عقد بيساو يف الشتات   -غينيا  
مرحلــة جديــدة للتركيــز علــى دراســة متعمقــة      ســُتطلق  بيــساو،  -غينيــا الــرتاع يف أســباب 

  .األسباب ذههل
 بناء القدرات الوطنية مـن أجـل       بشأنة اإلمنائي   يف إطار مشروع برنامج األمم املتحد     و  - ١٢

 حلقـة عمـل تدريبيـة يف        نظم الربنامج بيساو،   -يف غينيا   صنع القرارات بشكل تعاوين     واحلوار  
 األخالقيـات واإلبـالغ يف   عـن  ٢٠٠٩نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٢٠ إىل ١٦بيساو يف الفتـرة مـن     
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مـن  وطـين للـشباب     تحداث برنـامج    اسـ  أيـد كمـا   . ا وطنيـ  اصـحفي  ١٩لصاحل  البيئات احلساسة   
 إىل ٢٤  خـالل الفتـرة مـن      عمل للتخطيط االسـتراتيجي   حلقة  عقد  و ،حلوار بني األعراق  أجل ا 
  .٢٠١٠  وضع خطة عمل لعامالربنامج مننوفمرب لتمكني /تشرين الثاين ٢٧

  
  اجلوانب العسكرية  - ثالثا  

كـان   من غامبيا حيـث  اً سربوبو نا تشوتو  ، عاد ٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول  ٢٨يف    - ١٣
 يف حماولـة انقـالب يف    بتورطـه بيـساو عقـب اهتامـات    - مـن غينيـا      هروبـه  يف املنفـى منـذ       يعيش
قائد القوات البحرية السابق مبىن األمم املتحـدة        دخل  يف اليوم نفسه،    و. ٢٠٠٨ أغسطس/آب

 تربئـة امسـه    ويريـد أن يواجـه العدالـة ل         خيشى على حياته   أنهب وذكر.  وطلب احلماية  بدون دعوة 
إىل احلكومـة    أشـارت    ،احلكومـة  ب عندما اتصلت األمـم املتحـدة     و. من اهتامات التدبري النقالب   
 إعادتـه   وقالـت إهنـا تفـضل      نـا تـشوتو،      البحـري بوبـو    العميد حماكمةأهنا تفتقر إىل القدرة على      

اظ علـى   جلهـود الراميـة إىل احلفـ      ا قـد يعطّـل    احلكومة أن وجـوده يف البلـد         وجادلت. إىل غامبيا 
  .السالم واالستقرار يف البلد

 والعميـد البحـري   املـشاورات بـني الـسلطات الوطنيـة         بتيـسري    الحقاممثلي اخلاص   وقام    - ١٤
.  األمـم املتحـدة    مـبىن  نا تشوتو هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن مغادرته الطوعية والسلمية            بوبو
.  املتحــدة والــسلطات الوطنيــة، مت توقيــع اتفــاق بــني األمــم ٢٠١٠ ينــاير/ كــانون الثــاين٨يف و
مبوجب شروط االتفاق، اعتـرف الطرفـان بالتزاماهتمـا مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك                     و

تعزيـــز ســـيادة القـــانون عـــن  احلكومـــةبيـــساو واالعتـــراف مبـــسؤولية  -احتـــرام ســـيادة غينيـــا 
وال تـزال  . سان القانونية الواجبة، فضال عن محاية احلريات األساسية وحقوق اإلنـ        واإلجراءات
ــشاورات  ــلةاملـ ــة    متواصـ ــد احلكومـ ــاص، بـــني وفـ ــري، بتيـــسري مـــن ممثلـــي اخلـ ــد البحـ   والعميـ

  .مع األمم املتحدةجمل الطوعية مغادرته  بشأن نا تشوتوبوبو
، الــيمني نــدياينــدوتا، ونائبــه، أنطونيــو أرئــيس هيئــة األركــان العامــة، زامــورا  أدى و  - ١٥

حبري إىل رتبـة     كابنت   وكانا قد رقيا من رتبة    . ٢٠٠٩ برأكتو/ تشرين األول  ٢٧الدستورية يف   
ــواء حبــرينائــب  ــواء، علــى التــوايل،  رتبــة  ومــن ل  امــع وظائفهمــلتتطــابق الرتبتــان عقيــد إىل ل
جيـب  أن القيـادة العـسكرية اجلديـدة       على   اليمني، شدد الرئيس ساهنا      أداءيف مراسم   و. اجلديدة

 وخاضـعة ثـل اجلمهوريـة     مل صـادقة  تكـون    نـضباط تتمتـع باال   عملية بناء قـوة عـصرية        أن تواصل 
  .املدنية للسلطات
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  بـشأن املـسائل احلدوديـة      اعـــ د اجتم ــــ ، عق ةـــ ن اإلقليمي ــــ ل األم ــسائمبـ  قـــ ا يتعل ــوفيم  - ١٦
ـــبي ـــن وفـ ــا  ـ . أكتــوبر/تــشرين األول ٢٣ يفبيــساو والــسنغال يف بيــساو   -ود وزاريــة مــن غيني

مـا أبلـغ عنـه مـن        ود القتـال يف منطقـة كازامـانس الـسنغالية،            جتـد  وجاء عقـد االجتمـاع نتيجـة      
حيـاء  إان علـى  بلـد واتفـق ال . الفاصـل بـني البلـدين      العالمات احلدودية علـى طـول اخلـط          انزياح
خط احلدود وضـمان    ملسح   إنشاء جلنة مشتركة      منها تدابري أخرى على  ومشتركة،  تعاون  جلنة  

مـن  كـان   اجتمـاع للجنـة املـشتركة        تأجيـل    متو. مواقعهـا الـصحيحة   وضع عالمات احلدود يف     
  . الحقاسيعلن عنه إىل موعد ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٧املقرر عقده يف 

ــاين ٢٥يف و  - ١٧ ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــق ، ٢٠٠٩ ن ــع    أطل ــدا جلم ــشروعا رائ ــدفاع م ــر ال وزي
 ول ومتـ  .، أكـرب ضـواحي بيـساو      ميليتـار وتدمري األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة يف بـايرو             

 تـديره اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة         والـذي ،  دوالر ٦٠ ٠٠٠تكلفتـه    الـذي تبلـغ      ،الرائداملشروع  
 باألمانـة   لـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة     اانتشار األسلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة، إدارة          

لجماعــة التــابع لاألســلحة الــصغرية برنــامج  ومكتــب شــؤون نــزع الــسالح، فــضال عــن العامــة
مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء          مـّول   باإلضـافة إىل ذلـك،      و. ة لدول غرب أفريقيـا    االقتصادي

 ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٢٠ و ١٩ يفملدة يومني    دورة تدريبية     بيساو -السالم يف غينيا    
 الـوعي   لنـشر  شـاركوا يف محلـة       ممن ميليتاربايرو  يف   السالم   ضمت مخسني شاباً عامالً يف جمال     

األول مــن نوعــه يف  وهــو ،اجلــاري الرائــد املــشروع وقــد حــصل. وع الرائــدهــذا املــشربــشأن 
  .ة احمللياتلمجتمعلمنطقة حضرية، على دعم القادة الرئيسيني 

  
  إصالح قطاع األمن  -رابعا   

ني آليات تنـسيق إصـالح    حتس على صعيدخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت إحراز تقدم        -  ١٨
، علـى مـشاريع صـكوك      ٢٠٠٩ديـسمرب   /زراء، يف كـانون األول     ووافـق جملـس الـو      .قطاع األمن 

   يفقطــاع األمــينالصــالح إلدعمــا قانونيــة رئيــسية أعــدت مبــساعدة مــن بعثــة االحتــاد األورويب   
قطـاع  الأمـور، مـشروع قـانون بـشأن إصـالح      يف مجلة وتشمل الوثائق املعتمدة،    .  بيساو - غينيا  
ويف الوقـت نفـسه،   . ة للعاملني يف قطـاع الـدفاع   ومرسوما عن صندوق املعاشات التقاعدي     األمين

  فـرد ١ ٧٠٠توصلت وزارتا الداخلية والدفاع إىل حل وسـط بـشأن إنـشاء كيـان جديـد قوامـه           
د فـا وقـد أ  . )احلرس الـوطين  (“ غواردا ناسيونال  ”وضع عسكري ومهام شرطية، ويسمى    يتمتع ب 

اقش الـصكوك يف الربـع األول مـن         أن اجلمعيـة الوطنيـة سـتن      ب اخلاص   يممثلرئيس اجلمعية الوطنية    
ووافقــت احلكومــة علــى مــشروع نظــام صــندوق املعاشــات التقاعديــة للعــاملني يف . ٢٠١٠عــام 

ــدفاع يف  ــاين٦قطــاع ال ــشرين الث ــوفمرب / ت ، وصــدر مرســوم حــول نفــس املوضــوع يف   ٢٠٠٩ن
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ء وقد بـدأ أصـحاب املـصلحة الـوطنيني مـشاورات تقنيـة بـشأن إنـشا        . ديسمرب/األولكانون   ١٩
  .صندوق مستقل للمعاشات التقاعدية للعاملني يف قطاع األمن

ــاين ٢٧ويف اجتمــاع عقــد يف    - ١٩ ــشرين الث ــة  / ت ــة التوجيهي ــوفمرب، قــررت اللجن ــةن   الوطني
ومت احلفـاظ علـى اللجنـة        .قطـاع ال مراجعـة اهلياكـل الوطنيـة إلصـالح          قطـاع األمـين   الإلصالح  

، ين رمسيــاتقومــع ذلــك، ألغيــت جلنــة التنــسيق الــ  .املــشتركة بــني الــوزارات واللجنــة التوجيهيــة
  التقين والتنظيمـي واإلداري    دعمأمانة دائمة مبسطة تقدم ال    يف  ت مهامها منذ ذلك احلني      أدجمو

ويف إطــار االســتعدادات لعقــد مــؤمتر مــاحنني إلصــالح قطــاع األمــن يف   .لجنــة التوجيهيــةإىل ال
إىل ين تقاإلمنـائي الـدعم الـ   األمم املتحدة ج ربناملتابع وقت الحق من هذا العام، يقدم مستشار       

ويــشمل قــسم  .عيرالجنــة التوجيهيــة مــن أجــل البــدء يف حتديــد الفئــات الرئيــسية للمــشالمانــة أ
  بيـساو وظيفـتني  - مبكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف غينيـا        قطاع األمين الإصالح  

ختطـيط برنـامج    يف  ومة واألمانة الدائمة     خمصصتني ملساعدة احلك   قطاع األمين الشؤون إصالح   ل
وباإلضــافة إىل ذلــك، ســتقوم   . وتقييمــه واستعراضــه وتنفيــذه قطــاع األمــينالصــالح إلشــامل 

 التابعــة إلدارة عمليــات حفــظ الــسالم مبــساعدة مكتــب األمــم  قطــاع األمــينالوحــدة إصــالح 
ــسالم يف   املتحــدة  ــاء ال ــل لبن ــا املتكام ــساو-غيني ــة عمــل     بي ــداد خط ــدعم  يف إع اســتراتيجية ل

  .الشركاء الوطنيني يف إدارة القطاع األمين
ــدوليني إلصــالح     - ٢٠ ــا قطــاع األمــينالوعقــد اجتمــاع للــشركاء ال ــوم  - يف غيني بيــساو ي
ــوبر يف /تــــشرين األول ٢٢ ــر أكتــ ــدة مقــ ــم املتحــ ــاء الــــسالم يف مكتــــب األمــ    املتكامــــل لبنــ

قطـاع  ال واملـايل الـدويل لعمليـة إصـالح      ملناقشة سبل تعزيـز تنـسيق الـدعم الـتقين     بيساو-غينيا  
، يف تعـاون وثيـق مـع         املتكامل واتفق االجتماع على قيام مكتب األمم املتحدة      .  يف البلد  األمين

 والــشركاء الثنــائيني، بتحــديث وتعزيــز  قطــاع األمــينالصــالح إلاالحتــاد األورويب عثــة عمليــة ب
واملــصفوفة أداة مفيــدة .  األمــينقطــاعالالــدعم الــدويل إلصــالح تقــدمي مــصفوفة قائمــة بــشأن 

جلهــات املاحنــة لربنــامج إصــالح الــذي تــوفره اتــوفر بيانــات عــن الــدعم الــتقين واملــايل  للتنــسيق
ــة القائمــة يف    قطــاع األمــين ال ــة واملالي ــد الثغــرات التقني ــه  ، وتــسمح للــشركاء بتحدي مــا يقدمون
  .دعم من
 اجتمــاع غــري رمســي ُعقــد يف  يفاخلــاص نــوفمرب، شــارك ممثلــي  / تــشرين الثــاين٩ويف   - ٢١

بروكسل بتنظيم من االحتاد األورويب، مع ممـثلني مـن أمانـة جملـس االحتـاد األورويب واملفوضـية                   
وتوصــل املــشاركون إىل تفــاهم مــشترك بــشأن   .األوروبيــة واالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة 

 مع الـشركاء الـدوليني      ، واتفقوا على سبل التعاون    طاع األمين قالالتحديات اليت تواجه إصالح     
بيـساو يف جمـال     - املتحدة لغينيا    واألمم األفريقيوآليات تنسيق دعم االحتاد األورويب واالحتاد       
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ــرار جملــس األمــن   طــاع األمــين قالإصــالح  وأعقــب االجتمــاع   ).٢٠٠٩ (١٨٧٦ يف نطــاق ق
ب أفريقيـا يف    القتصادية لـدول غـر    ا املتحدة واالحتاد األورويب واجلماعة      لألمماجتماع تنسيقي   

 اتفق فيه املشاركون على تعزيز التنـسيق مـن خـالل اعتمـاد              نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٧بيساو يف   
  . بالتشاور مع السلطات الوطنيةطاع األمينقالهنج مشترك بشأن قضايا إصالح 

بيـساو يف الفتـرة      -وقام وفد مـن اجمللـس األورويب واملفوضـية األوروبيـة بزيـارة غينيـا                  - ٢٢
 إلعـداد حتليـل اسـتراتيجي       ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٤نوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٣٠من  

ملــستقبل إطــار تعــاون االحتــاد األورويب مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى عمليــة إصــالح قطــاع  
ــلوىف  .األمــن ــسمرب، اجتمــع ممثلــي  / كــانون األولأوائ ــة  اخلــاص دي  األورويبالحتــاد لمــع بعث
 ةوتركـزت املناقـشات علـى الـسياس        .ض االسـتراتيجي الزائـرة لبيـساو       املتحدة لالسـتعرا   واألمم

 املتحـدة يف    واألمـم  األورويباالحتـاد   مقبـل بـني     طـار تعـاون وتنـسيق       إلالعامة واجلوانب التقنيـة     
يف فتـرة   يف ذلـك سـيناريوهات أوجـه تكامـل اجلهـود املمكنـة               ، مبـا  طاع األمين قالجمال إصالح   

االحتـاد األورويب إلصـالح     بعثـة    من املقرر أن تنتهي واليـة         حيث ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١بعد   ما
  .قطاع األمن

 ضـابطا مـن شـرطة       ٦٠وقدمت البعثة الربتغالية للتعاون التقين التـدريب األساسـي إىل             - ٢٣
وباإلضـافة   .٢٠٠٩أكتـوبر   / من ضباط الشرطة القضائية يف تشرين األول       ١٦٠ النظام العام و  

نـوفمرب ملزيـد   /لـشرطة القـضائية إىل الربازيـل يف تـشرين الثـاين      من ضـباط ا  ٢٠ إىل ذلك، أُرسل  
عاليــة ال ضــابطا آخــرين يف حلقــة عمــل تدريبيــة بــشأن التحقيقــات   ٤٠مــن التــدريب وشــارك 

لـدعم  وعقـد مكتـب األمـم املتحـدة      .ديـسمرب /األول يف كانون    افرنساملخاطر نظمتها حكومة    
 يف جمــال حقــوق اإلنــسان ومدونــة قواعــد حلقــة عمــل تدريبيــة بيــساو -بنــاء الــسالم يف غينيــا 

تـشرين   ٢٧ر الشرطة يف منطقة تومبـايل يف         من عناص  ١٨السلوك واستخدام القوة شارك فيها      
 ضابط شرطة آخرون يف حلقة دراسية حول محاية النـساء           ١٥وشارك   .٢٠٠٩أكتوبر  /األول

ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ و ١٧واألطفـــال نظمهـــا صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان يف  
ــاء الـــسالم يف ، بـــدعم تقـــين مـــن وحـــدة الـــشرطة مبكتـــب األمـــم املتحـــدة   ٢٠٠٩    لـــدعم بنـ
  . بيساو-غينيا 

  
  جتار باملخدرات واجلرمية املنظمةاال  -خامسا  

 خـالل الفتـرة    بيـساو -غينيـا  رغم عدم اإلبالغ عن عمليات ضبط خمدرات كربى يف      - ٢٤
اإلشارة إىل أن التهريب قد يكون مـستمرا جـوا   املشمولة بالتقرير، واصلت تقارير غري مؤكدة    

وحبرا عن طريق جزر أرخبيل بيجاغوس، الذي يفتقـر حاليـا إىل القـدرة والبنيـة التحتيـة إلنفـاذ                    
  . بيساو-غينيا  لالرئيسيالقوانني فضال عن وسيلة فعالة لالتصال والنقل مع الرب 
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ة، يف إطــار مــا يقدمــه مــن  واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــ  و  - ٢٥
 مــن أجــل  ٢٠١٠-٢٠٠٧ للفتــرة خــدراتامل مــساعدة يف تنفيــذ اخلطــة التــشغيلية ملكافحــة    

 بيـساو، تقـدمي الـدعم إلنـشاء وحـدة          -  واجلرميـة املنظمـة يف غينيـا       مكافحة االجتار باملخـدرات   
 ه دعمـ  واصل تقـدمي  كما .نائي يف إطار الشرطة القضائية    اجلتحليل  الو ستخباراتلالمتخصصة  
ــسيت ــب اللوجـ ــك    ملكتـ ــا يف ذلـ ــضائية، مبـ ــشرطة القـ ــالل   الـ ــن خـ ــد  مـ ــا اجلديـ ــز مبناهـ   .جتهيـ

مــن يف الفتــرة وقــد مت تــدريب عــشرين مــن ضــباط الــشرطة القــضائية علــى تقنيــات التحقيــق     
ــوبر حــىت كــانون األول /منتــصف تــشرين األول ، يف إطــار الــشراكة بــني  ٢٠٠٩ديــسمرب /أكت

ومت تـسليم معـدات تكنولوجيـا        .الـشرطة االحتاديـة الربازيليـة      و  بيساو -غينيا  كتب وحكومة   امل
نوفمرب لتجهيز احملاكم اجلنائية يف بيـساو       /إىل وزارة العدل يف تشرين الثاين      املعلومات واملكاتب 

 ديـسمرب /األولكـانون    ١١الدوليني والـسلطات الوطنيـة يف       وعقد اجتماع للشركاء     .واملناطق
 ويف  .بيـساو  -غينيـا     إىل كتباملة املساعدات اليت يقدمها     يف بيساو الستعراض وتكييف حافظ    

كتــب مــشروعا جديــدا يف إطــار شــراكة مــع      امل، اســتهل ٢٠٠٩ديــسمرب  / كــانون األول٧
بيـساو   - مركـز تـدريب لوكـاالت األمـن الـداخلي يف غينيـا               إقامة إىلحكومة الربازيل يهدف    

 أن يقـوم املركـز بتـدريب        خىن املتـو  مـ و .من أجل تعزيز بناء القدرات التقنية وتكامل الـشرطة        
  .أخرى ناطقة باللغة الربتغاليةضباط من بلدان أفريقية 

أجرى ممثلـو مكتـب األمـم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم                     و  - ٢٦
 يف الفتـرة     بيساو -غينيا  نتربول تقييما يف    واإلاملعين باملخدرات واجلرمية    ومكتب األمم املتحدة    

دعمـا خلطـة العمـل      و يف إطـار مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا           ٢٠١٠فرباير  / شباط ٥إىل   ١من  
 مـن أجـل مكافحـة    ٢٠١١-٢٠٠٨للفتـرة  االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا      اإلقليمية للجماعة   

تقيــيم ب وقــام الفريــق. تاالجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة وتعــاطي املخــدرا  
 إنـشاء وحـدة ملكافحـة اجلرميـة العـابرة      إمكانيـات  اسـتطلع لقانونيـة و القدرات الوطنيـة واألطـر ا     
  .بيساو - للحدود الوطنية يف غينيا

  
  م بناء السالأنشطة جلنة  -سادسا  

 وجلنــة بنــاء الــسالم   بيــساو-غينيــا خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، أجــرت حكومــة     - ٢٧
ــتراتي     ــار االس ــذ اإلط ــسنوي األول لتنفي ــي ال ــتعراض املرحل ــسالم االس ــاء ال  واعتمــدت .جي لبن

ــشكيلة  ــا ت ــساو-غيني ــة ل  بي ــسالم يف   التابع ــاء ال ــة بن ــر/ شــباط٨لجن ــرا عــن  ٢٠١٠ فرباي  تقري
اعتمدتـه يف البدايـة اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة لبنـاء             كانـت قـد      ،)PBC/4/GNB/1(االستعراض  

 مـع ممثلـي     ونوقش مشروع التقرير قبل اعتمـاده      .٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠م يف   السال
  ذلــكيف يــة الوطنيــة واجملتمــع املــدين، مبــا     وأعــضاء اجلمع بيــساو-غينيــا اجملتمــع الــدويل يف  
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بـني األطـراف    التقرير التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات املتفـق عليهـا      تناولوي .املنظمات الدينية 
  . التوصيات بشأن اخلطوات املقبلةجمموعة منيشمل و

 وفـد مـن      بيـساو  -غينيـا   ، زار   ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٠ىل   إ ١٨ويف الفترة من      - ٢٨
 املمثل الدائم للربازيل لـدى األمـم املتحـدة،          ة رجيينا ماريا دنلوب، نائب    تهسأرتجلنة بناء السالم،    
 جنـوب أفريقيـا   و مجهوريـة كوريـا   و بولنـدا و بـنن و الربتغـال و أوروغـواي عـن   وتألف من ممثلني    

تعامـل  وكـان اهلـدف مـن الزيـارة مواصـلة            . لـدى األمـم املتحـدة      او بيس -غينيا  واملمثل الدائم ل  
 .ني الرئيـسي  ني والـدولي  نيالوطنيأصحاب املصلحة    و  بيساو -غينيا  جلنة بناء السالم مع حكومة      

كما مسحت هذه الزيارة بـإجراء تقيـيم مـشترك مـع أصـحاب املـصلحة للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ               
لتأكيـد علـى األولويـات الـيت حـددهتا احلكومـة علـى املـدى         اإلطار االستراتيجي لبناء السالم وا  

املتعلقـة  توصـيات  الالقصري واملناقـشات بـشأن احتياجـات البلـد مـن تعبئـة املـوارد، مبـا يف ذلـك              
  . لصندوق بناء السالمة الثانياتخصصاملب

مـع الـرئيس سـاهنا ورئـيس اجلمعيـة           ،أيـام خالل زيـارة اسـتغرقت ثالثـة        والتقى الوفد،     - ٢٩
 ممثلي منظمات اجملتمـع املـدين       ، فضال عن  وطنية ورئيس الوزراء وأعضاء رئيسيني يف احلكومة      ال
ــا       وا ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــم املتحــدة القطــري واجلماعــة االقت ــق األم ــدويل وفري جملتمــع ال
ــدويل   مــصرف او ــدويل والبنــك ال ــة األفريقــي وصــندوق النقــد ال ــد يف   .لتنمي كمــا شــارك الوف

شكيلة وقـدمت اسـتنتاجات هـذه الزيـارة إىل تـ           . لبناء الـسالم   ة الوطني يةوجيهلجنة الت الاجتماع  
  .٢٠١٠فرباير /شباط ٨لجنة بناء السالم يف التابعة ل  بيساو-غينيا 
واسـتكمل مـشروع     .وحيرز تنفيذ املـشاريع الـيت يـدعمها صـندوق بنـاء الـسالم تقـدما                 - ٣٠

 شـابا علـى بـدء األعمـال التجاريـة           ٢٤٠لتعزيز التدريب املهين وفرص العمل للشباب تـدريب         
ــاوإدار اإلمنــائي األمــم املتحــدة  ويــضع برنــامج   . يف بلــدات بيــساو وكاشــيو وبوبــا وغــابو    هت

طرائق التمويل االئتماين البـالغ الـصغر    على  حاليا اللمسات األخرية    خمتلفة  ومؤسسات مصرفية   
مـــن تتـــألف جديـــدة كمـــا بـــدأ تـــدريب دفعـــة  .للمـــشاريع التجاريـــة الـــيت أنـــشأها املتـــدربون

ويــسري قــدما مــشروع إلعــادة تأهيــل   .شــابا يف بلــدات بيــساو وغــابو وكاشــيو وكينــارا  ١٦٠
 .، مبــا يف ذلــك الــسجون اإلقليميــة يف بلــديت بافاتــا ومانــسوا  بيــساو-غينيــا ســجون خمتــارة يف 

تقـدمي العـروض    بإعـداد وثـائق     املعـين باملخـدرات واجلرميـة       مكتـب األمـم املتحـدة       حاليـا   ويقوم  
يهيــة الوطنيــة لبنــاء الــسالم يف وأقــرت اللجنــة التوج .إلعــادة تأهيــل ســجن يف بلــدة كانــشونغو

ويتـوخى   .ديسمرب إعادة صـياغة مـشروع إعـادة تأهيـل الثكنـات العـسكرية             /كانون األول  ١٠
املشروع املعاد صياغته إعادة التأهيل الكامل لثالث ثكنـات عـسكرية بـدال مـن إعـادة التأهيـل                   

  .اجلزئي لعشر ثكنات عسكرية
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 اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  - سابعا  
  املكاسـب بعـض  رغـم هـشاشته،   ،بيـساو  -  الوضـع االقتـصادي واملـايل يف غينيـا        حقق  - ٣١

وتركـت األزمـة املاليـة الدوليـة أثـرا علـى            . ٢٠٠٩  عـام   خالل الربـع األخـري مـن       اليت ترسخت 
إال أن . ٢٠٠٨ عــام يف املائــة مقارنــة مــع ٠,٤بة معــدل النمــو االقتــصادي الــذي تراجــع بنــس 

 البالذر وحتسن األداء يف القطاع الفرعي للبناء، اللـذين أسـهما       جوز احلجم القياسي لصادرات  
 ، خففـا مـن    ٢٠٠٩ يف عـام   اإلمجـايل   من الناتج احمللـي     يف املائة  ٢,٩يف حتقيق منو سنوي بنسبة      

ومسـح   .٢٠١٠ يف عـام   يف املائـة     ٣,٥الـسنوي   ويتوقـع أن يبلـغ معـدل النمـو          .  أثر األزمة  حدة
ــأن تواصــل       ــة ب ــة للحكوم ــسياسة املالي ــذ ال ــعالتحــسن علــى مــستوى تنفي ــة  دف ــات اجلاري  املرتب

، أعلنـت احلكومـة أهنـا    ٢٠١٠ينـاير  /يف كـانون الثـاين   . إيـرادات داخليـة  علـى أساسا باالعتماد  
 وجزءا من رصـيد     ٢٠٠٨ امعستصفي متأخرات مرتبات موظفي اخلدمة املدنية املستحقة منذ         

ــداخلي  ــدين ال ــة  .ال ــشركاء     ٢٠٠٩ عــامويف هناي ــه مــن ال ــا ملحوظــا مليزانيت ــد دعم ، تلقــى البل
 .والر مليون د٦٨الدوليني الرئيسيني بلغ حوايل 

 مــن بعثــة وقامــت .ومل تتخــل املؤســسات املاليــة الدوليــة عــن التزاماهتــا إزاء الــسلطات   - ٣٢
 ٢٠٠٩ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١٨ إىل ٥ مـن  بيـساو  - غينيـا  إىل بزيـارة  الـدويل  النقد صندوق
 والسـتعراض  الـرتاع  انتـهاء  بعد الطارئة املساعدة برنامج إطار يف للبلد االقتصادي األداء لتقييم
 .الـصندوق  مـع  األجل متوسطة تسوية إىل التوصل إمكانية ومناقشة ٢٠١٠ لعام املالية اخلطط

ــا إىل أخــرى بعثــة الــصندوق أوفــد ،الحــق وقــت يفو  كــانون ٢٧ إىل ١٢ مــن بيــساو - غيني
 متوسـط  اقتـصادي  بربنـامج  املتعلقـة  املناقـشات  ومواصـلة  مشاورات إلجراء ٢٠١٠ يناير/الثاين
 إىل توّصـال  واحلكومـة  الدويل النقد صندوق أن يناير/الثاين كانون ٢٦ يف اإلعالن ومت .األجل
ــامج بــشأن متهيــدي اتفــاق  املمــدد االئتمــاين التــسهيل إطــار يف األجــل متوســط اقتــصادي برن

 شــهر منتــصف يفعليــه  للــصندوق التنفيــذي اجمللــس موافقــة انتظــار يف حاليــا وهــو للــصندوق،
 اإلجنـاز  نقطـة  إىل الوصـول  هو ٢٠١٠ عام بيساو - لغينيا احملدد واهلدف .٢٠١٠ مارس/آذار
 قـدره  مببلغ ديوهنا ختفيف إىل تؤدي أن ويرتقب بالديون، املثقلة الفقرية البلدان مبادرة إطار يف

 .ردوال مليون ٧٠٠

 البلـد  حافظـة  ألداء استعراضـا  الدويل البنك أجرى ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ويف  - ٣٣
 األفريقـي  التنميـة  ومـصرف  الدويل البنك اختتم ديسمرب،/األول كانون ويف .بيساو - غينيا يف

ــة واملــساءلة العامــة النفقــات إلدارة استعراضــا األورويب واالحتــاد  متــصلة جوانــب يــشمل املالي
 عـن  دراسـة  إلجـراء  واملـايل  التقين الدعم تقدمي الدويل البنك وواصل .املشتريات نظام بإصالح
 مـصرف  مـن  بعثـة  وقامـت  .بيـساو  مينـاء  إلصـالح  اخلـاص  والقطاع العام القطاع بني الشراكة
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 وزارهتـا  ٢٠٠٩ نوفمرب /الثاين ينتشر ٢٦ إىل ٥ من بيساو - غينيا إىل بزيارة األفريقي التنمية
 بينـها  مـن  أمـور  بشأن السلطات مع للتشاور ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٨ إىل ٢٤ من جمددا
 .البلد إىل املقدَّم امليزانية دعم وبرنامج البنك حافظة

 يف والــنفط الغــذاء أســعار تــدين بــسبب كــثريا األساســية الــسلع أســعار واخنفــضت  - ٣٤
 منخفـضة  أسـعار  علـى  إلبقـاء إىل ا  هتـدف  سياسـة  احلكومـة  انتـهاج  جانب ىلإ الدولية األسواق
 عـدة  يف العمـل  عـن  باإلضـراب  والتعليم الصحة قطاعي يف النقابات وهددت .األساسية للسلع

ــرة خــالل مناســبات ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــك ب ــصل ذل ــة باأساســا  وات ــسداد ملطالب ــات ب  املرتب
 ، ممـا ميثـل    ٢٠٠٩ أكتـوبر /األول تـشرين  شـهر  منتـصف  يف الدراسـية  الـسنة  وابتـدأت  .املتأخرة
 إىل )اليونيـسيف ( للطفولـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  وقـدمت  .السابقة السنوات مع مقارنة احتّسن
 .دوالر ٧٥٠ ٠٠٠ حبوايل قيمتها تقّدر تعليمية ومواد لوازم التعليم وزارة

 للحــاالت التأهــب طة يف جمــال أنــشاحلكومــة مــع كثــب عــن املتحــدة  األمــمتتعاونــو  - ٣٥
 غينيــا يف سياســية أزمــة حلــدوث لاحملتَمــ اإلنــساين لألثــرحتــسبا  الــوطين الــصعيد علــى اإلنــسانية
 تـشرين  بـني  غينيـا  مـع  احلـدود  علـى  قعةاالو املناطق إىل مشتركة بعثات أربع إيفاد ومت .اجملاورة
ــوبر/األول ــانون أكتـ ــسمرب/األول وكـ ــاركت ٢٠٠٩ ديـ ــا شـ ــة فيهـ ــم احلكومـ ــدةا واألمـ  ملتحـ

ــة غــري ومنظمــات ــة رصــدواســتهدفت البعثــات . شــريكة حكومي ــةو احلال  علــى التأهــب كفال
 وطنيــة، طــوارئ خطــة تــوافر لعــدم ونظــرا .احملليــة القــدرات وتعزيــز واحمللــي الــوطين الــصعيدين

 توزيـع  لكفالـة  الوكـاالت  بني املشتركة الطوارئ خطة يف حلكومةبا قتضيات خاصة م درجتأُ
 يف غـرب أفريقيـا يقـدم        املتحـدة  األمـم  مـا فتـئ مكتـب     و .وفعاليـة  بكفاءة اتيواملسؤول األدوار

  بنـاء الـسالم يف    لاملتكامـل    املتحـدة    األممتب  لومات عن احلالة يف غينيا إىل مك      بشكل متواتر مع  
  .من أجل املساعدة فيما يتعلق خبطة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت بيساو - غينيا
 خدمة للحماية املدنية الوطنية   ستحداثحلكومة ال إىل ا أيضا  الدعم   األمم املتحدة    وتقدم  - ٣٦

علـى املـستوى    األخطـار  موُعِقـدت حلقـة عمـل بـشأن تقيـي      .وخطة للحد من أخطـار الكـوارث     
 وقّدم فريق األمم املتحدة القطـري الـدعم لـصياغة إطـار             ،٢٠٠٩نوفمرب  /الوطين يف تشرين الثاين   

وإضافة إىل ذلـك، واصـلت وكـاالت األمـم املتحـدة تقـدمي               .نيةقانوين خلدمة احلماية املدنية الوط    
الدعم من أجل التأهب على الصعيد الوطين ملكافحة األوبئة وخاصة الكولريا وجائحة اإلنفلونزا             

 األوروبيـة،  ة اإلنساين للمفوضـي كتباملويف هذا الصدد، وبفضل متويل مقدَّم من   .ومحى الضنك 
 والنظافة الـصحية الوطنيـة      والتصحاحنذار املبكر ولربامج املياه     أجرت اليونيسيف تقييما لنظم اإل    
 اليونيـسيف لقاحـات لربنـامج التحـصني الـوطين        مت قـد  كمـا  .للتصدي الحتمال تفشي الكولريا   

 .زت كافة املراكز الصحية يف البلد بثالجات تعمل بالطاقة الشمسيةوجّه



S/2010/106
 

12 10-24734 
 

 ساناإلن وحقوق القانون بسيادة املتعلقة اجلوانب  - ثامنا  
 خـدمات  عـن  صادر بالغ يف أمساؤهم وردت الذين السابقون والوزراء نوملانيالربعاد    - ٣٧

 كـانوا  عنـدما  انقالبيـة  مـؤامرة  يف التواطـؤ  بتهمـة  ٢٠٠٩ يونيـه /حزيران ٥ يف الدولة معلومات
 اجلمعيــة مقــر يف ،باســتجواهبم قامــتو نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٦ يف بيــساو إىل البلــد خــارج

  الـــيت زعـــم أهنـــا حبكـــت يـــومي  املـــؤامرة يف حتقـــق الـــيت للتحقيـــق الوطنيـــة اللجنـــة الوطنيـــة،
 مقتـل  يـشمل  وال املزعـوم  االنقـالب  علـى  فقط التحقيق ركزيو .٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٥ و ٤

 .الربملان يف عضوين كانا ذينلال بروينسا وهيلدر دابو باسريو

 اجلنـرال  اجلويـة،  للقـوات  سابقالـ  األركـان  قائـد  بينـهم  مـن  أشـخاص،  أربعـة  يزال وال  - ٣٨
ــل ــسياديس مانوي ــدس، مل ــحمَت فرنان ــل مــن زينَج ــاز ِقَب ــق  هتمــة دون العــسكري اجله ــا يتعل  فيم

 اجلنــرال املــسلّحة، للقــوات العامــة األركــان رئــيس الفقيــد حبيــاة أودى الــذي بالقنابــل اهلجومبــ
 واملمثـل اخلـاص     اخلـاص  ممثلـي  أجـرى  قـد و .٢٠٠٩ مارس/آذار ١ يف ،وايي نا تاغمي باتيستا

ــا   ــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـ ــوزراء رئـــيس مـــع املناقـــشات مـــن املزيـــد للجماعـ   يف الـ
ــا ــساو - غيني ــصيغة لوضــع بي ــة ال ــدعم املتعلقــة للمقترحــات النهائي ــدويل بال ــةإىل  املقــدَّم ال  جلن

 غمي،تـا  واجلنـرال  فـيريا  برنـاردو  خـواو  الـرئيس  اغتيـال  عمليـات  يف حتقق ليتا الوطنية التحقيق
 ،الـسابق  الـدفاع  ووزيـر  دابـو،  باسـريو  السابق، يةاإلقليم دارةاإل وزير فضال عن عملييت اغتيال   

 تقـدمي  الوطنيـة  الـسلطات  مـن  نتظروُي .٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٥ يف قُتلوا الذين ،بروينسا هيلدر
 .التحقيقات إلمتام الضروري واملايل التقين الدعم نوعية بشأن حمددة تفاصيل

 يف اإلنــسان حقــوق قــسم قــام اإلمنــائي، املتحــدة األمــم برنــامج مــع شــراكة إطــار يفو  - ٣٩
  حكومـــة إىل الـــدعم بتقـــدمي بيـــساو - غينيـــا يف الـــسالم بنـــاء لـــدعم املتحـــدة األمـــم مكتـــب
 املقـرر  مـن  الـذي  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلـق  الوطين التقرير صياغة عملية يف سياق  بيساو - غينيا
 عقدُتسـ  الـيت  اإلنسان حقوق جمللس الشامل الدوري لالستعراض ثامنةال الدورة خالل فيه النظر
ــف يف ــار يف جني ــايو/أي ــّد .٢٠١٠ م ــسيف متوق ــدعم اليوني ــايل ال ــتقين امل ــداد وال ــر إلع  تقري

 .الطفـل  حقـوق  جلنـة  إىل قُدِّم الذي الطفل حقوق اتفاقية بتنفيذ املتعلق الثاين الدوري احلكومة
 غــري منظمــات إعــداد مــن وهــو ،بيــساو - غينيــا يف الطفــل قــوقحب املتعلــق البــديل التقريــر أمــا

 حكوميـة  غـري  منظمـة  ١٢ مشلـت  املشاركة على قائمة عملية إطار يف أيضا أُِعدَّفقد    ،حكومية
ــة ــة ومــشاركة القطــري املــستوى علــى ومــشاورات وطني  وأُرســل .األطفــال جانــب مــن فعال

  .جنيف يف الطفل حقوق جلنة إىل ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٨ يف التقريران
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ــاليوم الــدويل حلقــوق اإلنــسان تويف إطــار االحتفــاال  - ٤٠  / كــانون األول١٠ يف  املنظمــة ب
 بيـساو، باالشـتراك مـع       -، قام مكتب األمم املتحدة لدعم بناء الـسالم يف غينيـا             ٢٠٠٩ديسمرب  

كــاء الــوعي إذإىل وزارة العــدل واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، بتنظــيم عــدة أنــشطة هتــدف   
على التمييز الذي تتعـرض لـه         ركزت ،بيساو - الوطين باملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف غينيا      

وإضـافة إىل ذلـك،     . الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقـة         
تحـدة اإلمنـائي     بيـساو وبرنـامج األمـم امل       - مكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء الـسالم يف غينيـا              قام

 منظمات تضطلع هبا“ ملساعدة املشتركة للمجتمعات احملليةا”مشاريع  من  ستة  إىل  الدعم  بتقدمي  
 باألطفـال  واالجتارهتدف إىل التصدي ملشكلة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى    ومن اجملتمع املدين    

 .ايتهاتشجيع مشاركة اجملتمع املدين الطوعية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحإىل و
  
 )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس قراري تنفيذ  - تاسعا  

 كـانون  ١٠ إىل ٨ مـن   يف الفتـرة   عمل حلقة تنظيم اإلمنائي  األمم املتحدة  برنامج دعم  - ٤١
 يف ءعــضااأل النــساء  اســتهدف تــدريبالقياديــة املهــارات تنميــة بــشأن ٢٠٠٩ ديــسمرب/األول
 .الوطين النسائي السياسي احملفل يف ءعضااأل النساء من املدين اجملتمع وقادة الربملان

 بنـاء  لـدعم  املتحـدة  األمـم  مكتـب  قـّدم  ،٢٠٠٩ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ٢٥ و ٢٤ يفو  - ٤٢
 لفائـدة  عمـل  حلقـة  تنظـيم ل واألطفال للنساء الوطين ملعهدإىل ا  عمالّد بيساو - غينيا يف السالم
 املعنيـة  اللجنـة  عـن  الـصادرة  التوصـيات  لتنفيـذ  ويجللتـر  املـدين  اجملتمع منظمات من منظمة ٣٠

 اتفاقيـة  ألحكـام  االمتثـال  تعزيـز ركـزت حلقـة العمـل علـى         و .املـرأة  ضـد  التمييـز  على بالقضاء
 تنفيـذ  عملية يف املدين اجملتمع مشاركة تعزيزعلى  و املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء
ــة  بلــورة يف وباإلســراع واســع نطــاق علــى للجنــة اتقريــر بتعمــيم االجتمــاع وأوصــى .االتفاقي
 للعنــف مناهــضة تــشريعات واعتمــاد اجلنــسني بــني واإلنــصاف املــساواة بــشأن وطنيــة سياســة
 املعـين  املواضيعي العامل  األمم املتحدة  فريق مويقّد .لألنثى التناسلية األعضاء تشويهلو اجلنساين
ــسانية باملــسائل ــّد اجلن ــساء معهــدإىل  عمال ــ الن ــة إطــار يف الواألطف ــاء عملي ــدرات بن  ضــباط ق
 ومنـع   للمـرأة  اإلنـسان  حقـوق  محايـة  أجـل  مـن  والدوليـة  الوطنيـة  املعـايري  تنفيـذ  هبـدف  الشرطة

 وممثلـون  شـرطة  ضـابط  ٢٠ شـارك  ديـسمرب، /األول كـانون  ١٨ و ١٧ ويف .العنف ضد املـرأة   
 .براجمهم يف املعايري هذه إدراج هبدف تدريبية دورة يف والصحة العدل وزاريت عن

 املتحـدة  األمـم  ومنظمة للسكان املتحدة األمم صندوق بني املشترك الربنامج إطار ويف  - ٤٣
 معهـد  قـام  لألنثـى،  التناسـلية  األعـضاء  تشويه ممارسة إلهناء اجلهود تكثيف  إىل اهلادف للطفولة
 يـة وطن عمـل  وخطة وطنية ستراتيجيةا بعرض ،ديسمرب/األول كانون ١١ يف ،واألطفال النساء
 الرابعـة  لـدورة إىل ا  الـدعم  اليونيـسيف  متوقـد  .لألنثـى  التناسـلية  األعـضاء  لتـشويه  حـد  لوضع
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 اعـ د حيـث  الوطنيـة  اجلمعيـة  مقـر  يف ديـسمرب /األول كانون ٥ و ٤ يف املعقودة األطفال لربملان
 واالجتـــار لألنثـــى التناســـلية األعـــضاء لتـــشويه مناهـــضة تـــشريعات  إىل وضـــعالـــشباب القـــادة

 بيـــساو - غينيـــا يف الـــسالم لبنـــاء املتكامـــل املتحـــدة األمـــم مكتـــب ويستكـــشف .باألطفـــال
 إىل وإضــافة .احلــاالت هــذه يف والتحقيــق باألطفــال االجتــارملنــع  متكاملــة جــاُنُه واليونيــسيف

 إلصـالح  املكتـب  يقدمـه  الـذي  الـدعم  إطـار  يف منوذجيـة،  شـرطة  مراكـز  تـصميم  يشمل ،ذلك
 والفئــات األطفــال ضــد املرَتكَبــة العنــف أعمــال حــاالت جلــةملعا خاصــة مبــاين األمــين، القطــاع
  .األخرى الضعيفة

  
  أمن املوظفني  - عاشرا  

 ل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،   وخـال .  معدالت اجلرميـة يف البلـد منخفـضة نـسبياً    لا تز ال  - ٤٤
  .دة ملكاتب منظمة الصحة العامليةحالة اقتحام واحأبلغ عن 

  
  ملكاتالز يف  التقدم احملر -حادي عشر 

ة وإدارة الدعم امليداين يف التعاون على حنو وثيق أثنـاء           ياستمرت إدارة الشؤون السياس     - ٤٥
 مكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء الـسالم يف           من سلسالنتقال  االالفترة قيد االستعراض لضمان     

او، اعتبـاراً مـن    بيـس  -يف غينيـا     مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم           إىل بيساو   -غينيا  
 مكتــب األمــم  مــن فرقــة عمــل تقنيــة تــضم مــوظفني وأُنــِشئت. ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين ١

فريــق األمــم املتحــدة القطــري ملعاجلــة  مــن  بيــساو و-املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا  
ياجـات مـن    ات التقنيـة واالحت   ج، مبا فيها االحتيا   التكاملاجلوانب املوضوعية والتشغيلية لعملية     

ت محلـة   قَـ طِلوأُ. كة املـشتر  املبـاين  مسائل متعلقة باخلدمات وحيـز املكاتـب و        فضال عن املوارد،  
ــة يف كــانون األول  ــسمرب /إعالمي ــسؤولني اســتهدفت، ٢٠٠٩دي ــدين   امل  ومنظمــات اجملتمــع امل

 ألمـم املتحـدة   املهمـة وجـود     ز تفهُّم اجلمهور على نطـاق أوسـع         ووسائط اإلعالم، وذلك لتعزي   
  .ةاملتكاملة اجلديد هيئته يف
  التـشغيلي  تنفيـذ بال املتـصلة  ركَّـزت االسـتعدادات   ،  ٢٠٠٩وأثناء الربع األخري من عام        - ٤٦
 حفظ األمن واألمن الداخلي يف السياق األوسع إلصالح القطـاع           مسأليتلوالية اجلديدة على    ل

ـــ        ــاء ال ــدعم بنـ ــدة لـ ــم املتحـ ــه مكتـــب األمـ ــصد لـ ــوي مل يتـ ــال حيـ ــو جمـ ــين، وهـ   سالم يفاألمـ
ــا  ــة     -غيني ــساو بــشكل كامــل يف املاضــي نتيجــة االفتقــار إىل القــدرة التقني ــدرة بي ــواردا وق . مل
فتئت قدرة الشرطة الدائمة التابعة لألمم املتحدة تساعد مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء             وما

ــا   ــسالم يف غيني ــشرين األول  -ال ــذ ت ــساو من ــوبر / بي ــب    ٢٠٠٩أكت ــدعم املكت ــاً ت ، وهــي حالي
 املفـــاهيم االســـتراتيجية، وأدوات التخطـــيط، والقواعـــد ُمخَتلَـــفتكامـــل اجلديـــد يف إتاحـــة امل
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 لعمليـات ل  اسـتراتيجي  مفهـوم ويـشمل ذلـك وضـع       . ارجيـة اخلداخليـة و  الألغراض  لاألساسية،  
 مكتـب   يفقسم إصـالح القطـاع األمـين        ب الشرطة   لعنصر ةستراتيجي ا موحدةإجراءات تشغيل   و

ــا  األمــم املتحــدة املتكامــل  ــسالم يف غيني ــاء ال ــساو، - لبن ــوطنيني  وتعريــف ا بي إطــار بلنظــراء ال
لي مــن عمليــة إصــالح   حفــظ األمــن واألمــن الــداخ جبــانيباســتراتيجي لإلصــالح فيمــا يتعلــق  

فــظ األمــن واألمــن  حل آليــات تنــسيق حمــددة  اســتحداث أيــضاذلــك ويــشمل . القطــاع األمــين
لنموذجيــة يف أحنــاء البلــد، واســتعراض    نــامج مراكــز الــشرطة ا  لربطــط اخل وتنفيــذالــداخلي، 

احلاسـوب، ووضـع ترتيـب      القائم على استخدام    استراتيجيات التدريب، وإنشاء قدرات التعلُّم      
  .األمن واألمن الداخلي حفظ  يف جمايلصالحاإلتكميلي التفاق مركز البعثة بشأن 

تـب األمـم    عنـصر الـشرطة يف قـسم إصـالح القطـاع األمـين مبك              ومن أجل كفالـة متتـع       - ٤٧
  / أوليــة حبلــول شــباط   تــشغيليةقــدرات  ب  بيــساو -املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا     

 أن   منتـدبني  ضباط شـرطة دولـيني    ل معجَّلة   واستقدام اختيار   ، سيتيح إجراء عملية   ٢٠١٠فرباير  
نتـشار بنهايـة الربـع األول مـن          يف املائة علـى األقـل مـن خـرباء الـشرطة جـاهزين لال               ٥٠يصبح  

خـرباء إصـالح القطـاع      مـن   ، جـرى نـشر أربعـة        ٢٠١٠ينـاير   /ويف كـانون الثـاين    . ٢٠١٠ امع
 بيـساو لـدعم قـسم إصـالح     -األمين يف مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا            

  . التابع لهالقطاع األمين
ــاء الــسالم  اتفــق فريــق األمــم املتحــدة القطــري ومكتــب األمــم امل   و  - ٤٨ يف تحــدة لــدعم بن
ــا ــساو يف - غيني ــذ إطــار اســتراتيجي  وضــع وتعلــى  ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٣ بي نفي

 ٢٠١٢-٢٠٠٨ باستخدام إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة للفتـرة             متكامل واحد 
ــة،  ــاةكقاعـــدة برناجميـ ــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــ ومـــع مراعـ ــاء الـــسالم يف واليـ   ل لبنـ

 املبينـة  واألولويـات الوطنيـة   بيـساو  -  االستراتيجي لبناء السالم يف غينيا      واإلطار  بيساو -غينيا  
  /وضع وثيقة االسـتراتيجية، املقـرر إجنازهـا بنهايـة آذار    وست. يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر  

 املتبـع   نـهج ال على منهجية إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة و               بناًء،  ٢٠١٠مارس  
  .على حد سواءعلى أولويات بناء السالم والتنمية الوطنية ، وستشتمل فيه
ِقـد معتكـف ختطـيط اسـتراتيجي تـابع          ، عُ ٢٠١٠فربايـر   / شباط ٥ إىل   ٣ويف الفترة من      - ٤٩

 وإعـداد لألمم املتحـدة يف بيـساو لتنقـيح إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة احلـايل،                       
وقـد  .  املتعلقـة بـه    االتفاق على هياكـل التنفيـذ والتنـسيق       اإلطار االستراتيجي املتكامل اجلديد، و    

 العليا ملكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف             القيادةاستعرض املعتكف، الذي مجع بني      
 الــدوليني، التقــدم والــشركاء بيــساو، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، وممثلــي احلكومــة -غينيــا 

فـق علـى أربعـة أهـداف        املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة احلـايل، واتُ       احملرز يف تنفيذ إطار عمل األمم       
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 عـام يف  بيـساو    -  يف غينيـا    اجنازهـا  مم املتحـدة  منظومة األ تتسم باألولوية يتعني على     وإجراءات  
ــين؛     ) أ: ( وهــي،٢٠١٠ ــانون وإصــالح القطــاع األم ــيادة الق ــز س ــز ) ب(تعزي ــة، تعزي احلوكم

 اخلـدمات   إتاحـة ) د(تنشيط االقتـصاد واحلـد مـن الفقـر؛          ) ج(والدميقراطية، واحلوار السياسي؛    
 اجملـاالت ذات األولويـة،   هويف إطار كل جمال من هذ   . االجتماعية األساسية ومحاية املستضعفني   

  .احملرز  منظومة األمم املتحدة يف بيساو نتائج ومؤشرات حمددة لقياس التقدموضعت
  

  مالحظات  -ثاين عشر 
 اجلهود الـيت يبـذهلا الـرئيس سـاهنا واحلكومـة مـن أجـل توطيـد                 إين أجد ما يشجعين يف      - ٥٠

ومن اجلدير بالثنـاء أن احلكومـة تركـز علـى تنفيـذ             . بيساو - السالم وتعزيز االستقرار يف غينيا    
براجمها اليت اعترضتها عراقيـل مـن جـراء خمتلـف األزمـات الـسياسية والعـسكرية الـيت واجهتـها            

  .وقوضت جهودها من أجل االنتعاش االقتصادي والتنميةبيساو يف العقد األخري  - غينيا
وأثـــين أيـــضا علـــى احلكومـــة للتحـــسينات اهلامـــة الـــيت أدخلـــت علـــى إدارة الـــشؤون    - ٥١

فمما يبعث علـى التـشجيع أن احلكومـة اختـذت مـن اإلصـالح االقتـصادي                 . االقتصادية واملالية 
ر أساسـي يف أي اسـتراتيجية قابلـة         ن االنتعـاش االقتـصادي عنـص      ألواملايل أولويـة وطنيـة، نظـرا        

وتشري التطورات األخـرية بوضـوح إىل التـزام وعـزم           . للدوام ترمي إىل احلد من عدم االستقرار      
من جانب املؤسسات املالية الدولية وجلنة بناء السالم وغريهـا مـن الـشركاء الـدوليني يف جمـال                   

 إحـراز التقـدم يف جمـاالت منـها          وإين على ثقة بأن مواصـلة     . بيساو - التعاون مع حكومة غينيا   
بيـساو علـى اكتـساب أهليـة         - املفاوضات اجلاريـة مـع صـندوق النقـد الـدويل ستـساعد غينيـا              

وأشجع احلكومة على أال تـضيع هـذا الـزخم وأن تواصـل             . االستفادة من ختفيف عبء الديون    
  .العمل بشكل وثيق مع شركائها من أجل التوصل إىل نقاط مرجعية متفق عليها

  ويظـــل إصـــالح القطـــاع األمـــين حمـــور أهـــداف إرســـاء االســـتقرار ذات األولويـــة يف   - ٥٢
بيساو، ومما يبعث على التشجيع أن السلطات الوطنية تتخذ إجراءات مـن أجـل متهيـد            - غينيا

وأحــث الــسلطات الوطنيــة والــشركاء    . ســتحداث اإلطــار القــانوين لإلصــالحات   الالطريــق 
 إلصالح القطاع األمين نصب األعـني وعلـى ضـمان تلبيـة     الدوليني على وضع الطابع الشمويل    

املساعدة الدولية ليس فقـط الحتياجـات قطـاع الـدفاع، بـل أيـضا الحتياجـات قطـاعي األمـن                     
ويف ظـل الظــروف احلاليـة املتمثلــة يف األزمـة املاليـة العامليــة ويف تـضارب األولويــات،      . والعـدل 

ــدائي األول املوجــه إىل اجملتمــع   ــه ن    الــدويل مــن أجــل تقــدمي دعــم ســخي ملــساعي   أكــرر توجي
بيساو الرامية إىل إعادة هيكلـة وضـمان اسـتحداث قطـاع أمـين شـامل يتـسم بالفعاليـة                    - غينيا

 علـى مواجهـة التحـديات الراهنـة واملـستقبلية، مبـا يف ذلـك مكافحـة                  ةدرالقواالستدامة املالية و  
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ى تقــدمي تربعــات ســخية إىل وأحــث بــشكل خــاص علــ. اجلرميــة املنظمــة واالجتــار باملخــدرات
  .برنامج املعاشات التقاعدية ألفراد قطاع األمن لدى إنشائه

وتعمــل األمــم املتحــدة علــى توســيع نطــاق جهودهــا مــن أجــل إصــالح نظــام الــشرطة   - ٥٣
وأحث مجيع الشركاء علـى أن يـضموا يـدهم إىل يـد األمـم املتحـدة                 . واألمن الداخلي يف البلد   
  .لدويل من توحيد األداء يف هذا اجملال احلاسممن أجل متكني اجملتمع ا

ــدال مـــن        - ٥٤ ــايب بـ ــسالم اإلجيـ ــا الـ ــة قوامهـ ــول إىل ثقافـ ــاهنا إىل التحـ ــرئيس سـ ــوة الـ ودعـ
بيـساو   - االستقطاب واالنقـسام اللـذين أعاقـا اجلهـود الراميـة إىل تـضميد جـراح جمتمـع غينيـا                 

معية الوطنية على مواصلة تعزيـز      وأحث احلكومة واجل  . وإعادة بنائه دعوة تبعث على التشجيع     
بيــساو ككــل مــن أجــل حتقيــق   - أوجــه التــآزر يف ســبيل إقامــة حــوار وطــين مــع جمتمــع غينيــا 

ومــن شــأن تنظــيم املــؤمتر الــوطين الــذي تقترحــه اجلمعيــة الوطنيــة أن . مــصاحلة حقيقيــة ودائمــة
واصـل األمـم    وست. يكون مبثابة منرب راسخ وشامل للجميع للعمل من أجل حتقيق هـذا الغـرض             
  .املتحدة تقدمي الدعم لألعمال التحضريية اجلارية للمؤمتر للمساعدة يف جناحه

ــا    - ٥٥ ــة الظــروف املالئمــة     - وبينمــا تــسعى ســلطات غيني ــساو وشــعبها  مــن أجــل هتيئ بي
للـسالم واالســتقرار الــدائمني يف البلـد، ســتواجه ال حمالــة أحيانــا حتـديات مــن الــضخامة حبيــث    

بيــساو ســتظل يف حاجــة إىل اإلرادة احلــسنة  - لــذا، فــإن غينيــا. ا مبفردهــاتعجــز علــى جتاوزهــ
وأحــث . والــدعم مــن اجملتمــع الــدويل مــن أجــل حتقيــق برنــامج عمــل الــسالم واألمــن والتنميــة 

ويرمـز تعزيـز وجـود األمـم املتحـدة          . بيـساو  - اجملتمع الدويل على مواصلة تقـدمي دعمـه لغينيـا         
بيـساو وشـعبها يف      - ذه اهليئة العامليـة للوقـوف إىل جانـب غينيـا          مؤخرا يف البلد إىل استعداد ه     

ســعيهما إىل تعزيــز الــسالم الــدائم، مبــا يف ذلــك علــى وجــه اخلــصوص احتــرام ســيادة القــانون   
بــرئيس أركــان لــذلك أتطلــع إىل قــرار ســريع فيمــا يتعلــق  . وحقــوق اإلنــسان لكافــة املــواطنني

  .شوتو بوبو نا ت، العميد البحريالبحرية السابق
مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف             ويف اخلتام، أود أن أثين على موظفي          - ٥٦

ــا  ــا، وعلــى أفــراد فريــق األمــم املتحــدة      بيــساو -غيني ــادة ممثلــي اخلــاص، جوزيــف موتابوت بقي
  القطـــري بكاملـــه والـــشركاء الـــدوليني اآلخـــرين للعمـــل الـــذي يواصـــلون االضـــطالع بـــه يف 

  .بيساو - غينيا
  


