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 بيساو وعـن أنـشطة مكتـب       -تقرير األمني العام عن التطورات يف غينيا            
  األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف ذلك البلد

  
  مقدمة  -أوال   

لــس اجمل الــذي أنــشأ ،)٢٠٠٩ (١٨٧٦ جملــس األمــن هــذا التقريــر مقــّدم عمــال بقــرار  - ١
ــهمب ــسالم يف غ   وجبــ ــاء الــ ــل لبنــ ــدة املتكامــ ــم املتحــ ــب األمــ ــا  مكتــ ــساو-ينيــ ــرار  بيــ ، والقــ

وطلــب إيلّ أن أقــدم تقريــرا كــل أربعــة ، الــذي جــدد مبوجبــه واليــة املكتــب )٢٠١٠( ١٩٤٩
ويـشمل هـذا التقريـر    . الواليـة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ     بيـساو وعـن   -احلالة يف غينيـا  أشهر عن   

ــذ صــدور تقريــري األخــري      ــسية الــيت طــرأت من رين  تــش٢٥ يف (S/2010/550)التطــورات الرئي
  .٢٠١٠أكتوبر /األول

  
   بيساو-رئيسية يف غينيا التطورات ال  -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

 بيـساو واملؤسـسات     -خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، بـذلت القيـادة الـسياسية لغينيـا                - ٢
مـع  احلكومية الرئيسية جهودا كـبرية لتحـسني البيئـة الـسياسية واألمنيـة، وكـذلك عالقـة البلـد                    

 طغـى عليهـا     ٢٠١٠أكتـوبر   /غـري أن هنايـة شـهر تـشرين األول         . الشركاء اإلقليميني والـدوليني   
مــاالم باكــاي ســاهنا ورئــيس  جتــدد اإلشــارات الــيت تــدل علــى اســتمرار اخلــالف بــني الــرئيس   

األفريقـي لتحقيـق    فقـد عـززت مجاعـات ضـغط يف احلـزب            . ونيـور ج زكـارلوس غـومي   الوزراء  
ــرأس    ــا وال ــد يف   ، األخــضراســتقالل غيني ــشرين األول٣٠خــالل جتمــع حاشــد عق ــوبر / ت أكت

ويف . للحـزب ، تأييـدها لـرئيس الـوزراء باعتبـاره قائـدا             بيـساو  - يف غابو، شرقي غينيا      ٢٠١٠
، وقت الحق، اجتمع ممثلـون للزعمـاء التقليـديني بـشكل منفـصل مـع الـرئيس ورئـيس الـوزراء                 

املـصاحلة، وانتقـدوا مستـشاريهم إلثـارهتم     نـوفمرب، وحثومهـا علـى     / تـشرين الثـاين    ٣ و   ٢يومي  
  .اخلالفات يف صفوف قيادة البلد
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نوفمرب، حذرت مجاعة أخـرى مـن مجاعـات الـضغط يف احلـزب،              / تشرين الثاين  ٨ويف    - ٣
 مــن أي “ونيــورج زكــارلوس غــوميحركــة الــوطنيني الــشباب املتــضامنني مــع حكومــة  ”هــي 

ت الشعب لن تنال منـها أعمـال مجاعـات          كما حذرت من أن تطلعا    . حماولة إلسقاط احلكومة  
وسعيا لتشجيع التقارب بـني الـرئيس ورئـيس الـوزراء، قـام وزيـر               . صغرية ومنشقني يف احلزب   

التجارة، بوتشي كاندي، واملستشار الدبلوماسي والسياسي للرئيس، سـواريس سـامبو، جبولـة             
احلـزب بـضرورة االمتنـاع    نوفمرب لتوعية أنـصار  / تشرين الثاين١٤ و ١٣يف بافاتا وغابو يومي     

واضـطلعت منظمـات يف اجملتمـع املـدين أيـضا           . عن التكهن واملواالة، واحترام مؤسـسات البلـد       
  .شىت جلعل الرئيس ورئيس الوزراء يدركان احلاجة إىل قيام تعاون مؤسسي حقيقيمببادرات 

، لــدى نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٩ويف اخلطــاب الــذي ألقــاه أمــام اجلمعيــة الوطنيــة يف    - ٤
افتتــاح الــسنة التــشريعية اجلديــدة، أقــر الــرئيس ســاهنا بــأن حالــة انعــدام احلــوار مــستمرة وتعيــق 

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتمر الــشعور بــالقلق مــن أن  . العالقــات بــني املؤســسات
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٦العالقات بني الرئيس ورئيس الوزراء قد تتدهور أكثر، وخاصـة يف            

 وهـي   ،ما أقدم رئيس الوزراء على توقيف وزيرة الداخلية، ساتو كامارا بينتـو، عـن العمـل               عند
والم رئيس الوزراء السيدة بينتـو علـى خمالفتـها تعليمـات     . معينة شخصيا من قبل الرئيس ساهنا 

غـري أهنـا اسـتمرت يف أداء        . جملس الوزراء بتجميد الترقيات يف صفوف قـوات الـدفاع واألمـن           
وظلت املواجهة قائمة إىل أن توصل الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الربملـان            . لوزاريةواجباهتا ا 

ديـــسمرب كانـــت نتيجتـــها اســـتقالة / كـــانون األول١٨ورئـــيس احملكمـــة العليـــا إىل تـــسوية يف 
ــسيدة ــو يف  ال ــانون األول٢٠بينت ــسمرب/ ك ــو     . دي ــرئيس، وه ــشاري ال ــها أحــد مست وحــل حمل
  .ديسمرب/ كانون األول٢٣ا رئيسة لديوان الرئاسة يف نا فانتشاما، وعينت الحق دينيس

ديسمرب، نفى الرئيس وجود توترات شخصية بينه وبني رئـيس          / كانون األول  ٢٧ويف    - ٥
. ٢٠١٢الوزراء وأعطى تطمينا بأن احلكومة ستبقى حىت هنايـة واليـة اهليئـة التـشريعية يف عـام                   

قت اجلمعية الوطنية علـى ميزانيـة الدولـة         وقد انتهت التخمينات بشأن بقاء احلكومة عندما واف       
احلـزب اجلمهــوري مـن أجــل   ، بـدعم مــن  ٢٠١٠ديــسمرب / كـانون األول ٢٠ يف ٢٠١١لعـام  

وواصـل  . ، املعـارض، والتحـالف الـدميقراطي، وحـزب الدميقراطيـة اجلديـدة            االستقالل والتنمية 
، عقـب االجتمـاع     ممثلي اخلاص مساعيه لتشجيع قيام حوار دائم بـني الـرئيس ورئـيس الـوزراء              

أكتوبر، الـذي مت فيـه      / تشرين األول  ١٤رك بني الزعيمني والسفراء املقيمني يف بيساو، يف         تاملش
  .التشديد على الضرورة امللحة إلقامة حوار سياسي بناء وشامل على مجيع املستويات

ي تقـدمي   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثة وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائ             - ٦
ــوطين    ــة للمــؤمتر ال ــة التنظيمي ــتقين للجن ــدعم ال ــز احلــوار    . ال ــة إىل تعزي ويف إطــار اجلهــود الرامي
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السياسي، اجتمعت اللجنـة التنظيميـة مـع األطـراف املعنيـة علـى الـصعيد الـوطين، مبـا يف ذلـك                       
ف الربملــانيون، وممثلــو منظمــات اجملتمــع املــدين والقــادة العــسكريون واألمنيــون، لــشرح أهــدا    

ومبـساعدة ماليـة مـن    . عملية املؤمتر الوطين واملنهجية املتبعة، وللسعي إىل احلصول على دعمهم       
 ١٤، اسـتهلت اللجنـة التنظيميـة عمليـة املـؤمتر الـوطين يف          صندوق األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم        

  الـدفاع واألمـن، انتـهت يف       ألفـراد ديسمرب مبجموعة من مثانيـة مـؤمترات إقليميـة          /كانون األول 
وحـضر مـا جمموعـه مخـسون مـشاركا يف كـل مـؤمتر باسـتثناء                 . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٦

وخـــالل اجللـــسة االفتتاحيـــة للـــسنة .  مـــشارك١٠٠املــؤمتر املعقـــود يف بيـــساو الـــذي حـــضره  
دعــم نــوفمرب، دعــا الــرئيس ورئــيس الربملــان إىل  / تــشرين الثــاين١٩التــشريعية الــيت عقــدت يف 

  .ا إىل ضرورة املضي قدما يف عملية مراجعة الدستورملؤمتر الوطين وأشارا
ــة وكليــة احلقــوق يف بيــساو جلــسة   / كــانون األول٤ و ٣ويف   - ٧ ديــسمرب، نظمــت البعث

 مشاركا، مبا يف ذلـك أعـضاء        ٤٠ بيساو، شارك فيها     -غينيا  لمناقشة بشأن اإلطار الدستوري     
ــة ملراجعــة الدســتور وممثلــون للمؤســسات   ــة الربملاني ــة، واجلــيش، واألحــزاب  يف اللجن  احلكومي

ومشــل الــدعم الــذي قدمتــه البعثــة وكليــة احلقــوق للجنــة . الــسياسية، ومنظمــات اجملتمــع املــدين
 كــانون  ١٤ و ١٣الربملانيــة تنظــيم أربــع حلقــات عمــل مواضــيعية، عقــدت أوالهــا يــومي          

نبـهما حلقـة عمـل      ونظم الربنامج اإلمنائي واالحتاد الربملـاين الـدويل مـن جا          . ٢٠١١يناير  /الثاين
 للوقــوف بــشكل أفــضل  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٠ و ٩ برملــاين يــومي ١٠٠لــصاحل 

على واجبات ومسؤوليات اجلمعية الوطنية، مث نشر دليـل عـن آليـات الرقابـة ودليـل آخـر عـن                     
  .اإلجراءات اإلدارية واملالية

 العامـــة أفـــرج عـــن رئـــيس هيئـــة األركـــان ، ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢ويف   - ٨
السابق، نائـب اللـواء البحـري زامـورا إنـدوتا، وعـن رئـيس االسـتخبارات العـسكرية الـسابق،                     

وكان الـضابطان قـد اعـتقال يف        . العقيد سامبا ديالو، اللذين كانا رهن اعتقال القوات املسلحة        
، عندما أمر نائب رئـيس هيئـة األركـان العامـة حينـذاك،              ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١إطار أحداث   

ريق أول أنطونيو إندجاي، بإلقاء القبض على رئيس هيئة األركان العامـة، واحتجـاز رئـيس                الف
الوزراء لفترة وجيزة، واإلفراج عن العميد البحري بوبو نا تشوتو من مباين األمم املتحدة الـيت               

والعتبـارات تتعلـق بـاألمن والـسالمة، أرجـأ          . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٨جلأ إليها منذ    
يئة األركان العامة إندجاي، يف بادئ األمر، اإلفراج عن نائب اللواء البحـري إنـدوتا،               رئيس ه 

، بـسبب عـدم وجـود       ٢٠١٠أكتـوبر   /الذي أمرت به احملكمة العسكرية العليا يف تشرين األول        
اللـواء  وأفـرج عـن كـل مـن      . أدلة تثبت هتم اخـتالس األمـوال واسـتغالل الـسلطة املنـسوبة إليـه              

ــل  ــسيادس مانوي ــدي      ميل ــاالم كان ــالزم أول م ــب باكــار ســانو، وامل ــديس، والنقي ــوميز فرنان  غ
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يف إطـار عمليـة اغتيـال رئـيس        شـهرا رهـن االعتقـال        ١٩قضوا  أن  بعد  والرقيب ديابو كامارا،    
  .٢٠٠٩مارس /واي يف آذارهيئة األركان العامة السابق تاغمي نا 

  
  إصالح القطاع األمين وسيادة القانون  -باء   

، اجتمع ممثلي اخلاص مـع رئـيس أنغـوال إدواردو        ٢٠١٠أكتوبر  /شرين األول  ت ٢٥يف    - ٩
دوس ســانتوس يف لوانــدا ملناقــشة اجلهــود الــيت يبــذهلا بلــده علــى الــصعيد الثنــائي ضــمن نطــاق   

ــا و    ــدول غــرب أفريقي ــة الــشراكة بــني اجلماعــة االقتــصادية ل ــدان الناطقــة بالربتغالي ، مجاعــة البل
وبينما سلط الـضوء علـى التعـاون الثنـائي         . ىل رئاسة هذه اجلماعة   سيما أن أنغوال كانت تتو     ال

ــا   ــع غيني ــرئيس دوس       -م ــن، شــدد ال ــدفاع واألم ــك ال ــا يف ذل ــساو يف خمتلــف اجملــاالت، مب  بي
ــدة العمــل يف إطــار    ــســانتوس علــى فائ تعــددة األطــراف، وخباصــة الــشراكة بــني   املشراكات ال

، بتنـسيق مـن األمـم    البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة   مجاعـة  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا و     
مجاعــة البلــدان ويف وقــت الحــق، عقــد رؤســاء األركــان العامــة للبلــدان األعــضاء يف . املتحــدة

ــة  ــومي   الناطقــة بالربتغالي ــة عــشرة ي ــة الثاني ــشرين األول٢٩ و ٢٨ دورهتــم العادي ــوبر يف / ت أكت
نيت دا سـيلفا، الـذي أبـرز، بـصفته رئـيس      وافتتح الدورة وزير الدفاع، أريستيدس أوكـا   . بيساو

اللجنــة التوجيهيــة إلصــالح القطــاع األمــين، اجلهــود املــشتركة الــيت تبــذهلا الــسلطات الوطنيــة    
  .واجملتمع الدويل من أجل الشروع فعليا يف إجراء اإلصالحات يف قطاعي الدفاع واألمن

اع للبلـدان األعـضاء يف   نوفمرب، عقد رؤساء أركان الـدف     / تشرين الثاين  ٢٣ و   ٢٢ويف    - ١٠
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ورؤساء دوائـر الـدفاع واألمـن يف البلـدان األعـضاء يف                  

دورة اسـتثنائية يف أبوجـا ملواصـلة    ماعـة    وممثلـون عـن هـذه اجل       مجاعة البلدان الناطقـة بالربتغاليـة     
 األعـضاء يف اجلمـاعتني      مناقشة خارطة الطريق الـيت وضـعها رؤسـاء أركـان الـدفاع يف البلـدان               

وكانـت خارطـة الطريـق تلـك تتـوخى نـشر          .  بيـساو  -دعما إلصالح القطاع األمـين يف غينيـا         
وتسريح وإعادة إدماج أفـراد القـوات       الدولة  وحدات للتدريب واحلماية لتعزيز أمن مؤسسات       

اع حبـشد  ويف هناية االجتماع، أوصى رؤسـاء أركـان الـدفاع باإلسـر    . املسلحة والدوائر األمنية  
 مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة لتنفيــذ برنــامج إصــالحات يف إطــار    ٩٥مبلــغ 

شمل إعـادة تأهيــل ثكنـتني عــسكريتني، ونـشر وحــدات لتـدريب الــشرطة،     يــخارطـة الطريـق،   
  . من أفراد األمن واحلماية اللصيقة وثالث وحدات من وحدات الشرطة املشكلة١٠٠ و

ثامن والعشرون جمللس الوساطة واألمـن التـابع للجماعـة االقتـصادية       وعقد االجتماع ال    - ١١
نــوفمرب، ملناقــشة التوصــيات الــيت قــدمها / تــشرين الثــاين٢٤لــدول غــرب أفريقيــا، يف أبوجــا يف 

رؤساء أركان الدفاع للدول األعضاء يف اجلماعـة، وخباصـة خارطـة الطريـق إلصـالح قطـاعي                  
ــا    ــن يف غيني ــدفاع واألم ــساو-ال ــة    وشــا.  بي ــات اخلارجي ــرا العالق ــضا وزي رك يف االجتمــاع أي
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، وممـثالي اخلاصـان لغـرب       مجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة       والدفاع يف أنغوال، اللذان ميـثالن       
.  بيــساو-مفوضــية االحتــاد األفريقــي لغينيــا  بيــساو، واملمثــل اخلــاص لــرئيس -أفريقيــا ولغينيــا 

اجلماعـة االقتـصادية    دعم اجملتمع الدويل للـشراكة بـني     وتردد يف خمتلف البيانات نداء إىل تعزيز      
، وتعجيل خطى اعتمـاد خارطـة الطريـق،    مجاعة البلدان الناطقة بالربتغاليةلدول غرب أفريقيا و   

ويف ختــام االجتمــاع، جــرى اعتمــاد توصــيات رؤســاء أركــان . وتكثيــف جهــود تعبئــة املــوارد
ان اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا        الدفاع ومت تقدميها إىل رؤساء دول وحكومات بلد       

ديـسمرب، وجـه ممثلـي      / األول  كـانون  ٢١ويف  . إلقرارها بـشكل هنـائي واختـاذ إجـراءات بـشأهنا          
جـيمس فيكتـور غبيهـو،      إىل رئيس مفوضية اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا،              اخلاص  
ل وحكومــات بلــدان يــشدد فيهــا علــى الــضرورة امللحــة لعقــد مــؤمتر قمــة لرؤســاء دو   رســالة 

إلصـالح  دعمـا  الـزخم  إبقـاء وتعزيـز   اجلماعة للنظر يف خارطة الطريق وإقرارها رمسيا من أجل         
  . بيساو-قطاع األمن يف غينيا 

ورحب جملس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي، يف االجتمـاع الـذي عقـده يف               - ١٢
و بإصـالح قطـاعي الـدفاع واألمـن          بيـسا  -ديـسمرب، بـالتزام سـلطات غينيـا         / كانون األول  ٢٣

استنادا إىل التوصـيات املنبثقـة عـن االجتمـاع الثـامن والعـشرين جمللـس الوسـاطة واألمـن التـابع                 
االقتــصادية وطلــب اجمللــس إىل مفوضــية اجلماعــة  . االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا للجماعــة 

 أجـل التـبكري بعقـد مـؤمتر          بيساو مـن   -تتصل بالشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف لغينيا        أن
  .للماحنني لتيسري تنفيذ اإلصالحات

ووصل وفـد مـن حكومـة أنغـوال، بقيـادة كاتـب الدولـة للعالقـات اخلارجيـة، مانويـل                       - ١٣
ــساو يف   ــاين ٦دومينغــوس أوغوســتو، إىل بي ــاير / كــانون الث ــشة٢٠١١ين ــذ  موضــوع  ملناق تنفي

التقـى الوفـد بشخـصيات، منـها الـرئيس سـاهنا،       و. االتفاقات الثنائية يف جمايل االقتـصاد واألمـن       
 بيساو، وأعـرب هلـا عـن اسـتعداد أنغـوال            -ورئيس الوزراء غوميز جونيور، ووزير دفاع غينيا        

لتوســيع نطــاق الــدعم الــذي تقدمــه للبلــد، والقيــام، علــى ســبيل األولويــة، بــدعم إعــادة تأهيــل 
وأكـد رئـيس    .  بيـساو  -غينيـا   املنشآت العـسكرية وتـدريب وجتهيـز قـوات الـدفاع واألمـن يف               

ــه علــى العمــل حتــت مظلــة األمــم املتحــدة يف       الوفــد األنغــويل ملمثلــي اخلــاص تــصميم حكومت
خصـصت حكومـة    وقد سبق أن    . مع البعثة هلذه الغاية    بيساو والبقاء على اتصال وثيق       - غينيا

ح قطــاع لـدفاع وإصــال  يف جمــال ا مليـون دوالر لتغطيــة تكـاليف اتفــاق ثنـائي   ٣٠أنغـوال مبلــغ  
، وســوف ينفــذ يف إطــار خارطــة الطريــق الــيت وضــعتها اجلماعــة     ٢٠١٠األمــن وقــع يف عــام  

  .مجاعة البلدان الناطقة بالربتغاليةاالقتصادية لدول غرب أفريقيا و
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ــاين ٣١ويف   - ١٤ ــانون الث ــن       / ك ــى توصــية م ــاء عل ــس االحتــاد األورويب، بن ــرر جمل ــاير، ق ين
ــشاورات مــ    ــدء م ــة، ب ــا املفوضــية األوروبي ــادة   -ع غيني ــساو اســتنادا إىل امل ــاق  ٩٦ بي ــن اتف  م

ويعكـــس قـــرار إجـــراء مـــشاورات انـــشغال االحتـــاد األورويب إزاء مراعـــاة املبـــادئ  . كوتونـــو
وسـوف تعلـق املفوضـية األوروبيـة مؤقتـا      .  بيـساو -الدميقراطية ومبدأ سـيادة القـانون يف غينيـا          

ــاون اإل    ــار التعـ ــدمها يف إطـ ــساعدة الـــيت تقـ ــن املـ ــزءا مـ ــائي،جـ ــم  منـ ــاالت دعـ ــة يف جمـ  وخباصـ
وظــل االحتــاد األورويب يــدعو  . وإصــالح قطــاع األمــن، يف انتظــار نتيجــة املــشاورات   امليزانيــة
بيــساو إىل إهنــاء االحتجــاز غــري القــانوين واإلفــالت مــن العقــاب، وإىل تعزيــز ســلطة      - غينيــا

  .قطاعي الدفاع واألمن باإلصالحات يف  قدماالقيادة املدنية على القيادة العسكرية والدفع
، نظمـت البعثـة     ٢٠١٠ديسمرب  /أكتوبر إىل كانون األول   /ويف الفترة من تشرين األول      - ١٥

ووزارة الدفاع حلقات دراسية للتوعية، يف بيساو وغابو وكانتشونغو، بـشأن سـيادة القـانون،               
زيز قـدرات   تع، هبدف   وحقوق اإلنسان، واملسائل اجلنسانية، والدميقراطية، والقضاء العسكري      

 وأوصـتا باعتمـاد مدونـة       ؛يف إطـار عمليـة توطيـد الـسالم وسـيادة القـانون             الضباط العـسكريني  
  .لقواعد السلوك بغية احليلولة دون اإلفالت من العقاب وجتديد ثقة الناس يف القوات املسلحة

لوطنيـة  واصلت البعثة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي الـدعم للجنـة التوجيهيـة ا             و  - ١٦
ــة يف وضــع اســتراتيجية    . إلصــالح القطــاع األمــين  ــة التوجيهي ــامج اإلمنــائي اللجن وســاعد الربن

وخطة عمل لتنظيم محلة للتوعية واإلعالم بـشأن إصـالح القطـاع األمـين، وقـدم الـدعم لتنفيـذ             
نـة  وانتدب خبري تقين من البعثة للعمـل يف األمانـة الدائمـة للج   . خطة العمل، بالتعاون مع البعثة 

التوجيهيــة، وقــدمت البعثــة املــشورة التقنيــة االســتراتيجية لــصياغة خطــة عمــل وطنيــة إلصــالح 
 كـانون   ١٠وعرضـت اخلطـة علـى اللجنـة التوجيهيـة يف اجتماعهـا املعقـود يف                 . القطاع األمـين  

  .ديسمرب، وذلك بعد أن وافق عليها وزير الدفاع، بصفته رئيس اللجنة/األول
 التوجيهية منربا لألطراف املعنية على الـصعيدين الـوطين والـدويل            ووفر اجتماع اللجنة    - ١٧

ملناقــشة الــسبل العمليــة لإلســراع باعتمــاد خارطــة الطريــق الــيت اقترحتــها اجلماعــة االقتــصادية    
وبـصفة خاصـة،   .  والتخطـيط لتنفيـذها  مجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة    لدول غـرب أفريقيـا و    

ــى ضــرورة تع    ــدفاع عل ــر ال ــع اإلجــراء  أصــر وزي ــسيق مجي ــز تن ــررة يف إطــار خارطــة   زي ات املق
وطلــب ممثلــي اخلــاص بإحلــاح إىل قيــادة  . بغيــة تــاليف التــداخل بــني اخلطــط واألنــشطة  الطريــق
ــا ــها علــى      - غيني ــا موافقت ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــساو أن تؤكــد ملفوضــية اجلماعــة االقت  بي

ر قمـة لرؤسـاء الـدول واحلكومـات         ية عقـد مـؤمت    ضـ خارطة الطريق املقترحة، حىت يتـسىن للمفو      
كمـا أبلـغ الـسلطات الوطنيـة والـشركاء اإلقليمـيني بـأن البعثـة جـاهزة لتقـدمي           . الوثيقةالعتماد  

مجاعــة املــساعدة يف ختطــيط وتنــسيق الــشراكة بــني اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا و 
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الــسياق علـى إقامــة  هـذا  ة يف وقـد أقـدمت البعثــ  .  بيــساو- يف غينيـا  البلـدان الناطقـة بالربتغاليــة  
عالقة تنسيق وثيق مع الفريق األول من اخلـرباء العـسكريني وخـرباء الـشرطة األنغـوليني بقيـادة                   

ــا      ــل إىل غينيـ ــذي أرسـ ــانتوس، الـ ــهو دوس سـ ــدو كارفلـ ــواء جيلـ ــساو يف -اللـ ــانون ٣ بيـ  كـ
  .٢٠١١يناير /الثاين
ء علـى طلـب مـن احلكومـة،      ، تولت البعثة، بنـا    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ويف    - ١٨

 بيـساو واملؤسـسات األمنيـة الداخليـة         -رعاية اجتماع بني ضـباط مـن القـوات املـسلحة لغينيـا              
ملناقشة خطط إصالح القطاع األمين، مع التركيز بوجه خـاص علـى توصـيات رؤسـاء أركـان                  

مـاع األفـراد    ومكن االجت . الدفاع والدوائر األمنية يف الدول األعضاء يف اجلماعتني املذكورتني        
 بيـساو مـن احلـصول علـى معلومـات عـن مـضمون               -العسكريني وضباط األمن التابعني لغينيـا       

خارطــة الطريــق الــيت وضــعتها اجلماعتــان ومــن مناقــشة وتوضــيح شــواغل القــوات العــسكرية    
ويف هنايـة االجتمـاع، صـدر       .  بيساو حيال تفاصيل اإلصـالحات املقترحـة       -والشرطة يف غينيا    

  .يشيد باجلهود املشتركة للجماعتني ويدعو إىل تنفيذ خارطة الطريقبيان ختامي 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أحرز أيـضا تقـدم يف عمليـة فحـص كفـاءات األفـراد           - ١٩

وقدمت قدرة الشرطة الدائمـة التابعـة   . والتصديق على أهلية وكاالت الشرطة واألمن الداخلي      
، املـساعدة  ٢٠١٠نـوفمرب  / بيـساو حـىت تـشرين الثـاين    -ينيـا  لألمم املتحدة، اليت انتـشرت يف غ     

للــسلطات الوطنيــة يف وضــع قاعــدة بيانــات شــاملة للمــوارد البــشرية دعمــا لوكــاالت الــشرطة 
يناير، وقـع رئـيس اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة إلصـالح            / كانون الثاين  ٢١ويف  . واألمن الداخلي 

لوطنية املـستقلة واملختلطـة، الـيت سـتكون مـسؤولة        القطاع األمين مرسوما ينشئ اللجنة التقنية ا      
ويـتعني أن يكفـل إجنـاز       . عن االضطالع بعملية الفحص والتصديق، مبـساعدة تقنيـة مـن البعثـة            

العملية الرتاهة واملساءلة على الصعيد الفردي واملؤسسي وأن يساعد يف حتسني الـصورة العامـة               
  .بالتايل زيادة ثقة السكان فيهاللمؤسسات األمنية الداخلية والقوات املسلحة، و

ــرف  - ٢٠  تنظــيم عــدة  ٢٠١٠ديــسمرب /نــوفمرب وكــانون األول / شــهرا تــشرين الثــاين  وع
ــراد مركــز        ــدريب أف ــامج ت ــشرطة الدائمــة، يف إطــار برن ــدرة ال ــصميم ق ــة مــن ت دورات تدريبي

 وتناولــت تلــك الــدورات. الــشرطة النمــوذجي املقبــل يف بيــساو، الــذي مــا زال يف طــور البنــاء
مــسائل حقــوق اإلنــسان واملنظــورات اجلنــسانية، والتحقيــق اجلنــائي، والقيــادة، وركــزت علــى 

ــشرية   ــوارد الب ــشارين يف جمــال إصــالح القطــاع   . موضــوعي احلوكمــة وإدارة امل ومت ضــم مست
األمين من البعثة إىل األمانة الدائمة للجنة التوجيهية الوطنية، ووزارة الداخليـة، وشـرطة النظـام                

املكتــب املركــزي الــوطين لإلنتربــول ضــمن مؤســسات أخــرى لتــوفري التــدريب أثنــاء    العــام، و
  .اخلدمة، واإلرشاد، والتوجيه، وبناء القدرات يف اجملاالت اللوجستية واإلدارية
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وكانــت البعثــة، إىل جانــب الــشركاء الــوطنيني والــدوليني، تقــدم املــساعدة للــسلطات    - ٢١
 فيمــا بــني وكــاالت إنفــاذ القــانون وبينــها وبــني القــضاة الوطنيــة يف النــهوض بــاحلوار والتعــاون

ــا    ــامني يف غيني ــدعني الع ــساو-وامل ــاين ١١ويف .  بي ــشرين الث ــة   / ت ــة حلق ــوفمرب، نظمــت البعث ن
دراسية لصاحل مكتب املدعي العـام ووكـاالت الـشرطة للنـهوض بالتعـاون وتبـادل املعلومـات،                  

كمـا واصـلت البعثـة      .  اإلفالت من العقـاب    وإجياد نظام كفؤ للعدالة اجلنائية من أجل مكافحة       
ــسري         ــة وتي ــامج حلماي ــوطنيني لوضــع برن ــشركاء ال ــساعدة لل ــشرطة الدائمــة تقــدمي امل ــدرة ال وق

رات، د وهــو عنــصر حاســم األمهيــة يف التــصدي لالجتــار باملخــ  ،إجــراءات الــشهود والــضحايا 
كمـا  . اجلرائم اخلطـرية  واجلرمية املنظمة، والعنف السياسي واجلنسي واجلنساين، وغري ذلك من          

قامت البعثة، بالتشاور عن كثب مع شركاء دوليني آخرين، مبساعدة األطراف املعنيـة الوطنيـة               
يف إقرار وتنفيذ اإلطار التـشريعي الـالزم، وكـذلك يف مبـادرات بنـاء القـدرات املتـصلة حبمايـة                     

 البعثـة بإمتـام    بـدعم مـن   خمصـصة   فقـد قامـت جلنـة وطنيـة         . الشهود وتيسري إدالئهم بالـشهادات    
املرحلـــة األوىل مـــن مبـــادرة هتـــدف إىل وضـــع تـــشريعات وطنيـــة حتمـــي الـــشهود والـــضحايا   

وتابع املدعي العام ووزيـر     . واملوظفني الوطنيني الرئيسيني املعنيني مبكافحة اإلفالت من العقاب       
اخلطـوات املقبلـة لكـي يـتم إقـرار الـنص واعتمـاده يف وقـت الحـق أساسـا لوضـع                       حبـث   العدل  

  .شروع قانونم
ــة، يف     - ٢٢ ــسفارة الربتغاليــ ــة والــ ــت البعثــ ــساو ونظمــ ــن  بيــ ــرة مــ ــانون ٦ إىل ٢الفتــ  كــ

ــة لــصاحل   /األول ــار ضــباط إنفــاذ القــانون بــشأن   ١٠٠ديــسمرب، حلقــة دراســية تدريبي  مــن كب
وســاعدت املبــادرة يف تعزيــز التعــاون بــني مؤســسات . اإلبــالغ عــن اجلــرائم والتحقيــق اجلنــائي

وقـد سـاعد مركـز التـدريب باسـتخدام احلاسـوب،            . فيـذ قـوانني كـل منـها       الشرطة ويسرت تن  
ــذ ــوز٢٢تدشــينه يف  من ــه / مت ــه   ٢٠١٠يولي ــا جمموع ــدريب م ــن خمتلــف   ٤٣٠، يف ت  ضــابطا م

مؤسسات الشرطة يف جماالت التحقيـق اجلنـائي، والنظـام العـام، وعمليـات احلمايـة، واهلجـرة،                  
وقــد أنــشئ هــذا املركــز . لتحريــات اجلنائيــةومراقبــة احلــدود، واجلمــارك، وغــسل األمــوال، وا 

حكومــة كنــدا ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين         مبــساعدة 
ــة    ــشرطة الدائم ــدرة ال ــة، وق ــني مؤســسات     . باملخــدرات واجلرمي ــاون ب ــزز املركــز التع ــا يع كم

  .الشرطة
 ألفـراد القـوات     تقاعديـة صـندوق املعاشـات ال    واستؤنفت عملية تقدمي العروض إلدارة        - ٢٣

ــانون األول  . ، واشــتركت يف إدارهتــا وزارتــا الــدفاع واملاليــة    ٢٠١٠ديــسمرب /املــسلحة يف ك
 ١ ٠٠٠نوفمرب، اشتكى عـدد يقـدر بــ         /وعقب إنشاء رابطة املقاتلني السابقني يف تشرين الثاين       

حـرب التحريـر    فرد يدعون أهنم مقاتلون سابقون من أهنم مل حيتـسبوا يف تعـداد قـدامى حمـاريب                  
  .تتم معاجلة هذه املسألة مبساعدة من وزارة الدفاعو. ٢٠٠٩الذي جرى يف عام 
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 فريــق متعــدد التخصــصات يــضم استــشاريا  باشــر، ٢٠١٠نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  - ٢٤
دوليا ومخسة استشاريني وطنيني استقدمهم الربنامج اإلمنائي دراسـة بـشأن اللجـوء إىل القـضاء                

وء إىل القـضاء، مبـا يف     ضـعفا مـن حيـث اللجـ       األكثـر   وذجية لتحديد الفئـات     يف ثالث مناطق من   
من حتديات لالستفادة من آليـات الـدعم القـانوين          تواجهه   وما   ذلك تصورها للعدالة، وقدراهتا   

ديــسمرب، وقــع /ويف كــانون األول. واملــشورة القــضائية، وذلــك بغيــة التوصــية بتــدابري مناســبة  
حلقوق يف بيـساو اتفاقـا السـتكمال املرحلـة الثانيـة مـن مـشروع حبـث                  الربنامج اإلمنائي وكلية ا   

  آليــــات العدالــــة التقليديــــة والقــــانون العــــريف لــــست جمموعــــات عرقيــــة يف مكثــــف بــــشأن 
حتليـل قـانوين للممارسـات العرفيـة املعتمـدة          إجـراء   كان هدف املـشروع هـو       و.  بيساو -غينيا  

. وتيـسري فهــم أفـضل لنظــام العدالـة الرمســي   يف آليـات تـسوية الرتاعــات علـى الــصعيد اجملتمعـي     
وواصــل الربنــامج اإلمنــائي، بالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، وصــندوق األمــم    

، تنفيـذ مـشروع يف      مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة         املتحدة اإلمنائي للمرأة، و   
لزيـادة   الربنـامج اإلمنـائي وإسـبانيا        صندوق حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املـشترك بـني           إطار  

  .اللجوء إىل القضاء وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف هذا اجملال
  

  االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة واالجتار بالبشر  -جيم   
ــدمي املــسا          - ٢٥ ــة والبعثــة تق ــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي عدة واصــل مكت

ــة          ــا خلطــة العمــل اإلقليمي ــا دعم ــادرة ســاحل غــرب أفريقي ــن مب ــة كجــزء م ــسلطات الوطني لل
الرامية إىل التـصدي للمـشكلة       ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا      

املتعاظمة اليت تتمثل يف االجتار غـري املـشروع باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة وتعـاطي املخـدرات                
 الـيت وجههـا   ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٧واسـتجابة للرسـالة املؤرخـة       . قيـا يف غرب أفري  

 بيساو والـيت طلـب فيهـا املزيـد مـن املـساعدة والتمويـل لتنفيـذ اخلطـة                    -إيل رئيس وزراء غينيا     
  ومتديـد هـذه اخلطـة    ٢٠١٠-٢٠٠٧للفتـرة   التنفيذية الوطنية ملنع ومكافحة االجتار باملخدرات       

كتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة اخلطــوات الالزمــة ، اختــذ م٢٠١٣حــىت عــام 
  .لتمديد خمتلف عناصر اخلطة التنفيذية بالتشاور مع الشركاء الوطنيني والدوليني

ــة مــذكرة تفــاهم    / كــانون األول٣ويف   - ٢٦ ــة واملالي ديــسمرب، وقــع وزراء العــدل والداخلي
مبـادرة سـاحل    الوحـدة، املنـشأة يف إطـار        وسـوف تكـون     . إلنشاء وحدة للجرمية عـرب الوطنيـة      

غرب أفريقيا، آلية وطنية متخصصة مـشتركة بـني الوكـاالت تقـوم بـدور رئيـسي يف مكافحـة                     
ديـسمرب، عقـدت جلـسة      / كـانون األول   ١٦ويف  . اجلرمية املنظمة واالجتار باملخـدرات يف البلـد       

 بيـساو   -ت غينيـا    إحاطة إعالمية مشتركة بني شـركاء مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا لتـشكيال               
وسرياليون وليربيا التابعة للجنة بناء الـسالم، يف نيويـورك، مبـوازاة مـع جلـسة اإلحاطـة الرفيعـة                    
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كتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بـشأن االجتـار باملخـدرات واجلرميـة                   ملاملستوى  
  .املنظمة باعتبارمها هتديدا أمنيا لغرب أفريقيا

ديسمرب، جرى تدشني املباين اجلديدة للمكتـب املركـزي الـوطين        /ألول كانون ا  ٩ويف    - ٢٧
لإلنتربول الذي مت حتسينه ومن املتوقع أن يعمل املكتب بكامل طاقتـه يف الربـع األول مـن عـام                    

وواصــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة جهــوده لتعبئــة الــشركاء    . ٢٠١١
ــل   ــة هامــة لتموي ــانون مــن كــل مــن االحتــاد األورويب    وتلقــى مــسامهات مالي ــشطة إنفــاذ الق  أن

والواليــات املتحــدة األمريكيــة يف إطــار حافظــة مــشاريع إنفــاذ القــانون الــيت صــممها املكتــب    
وضمت البعثة فريقا من اخلرباء إىل املكتـب املركـزي الـوطين لإلنتربـول              .  بيساو -لصاحل غينيا   

  .، يف إطار توفري املساعدة الدائمة يف أنشطة التوجيهلتقدمي خدماهتم، على أساس التناوب
 مـن   ٨٠، تلقى   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠سبتمرب إىل   / أيلول ٢٠ويف الفترة من      - ٢٨

مانسوا وبافاتا التدريب على أيدي خرباء مـن        حراس السجون ومخسة من مديري السجون يف        
مع مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات          دوائر السجون يف وزارة العدل الربتغالية بالتعاون        

وجـرى تنفيـذ    . بزات ومعدات تسليم  ومشلت تلك الدورة التدريبية     . واجلرمية وبدعم من البعثة   
األنــشطة األوليــة لتقيــيم احتياجــات إعــادة تأهيــل ســجن كانتــشونغو ومركــز االحتجــاز التــابع  

 بيــساو -ظــام الــسجون يف غينيــا وقــام بوضــع اإلطــار القــانوين لن. للــشرطة القــضائية يف بيــساو
فريق عامل يـضم ممـثلني عـن وزارة العـدل ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                       

  .وقد وافقت عليه اجلمعية الوطنية
مكتــب كمــا نظــم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، بالــشراكة مــع     - ٢٩

التابع للواليات املتحدة، برناجمـا تـدريبيا ملـدة أسـبوع            شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية    
ديــسمرب لــصاحل قــضاة ومــدعني عــامني ومفتــشني يف / كــانون األول١٧ إىل ١٣يف الفتــرة مــن 

ــاون         ــة والتع ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــشأن امل ــدل ب ــن وزارة الع ــوظفني م ــضائية وم ــشرطة الق ال
هــذا التــدريب أيــضا ممثلــون مــن إســبانيا      وشــارك يف . القــضائي الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة   

  .املفوضية األوروبية والبعثةووالربتغال والرأس األخضر، 
  

  حقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية  -دال   
مـــــارس / يف االغتيـــــاالت الـــــيت شـــــهدها شـــــهرا آذارات جاريـــــة التحقيقـــــتكانـــــ  - ٣٠

او عـن ارتياحهـا      بيـس  -رابطـة حقـوق اإلنـسان يف غينيـا          وقـد عـربت     . ٢٠٠٩ يونيه/وحزيران
إلطالق سراح عدة ضباط اعتقلوا دون مراعاة األصول القانونيـة الواجبـة يف إطـار االغتيـاالت            

ــام   ــداث ٢٠٠٩الـــسياسية الـــيت متـــت عـ ــياق أحـ ــاة ٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان١ ويف سـ ، وملراعـ
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غري أن الرابطة ناشدت السلطات أن تـضمن أمـن          . السلطات الوطنية األصول القانونية الواجبة    
  .٢٠٠٩فرج عنهم وتوضح مالبسات اغتياالت عام امل

، نظمـت البعثـة     ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٠واحتفاال بيوم حقوق اإلنسان، يف        - ٣١
والربنامج اإلمنائي، بالشراكة مع وزارة العدل واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان، عـدة أنـشطة                  

 بيــساو، مبــا يف ذلــك دورة - إلذكــاء الــوعي مبــشاركة مــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان يف غينيــا
رياضية للمعوقني، ومناقشات إذاعيـة، وحماضـرة يف كليـة احلقـوق يف بيـساو، وحلقتـا عمـل يف           

  .اجلزأين الشرقي والشمايل من البلد، ونشر املواد املتعلقة حبقوق اإلنسان بلغة الكريولو
 للتوعيـة بالقـضايا     كما نظمت البعثة ووزارة الداخلية وشرطة النظام العام حلقيت عمل           - ٣٢

ــسانية يف  ــشرين األول٢٨اجلنـ ــوبر و / تـ ــانون األول٧أكتـ ــهوض   / كـ ــل النـ ــن أجـ ــسمرب مـ ديـ
أيـضا  بـذلت  و. باالحترام الكامل ملبادئ املساواة والتوازن بني اجلنسني يف هياكل إنفاذ القانون    

مبنـع  جهود من أجل التوعية بالقضايا اجلنسانية يف صفوف قوات الشرطة، وخاصة فيما يتعلـق         
وطلبــت وزارة الداخليــة مزيــدا مــن املــساعدة . العنــف اجلنــساين واإلبــالغ عنــه، والتحقيــق فيــه

  .التقنية إلنشاء هياكل داخلية للتصدي بشكل أفضل للعنف اجلنساين
، قدمت البعثة الدعم ألنـشطة      ٢٠١٠نوفمرب  /أكتوبر وتشرين الثاين  /ويف تشرين األول    - ٣٣

ة لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة الختاذ جملـس األمـن قـراره     عديدة للجنة التوجيهية الوطني   
وكــان اهلــدف هــو إذكــاء وعــي القــادة العــسكريني وقــادة الــشرطة بــدور     ).٢٠٠٠ (١٣٢٥

وأمهيـــة مـــشاركة املـــرأة الفعالـــة علـــى قـــدم املـــساواة مـــع الرجـــل يف املؤســـسات العـــسكرية    
ومشلـت األنـشطة حلقـات      . ينومؤسسات الشرطة، ضـمن إطـار برنـامج إصـالح القطـاع األمـ             

املنـــاطق، مبـــا يف ذلـــك مـــسرية لنـــساء يرتـــدين الـــزي يف دراســـية وبـــرامج إذاعيـــة يف بيـــساو و
  .التقدم احملرز يف تنفيذ القرارتبني العسكري الرمسي وحلقة عمل 

يف الفتـرة   لـصاحل برملـانيني     امليزنة املراعية للمنظور اجلنـساين      ونظمت حلقة عمل بشأن       - ٣٤
، بتعاون نـشط مـن مخـس وزارات، منـها وزارة            ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨   إىل ٢٥من  

كمـا قـدم صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ووكـاالت أخـرى                  . املالية ووزارة االقتـصاد   
ــة املتخصــصة يف النــساء واألطفــال      ــة الربملاني ــانون تابعــة لألمــم املتحــدة الــدعم للجن لــصياغة ق

قتضى ذلك مشاورات إقليميـة مـع ممثلـي احلكومـة ومنظمـات اجملتمـع           وا. يناهض العنف املرتيل  
  .املدين والزعماء التقليديني لكفالة تويل زمام العملية على نطاق واسع
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  أنشطة جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم  -ثالثا   
، يف  ساويـ  ب -قدم ممثلي اخلاص واملمثل اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي لغينيـا              - ٣٥

ــورك يف   ــد يف نيويــ ــاع عقــ ــاين ٥اجتمــ ــشرين الثــ ــوفمرب / تــ ــشكيلة ٢٠١٠نــ ــة إىل تــ   ، إحاطــ
، طلـب مـن     وخـالل االجتمـاع   . الم بـشأن احلالـة يف البلـد        بيساو التابعة للجنة بناء الس     -غينيا  

 بيساو أن يعد ورقة استرتيجية بشأن طريق املضي قدما يف اخنـراط جلنـة               -رئيس تشكيلة غينيا    
ــاء الــسالم نــوفمرب خــالل اجتمــاع  / تــشرين الثــاين٢٢ واعتــربت الورقــة، الــيت نوقــشت يف  .بن

 يف  بيــساو-أبريــل تعكــس اســتمرار القــوات املــسلحة لغينيــا / نيــسان١للتــشكيلة، أن أحــداث 
كمـا نوهـت الورقـة بالتقـدم احملـرز يف         . جتاهل مبدأ سلطة القيادة املدنية على القيادة العـسكرية        

ادية واملالية، وأحاطت علما بتوافق اآلراء على أن االنـسحاب مـن            جماالت اإلصالحات االقتص  
اجلهود اجلاريـة لبنـاء حكـم دميقراطـي ومعاجلـة           على  يكون له تأثري سليب      بيساو سوف    -غينيا  

وأكدت الورقة أنه، رهنا بالتطورات املقبلـة علـى األرض،          . حتديات السالم واالستقرار بفعالية   
ــسالم أن تــ    ــاء ال ــة بن ــين وصــندوق     ميكــن للجن ــوارد إلصــالح القطــاع األم ساعد يف حــشد امل

املعاشات التقاعدية لألفراد العسكريني، وتدعم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة للجهـات املاحنـة             
االقتصادية وأولويات بنـاء القـدرات املؤسـسية علـى           - مع التركيز على األولويات االجتماعية    
  .اء السالم الذي وضعته جلنة بناء السالمالنحو الوارد يف اإلطار االستراتيجي لبن

ــاء الــسالم، يف      - ٣٦ ــة املــشتركة التابعــة لــصندوق بن ــة التوجيهي  كــانون ١٥ووافقــت اللجن
، الـيت  ٢٠١٣-٢٠١١ بيـساو للفتـرة   -خطة أولويات بناء الـسالم لغينيـا        ديسمرب، على   /األول

 مبـا يف ذلـك علـى وجـه          حددت األولويـات الرئيـسية لبنـاء الـسالم يف تلـك الـسنوات الـثالث،               
اخلصوص دعم تنفيذ اتفاقات السالم وإجـراء احلـوار الـسياسي؛ وتعزيـز قطـاع األمـن وسـيادة                    

وقد قـدمت الوثيقـة رمسيـا       .  وتفعيل اخلدمات االجتماعية األساسية    ؛القانون؛ وإنعاش االقتصاد  
يف وقـت   وقمـت   . ديـسمرب / كـانون األول   ٢٢يف  إىل مكتب األمم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم            

وسيواصـل مكتـب   .  مليـون دوالر   ١٦,٨مبلغ يـصل إىل     برصد  الحق بتقييم املقترح وأوصيت     
دعم بناء السالم إجراء املناقشات مع البعثة واللجنة التوجيهية املشتركة بشأن اجلوانب العمليـة              

يف إطـار   ويتوقـع أن تنجـز ثالثـة مـشاريع ممولـة            . لإلفراج عن األموال وتنفيذ خطـة األولويـات       
ــع األول مــن عــام     ــصندوق خــالل الرب ــد   ٢٠١١أول خمصــصات ال ، عقــب املوافقــة علــى متدي

مـنطقيت  ملـشاريع إىل إعـادة تأهيـل الثكنـات العـسكرية يف      اوهتـدف  . تترتب عليـه آثـار ماليـة      ال
وتـصليح الـسجنني اإلقليمـيني يف مانـسوا وبافاتـا،      غابو وكويبو، وجتديـد قلعـة أمـورا، وجتديـد          

 وسيستخدم الرصيد املتبقي من أول خمصـصات        .تشغيل الشباب فرص  ملهين و وتوفري التدريب ا  
الــصندوق لتمويــل نــشاطني حــامسني متاشــيا مــع خطــة األولويــات، ومهــا املــؤمترات التحــضريية   
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اإلقليمية الثمانية املعنية باألمن والدفاع اليت ستعقد يف إطار عمليـة احلـوار الـوطين، وأداء أمانـة                  
  .الصندوق

  
  جلوانب االقتصادية واالجتماعيةا  -رابعا   

  ة مـــن الناحيــــة اهليكليـــة، فــــإن  هــــشة ال تـــزال   واملاليــــةالقتـــصادي رغـــم أن احلالــــة ا   - ٣٧
 مكنتـها مـن إحـراز تقـدم كـبري يف إدارة عـبء       بإصـالحات هامـة   بيساو ظلت تضطلع  -غينيا  

قتــصادي تحقيــق االســتقرار علــى الــصعيد اال ل، وبالتــايل فــتح آفــاق االــدين امللقــى علــى عاتقهــ 
اإلصــالحات الرئيــسية يف جمــايل االقتــصاد واإلدارة العامــة مــضت و. وتعزيــز النمــو االقتــصادي

ــا  ــعت بينمـ ــة إىل سـ ــايل احلكومـ ــضباط املـ ــانون األول. حتـــسني االنـ ــسمرب /ويف كـ ، ٢٠١٠ديـ
ــا   ــساو، الــيت بلغــت  -اســتفادت غيني ــة    اخلاصــة مبنقطــة اإلجنــاز  بي ــدان الفقــرية املثقل ــادرة البل ب

 بليـون دوالر، مـا مثـل ختفيـضا بنـسبة      ١,٢، من حزمة لتخفيف عبء الدين تصل إىل       بالديون
وتعهـــد رئـــيس الـــوزراء بـــأن احلكومـــة ستـــستثمر مـــوارد إضـــافية يف .  يف املائـــة يف دينـــها٨٧

القطاعات االجتماعية واهلياكل األساسية، وتـستجيب لألولويـات احملـددة يف اسـتراتيجية احلـد               
ديـسمرب، علـق الـرئيس سـاهنا علـى          / كـانون األول   ٢٧ويف  .  بيـساو  - من الفقـر اخلاصـة بغينيـا      

الـذي أقـر بـه صـندوق النقـد           ،بادرة البلدان الفقرية املثقلة بالـديون      اخلاصة مب  اإلجنازبلوغ نقطة   
ديــسمرب، فــأثىن علــى رئــيس الــوزراء وحكومتــه  / كــانون األول١٦الــدويل والبنــك الــدويل يف 

  .حوشجعهم على مواصلة برنامج اإلصال
ــن       - ٣٨ ــرة مـ ــساو يف الفتـ ــارة إىل بيـ ــدويل بزيـ ــد الـ ــندوق النقـ ــد مـــن صـ ــام وفـ  إىل ١٠وقـ
ينـاير للتـشديد علـى مجلـة أمـور منـها أن اإلعـالن عـن حزمـة ختفيـف عـبء                       /كانون الثاين  ١٤

ــشجيع        ــصادية ولت ــة االقت ــا للتنمي ــذ اإلصــالحات وبرناجمه ــة لتنفي ــدة للحكوم ــدين فرصــة فري ال
ون حدوث حالة عدم االستقرار السياسي الـيت مـن شـأهنا أن تقـوض               السلطات على احليلولة د   
ولوحظ أيضا أن عبء الدين املتبقي ال يـزال كـبريا ويتطلـب إدارة              . الزخم اإلجيايب الذي تولد   

 يف املائـة    ٣، مقابـل    ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٤ومن املتوقع أن يبلغ النمـو االقتـصادي         . رشيدة
ــام  ــرزت احلكو . ٢٠٠٩يف عـ ــا أحـ ــياق    كمـ ــضرائب يف سـ ــرادات الـ ــادة إيـ ــدما يف زيـ ــة تقـ مـ

ــديها يف عــام     ــضريبية، وتوقعــت أن تكــون ل ــة تغطــي  ٢٠١١اإلصــالحات ال  مــوارد يف امليزاني
ــات   ــع املرتب ــإن     . نفقــات تتجــاوز دف ــشكل هــذه اإلجنــازات تطــورات مــشجعة، ف ويف حــني ت

ــة وظلــت تواجــه       ــساعدة الدولي ــى امل ــشدة عل ــة ال زال مــع ذلــك تعتمــد ب ــصعوبات احلكوم ال
  .تقدمي اخلدمات األساسية للسكان يف
ــا    - ٣٩ ــة      -وكانــت غيني ــة الثاني ــة الوطني ــة للورق ــصيغة النهائي ــى وشــك وضــع ال ــساو عل  بي

وقــد قــدم فريــق األمــم املتحــدة . ٢٠١٥ إىل ٢٠١١الســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، للفتــرة مــن 
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إســهامات هامــة يف عمليــة   القطــري والبعثــة، بقيــادة وتنــسيق فنــيني مــن الربنــامج اإلمنــائي،        
تحقيـق األهـداف    للتكـاليف   اما دراسات   الصياغة، وقدما الدعم لتنظيم مشاورات إقليمية، وقيّ      
الـصحة، والتعلـيم، واهلياكـل األساسـية،        : اإلمنائية لأللفية يف مخـسة قطاعـات اسـتراتيجية، هـي          

 تعمــيم مراعــاة حلكومــة يفاكمــا ســاعد الفريــق القطــري والبنــك الــدويل  . والزراعــة، والطاقــة
ــات للرصــد         ــشاء آلي ــر، وإن ــشأن الفق ــات ب ــساين وإدارة املخــاطر، وحتــديث البيان املنظــور اجلن

 ٢٠١١ومن املتوقـع أن تـسهم الدراسـة االستقـصائية لعـام      . والتقييم ومؤشرات يف هذا الصدد    
للتـان  الستقصائية عـن الـدول اهلـشة، ا       عن رصد إعالن باريس املتعلق بفعالية املعونة والدراسة ا        

الــواردة تزامــات ليف تقيــيم التقــدم احملــرز يف االبوشــرتا رمسيــا خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، 
 يف الطريقـة الـيت كانـت املعونـة تقـدم هبـا              حتسني ملمـوس   وتساعدا يف إجراء     ،إعالن باريس  يف
  . بيساو-غينيا  يف
عامـة وحتـديثها مـن خـالل        ودعم الربنامج اإلمنائي برنامج احلكومـة إلصـالح اإلدارة ال           - ٤٠

وقــد وضــع النظــام . تنفيـذ نظــام متكامــل إلدارة املـوارد البــشرية وكــشوف املرتبــات احلكوميـة   
لــتمكني احلكومــة مــن إدارة اإليــرادات واملــالك الــوظيفي يف ســبيل حتــسني التخطــيط وترشــيد   

ــز التفاعــل بــني اهلياكــل احل       ــة، وتعزي ــة، وحتــسني جــودة اخلــدمات العام ــة نفقــات امليزاني كومي
والقطـــاع اخلـــاص، وتعزيـــز مـــشاركة املـــواطنني مـــن خـــالل احلـــصول علـــى املعلومـــات،          

احلوكمة الرشيدة يف اإلدارة العامة، وتعزيز الشفافية واحلـد مـن الفـساد ومـن تكـاليف                   وحتقيق
  .اخلدمات اإلدارية

 طنـــا يف عـــام ١٣٧ ٧٣٩ مــن  ٢٠١١-٢٠١٠وزادت حماصــيل احلبـــوب يف موســـم    - ٤١
ــا جمموعـــه    ١٥٧ ٢٢٣ إىل ٢٠٠٩ ــا باحتـــساب مـ ــا مـــن األرز يف عـــام   ١٠٦ ٢٧٣ طنـ  طنـ
ورغم تلـك الزيـادة الكـبرية، ظـل الوضـع الغـذائي صـعبا يف مجيـع منـاطق البلـد نظـرا                        . ٢٠١٠

فـرغم إمـداد األسـواق بالقـدر الكـايف مـن            . الخنفاض مداخيل املنـتجني وارتفـاع أسـعار الغـذاء         
مها باالستقرار يف مجيع أحناء البلـد يف النـصف األول     واتسا املواد الغذائية السلع وتوحيد أسعار    

يف النـصف الثـاين     يف املخزونـات    حـاالت نقـص     هـذه األسـواق     ، فقد شـهدت     ٢٠١٠من عام   
من العام جراء اخنفاض الواردات من األغذية األساسية، وما تلى ذلك مـن زيـادة يف األسـعار،                  

احلكومة تـدفع األجـور بانتظـام خـالل     وظلت . األمر الذي أدى إىل إعاقة احلصول على الغذاء   
الفتــرة اجلاريــة لكنــها واجهــت إضــرابات بــشأن شــروط اخلدمــة واملتــأخرات املــستحقة لــبعض  

ــات العمــال  ــدها يف تــشرين األول     . فئ ــدء الــسنة الدراســية يف موع ، ٢٠١٠أكتــوبر /ورغــم ب
ن تـشرين   تعطلت املـدارس احلكوميـة بـسبب إضـرابات نظمتـها نقابتـان للمعلمـني يف الفتـرة مـ                   

ديــسمرب بــشأن قــضايا العقــود ومتــأخرات األجــور املــستحقة  /أكتــوبر إىل كــانون األول/األول
  .للمعلمني املعينني بعقود مؤقتة
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وتوصـــلت احلكومـــة والنقابتـــان إىل اتفـــاق إلهنـــاء اإلضـــراب والتعـــويض عـــن األيـــام    - ٤٢
ثـل ثـالث مؤسـسات    كمـا شـرع القـضاة والنقابـات الـيت مت     . الدراسية الثالثة عشر اليت ضاعت  

 ووكالـة األنبـاء الغينيـة،      “نـو بينتـشا   ”إعالمية مملوكة للدولة، وهي اإلذاعة الوطنية، وصـحيفة         
ديــسمرب للمطالبــة برفــع األجــور وحتــسني شــروط اخلدمــة  /إضــرابات يف كــانون األولشــن يف 

لـذي  وعقب مفاوضات مع احلكومة، اتفقت النقابـات اإلعالميـة علـى إهنـاء إضـراهبا ا         . واألمن
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١دام ثالثة أيام بينما استأنف القضاة حركتهم اإلضرابية يف 

 والدراسـة   ؤشـرات  امل ةتعـدد  امل عنقوديـة  ال ستقصائيةة اال راسوأظهرت النتائج األولية للد     - ٤٣
ة االستقصائية عن الصحة اإلجنابية، اللتني أجريتا باالشـتراك مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـ                 

ــها     و ــة من ــراض والوقاي ــة األم ــات املتحــدة ملراقب ــات النفاســية   مراكــز الوالي ــدالت الوفي ، أن مع
، بينمــا اخنفــضت وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسة مــن       ٢٠٠٦اخنفــضت منــذ عــام    قــد

 مولــود ١ ٠٠٠ حالــة وفــاة يف كــل ١٥٨ مولــود حــي إىل ١ ٠٠٠حالــة وفــاة يف كــل  ٢٢٣
املؤشـرات الرئيـسية املتعلقـة بـالتلقيح، واحلـصول علـى            النتـائج أيـضا أن معظـم        أظهرت  و. حي

بيد أن مؤشـرات تتعلـق حبمايـة الطفـل، مـن            . التعليم، واملياه والنظافة الصحية قد حتسنت أيضا      
بلـت  وإثر إقرار خطة قطاع التعليم، قُ     . قبيل تسجيل املواليد وعمالة األطفال، قد تكون ساءت       

، وهـو مـا سـيمكنها مـن         لسريع لتـوفري التعلـيم للجميـع      مبادرة املسار ا   بيساو عضوا يف     -غينيا  
  .٢٠١١هلذه املبادرة يف مطلع عام  التحفيزياالستفادة من الصندوق 

، قـدم الربنـامج اإلمنـائي دعمـا         “مبادرة الشباب ”مشروع  ويف إطار املرحلة الثانية من        - ٤٤
  ىت منـــاطق منظمـــة شـــبابية لتنفيـــذ أنـــشطة لبنـــاء الـــسالم يف شـــ      ١٥استـــشاريا ومنحـــا لــــ   

 شــاب تــدريبا علــى تقنيــات املعلومــات واالتــصاالت  ١٠٠وتلقــى أكثــر مــن .  بيــساو-غينيــا 
وأتاحـت العـروض املـسرحية يف بلـديت     . ألغراض السالم، وعلى التطـوع للتوعيـة ببنـاء الـسالم        

بيــسورا وبيــساو بــشأن الرتاعــات األهليــة إجــراء مناقــشات بــشأن الــسبل الــسلمية للتعامــل مــع  
  .إنشاء أفرقة منع نشوب الرتاعاتالرتاعات و

  
  اإلعالم  -خامسا  

ــانون األول   - ٤٥ ــة، يف كـ ــة  ٢٠١٠ديـــسمرب /نظمـــت البعثـ ــية بـــشأن التغطيـ ــة دراسـ ، حلقـ
 صـحفيا مـن وسـائط اإلعـالم        ٤٥اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان والقضايا اجلنـسانية لـصاحل          

 يف اجلمعيــة الوطنيــة ووزارة واإلذاعــات األهليــة القائمــة يف بيــساو وكــذلك ملــوظفي اتــصاالت
 ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١كمـا نظمـت البعثـة جلـسة إعالميـة للـصحفيني يف              . العدل

  ).٢٠١٠ (١٩٤٩لعرض واليتها احملددة يف قرار جملس األمن 
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ــه مــع        - ٤٦ ــسع نطاق ــذي يت ــائي، قامــت أنغــوال، كجــزء مــن تعاوهنــا ال ــصعيد الثن   وعلــى ال
 لتعزيــز ٢٠١٠نــوفمرب / دوالر يف تــشرين الثــاين ١٥٠ ٠٠٠ بيــساو، بــصرف مبلــغ   -غينيــا 

 بيساو، اليت استأنفت بث براجمها يف هنايـة عـام    -القدرات التقنية لقناة التلفزيون الوطنية لغينيا       
 ماليني دوالر لدعم اإلذاعـة      ٦ويف مرحلة ثانية، التزمت أنغوال أيضا بتخصيص مبلغ         . ٢٠١٠

  .ياكل األساسية واملعدات وبناء القدراتوالتلفزيون احلكوميني يف جماالت اهل
  

   بيساو-تكامل أنشطة منظومة األمم املتحدة يف غينيا   -سادسا  
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت منظومــة األمــم املتحــدة إحــراز التقــدم حنــو    - ٤٧

 بيــساو -سالم والتنميــة يف غينيــا إطــار األمــم املتحــدة للــالــواردة يف ربامج الــحتقيــق تكامــل يف 
وصادفت الفترة قيد االستعراض إعداد التقرير املرحلي السنوي عن حالـة           . وتنفيذ هذه الربامج  

وأبرز ذلك التقرير السنوي اإلجنازات الرئيسية يف إطـار كـل جمـال مـن اجملـاالت                 . تنفيذ اإلطار 
ــذه، والعوامــ      ــل املــصادفة خــالل تنفي ــة، وكــذلك التحــديات واملخــاطر والعراقي ل ذات األولوي

كما قـدم بعـض التوصـيات علـى صـعيد           . اخلارجية اليت كانت وراء عدم إجناز بعض األهداف       
  .السياسات بشأن سبل حتسني تنفيذ والية البعثة

ــن      - ٤٨ ــس األمـ ــرار جملـ ــا لقـ ــري    )٢٠١٠ (١٩٤٩ووفقـ ــق القطـ ــة والفريـ ــتنظم البعثـ ، سـ
طـار  الرئيسية لتنفيذ اإل   لالتفاق على املعايري     ٢٠١١معتكفهما السنوي يف الربع األول من عام        

وستتم هذه العمليـة متاشـيا مـع الورقـة الوطنيـة السـتراتيجية           . وخطة العمل السنوية لكل منهما    
  .٢٠١٥-٢٠١١، للفترة احلد من الفقر

  
  سالمة املوظفني وأمنهم  - اسابع  

األمــم مــوظفي هتديــدات مباشــرة ضــد ُتوّجــه أي خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مل   - ٤٩
ــا حــدةاملت ــساو- يف غيني ــبالد   . بي ــزال معــدل اجلرميــة يف ال ــة أقــل مــن   وال ي . املــستويات العادي
 .بصرامة مجيع التدابري األمنية املطبقة على موظفي األمم املتحدةُتنفّذ تزال  الو
  

  مالحظات  -ثامنا   
ــا         - ٥٠ ــه غيني ــذي أحرزت ــدم امللحــوظ ال ــاؤيل التق ــي تف ــن دواع ــساو يف إصــالح  -إن م  بي
.  بــني املــدنيني والعــسكريني٢٠١٠أبريــل / نيــسان١ب مــن آثــار ســلبية علــى أحــداث  ترتــ مــا
ــادة     ويف ــة الــيت اختــذهتا قي ــصدد، أالحــظ اخلطــوات اإلجيابي ــا هــذا ال ــساو، وال ســيما  - غيني  بي

ــق احلــوار         ــة عــن طري ــان التزامهــا املتجــدد حبــل القــضايا اخلالفي ــوزراء، لتبي ــيس ال ــرئيس ورئ ال
ويف هـــذا الـــسياق، أود أيـــضا أن أقـــر بالـــدور اهلـــام . ت الدولـــةوالتـــشاور وبتوطيـــد مؤســـسا
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ن لتــشجيع احلــوار البنــاء بــني القيــادات  ملــصلحة اإلقليميــون والــدوليوقــام بــه أصــحاب ا الــذي
  .السياسية والعسكرية

، ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤وأرحب بـإطالق العمليـة التحـضريية الـشاملة يف             - ٥١
لربملـان، واملؤسـسات احلكوميـة، ومؤسـسات الـدفاع واألمـن،       وهي عملية تضم جهات منـها ا      

.  بعقــد املــؤمتر الــوطين الــذي طــال انتظــاره ٢٠١١ومنظمــات اجملتمــع املــدين، ســتتوج يف عــام  
على االستفادة على الوجه األكمل مـن هـذه العمليـة             بيساو -غينيا  قيادة وسكان   أشجع   وإين

ــة وشــاملة للحــو      ــات دائم ــشاء آلي ــى إن ــة،    احلامســة وعل ــز احلوكم ــن أجــل تعزي ــشاور م ار والت
أساسـية   واملؤسسات الدميقراطية، والعدالة وسيادة القانون، إضافة إىل األطر املؤسسية اليت تعد          

وأناشـد الـشركاء الـدوليني للبلـد مواصـلة تقـدمي كـل مـا يلـزم مـن                    . لتحقيق االستقرار يف البلد   
  .مساعدة إلجراء عملية املؤمتر الوطين

ــا       وأحــيط عل  - ٥٢ ــة يف غيني ــة األمني ــؤخرا لتحــسني البيئ ــة م ــاجلهود املبذول ــا ب ــساو، -م  بي
يطرهتا علـى مؤسـسات   وخباصة اجلهود اليت قامت هبا القيادة املدنيـة للبلـد، مـن أجـل تأكيـد سـ        

الثنـائيون، وخباصـة أنغـوال،      الـشركاء    وأرحـب بـاخلطوات األوليـة الـيت اختـذها            .الدفاع واألمن 
املــسلحة واإلســهام يف إعــادة تأهيــل املنــشآت قواهتــا  إعــادة هيكلــة  بيــساو يف-ملــساعدة غينيــا 

 بيــساو علــى -وأشــجع القيــادة الــسياسية والعــسكرية يف غينيــا . العــسكرية ومنــشآت الــشرطة
مــساعدهتا يف إجيــاد مؤســسات إىل آلليــات والعمليــات اإلقليميــة اجلاريــة اهلادفــة إىل ااالنــضمام 

  .حترافدفاعية وأمنية مجهورية تتسم باال
ومما يشجعين بوجه خاص، يف هذا السياق، التقدم الـذي أحـرزه الـشركاء اإلقليميـون            - ٥٣

ــة واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب      ــدوليون، وال ســيما مجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغالي وال
س وكـان اعتمـاد جملـ     . أفريقيا، إلجياد الدعم التقين واملايل لتنفيذ برنامج إصالح القطاع األمـين          

ــامج،        ــدعم ذلــك الربن ــق املعــدة ل ــصادية خارطــة الطري ــابع للجماعــة االقت الوســاطة واألمــن الت
إلضـــفاء طـــابع رمســــي   للغايـــة  ، خطـــوة أوىل هامـــة   ٢٠١٠نـــوفمرب  /تـــشرين الثـــاين   ٢٤ يف

الــشراكة الناشــئة بــني اجلمــاعتني إلعــادة هيكلــة وحتــديث مؤســسات الــدفاع واألمــن يف   علــى
  . بيساو- غينيا
تقــدمي معلومــات شــاملة  ) ٢٠١٠ (١٩٤٩أن جملــس األمــن طلــب يف قــراره  ر وأتــذك  - ٥٤

ــصلة      ــوارد ذات ال ــها وامل ــق وتوقيت ــذ خارطــة الطري . تتــضمن تفاصــيل األشــكال املقترحــة لتنفي
 اجمللس أن أعمل مـع اجلمـاعتني علـى إجـراء تقيـيم مـشترك لالحتياجـات لـدعم                    طلب إيلَّ  كما

ولـتاليف إضـاعة الـزخم      . التنـسيق مـع الـشركاء املعنـيني       التنفيذ العاجل خلارطة الطريق، وذلك ب     
اإلجيايب الذي تولد عن اعتماد خارطة الطريق، أنا على ثقـة بـأن القيـادة الـسياسية والعـسكرية                   
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غـرب أفريقيـا وأن     لـدول    بيساو ستؤكد رمسيا انضمامها خلطة اجلماعـة االقتـصادية           -يف غينيا   
ــدان رؤســاء دول وحكومــات   ــص بل ــة االقت ــذ   اجلماع ــة التنفي ــدء عملي . ادية ســيقروهنا إلتاحــة ب

ــة الربــع األول مــن عــام      وإين ــة إىل بيــساو حبلــول هناي ــيم ٢٠١١أعتــزم إيفــاد بعث  إلجــراء التقي
  .املقبلا مفصال على طلب اجمللس يف تقريري املطلوب، وبعد ذلك سأقدم رد

ســاعدت يف  الــسابق، أكــدت علــى أن الــشراكة الناشــئة بــني اجلمــاعتني   يويف تقريــر  - ٥٥
 بيساو وأعادت إتاحة الفرصـة لتعزيـز التعـاون بـني     -توليد الزخم السياسي من جديد يف غينيا   

ويف هـذا الـصدد،     .  بيساو بعد أشهر من التـأزم والتعطـل        -اجملتمع الدويل وشعب وقيادة غينيا      
ر  بيـساو بـذلت جهـودا ملحوظـة يف الـشهو           -جتدر اإلشارة إىل أن السلطات الوطنية يف غينيـا          

ــى أحــداث       ــيت طغــت عل ــسلبية ال ــسان١األخــرية لعكــس االجتاهــات ال ــل، وال ســيما  / ني أبري
ورغـم  . بالشروع يف معاجلة القضايا املتعلقة باإلفالت من العقاب يف صفوف القوات املـسلحة            

هذه اخلطوات اإلجيابية، مبا يف ذلك اإلفراج عـن نائـب اللـواء البحـري إنـدوتا وضـباط سـامني                  
 بيـساو اختـاذ التـدابري املناسـبة لكفالــة     -ن تواصـل الـسلطات الوطنيـة يف غينيــا    آخـرين، يـتعني أ  

مثـل  االحترام الكامل لألصول القانونية الواجبة يف حماكمة املسؤولني عن األعمـال اإلجراميـة،              
 إىل إكمـال التحقيقـات يف       ةوأدعو السلطات الوطني  . االغتياالت السياسية واالجتار باملخدرات   

ومـن  . إىل العدالـة  املسؤولني عنها    وضمان إحالة    ٢٠٠٩لسياسية اليت شهدها عام     االغتياالت ا 
شأن إجراءات من هـذا القبيـل أن تـسهم يف تعزيـز ثقـة النـاس يف املؤسـسات الوطنيـة وتـساعد                 

وستواصــل األمــم املتحــدة تقــدمي املــساعدة للبلــد يف   . إهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب يف البلــد   يف
  .املسعى هذا
ب بتوقيع مذكرة التفاهم إلنشاء وحدة للجرمية عرب الوطنية، وهـي آليـة رئيـسية               وأرح  - ٥٦

ويـستحق أن حيظـى تنفيـذ       . لتعزيز قدرة البلد على مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة        
 ملكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة بـدعم        ٢٠١٣-٢٠١٠خطة العمل الوطنية للفترة     

 ضمن إطار خطة العمل اإلقليميـة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                 نيالدوليالشركاء  
واألمــم املتحــدة علــى اســتعداد . املعــدة للحــد مــن هــاتني اآلفــتني علــى الــصعيد دون اإلقليمــي 

  . بيساو هلذه الغاية-ملواصلة دعم جهود اجلماعة االقتصادية وحكومة غينيا 
 بيــساو علــى اإلصــالحات االقتــصادية - وأود أن أعــرب عــن شــكري حلكومــة غينيــا   - ٥٧

الشجاعة واملركزة اليت حسنت بدرجة كبرية األداء االقتصادي، وأثين على الـشركاء الـدوليني              
. بلـوغ تلـك النتيجـة   لللبلد، وخباصة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ملا قـدموه مـن دعـم            

ضي يف حتـسني بيئـة االقتـصاد        ومن الضروري اآلن أن تواصل احلكومة عمليتها اإلصالحية ومتـ         
ولتحسني قدرة احلكومة على اسـتيعاب الـدعم الـدويل، وال سـيما بعـد احلـصول علـى                   . الكلي
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مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالـديون، مـن األمهيـة مبكـان أن تعـزز      ختفيف عبء دينها يف إطار   
تحدة جـاهزة لتقـدمي املـساعدة       وتظل األمم امل  . بطريقة تتسم بالتكامل والتزامن   التنسيقية  آلياهتا  

ــصدد  ــستفيد مــن     . يف هــذا ال ــد أن ي ــة أساســية إذا أراد البل ــسياسي أمهي ويكتــسي االســتقرار ال
الفرصة اليت أتاحها ترتيـب ختفيـف عـبء الـدين املعلـن عنـه مـؤخرا السـتغالل الـزخم اإلجيـايب                    

ــد ــا   و. الــذي تول ــة األطــراف بيــساو، وال ســيما -مــن اهلــام بوجــه خــاص لــشعب غيني  الفاعل
الــــسياسية والعــــسكرية، تأمــــل التكلفــــة العاليــــة للــــسنوات الــــيت ضــــاعت والتركيــــز علــــى   

 وطــين يف اآلراء بــشأن أولويــات التنميــة  قبنــاء توافــمــن أجــل اجلمــاعي ملــصلحة البلــد  العمــل
  . الطويلاألمدعلى  االقتصادية واالستقرار -االجتماعية 

ة، بقيـادة ممثلـي اخلـاص، جوزيـف موتابوبـا،           وأود أن أختم بالثنـاء علـى مـوظفي البعثـ            - ٥٨
ــانغ، وكــذلك        ــا فوف ــادة نائــب ممثلــي اخلــاص، غان ــه بقي وفريــق األمــم املتحــدة القطــري بكامل

كة األخـرى، ملـا يواصـلون القيـام بـه           ياملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية واجلهـات الـشر        
  . بيساو-من أعمال هامة دعما لبناء سالم مستدام يف غينيا 

  


