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 بيــساو وأنــشطة مكتــب -تقريــر األمــني العــام عــن التطــورات يف غينيــا      
  األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف ذلك البلد

    
  مقدمة  -أوال   

، الــذي أنــشأ )٢٠٠٩ (١٨٧٦عمــال بقــرار جملــس األمــن القــرار  مقــدم هــذا التقريــر   - ١
 ١٩٤٩ بيـساو، والقـرار   -يف غينيـا  اجمللس مبوجبه مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم           

والية املكتب وطلـب إيل تقـدمي تقريـر كـل أربعـة أشـهر               مبوجبه   الذي جدد اجمللس     ،)٢٠١٠(
ــن ــا  ع ــة يف غيني ــساو- احلال ــة   ، بي ــذ الوالي ــدم احملــرز يف تنفي ــن التق ــر   .  وع ــذا التقري ويغطــي ه

 ٢٠١١نيـــه يو/ حزيـــران١٧الرئيـــسية الـــيت طـــرأت منـــذ تقـــدمي تقريـــري املـــؤرخ   التطـــورات
)S/2011/370.(  
  

   بيساو- التطورات الرئيسية يف غينيا  - ثانيا  
  العسكرية/التطورات السياسية واألمنية  - ألف  

يقوده الـزعيم املؤقـت     ‘‘ جتمع ألحزاب املعارضة  ’’، قام   املشمولة بالتقرير خالل الفترة     - ٢
إبراهيمــا ســوري ديــالو حلــزب التجديــد االجتمــاعي والنائــب الثــاين لــرئيس اجلمعيــة الوطنيــة،  

ــسيري  ــوميز        بت ــوزراء كــارلوس غ ــيس ال ــد، وال ســيما ضــد رئ ــادة البل ــدة مظــاهرات ضــد قي ع
قـرار املـدعي العـام    عـدة عوامـل منـها    التجمع إن عمله قد بـدأ بـسبب   مسؤولو  وقال  . جونيور

 إغالق التحقيقات يف قـضية مـؤامرة انقـالب يـزعم أنـه تـورط فيهـا وزيـر                    ٢٠١١مايو  /أيار يف
 ووزير الدفاع السابق هيلدر بروينسا اللذان قتال كالمهـا          ،دارة اإلقليمية السابق باسريو دابو    اإل

وكان املدعي العام قد خلص إىل أنه ال أسـاس الدعـاءات تورطهمـا     . ٢٠٠٩يونيه  /يف حزيران 
ــة     ــضية املتعلقــ ــة القــ ــا بإحالــ ــام الحقــ ــة االنقــــالب وقــ ــاالت بااليف حماولــ الــــيت وقعــــت  غتيــ

  .احملكمة العسكرية  إىل٢٠٠٩يه يون/حزيران يف
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وردا على قرار املـدعي العـام، قـام املتظـاهرون وجتمـع أحـزاب املعارضـة، الـذي يـضم                 - ٣
مـن   حزبـا    ١٥ حزب التجديد االجتماعي واحلزب اجلمهوري من أجل االسـتقالل والتنميـة و           

ء، ونـددوا بـالرئيس      يف الربملـان، بالـدعوة إىل إقالـة رئـيس الـوزرا            ةمثلاملغري  األحزاب املعارضة   
وكذلك ادعى السيد ديـالو، الـزعيم املؤقـت حلـزب           .  بدعوهتم هماالم باكاي ساهنا لعدم اكتراث    

التجديد االجتماعي، أن إصـالح القطـاع األمـين يـستهدف جمموعـة عرقيـة واحـدة علـى وجـه                     
ويف مــسرية نظمــت يف غــابو يف . اخلــصوص وأن عمليــة املــؤمتر الــوطين اجلاريــة ليــست حقيقيــة

سيفـضي إىل   ن رفضه إقالـة رئـيس الـوزراء         إقائال  أغسطس، هدد السيد ديالو الرئيس      /آب ٢٥
  . عن طريق العنفالعنف يف العاصمة، مبا يف ذلك استهداف مقر إقامة الرئيس

احلزب األفريقـي السـتقالل غينيـا والـرأس         أعرب من جديد    وردا على محلة املعارضة،       - ٤
. احلـزب ذلـك    عن دعمه لرئيس الوزراء، وهـو أيـضا زعـيم            يوليه/ متوز ١١يف  احلاكم  األخضر  

ــسرية نظمــت يف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم مبناســبة الــذكرى الــسنوية الـخامــسة            ويف م
حلــزب، نــدد رئــيس الــوزراء حبملــة املعارضــة ونفــى أي تــورط يف أعمــال لتأســيس اواخلمــسني 

رة حتقيـق املـصاحلة     وشـدد علـى ضـرو     . ٢٠٠٩يونيـه   /العنف السياسي الـيت وقعـت يف حزيـران        
  .الوطنية ودعا املعارضة إىل احلوار بشأن القضايا السياسية

يوليـه، قـام رئـيس اجلمعيـة الوطنيـة، راميونـدو برييـرا،        / متوز ١٣إىل   ١١الفترة من   ويف    - ٥
بصفته رئيسا مؤقتا يف غياب الرئيس ساهنا، بعقد سلـسلة مـن االجتماعـات مـع قيـادة القـوات                    

ــل       املــسلحة، وأحــزاب امل  ــزع فتي ــدين، مــن أجــل ن عارضــة، وكــذلك مــع منظمــات اجملتمــع امل
ويف أعقــاب هــذه االجتماعــات، دعــت رابطــة . التــوترات املتــصاعدة بــني املعارضــة واحلكومــة

 بيــساو حلقــوق اإلنــسان الــسلطات الوطنيــة إىل احتــرام احلــق يف املظــاهرات الــسلمية،   -غينيــا 
 دعا رئـيس الـوزراء      وبعد ذلك . تراض الرباءة وأكدت ضرورة احترام الفصل بني السلطات واف      

يوليـه، إىل التحقيــق يف أعمـال العنــف الـيت ارتكبــها جتمـع أحــزاب     /متــوز ٢٠، يف املـدعي العـام  
ويف االجتمـاع   . يوليـه / متـوز  ١٩املعارضة ضد عائلته، حـسبما ُيـزعم، علـى هـامش مظـاهرات              

ــوزراء يف    ــه، / متــوز٢١الــذي عقــده جملــس ال ــوزراء، وأدان  اجمللــس دعمــ أكــد يولي ــرئيس ال ه ل
  .وذكر أن هدفها التشهري بهشن ضده اهلجمات اليت ُت

يوليه، يف إجراء مشاورات مكثفـة    / متوز ٢٥لدى عودته إىل بيساو يف      شرع الرئيس،   و  - ٦
وواصـل حـزب التجديـد      . الوطنيـة والدوليـة يـشأن الوضـع الـسياسي املـتغري           اجلهات املعنيـة    مع  

مــن أجــل االســتقالل والتنميــة يف أعقــاب االجتماعــات الــين  االجتمــاعي واحلــزب اجلمهــوري 
عقداها مع الرئيس اإلصرار على إقالة رئـيس الـوزراء، بينمـا رد التحـالف الـدميقراطي وحـزب          

بأنه ينبغي التعـبري عـن اخلالفـات الـسياسية يف الربملـان وأن البلـد                على ذلك   الدميقراطية اجلديدة   
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وعـارض زعـيم التحـالف الـدميقراطي، فيكتـور مانـدنغو،       . بغىن عن املزيـد مـن عـدم االسـتقرار     
تغيري احلكومة، واقترح أن يقوم اجملتمع الدويل بإجراء التحقيقات يف االغتياالت السياسية الـيت              

  .٢٠٠٩حدثت عام 
أغسطس، أصدر الرئيس مرسوما أحل فيه نائب مـدير الـشرطة القـضائية،             / آب ١ويف    - ٧

ومل يــرتع هــذا القــرار فتيــل التــوترات مــع   . ، أمــني ســعدإدمونــدو منــديس حمــل املــدعي العــام 
ملسؤولية عن عـدم إحـراز تقـدم        احمل رئيس الوزراء    أن يت املعارضة اليت واصلت اإلصرار على      

وُعقـد  . اسـتقالته طالبـت ب   و ٢٠٠٩يونيـه   /حزيـران اليت وقعت يف    غتياالت  االيف التحقيقات يف    
ــة يف   ــرئيس و  / آب٢جملــس الدول ــدعوة مــن ال ــسبيل إىل   أغــسطس ب ــاحلوار بوصــفه ال أوصــى ب

  .احلفاظ على االستقرار يف البلد
أغسطس، أصدر الرئيس بيانـا خلـص فيـه إىل أنـه علـى الـرغم مـن وجـود                    / آب ٩ويف    - ٨

خالفات سياسـية، فـإن البلـد ال يواجـه أزمـة سياسـية أو اجتماعيـة تتطلـب إجـراء تغـيريات يف                        
ر إىل أن املظــاهرات قطعــت إحــدى أطــول وأشـا . ‘‘الـسري الطبيعــي لعمــل مؤســسات الدولــة ’’

ــالت مــن العقــاب         ــه مبكافحــة اإلف ــد التزام ــاد تأكي ــسنوات األخــرية، وأع ــرات اهلــدوء يف ال فت
وتعهـد ببـذل قـصارى جهـده        . والفساد، وتعزيز العدالـة، احترامـا ملبـدأ الفـصل بـني الـسلطات             

 ودعـا مجيـع   ٢٠٠٩ يونيـه /مـارس وحزيـران   /لضمان االنتهاء من التحقيقـات يف اغتيـاالت آذار        
ــى االســتقرار الــسياسي   اًاألطــراف الــسياسية الفاعلــة إىل االخنــراط يف حــوار بنــاء حفاظــ        عل

أغـسطس، حثـت احلكومـة      / آب ١١ويف رسـالة مؤرخـة      . والسالم االجتماعي اهلشني يف البلد    
ــة التحقيقـــات يف     ــيح حالـ ــديثا علـــى توضـ ــام املعـــني حـ الـــيت وقعـــت غتيـــاالت االاملـــدعي العـ

، وذكـرت أن اسـتنتاجات جلنـة التحقيـق يف قـضية مـؤامرة االنقـالب                 ٢٠٠٩يونيه  /حزيران يف
الوطنيـة  اجلهـات املعنيـة   ويف نفس الوقت، واصل الرئيس مشاوراته مع      . تنقل رمسيا إىل احلكومة    مل

من خالل دعوة قيادة القـوات املـسلحة والقـادة اإلقليمـيني إىل االجتمـاع مـن أجـل مناقـشة احلالـة                      
أغــسطس واختتمــت /آب ١٩ وبــدأت املــشاورات يف. مليــة إصــالح القطــاع األمــين الــسياسية وع

، عــن تغــيريات يف احلكومــة مشلــت  أغــسطس/آب ٢٦يف وأعلــن الــرئيس،  .أغــسطس/ آب٢٣ يف
ــا حقائــــب اخلارجيــــة والداخليــــة والــــدفاع والعــــدل    تــــشرين ٤ويف احتفــــال أقــــيم يف . أساســ

سياحة، وكذلك وزير الدولة لـشؤون مـصائد   أكتوبر ليؤدي وزراء اخلارجية والعدل وال /األول
 الرئيس ثقته بأن احلكومة بقيـادة رئـيس الـوزراء سـتكمل             أكداألمساك، املعينون حديثا اليمني،     

  .٢٠١٢نوفمرب /فترة واليتها حىت هناية والية اجمللس التشريعي احلايل يف تشرين الثاين
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أغــسطس / آب١١يف اهرت ويف رد فعـل علــى هـذه التطــورات الـسياسية املقلقــة، تظـ      - ٩
 شـاب مـن حركـة الـشباب مـن أجـل الـسالم واالسـتقرار يف بيـساو                    ١ ٥٠٠جمموعة مـن حنـو      

  .لسعي حنو احلواردعتها فيه إىل احيث وجهت نداء إىل األطراف السياسية الفاعلة 
ممثلــي اخلــاص، جوزيــف موتابوبــا، مــن جهتــه، االتــصال مــع الــسلطات    واصــل وقــد   - ١٠

ويف . يوليــه بنــاء علــى طلبــها/ متــوز٢٩يــضا مــع جتمــع أحــزاب املعارضــة يف والتقــى أ. الوطنيــة
الوطنية، مبـا فيهـا أحـزاب املعارضـة،        اجلهات املعنية   سبتمرب، أصدر بيانا دعا فيه مجيع       /أيلول ٢
  .التوتراتقد تفضي إىل تأجيج إصدار بيانات  وأاالمتناع عن اختاذ إجراءات  إىل
ــاد األورويب يف ويف الوقـــت نفـــسه، أعلـــن جملـــ   - ١١ ــائج  / متـــوز١٨س االحتـ ــه عـــن نتـ يوليـ

ــشاورات الــيت شــرع بإجرائهــا يف     ــع حكومــة غينيــا    / آذار٢٩امل بيــساو مبوجــب   -مــارس م
وحدد اجمللس خارطة طريق السـتئناف التعـاون اإلمنـائي تـدرجييا            .  من اتفاق كوتونو   ٩٦ املادة
دمي املــساعدة الـيت يــستفيد منــها  االحتــاد األورويب تقـ فيــه البلــد، يف الوقـت الــذي سيواصـل    مـع 

  .مباشرة السكان
تعليق دعم املشاريع والربامج يف جمـاالت منـع         إلغاء قراره   ووافق االحتاد األورويب على       - ١٢

ــاه، والطاقــة، وإدارة النقــل الــربي، والقطــاع اخلــاص، إذا مــا امتثلــت      نــشوب الرتاعــات، واملي
مي جدول زمين لتنفيذ تعهدات احلكومـة بـشأن         تقد) أ: ( بيساو الشروط التالية   -حكومة غينيا   

خارطة الطريق اليت وضعتها اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان الناطقـة                   
ــة إلصــالح القطــاع األمــين؛   ــة حلزمــة التــشريعات املتعلقــة   ) ب(بالربتغالي وضــع الــصيغة النهائي

عـم  بعثـة خـرباء تتـوىل د   املوافقـة علـى   ) ج(بإصالح القطاع األمين واعتمادها وسنها ونـشرها؛      
التنفيــذ ) د(وتقــدمي املــساعدة إليهــا، ومحايــة الشخــصيات الــسياسية؛   إصــالح القطــاع األمــين  

ــة املتعلقــة بإصــالح القطــاع األمــين واالســتراتيجيات الراميــة      الفعــال للخطــط التــشغيلية الوطني
ــوال    إىل ــد اشــتُ . مكافحــة االجتــار باملخــدرات وغــسل األم ــعوق ــدمها  رط دف  أول تربعــات يق

صندوق التنمية األورويب إىل صندوق املعاشات التقاعديـة للمتقاعـدين مـن العـسكريني وأفـراد                
ــا أيــضا يف   ) أ: (الــشرطة مبــا يلــي   مــسامهة احلكومــة واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي

ة بـشكل   االنتـهاء بنجـاح مـن التحقيقـات القـضائية املـستقل           ) ب(صندوق املعاشات التقاعدية؛    
؛ ٢٠٠٩يونيــــه /مــــارس وحزيــــران/كامــــل يف االغتيــــاالت الــــسياسية الــــيت حــــدثت يف آذار

ــة     )ج( ــة واإلدارة املالي ــشؤون اإلداري ــصاحل اإجــراء حتــسينات يف إدارة ال ــوظفني العمــوميني  ل مل
ووافق االحتاد األورويب أيضا على دعـم قطـاع العـدل وإصـالح اإلدارة        . واملدنيني والعسكريني 

تنفيــذ اخلطــط التــشغيلية ) أ: ( بيــساو مبــا يلــي- العــسكرية، وذلــك عنــدما تقــوم غينيــااملدنيــة و
الوطنية املتعلقة بإصالح القطاع األمين وبتدابري مكافحـة االجتـار باملخـدرات وغـسل األمـوال؛                
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أبريــل / نيــسان١الــشروع يف التحقيقــات واإلجــراءات القــضائية يف مــا يتعلــق بأحــداث    )ب(
القيادات العـسكرية للتأكـد مـن أال يعـني يف مناصـب القيـادة               تسلسل  استعراض  ) ج(؛  ٢٠١٠
  .قانوين أو أعمال عنف غري الضالعني يف سلوك غري دستوري أو سوى األشخاص غري العليا
ت االجتماعــات اإلقليميــة التحــضريية للمــؤمتر الــوطين، حيــث تواصــلويف أثنــاء ذلــك،   - ١٣

يونيــه، ويف بافاتــا / حزيــران٢٦ إىل ٢٤رة مــن عقــدت مــشاورات يف كينــارا وتومبــايل يف الفتــ 
يف  ويف كاشـيو واويـو       ،يوليه/ متوز ١٧ إىل   ١٥من  يف الفترة   بيجاغوس  /وغابو وبيومبو وبوالما  

ــرة  ــن الفت ــوز٢٤ إىل ٢٢م ــه/ مت ــة     . يولي ــة الوطني ــشات إىل مواضــيع اهلوي ــت تلــك املناق وتطرق
فــالت مــن العقــاب وســيادة القــانون؛ والــسيادة؛ والدميقراطيــة والتنظــيم الــسياسي للدولــة؛ واإل

ومــن . والعالقــة بــني الــشعب والقــوات املــسلحة، والعدالــة واألمــن البــشري والتنميــة البــشرية   
ــاع   ــؤمتر يف قطـ ــد املـ ــع أن يعقـ ــع املتوقـ ــساو املتمتـ ــ  بيـ ــشرين   بـ ــهر تـ ــة شـ ــذايت يف هنايـ احلكم الـ

ــوبر/األول ــا  أكتـ ــن رمبـ ــل شـــ     ، ولكـ ــه يف أوائـ ــد ذاتـ ــوطين يف حـ ــؤمتر الـ ــد املـ ــانون يعقـ هر كـ
  .ديسمرب/األول
ــسالم للحــوار        خــاللو  - ١٤ ــادرة منظمــة صــوت ال ــدت مب ــشمولة بــالتقرير، أع ــرة امل  الفت

بيجـاغوس ويف أحنـاء   / يف منـاطق أويـو وبوالمـا      ةالتشاركي على مستوى القواعد الشعبية دراسـ      
األسـباب  وتنظـر الدراسـة يف      . من كينارا وتومبايل كجزء من املرحلة الثانية من برنامج أحباثهـا          

والفقـر  األشـخاص   انعـدام األمـن لـدى       األصلية للرتاع مـن أربعـة جوانـب مواضـيعية، مبـا فيهـا               
  . والبعد السياسي للقبليةاللجوء إىل القضاءوإمكانية 

أغـسطس تدشـني أنـشطة      / آب ٥ و   ٤ يوشهدت أيـضا الفتـرة املـشمولة بـالتقرير يـوم            - ١٥
،  دجـال ومباسـيين    يار بـني األعـراق يف جمتمعـ        على يد منـرب الـشباب املعـين بـاحلو          يإذكاء الوع 

يونيــه نــزاع عنيــف بــني اجلماعــات حــول االنتفــاع  /مبنطقــة بيمبــو، الــيت انــدلع هبــا يف حزيــران 
  .باألراضي، مما أسفر عن مصرع شخصني

  
  التطورات االقتصادية واالجتماعية  -باء   

ــة       - ١٦ ــة واملالي ــات إصــالح اإلدارة العام ــذ عملي ــة تنفي ــةتواصــل احلكوم ــزال  .  العام ــا ي وم
ــسبة    ــل ن ــضخم ميث ــةالت ــة أربع ــسبب يف املائ ــذاء    ب ــود والغ ــن الوق ــواردات م ــاع أســعار ال ،  ارتف

إال أنـه مـن     .  يف املائـة   وهـي اثنـان    االحتـاد النقـدي لغـرب أفريقيـا          النسبة اليت حددها  تجاوز  ي مبا
  .اليت حددها االحتاد النسبةبلوغ  ٢٠١٢أن يتم عام املتوقع 
ــة   اومــا زال  - ١٧ ــرتفــاع أســعار األغذي ثري قلقــاً بالغــاً، وال ســيما يف أوســاط املــستهلكني   ي

ويف حني تعكس األسعار االجتاهات الدولية، عملـت احلكومـة علـى حتديـد حلـول                . والنقابات
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يونيـه، تولـت وزارة التجـارة وغرفـة التجـارة           / حزيـران  ١٩ويف  . بالتشاور مـع القطـاع اخلـاص      
 مبـا يف ذلـك  اً تيـسري عقـد اجتمـاع مـع األوسـاط التجاريـة،           والصناعة والزراعـة واخلـدمات معـ      

  .ون وجتار التجزئة، ملناقشة احلاجة إىل استقرار األسعاردرستوامل
 إىل ١٥وقامـــت بعثـــة مـــن مـــصرف التنميـــة األفريقـــي بزيـــارة بيـــساو يف الفتـــرة مـــن   - ١٨
ــوز ٢٨ ــه /مت ــشاركة يف يولي ــة ل     للم ــار صــياغة البعث ــة ضــمن إط ــع احلكوم ــشاورات م ــة م لورق

، وبرنـامج دعــم اإلصــالح   الــيت أعـدها املــصرف ٢٠١٥-٢٠١١االسـتراتيجية القطريــة للفتـرة   
كمـا عملـت البعثـة علـى        .  ومشروع دعم بناء القدرات االقتـصادية واملاليـة        ،االقتصادي واملايل 
 ٢٠١٠-٢٠٠٥ مــشروع بنــاء قــدرات اإلدارة االقتــصادية الــذي يغطــي الفتــرة اختتــام أعمــال
 أيضاً بعثة من صـندوق النقـد الـدويل بزيـارة            قامتوعالوة على ذلك،    . ملصرفوالذي ينفذه ا  

سبتمرب لتقييم ما أحرز من تقـدم بـشأن اإلصـالحات           /أيلول ٢١ إىل   ٨إىل بيساو يف الفترة من      
  .٢٠١٢اهليكلية اليت نفذهتا احلكومة، وملناقشة مسألة االنتهاء من وضع ميزانية عام 

قة الوطنية الثانية السـتراتيجية احلـد مـن الفقـر وأقرهتـا رمسيـاً               واستكملت احلكومة الور    - ١٩
هبـدف  أغـسطس، عقـدت احلكومـة اجتماعـاً مـع اجملتمـع الـدويل          / آب ٥ويف  . يوليه/ متوز ٥يف  

مجــع يــستهدف ستديرة املــمائــدة اجتمــاع للعــرض املــذكرة املفاهيميــة وخارطــة طريــق لتنظــيم 
عقــد يف بروكــسل أثنــاء الربــع األول مــن     ين  مــن املتوقــع أ الــذي الورقــة،  لــصاحلالتربعــات 

خطة عملـها ذات األولويـة الـيت مـن املتوقـع إجنازهـا               على إعداد     احلكومة وتعمل. ٢٠١٢ عام
  .بدعم تقين من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠١١أكتوبر /يف تشرين األول

  ارتــه إىل قــع نائــب رئــيس جنــوب أفريقيــا، كغاليمــا بتــروس مــوتالنثي، أثنــاء زي        وو  - ٢٠
ــا القطــاع  بــشأن أغــسطس، اتفــاق تعــاون مــع احلكومــة  / آب٣١  و٣٠ بيــساو يــومي - غيني

بيساو وجنـوب أفريقيـا    - بني غينيافيما ويتوخى هذا االتفاق تعاوناً ثالثي األطراف  . الصحي
.  بيـــساو- وكوبـــا ملكافحـــة املالريـــا وحتـــسني قـــدرة العـــاملني يف امليـــدان الـــصحي يف غينيـــا  

ملناقشات مع السلطات الوطنية على تعزيـز التعـاون يف جمـاالت التعلـيم وإصـالح                ركزت ا  كما
  .القطاع األمين واالتصاالت والزراعة ومصائد األمساك

وإثر طلب موجه من رئـيس الـوزراء، عقـد برنـامج األغذيـة العـاملي، باعتبـاره الـرئيس              - ٢١
يف العامـل   تمـاعني اسـتثنائيني للفريـق       املعـين بـاألمن الغـذائي والتغذيـة، اج        العامـل   احلايل للفريق   

الذي يتعـرض لـه األمـن الغـذائي ألكثـر الفئـات             ثر  األسبتمرب ملناقشة   / أيلول ٩ أغسطس و /آب
ويتــألف الفريــق . ٢٠١١ تــأخر هطــول األمطــار واختاللــه واخنفــاض معدلــه عــامضــعفا نتيجــة 

وجيـري إعـداد   . ن الغـذائي  تعمـل يف جمـال األمـ       الـيت دوليـة   الوطنية و املعنية ال هات  اجلمن  العامل  
خطة طوارئ قائمة على ثالثة سيناريوهات حمتملـة بـدعم مـن فريـق أساسـي يتـألف مـن وزيـر                 
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 ،الزراعـة  األمـم املتحـدة لألغذيـة و        ومنظمـة  ، وبرنامج األغذيـة العـاملي     ،الزراعة والتنمية الريفية  
  .واالحتاد األورويب

 وثيقـة   ،مـن منظمـة الـصحة العامليـة        بـدعم    ،يونيه، أقـر وزيـر الـصحة      / حزيران ٢٢ويف    - ٢٢
  هـذه  وترمـي . بيـساو  - حمددات اجتماعية للـصحة يف غينيـا      تستهدف وضع   استراتيجية وطنية   

االســتراتيجية إىل ضــمان التكــافؤ الــصحي وحتــسني الظــروف الــصحية للمــواطنني ومكافحــة     
نتـهاج سـلوك     والتـشجيع علـى ا     ، واحلـد مـن الوفيـات املبكـرة        ،األمراض اليت ميكن الوقاية منها    

يف العامــة ويف أثنــاء ذلــك، يــبني استقــصاء وطــين أعــده املعهــد الــوطين للــصحة   .صــحي وآمــن
اإليـدز، بـدعم مـن منظمـة األمـم املتحـدة            /يوليه بشأن انتشار فريوس نقص املناعة البشرية      /متوز

 يف املائــة، ٣,٣ يبلــغوطين  الفــريوس علــى الــصعيد الــمعــدل انتــشارأن ، )اليونيــسيف(للطفولــة 
كمـا أجنـز برنـامج      . لرجـال دى ا  يف املائـة لـ     ١,٦و  لنساء  دى ا  يف املائة ل   ٤,٨حيث تبلغ نسبته    

األغذية العاملي الربوتوكول املتعلق بتغذيـة األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  
ــة وزارة الــصحة والــدائرة الوطنيــة          ــدت برئاس ــة دراســية عق ــذي مت التــصديق عليــه يف حلق ال

 كــل مــن حكومــة أعلــنيوليــه، / متــوز٢٥ويف . اإليــدز/ريوس نقــص املناعــة البــشريةملكافحــة فــ
اإليـدز  /برنامج مشترك عن فريوس نقص املناعة البـشرية       عن بدء    بيساو واألمم املتحدة     - غينيا

علـى الـصعيد    فـريوس   ليرمي إىل تعزيـز عمليـة التـصدي ل        ، وهو برنامج    ٢٠١٢-٢٠١١للفترة  
  .الرعاية واملعاجلة والتغذية والرصد والتقييم واإلدارة والتنسيق يف جماالت الوقاية والوطين
ويف أعقاب منحة قدمها الـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا، كثفـت                    - ٢٣

تحـضريية  النـشطة  األ تنظـيم  علىاليونيسيف تعبئة الدعم املايل التكميلي ملساعدة وزارة الصحة      
احلملـة الـيت    زيع املبيدات احلشرية والناموسـيات، كجـزء مـن          توتستهدف  ملة كبرية   الالزمة حل 

 ناموســية أثنــاء ٨٨٠ ٩٣٩وســيوزع مــا جمموعــه . بيــساو -  ملكافحــة املالريــا يف غينيــاتــشنها
 مبــا يكفــل تغطيــة ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٤ إىل ١ يف الفتــرة مــن ســتجرىاحلملــة الــيت 

  .لسكانلشاملة 
املؤشـرات يف   مـن    متعـددة     جمموعـة  راسـة استقـصائية عـن      د  يف إجـراء    احلكومة وبدأت  - ٢٤
 الدراســة االستقــصائية للمؤشــرات املتعلقــة باألطفــال، الــيت وأبــرزت. أكتــوبر/تــشرين األول ٤

 حتقيـق   كز الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية منها،      اأعدت بدعم من اليونيسيف ومر    
أثنـاء الـسنوات األربـع األخـرية         حتسنت كثرياً    وقد. ٢٠٠٦ا حتقق عام    مب إجنازات هامة مقارنةً  

 ، والرعايــة مــا قبــل الــوالدة   ، التحــصنيومــدى مشــول رس امعــدالت التــسجيل يف املــد  كــل 
ــات الرضــع        ــة لوفي ــا تراجعــت إىل حــد كــبري املعــدالت اإلمجالي واســتخدام الناموســيات، بينم

 وازدادت حـاالت    يـد املوالومع ذلك، اخنفضت أثناء تلك الفتـرة معـدالت تـسجيل            . واألطفال
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لتأكـد مـن أن     ا عنـصر حمـوري مـن عناصـر       وهـذه املؤشـرات     . تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   
 وإحـراز التقـدم     ،رصد تنفيذ الورقة الوطنية الثانية الستراتيجية احلد من الفقر        تستطيع  احلكومة  

  .٢٠١٥عام حبلول حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية 
  

  كتب املة تنفيذ والي  -ثالثا   
   واملصاحلة الوطنيةاجلامعتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية ودعم احلوار السياسي   - ألف  

واصــل كــل مــن الربنــامج اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف      - ٢٥
ويف ذلـك الـصدد،     . مـة للمـؤمتر الـوطين     للجنـة املنظِ  الـالزم    بيـساو تقـدمي الـدعم الـتقين          - غينيا
املنهجيـة الـيت سـتتبع      علـى وضـع     يونيه لتعزيز قـدرة اللجنـة       / حزيران ٢٢قدت حلقة عمل يف     ُع

ــة بــشأن حتديــد     تــسديإضــافة إىل ذلــك،  و. املــؤمترهــذا طــوال  األمــم املتحــدة املــشورة التقني
صلة وتعبئـة   الـ وثـائق ذات    الملؤمتر الوطين، مبا يف ذلـك صـياغة          اليت سيتخذها ا   اخلطوات القادمة 

  .ووضع آلية متابعة لفترة ما بعد املؤمتراملوارد 
ــة اســتعراض الدســتور، التقــى       - ٢٦ ــدعم املتواصــل لعملي  مكتــب  مــسؤولووكجــزء مــن ال

 بيــساو بــرئيس اجلمعيــة الوطنيــة وأعــضاء مــن -املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا  األمـم 
عـد  قحـت ب وقـد نُ .  بيـساو  ومـن كليـة احلقـوق يف    ،اسـتعراض الدسـتور   ب  املعنيـة  اللجنة الربملانيـة  

اجلهـات  أدوار أوضـحت  كتب وامل اليت حتدد الدعم املقدم من ٢٠١٠قة مشروع عام ي وث ذلك
ــة ــة لألنــشطة املــستقبلية  املعني ــدعم واخلطــوط الزمني ــة علــى   .  وإطــار ال ــة الربملاني وســتطلع اللجن

عنية علـى الـصعيد     اجلهات امل املشروع األول للدستور املنقح وتناقشه علناً مع طائفة واسعة من           
وستتوىل كلية احلقوق يف بيساو توفري الـدعم        .  من خالل عملية تشاورية واسعة النطاق      الوطين
ــتقين ــالزمال ــى    ال ــاملني عل ــة اخلــرباء الع ــشروع الدســتور   للجن ــسريها  إعــداد م  باإلضــافة إىل تي

  . ٢٠١١ الصياغة حبلول هناية عام االنتهاء منومن املتوقع . املناقشات
ــوز ١١ يفو  - ٢٧ ــه/متـ ــامج ، يوليـ ــع برنـ ــدة وقـ ــم املتحـ ــة  األمـ ــة االنتخابيـ ــائي واحملكمـ   اإلمنـ

شأن  البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة يف لـشبونة بـ     مجاعـة العليا على مذكرة تفـاهم يف مقـر        الربازيلية
ــة      ــة الربتغاليـ ــة باللغـ ــة الناطقـ ــدان األفريقيـ ــة يف البلـ ــدورات االنتخابيـ ــم الـ ــشروع دعـ ــذ مـ   تنفيـ

املـشروع إىل تعزيـز قـدرات       هـذا   ويرمـي   . ، الذي ميولـه االحتـاد األورويب      “يشيتل - تيمور” و
 وهيئات بلدان أخرى من البلـدان األفريقيـة         ،دارة االنتخابات اليت تتوىل إ   بيساو   - هيئات غينيا 

، أقــر رئــيس هــذاوعــالوة علــى . مــن خــالل املــساعدة التقنيــةوذلــك الناطقــة باللغــة الربتغاليــة، 
يوليــه إطــالق برنــامج لتــدريب املــدربني هدفــه تطــوير اخلــربات   / متــوز٢٥ يف اجلمعيــة الوطنيــة
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ــشريعية لــ  ــائي     لجــاندى الالت ــامج اإلمن ــة إىل كجــزء مــن اســتراتيجية الربن ــدرة  الرامي ــز الق تعزي
  . للجمعية الوطنية التابعةللجان الدائمةلدى االتشريعية 

  
 لعـدل اجلنـائي يف إطـار عمليـة        ظـم ا  الشرطة واألمن الـداخلي ونُ    إىل  دعم  تقدمي ال   -باء   

  صالح قطاع األمنإل متكاملة
 مؤســسات  مــدى كفــاءةفحــصمــن عمليــة  املرحلــة األوىل يوليــه/ متــوز٦أُجنــزت يف   - ٢٨

ساعدة التقنيـة   ومـع املـ   . فربايـر /شـباط  يف   بدأت اليت كانت قد  ،  والتصديق على أهليتها  الشرطة  
اللجنـة  و، أمتـت     بيـسا  -ل لبناء السالم يف غينيـا       مكتب األمم املتحدة املتكام   اليت قدمها   واملالية  

ــة    ــستقلة املختلط ــة امل ــة التقني ــسجيل   الوطني ــة ت ــة بالعملي ــهم   ٣ ٠٢٤ املكلف  ضــابط شــرطة، من
 احلـدود، وإدارة    حـرس  رجال من شرطة النظام العام، ودوائر اهلجرة، و        ٢ ٦١٧نساء و    ٤٠٧

  .سبتمرب/ أيلول٢٩ختيار يف وأُجنزت عملية اال. إطفاء احلرائق، ودائرة معلومات األمن
ــتح مركــز الــشرطة النمــوذجي األول يف   / أيلــول١٢ويف   - ٢٩  بــايرو ميليتــار،ســبتمرب، افُت

وسـيتم  .  بدعم من مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل، وبـدأ مبباشـرة عملـه                املنشأ بضاحية بيساو، 
 بيـساو بـدعم مـن     - مركزا إضافيا من مراكز الشرطة النموذجية يف مجيـع أحنـاء غينيـا               ١٢بناء  

  .صندوق بناء السالم
ومــن املنتظــر أن يوافــق جملــس الــوزراء علــى مــشروع قــانون يقــضي حبمايــة الــشهود       - ٣٠

واألشــخاص ذوي الــصفة اخلاصــة، أُعــد بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل بالــشراكة 
ــة للشؤون المكتــب املــدعي العــام، ومكتــب الواليــات املتحــدة املعــين بالــ     مــع خــدرات مدولي

  .ونانالق وإنفاذ
 ملـساعدين صاحل ا  برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي دورة تدريبيـة لـ            مت، أ يوليه/ متوز ٥يف  و  - ٣١

 مراكز تيسري اللجوء إىل القضاء األربعة الـيت ميوهلـا            القانونية الذين سيعملون يف    عونة امل يف جمال 
ــو، ويف مكتــ    ــساو ومــنطقيت كاشــيو وأوي ــامج اإلمنــائي يف بي ــشارات  الربن ب املعلومــات واالست

  يوليــه، وقّــع الربنــامج اإلمنــائي اتفــاق منحــة مــع رابطــة       / متــوز ٢٨ويف . القانونيــة يف بيــساو 
 شخــصا كمــساعدين يف جمــال تقــدمي ٣٠ بيــساو حلقــوق اإلنــسان، يقــضي بــأن يعمــل -غينيــا 

تـــدريب املعونـــة القانونيـــة يف مراكـــز تيـــسري اللجـــوء إىل القـــضاء، وأن يـــوفروا املعلومـــات وال 
 برناجمـا   ١٥٠وباإلضـافة إىل ذلـك، سـُيبث أكثـر مـن            . والتوجيه القانوين على الصعيد اجملتمعي    

وُعهـد إىل مكتـب   . إذاعيا بغرض التوعيـة مبـسائل حقـوق اإلنـسان وتيـسري اللجـوء إىل القـضاء        
ى الـيت تـسع  املعلومات واالستشارات القانونية مبسؤولية تنسيق مراكز تيسري اللجوء إىل القضاء      

  .إىل ضمان انتفاع الفئات الضعيفة بنظام العدل
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أما األلوية الثالثة املعنيـة مبنـع نـشوب الرتاعـات املدنيـة الـيت أُنـشئت يف منـاطق بيومبـو                        - ٣٢
يوليـه للتوعيـة حتديـدا      /وأويو وكاشيو بدعم من الربنامج اإلمنائي، فقد بدأت أنـشطتها يف متـوز            

  . لية سلمياباحلاجة إىل التعامل مع الرتاعات احمل
  

   إصالح قطاع األمنتنسيق  -جيم   
أنشطة الدعوة مـن أجـل التعجيـل        خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل ممثلي اخلاص          - ٣٣

خريطة طريق اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجاعة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة           بتنفيذ  
مبــا يــشمل بــدء عمــل صــندوق املعاشــات    بيــساو، -يف إطــار إصــالح قطــاع األمــن يف غينيــا  

وحتقيقــا لتلــك الغايــة، عقــد ممثلــي اخلــاص . التقاعديــة لــصاحل أفــراد القــوات املــسلحة والــشرطة
رئيس الـوزراء  و، مبا يف ذلك الرئيس     سلسلة من املشاورات مع اجلهات املعنية الوطنية والدولية       

 مـع الـشركاء الـدوليني يـومي          أيـضا  عقـد اجتماعـات   و. وزير الدفاع وقيادة القوات املـسلحة     و
احلاجـة   يف داكار وبيساو على التوايل، حيث اتفـق مجيـع الـشركاء علـى                هيولي/متوز ٢٩ و   ١٨
 بيـساو ومواصـلة تعزيـز آليـات         -بسرعة لتنفيذ اإلصالحات يف غينيـا        خطط الدعم    نشيط ت إىل

، ةألنغوليـ الحة القـوات املـس   ركـان   أرئيس  يوليه، اجتمع ممثلي اخلـاص بـ      / متوز ٣١ويف  . التنسيق
 بيـساو والـرأس األخـضر       - خريالدو ساشيبنغو نوندا، الذي كان جيري زيارة إىل غينيا           اجلنرال

  .يف إطار البعثة التقنية األنغولية إلصالح قطاع األمن
 بــني ممثلــي اخلــاص وخمتلــف احملــاورين علــى ضــرورة    الــيت دارتاملناقــشاتوركــزت   - ٣٤

إصـالح قطـاع    سب اليت حتققت منذ اعتماد خريطة طريـق          املكا عزيز من أجل ت   بسرعةالتحرك  
مــن التــدابري األساســية الــيت ينبغــي اختاذهــا للحفــاظ علــى الــزخم    التــدابري التاليــة ُتعــدو. األمــن
وضع الصيغة النهائية لقائمة أفراد أجهـزة الـدفاع واألمـن الـذين اخـتريوا للتقاعـد؛                 ) أ: (الراهن

ــات   ) ب( ــة للترتيب ــصيغة النهائي ــاره     وضــع ال ــذي مت اختي ــصرف ال ــة وامل ــني احلكوم ــة ب التعاقدي
قيـام احلكومـة بـدفع وديعـة أوليـة          ) ج(؛  يتوىل دفع خمصصات صندوق املعاشات التقاعدية      كي

 املتعلقـة  إعـداد جـدول زمـين لألنـشطة          )د(كمسامهة ابتدائية يف صندوق املعاشـات التقاعديـة؛         
  .يةاعد التق املعاشاتتسريح وتقاعد املستفيدين من صندوقب

اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة      اجتمـاع   ، افتتح رئيس جملـس الـوزراء        أغسطس/ آب ٩يف  و  - ٣٥
بــني الــوزارات املعنيــة بإصــالح قطــاع  إلصــالح قطــاع األمــن بــصفته رئيــسا للجنــة املــشتركة   

ــن ــسامهة    وأكــدت. األم ــى امل ــا عل ــة عزمه ــسلطات الوطني ــصل إىل    ال ــغ ي ــة مببل ــصورة تدرجيي ب
وطلبـت مواصـلة    . ٢٠١٥-٢٠١١ صندوق املعاشات التقاعديـة للفتـرة        ماليني دوالر يف   ٤,٥

 عقـد    إصـالح قطـاع األمـن، وتنظـيم         عمليـة  تنفيـذ املساعدة املقدمة مـن اجملتمـع الـدويل هبـدف           
سـبتمرب،  / أيلـول  ٢يف  و .٢٠١١ يف الربع األخري من عـام     يف هذا الصدد     املستوى   ة رفيع مناسبة
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دوالر يف احلـساب املـصريف لـصندوق         ٢٠٠ ٠٠٠عـت   بيساو أهنا أود   - أعلنت حكومة غينيا  
 بـصرف مبلـغ إضـايف قـدره         وأعلنت التزامهـا  املعاشات التقاعدية باعتبار ذلك إسهامها األويل،       

  .٢٠١١دوالر حبلول هناية عام  ٣٠٠ ٠٠٠
بدء عمل األفرقة العاملـة      بني اجلهات املعنية الوطنية والدولية مع         أيضا  التنسيق وحتّسن  - ٣٦
، الـيت تـضم ممـثلني    إصـالح قطـاع األمـن   املعنيـة ب لجنة التوجيهيـة الوطنيـة   ة األربعة التابعة ل  التقني

ــيني   ــائيني ودول ــة  . عــن احلكومــة وشــركاء ثن ــة اجملــاالت التالي ــة العامل ــزع ) أ: (وتغطــي األفرق ن
ــة    ــسريح وإعــادة اإلدمــاج وصــندوق املعاشــات التقاعدي ــد) ب (؛الــسالح والت ــيم التجني  والتعل

 األمـم   وقـدمت . اإلطـار القـانوين   ) د (؛ واملعـدات  ياكل األساسية اهل) ج (؛التدريبالعسكري و 
 للمرحلــة الثانيــة مــن ات الالزمــة التحــضريعلــى إجــراء يــةلجنــة التوجيهاملــساعدة إىل الاملتحــدة 

  .سبتمرب/أيلول يف تطلق أُيتإصالح قطاع األمن، البعملية محلة التوعية 
ـــ و  - ٣٧ ــى امل ــشريعي واستوينيعلـ ــرئيس  التـ ــدر الـ ــوز٣ يف إلداري، أصـ ــانون  / متـ ــه القـ يوليـ

 أغسطس، وقّعت احلكومـة عقـدا شـامال مـع املـصرف           / آب ٥ويف  .  للقوات املسلحة  األساسي
ــذي مت ــة     ال ــضافة صــندوق املعاشــات التقاعدي ــاره الست ــق  اختي ــد الطري ــا ميه ــاحنني ، مم ــام امل   أم

  .التربعات تحويلل
  

وتعمــيم مراعاهتــا  هــا وتعزيزتــها ومحايانيةواملــسائل اجلنــسحقــوق اإلنــسان رصــد   -دال   
  يف هذا اجملالوبناء القدرات 

 صلة القـــضية املتـــ إىل املـــدعي العـــام احملكمـــة العـــسكريةأعـــادت، يوليـــه/ متـــوز٢٢يف   - ٣٨
ــسياسية  ب ــاالت الـ ــدثت يف االغتيـ ــيت حـ ــرانالـ ــه/ حزيـ ــصاصها  ، ٢٠٠٩ يونيـ ــدم اختـ ــة عـ معلنـ

 ميثلـون أسـر الـضحايا دعـوى قـضائية          ن الـذي  أغسطس، رفـع احملـامون    / آب ٢٨ويف  . باملوضوع
ضـد احلكومـة، متــهمني إياهـا بالتــشهري وانتـهاك حرمـة احليــاة اخلاصـة لقيامهــا باهتـام الــضحايا        
زورا بالتحضري لـشن انقـالب، وتـسجيلها بطريقـة غـري مـشروعة اتـصاالت سـلكية والسـلكية                    

  .خاصة ذات صلة مبحاولة االنقالب املزعومة
ــن   - ٣٩ ــرة م ــران٢٦ ويف الفت ــه إىل / حزي ــوز١يوني ــيم    / مت ــة تقي ــه، أجــرت بعث ــددة يولي متع

وقـد ضـمت تلـك    . حالـة حقـوق اإلنـسان     زيارة إىل منطقة غابو مـن أجـل تقيـيم           التخصصات  
مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم          ن، و اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسا   عن   ممثلني   البعثة

 وهيئــة األمــم املتحــدة   برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،   و، واليونيــسيف، و بيــسا-يف غينيــا 
. ، ومنظمـات اجملتمـع املـدين      )هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       ( للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة     

احلاجة امللحـة إىل إصـالح       )ب(؛   نظام العدل  رداءة) أ: ( الرئيسية ما يلي   ستنتاجاتاالومشلت  
ــ) ج(اهلياكــل واخلــدمات األساســية،    ــضائية باالســتقاللية؛   ع ــسلطة الق ــع ال ــاع ) د(دم متت ارتف
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تناولـت  و. مؤسسات الدولـة    يف  الالمركزية ضعف) ـه(؛  عنف ضد النساء واألطفال   ال مستوى
:  مــا يلــيانــه إىل احلكومــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين، م املوجهــةالبعثــة سلــسلة مــن التوصــيات

 يةكرامـة اإلنـسان  التعزيـز احتـرام   هبـدف   اعتماد اسـتراتيجية وطنيـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان         )أ(
 تـدريب الـسلطات     سبل منـها   ومنع اإلفالت من العقـاب، بـ       ،ثقافة السالم ل الترويجنة، و واملواطَ
املدافعني عن حقـوق اإلنـسان؛    باعتبارها منتعزيز دور منظمات اجملتمع املدين    ) ب (؛التقليدية

  حتقيـــق)د (؛جـــراءات اجلنائيـــةل اإلجمـــاتعزيـــز قـــدرة املـــسؤولني عـــن إنفـــاذ القـــانون يف ) ج(
مركـز  ”  وإنـشاء احملـاكم القطاعيـة و     ،الالمركزية يف إدارة الدولة، وال سيما الـشرطة القـضائية         

ــسري اللجــوء  ــة غــابو  “ إىل القــضاءتي ــ (؛يف منطق ــزت) ـه ــة  عزي ــصادية واالجتماعي  احلقــوق االقت
حلـد مـن   هبدف ا اضيلكية األر التشريعات املتعلقة مبسن) و (األساسية بشكل أفضل؛  والثقافية  

  . القتلكرر أعمالتمن  األراضي ونازعات علىامل
سـجَني مانـسوا وبافاتـا اإلقليمـيني، اللـذين           يف   حتجـاز احلرجـة    ظـروف اال   وبالنظر إىل   - ٤٠

مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء         قدم  صندوق بناء السالم،    أُعيد جتهيزمها حديثا بدعم من      
 حلقـيت عمـل تـدريبيتني لـصاحل         عقـد  املساعدة إىل وزارة العـدل علـى         بيساو -السالم يف غينيا    

ــسجَنني يف آب  ــدريب علــى  . أغــسطس/مــوظفي ال ــسجناء، ودور حــراس  وركــز الت ــة ال معامل
ــة احمل        ــدنيا ملعامل ــايري ال ــوة، واملع ــتخدام الق ــسان، واس ــوق اإلن ــة حق ــسجون يف محاي ، تجــزينال

ــسجناء واحمل  ــوق ال ــات اخلاتجــزينوحق ــسجناء،   ، والفئ ــن ال ــساين   صــة م ــاة املنظــور اجلن ومراع
 متعــدد امــلإنــشاء فريــق عواختــذت احلكومــة خطــوات ترمــي إىل . عمــل حــراس الــسجون يف

  . احترام املعايري الدوليةكفالةالسجون ومراكز االحتجاز وإىل لدعم  بغية تقدمي االتخصصات
 وجملـس  ملـرأة والطفـل  اعهـد  م وزارة الداخليـة و     الـدعم إىل   في اليونيـس  وقدمت منظمـة    - ٤١
لـشرطة  الـصاحل   يوليـه،   /متـوز  ٢٠و   ١٩، يـومي     عمل تدريبيـة   حلقةعقد  من أجل    بيساو   ةبلدي

األمــاكن العامــة يف ب واالنتــهاك اجلنــسينيخمــاطر االســتغالل بــشأن  ،ورجــال األعمــال احمللــيني 
. املؤسـسية األدوار واملـسؤوليات    بـ لقوانني القائمـة و   بـا   التوعيـة  عملال حلقة استهدفتو. بيساو

مكتـب  ، بـدعم مـن      سـبتمرب /أيلـول  ١٤ و   ١٣ نظمت وزارة العـدل يـومي     عالوة على ذلك،    و
  بـشأن   عمـل  حلقـة   ومنظمـة اليونيـسيف،     بيساو -األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا        

 .العدل اجلنائي واجلهات املعنيـة حبمايـة الطفـل        قطاع   التآزر بني    هبدف هتيئة أوجه  محاية الطفل   
ــهام يف صــياغة خطــة وطنيــة بــشأن قــضاء           وأدت حلقــة العمــل إىل إنــشاء جلنــة خــرباء لإلس

 مواءمة التشريعات الوطنية مـع االتفاقـات        األحداث، سيكون من شأهنا مساعدة احلكومة على      
اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال والدوليــة ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل  

وخــرباء يف جمــال تــألف اللجنــة مــن ممــثلني عــن وزاريت العــدل والداخليــة وت. ةالتمييــز ضــد املــرأ
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تــشويه األعــضاء إنفــاذ التــشريعات املعتمــدة حــديثا ضــد  رصــد وســتعمل علــى  ،محايــة الطفــل
  .إلناث واالجتار بالبشرل التناسلية

 بيـساو عقـد حلقـة عمـل         -دعم مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف غينيـا               - ٤٢
ــة لــصاحل تدر ــة أعــضاء مــن عــضوا ٤٠يبي ــة اللجن ــومي نــساناإل حلقــوق الوطني /  آب٢ و ١ ي

 تعزيــز هــو منــها اهلــدف وكــان .املــدين اجملتمــع مــع والتعــاون بــاريس مبــادئ بــشأن أغــسطس
 جمـال  يف نـسان، اإل حلقـوق  الوطنيـة  اللجنـة  ومنـها  الوطنيـة،  نـسان اإل حقوق مؤسسات قدرات
 الـدعم  تـوفري  يف أيـضا  املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  ستمروا .نساناإل حقوق وتوطيد محاية
 وتوطيـد  نـسان، اإل حبقوق معنية الوزارات بني مشتركة جلنة بإنشاء يتعلق فيما للحكومة التقين
كتـب تعزيـز   امل املـساعدة املقدمـة مـن        تسـتهدف ا و .نـسان اإل قـوق حبملانية املعنيـة    الرب اللجنة دور

 وضــع حتــسني وكــذلكاإلنــسان علــى الــصعيد الــوطين، تنــسيق أنــشطة واســتراتيجيات حقــوق 
 الـذي جتريـه جلنـة       الـشامل  الـدوري  االسـتعراض  توصـيات  تنفيـذ  وتـسهيل  ،الوطنيـة  السياسات

 يرمـي   تـشريعا  يونيـه /حزيران ٥ يف الرئيس أصدر التوصيات،لتلك   واستجابة .حقوق اإلنسان 
  .شربالب واالجتار لإلناث التناسلية األعضاء تشويه مكافحةإىل 
 األمـم  وفريـق  بيـساو  - غينيـا  يف الـسالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتبواصل  و  - ٤٣

 األمـم  عمـل  إطـار  ذلـك  يف مبـا  براجمهمـا،  يف نـسان اإل حقـوق  ، تعميم مراعاة  القطري، املتحدة
 تعمـيم مراعـاة     يف أيـضا  املتحـدة  األمم سهمتأو .بيساو - غينيا يف اإلمنائية للمساعدة املتحدة
 الــيت الثانيــة، الوطنيــة الفقــر مــن احلــد اســتراتيجية ةورقــ يف اجلنــساين واملنظــور نــساناإل وقحقــ

 ويف وطنيــة، كأولويــة والرجــل املــرأة بــني عــدم املــساواة اهليكليــة أوجــه مكافحــة حاليــا تــشمل
  .الوطنية اجلنسانية السياسة مشروع إعداد عملية
 الـسلطات  للـسكان  املتحدة األمم ندوقوص للمرأة املتحدة األمم هيئة أيضا وساعدت  - ٤٤

 وطنيـة  ةياستراتيج وضع يف   كأساس ستستخدم اجلنساين، العنف عن دراسة إجناز على الوطنية
 صــندوق َمــوَّل ،أغــسطس/ آب١٨ ويف .واجلنــساين اجلنــسي العنــف علــى لقــضاءتــستهدف ا

 يف جنابيـة اإل والـصحة  اإلنـسان  وحقـوق  األخالقيـات،  عـن    عمـل  حلقـة  للـسكان  املتحدة األمم
 جمموعـه  مـا  املناسـبة  هـذه  وحـضر  .والعـدل  الـصحة  وزاريت مـع  الوثيـق  بالتعاون وذلك بيساو،
ــالم،         ١١٨ ــهم برملــانيون، وموظفــون مــن الــوزارتني، وممثلــون عــن وســائط اإلع ــشاركا، من  م

ويف هناية حلقة العمل، وقع املشاركون إعالن       . ومنظمات اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة     
  .يةسنسان عند التعامل مع الوفيات النفالتزام باستخدام منظور مرتكز على حقوق اإلاال
 يف الـسالم  لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب استمر ،املشمولة بالتقرير  الفترة وخالل  - ٤٥
 شـرطة  يف الفئات الـضعيفة     ومحاية اجلنسانية للمسائل فرعية إدارة إنشاء دعم يف بيساو - غينيا
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 املالئمــة التقنيــة اإلجــراءات جمــال يف املــوظفني تــدريب علــى خــاص تركيــز مــع العــام، امالنظــ
ــة  ــةالالزم ــى للمحافظ ــسرح عل ــة، م ــشرطة إزاء   اخلاصــة واإلجــراءات اجلرمي ــا ال ــوم هب ــيت تق  ال
 ونتيجـة  .واجلنـساين  اجلنـسي  العنـف  ضـحايا  الـيت يتعـرض هلـا        واجلـرائم  العائلي العنف حوادث
 مراقبـة  يـتم مـن خاللـه        جديـدا  نظاما يونيه،/حزيران ٢٦ يف العام، ظامالن شرطة نفذت لذلك،

 ومحايـــة اجلنـــسانية باملـــسائل املتعلقـــة القـــضايا تتبـــع يف لفعاليـــةا لحتقيقـــ اإلحـــصائية،البيانـــات 
  .يفةالضع الفئات

  
 املنظمــة واجلرميــة باملخــدرات االجتــار مكافحــة الراميــة إىل الوطنيــة اجلهــود دعــم  - هاء  

  بالبشر واالجتار
 أفريقيــا غــربيف  املتحــدة األمــم مكتــب عقــد ،أفريقيــا غــرب ســاحل مبــادرة إطــار يف  - ٤٦

 ترأَّسـه  الـذي  بـادرة، املاملنبثقـة عـن     و الـسياسات  املعنية ب  املستوىة  رفيعال للجنة األول االجتماع
 العـدل  وزيـر  أيـضا  وحضر .يونيه/حزيران ٢٠ يف داكار يف وذلك أفريقيا، لغرب اخلاص ممثلي
 بيـساو  -  املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا         املتحـدة  األمـم  مكتـب  عـن    وممثلني بيساو - غينيا يف

 الـيت أعـدهتا   اإلقليميـة  عمـل ال خطة يتيح دعم  استراتيجي توجه وضع استهدف الذي االجتماع
 باالجتـار  املتعلقـة  املتناميـة  املشكلة معاجلة اليت تستهدف    اأفريقي غرب لدول االقتصادية جلماعةا

 املـشاركون  وأكـد  .أفريقيـا  غرب يف املخدرات استعمال وإساءة املنظمة واجلرمية املشروع غري
 نجـزات  امل واستعرضـوا  أفريقيـا،  غـرب  يف املنظمة واجلرمية باملخدرات االجتار مبكافحة التزامهم

 ذلـك  يف مبـا  ، والتحديات يف هذا الـصدد     النموذجية البلدان يف بادرةامل تنفيذاليت حتققت نتيجة    
 وأوصـى  .وسـرياليون  وليربيـا  بيـساو،  - غينيا يف الوطنية   للحدود العابرةمية  اجلر وحدات إنشاء

 النطـاق  واسـع  دويل دعـم  اسـتقطاب  يـستهدف    للمـاحنني  مـؤمتر  بعقد االجتماعاملشاركون يف   
 ربناجميـة ال االستشارية للَّجنة املقبل االجتماع وتنظيم بادرة،امل إطار يف املتخذة امللموسةللتدابري  

  .بيساو يف أكتوبر/األول تشرين شهر خالل ملبادرةاملنبثقة عن ا
 العمليـات  خطـة  علـى  بيـساو  - غينيـا  يف الـوزراء  جملـس  وافق يونيه،/حزيران ٢٢ ويف  - ٤٧

 املنظمـة،  واجلرميـة  باملخـدرات  االجتـار  مكافحـة  الـيت تـستهدف     ٢٠١٤-٢٠١١ للفترة الوطنية
 باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب قــدمها الــيت يــةالتقن املــساعدة بفــضل وضــعت الــيتو

 وثيقـة  ب أرفـق  وقـد  .بيـساو  - غينيـا  يف الـسالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتبو،  واجلرمية
 باملخــدرات االجتــار مبكافحــة القــوي بيــساو - غينيــا التــزام جمــددا يؤكــد سياســي بيــاناخلطــة 
 للجماعـة  اإلقليميـة  العمـل  خطة تنفيذ يفالبلد  منسهاما  إ أيضا الوثيقة وتعترب .املنظمة واجلرمية

 االجتـار  مـشكلة  معاجلـة  الراميـة إىل  ٢٠١١-٢٠٠٨ لفتـرة  عـن ا  أفريقيا غرب لدول االقتصادية
  .أفريقيا  وإساءة استعمال املخدرات يف غرباملنظمة واجلرمية باملخدرات، املشروع غري
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 إنفـاذ  جمـاالت  علـى ين باملخدرات واجلرميـة      املع املتحدة األمم من مكتب    الدعم ويركز  - ٤٨
ــانون، ــة الق ــة والعدال ــضو اجلنائي ــب خف ــى الطل  ســامهت ،أغــسطس/آب ويف .املخــدرات عل
 إسـترليين  جنيـه  ١٠٠ ٠٠٠ مببلـغ لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية         املتحدة اململكة حكومة

 مببلــغ إيطاليــا ةحكومــ همت، وأســساويــب - غينيــا يف الــسجون نظــام إصــالحلــصاحل مواصــلة 
ــة لـــصاحل دوالر ٤٠ ٠٠٠ ــاذ منظومـ ــانون إنفـ ــدة املعـــين   و .القـ ــم املتحـ ــيتوىل مكتـــب األمـ سـ

  .املشروعنيباملخدرات واجلرمية تنفيذ 
  

  السالم بناء وصندوق السالم بناء جلنة أعمال دعم  - واو  
 لـويزا  ماريـا  الـسفرية  ، املنبثقة عن جلنة بناء السالم     بيساو - غينيا تشكيلة رئيسة قامت  - ٤٩

 اجتماعـات  التـشكيلة     رئيـسة  وعقـدت  .سبتمرب/أيلول ٢ و ١ يومي للبلد بزيارة فيويت، ريبريو
 اجملتمــع منظمــات مــع وكــذلك بيــساو، يف الــدويل جملتمــع عــن اوممــثلني الوطنيــة الــسلطات مــع

 احلكومــة وطلبــت .األمــين القطــاع إلصــالح لجنــةال دعــم خالهلــا وأكــدت والــصحافة، املــدين
 الالزمـة  املـوارد  لتعبئـة  نيويـورك  يف املـستوى ة رفيعـ  عقد مناسبة تنظيم على   لجنةال من مساعدة
 بيـساو  - غينيـا  لتشكيلةا اجتماع التشكيلة  رئيسة وبعد ذلك، عقدت     .األمين القطاع إلصالح

 وأبلغــت .قــدما املــضي وســبل زيارهتــا نتــائج أهــم ملناقــشة وذلــك عودهتــا، مبجــرد نيويــورك يف
 االســتقرار جمــايل يف احملــرز التقــدم علــى واضــحة عالمــات شــهدت قــد أهنــا بالتــشكيلة أعــضاء

 يتعلــق فيمــا ملموســة إجنــازاتكــذلك علــى حــدوث و البلــد، يف االقتــصادي والنمــو الــسياسي
ــصاد باســتقرار ــي، االقت ــضباط الكل ــضرييب، واالن ــة وتطــوير ال ــق .األساســية البني  أعــضاء وواف
 كـي تنظـر فيهـا ملـساعدهتا         عناصر على احلكومة قائمة     لجنةال تعرض أن إمكانية على التشكيلة

 القطـاع  صـالح ة بـشأن إ   املقترحـ  املـستوى ة  الرفيعـ  الالزمـة للمناسـبة      االسـتعدادات على إجـراء    
، سـبتمرب /أيلـول  ٢٤ يف و . التقاعديـة  املعاشـات  صـندوق بدء عمـل    ب ما يتعلق في وخباصة األمين،

 تـضمنت قائمـة     بيـساو  - غينيـا  يف ارجيـة اخل الـشؤون  وزير التشكيلة رسالة إىل     رئيسةوجهت  
 الــصندوق، مــن املــستفيدين عــدد تــشمل عمليــات خطــة وضــع تــسهيل هبــدف العناصــربتلــك 

  .للتنفيذ الزمين واجلدول، التقديرية والتكاليف
 بنــاء أولويــات خطــة علــىيوليــه / متــوز٢١ يف الــسالم بنــاء دعــم مكتــب موافقــة بعــدو  - ٥٠

 للبلــد دوالر مليــون ١٦,٨ مبلــغ إتاحــة مت ،٢٠١٣-٢٠١١ رةللفتــ بيــساو - غينيــا يف الــسالم
 املـشروع  تنفيـذ  وثـائق  إعـداد  مـن  االنتـهاء  مت سـبتمرب، /أيلـول  ويف .اخلطة لتنفيذ كمخصصات

 األمــم بــني مــشترك جمهــود إطــار يف وذلــك األولويــات، خطــة يف احملــددة اجملــاالت تــشمل الــيت
ــة املتحــدة ــم ةاألولويــ ذات اجملــاالت وتــشمل .واحلكوم ــة املؤســسات دع  وســيادة الدميقراطي
 الــسالم صــندوق مبــادرة إطــار ويف .االقتــصاد وإنعــاش األمنيــة املؤســسات وإصــالح القــانون،



S/2011/655
 

16 11-55201 
 

 أغــسطس/ آبيف الــسالم بنــاء دعــم مكتــب قــدم إىل اجلنــساين، لمنظــورالراميــة إىل التــرويج ل
 االقتـصادي ة يف اجملـال      املـرأ  لـتمكني  املـستويات  واملتعـدد  السريع األثر”ه  عنوان مشروع مقترح
 عـن  وسـيفرج  املـشروع  علـى  املكتـب  وافـق  وقـد  .“بيـساو  - غينيـا  يف العمل ظروف وحتسني

  .لتمويل الالزم لتنفيذه عما قريبا
 الـسالم  بنـاء  صـندوق  قـدمها  الـيت  األوىل املخصصات ضمن املمولة املشاريع إجناز ومت  - ٥١

 وغـابو  كيبـو  مـنطقيت  يف العـسكريتني  لثكنـتني ا تـسليم  مت وقـد  .التقرير املـشمولة بـ    فترة ال خالل
 التقيـيم  وبـدأ  .أغـسطس / آب ١٠ يف أقـيم    رمسـي  حفـل  خـالل  الـدفاع  وزارة إىل جتديدمهابعد  

 تـــشرين هنايـــة يف وســـينتهي، ســـبتمرب/أيلـــول ١٢ يف األوىل للمخصـــصات النـــهائي اخلـــارجي
  .٢٠١١ أكتوبر/األول

  
  واردامل وتعبئة والشراكات اإلقليمي التعاون  - زاي  

 القطـاع  بإصـالح  ة املتعلقـ  الطريق طةيخر على بالربتغالية الناطقة البلدان مجاعة وافقت  - ٥٢
 جتمـاع اال يف وذلـك  أفريقيـا،  غرب لدول االقتصادية اجلماعةبالتعاون مع    وضعتها اليت األمين
 تمـاع االجأ  هنـ  وقـد  .هيوليـ /متـوز  ٢٢ يف لواندا يف املعقود الوزراء جمللس عشر السادس العادي
 بعثــة وخباصــة بيــساو، - غينيــا يف األمــين القطــاعح إصــال يف مــسامهتها علــى األعــضاء الــدول
 الربتغـايل  والربنـامج  الربازيليـة،  التقنية العسكرية والبعثة األنغولية، التقنية األمين القطاع إصالح
 طـة يخر تتـضمنها  الـيت  األهداف حتقيق يف األمر الذي يسهم فعال      واألمن، قطاعي العدل    لدعم
 بـدء  علـى  بالربتغاليـة  الناطقـة  البلـدان  مجاعـة  رئاسـة  هيئـة    أيـضا  الـوزراء  جملـس  وحـث  .الطريق

 ضـافية  اإل اليـة  امل وارد املـ  تعبئـة  يـستهدف    للماحنني دويل مؤمترعقد   لتنظيم الالزمة   االستعدادات
 كومـة ح مـع  بالتـشاور    وذلـك  األمـين،  القطـاع  إصـالح  املتعلقـة ب   طريـق  ال طةيخر لتنفيذالالزمة  
  .أفريقيا غرب لدول االقتصادية واجلماعة بيساو - غينيا
 اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا           مفوضـية واجتمع وزير اخلارجية مـع رئـيس          - ٥٣
أغــسطس، علــى هــامش   / آب١٩ومــع الــرئيس احلــايل للجماعــة يف    أغــسطس، / آب١٦يف 

ــة   ــراز    دول اجتمــاع وزراء خارجي ــذ ضــرورة اإلســراع ب اجلماعــة يف أبوجــا، مــن أجــل إب تنفي
ــق أمــام   ــة رؤســاء دول وحكومــات  خريطــة الطري ــة و .اجلماعــةهيئ ــسلطات الوطني  ،أعــدت ال

توقع عليها احلكومـة واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب            كي  إلسراع بالعملية، مذكرة تفاهم     ل
ط وضـح طرائـق تنفيـذ خريطـة الطريـق، وهـو شـر             تأفريقيا ومجاعة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة،         

خريطـة  لتنفيـذ  االقتـصادية  صرف املبلغ الذي خصصه رؤسـاء دول اجلماعـة        مسبق من شروط    
أغــسطس، ســلم وزيــر اخلارجيــة رســالة مــن  / آب١٩ ويف . مليــون دوالر٦٣وقــدره الطريــق 

الــرئيس ســاهنا إىل الــرئيس غــودالك جوناثــان رئــيس نيجرييــا، يلــتمس فيهــا مــساعدته، بــصفته  
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ويف  .اجلماعـة الـيت خصـصتها     موال  األ تيسري اإلسراع بصرف     لىع،   االقتصادية رئيس اجلماعة 
تيـسري صـرف    حوار أجريته مع الرئيس جوناثان، واصلت التماس اضطالعه بدوره القيادي يف            

  بـدء عمـل    تنفيذ خريطة الطريـق، مبـا يف ذلـك        كفالة   األموال اليت تعهدت هبا اجلماعة من أجل      
ددا دعـم نيجرييـا واجلماعـة للـسالم واألمـن يف             وأكـد الـرئيس جمـ      .صندوق املعاشات التعاقدية  

 . بيساو ويف املنطقة دون اإلقليمية-غينيا 

 مجاعـة البلـدان     ممـثال عـن    ،وزيـر خارجيـة أنغـوال     معـا   سـبتمرب، اشـترك     / أيلول ٢٦ويف    - ٥٤
اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا،    ، ووزير خارجية نيجرييا، ممثال عن      الناطقة بالربتغالية 

بيـساو يف نيويـورك، علـى        - فريق االتـصال الـدويل املعـين بغينيـا        لئاسة دورة العمل الثامنة     يف ر 
ــة العامــة    ــسادسة والــستني للجمعي ــدورة ال ــد مــن   .هــامش ال ــإجراء املزي  وأوصــى املــشاركون ب

ــشاورات صــوب   ــاد امل ــا    اإلســراع باعتم ــة غيني ــني حكوم ــة ب ــاهم املربم ــذكرة التف ــساو  -  م بي
لـدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة مـن أجـل تيـسري                    واجلماعة االقتصادية   
 .قطاع األمينالإصالح املتعلقة بتنفيذ خريطة الطريق 

  
 القضايا الشاملة لعدة قطاعات   -رابعا   

 خطة العمل االستراتيجية املشتركة /إدماج خطة عمل منظومة األمم املتحدة  -ألف   
التقرير، أعــد فريــق األمــم املتحــدة القطــري ومكتــب األمــم   خــالل الفتــرة املــشمولة بــ   - ٥٥

 عـن تنفيـذ خطـة العمـل         العـام  بيـساو تقريـر منتـصف        -املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف غينيـا         
ــشتركة   ــتراتيجية املــ ــيت االســ ــهالــ ــسابق امت عرضــ ــري الــ ــة،  . يف تقريــ ــاالت احلوكمــ  ويف جمــ

 .جنـاز املرحلـة التحـضريية للمـؤمتر الـوطين         حرز تقدم صوب إ   والدميقراطية، واحلوار السياسي، أُ   
 ويف إطـار  . مـع مجيـع األطـراف   التـشاور بدستور  الاستعراض  التزامها ب  اجلمعية الوطنية    وأعلنت
 املؤسسات الدميقراطية، استمر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف العمل بشكل وثيـق مـع               توطيد

  الـالزم  مـن أجـل تعبئـة الـدعم املـايل والـتقين        الشركاء الرئيسيني، مبا يف ذلك االحتـاد األورويب،       
 ويف جمال النمو االقتصادي واحلد مـن الفقـر،          .٢٠١٢عام  اليت ستجرى   لالنتخابات التشريعية   

االسـتثمار العـام،   واإلجـراءات ذات األولويـة   خطـط  يدعم الربنامج اإلمنائي أيـضا االنتـهاء مـن     
دة املستديرة تعقده اجلهـات املاحنـة يف أوائـل          لتنظيم اجتماع للمائ    الالزمة واألعمال التحضريية 

ورقة االستراتيجية الوطنية الثانية للحـد مـن        للتنفيذ ا ، من أجل تعبئة املوارد الالزمة       ٢٠١٢عام  
 ويف جماالت إصالح القطاع األمين وسيادة القانون ساعدت األمـم املتحـدة، يف أعقـاب                .الفقر

 تعزيـز الـصالت الـيت       علـى ات األمنية واعتمادها،    االنتهاء من املرحلة األوىل من فحص املؤسس      
ـــضائية،   ومـــن مث اجلمـــع بـــنيتـــربط بـــني إنفـــاذ القـــانون، وســـلطات املقاضـــاة والـــسلطات الق

 وباإلضـافة إىل  .مؤسسات القضاء واألمن يف برنامج عام لإلصالح، يعزز استدامة التحـسينات       
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شركاء مـن أجـل تعبئـة املـوارد         ذلك، بدأت األمم املتحـدة يف أنـشطة للتـشاور والـدعوة مـع الـ               
 . بإصالح القطاع األمينطاملرتب صندوق املعاشات التقاعدية الكفيلة ببدء عمل

خطـة العمـل االسـتراتيجية املـشتركة احلاجـة      املتعلـق بتنفيـذ   ويربز تقرير منتصف العـام        - ٥٦
املـة مـن خـالل    العإشراك املسؤولني احلكـوميني علـى حنـو أوثـق يف األفرقـة املعنيـة بالنتـائج            إىل  

 ومهـدت املوافقـة علـى       .٢٠١٢-٢٠٠٨إطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة للفتـرة             
ــشمل خمتلــف وكــاالت          ــشتركة ت ــرامج م ــداد ب ــام إع ــق أم ــسالم الطري ــاء ال ــات بن خطــة أولوي

 بيـساو يف اجملـاالت الـيت        -املتحدة ومكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف غينيـا             األمم
 .ددهتا اخلطةح

لتحضري لدورة ختطـيط جديـدة للفتـرة        خريطة طريق تستهدف ا   وأعدت األمم املتحدة      - ٥٧
ــوات    .٢٠١٧-٢٠١٣ ــق اخلط ــة الطري ــبني خريط ــة ب وت ــار  الكفيل ــدوضــع إط ــيط جدي  للتخط

ألولويــات املبينــة يف ورقــة   ل متــسقة بــصورة األمــم املتحــدة  املتكامــل تــستجيب مــن خاللــه   
معتكــف عقــد  ويف هــذا الــصدد، مت تنظــيم   .الثانيــة للحــد مــن الفقــر   االســتراتيجية الوطنيــة  

ــسية    / آب٢ و ١للتخطــيط االســتراتيجي يف   أغــسطس هبــدف الوقــوف علــى التحــديات الرئي
، وذلــك بتحليــل امليــزات النــسبية لــدى منظومــة األمــم   يف البلــداملتــصلة بالتنميــة وبنــاء الــسالم

 .تاملتحدة وحتديد أولويات التصدي هلذه التحديا
  

 اإلعالم   -باء   
ــة أثنــاء العمــل  ة دور١٨نظــم فريــق األمــم املتحــدة لالتــصاالت     - ٥٨  مخــس لــصاحل تدريبي

دف هبـ تعزيـز القـدرات   الرامـي إىل   ه برناجمـ يف إطار ذاعية خاصة وأهلية مقرها بيساو،      إحمطات  
طـاق  توسـيع ن   وجـرى    . احلـوار الـسياسي واملـصاحلة الوطنيـة        يف اإلسـهام    علىمساعدة اإلعالم   
 مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف             عقد و .الدولةتلفزيون  خدمة  الربنامج ليشمل   

سبتمرب حلقة عمل بشأن إصالح القطـاع األمـين،         / أيلول ٢٩ و   ٢٧ بيساو أيضا يومي     -غينيا  
 علـى تلفزيـون الدولـة، يركـز         ياتم بثه مـرتني شـهر     ي رعاية برنامج    وتوىل صحفيا،   ٢٤حضرها  
 .ؤمتر الوطين املقبل وعلى املصاحلة واحلوار السياسيعلى امل

تـشريعات  ، جمموعـة    ٢٠١١يوليـه   /وأقرت اجلمعية الوطنية يف دورهتا املعقودة يف متـوز          - ٥٩
 حريـة الــصحافة، وحالـة الــصحفيني   اتتنــاول التـشريع ت و. تنظـيم القطــاع اإلعالمـي  تـستهدف 

بيـساو مـؤمتره خـالل الفتـرة مـن           - ينيـا  وعقد احتـاد صـحفيي غ      .والدعاية السياسية يف اإلعالم   
أغــسطس مــن أجــل حتليــل مدونــة قواعــد الــسلوك اجلديــدة املتعلقــة بالتغطيــة  / آب٢٠ إىل ١٨

اإلعالميـــة لالنتخابـــات، وانتخـــاب قيـــادة جديـــدة، ومناقـــشة دور الـــصحافة فيمـــا يتعلـــق         
لبنـاء الـسالم يف    وتكفل بتمويل املـؤمتر مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل        .باإلصالحات يف البلد  
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 بيساو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملشروع االنتخـايب لالحتـاد األورويب مـن أجـل                -غينيا  
  . ليشيت-البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية وتيمور 

ــول١٣ويف   - ٦٠ ــاد ســبتمرب، / أيل ــس      اقت ــديان مالب ــان يرت ــهم اثن ــن بين مخــسة أشــخاص، م
مبولـوم إف إم، وهـي إذاعـة خاصـة مقرهـا بيـساو، إىل مكتـب                  مـن إذاعـة بو     اعسكرية صـحفي  

ضمون اســتنكارها ملــ اجلهــات العــسكرية  وأعلنــت  . للقــوات املــسلحة ةرئــيس األركــان العامــ 
 يــسهم يف وقــد رأت أنــه يتــسم باحلــساسية حيــثالربنــامج الــصباحي الــذي يقدمــه الــصحفي، 

، مت بــث الربنــامج دون تــصريح  احتــاد الــصحفيني ملــا ذكــره ووفقــا.ارة نــزاع عرقــي يف البلــدثــإ
 واجتمعت قيادة االحتاد يف وقت الحـق مـع رئـيس األركـان العامـة             .موافقة من إدارة احملطة    أو

ــا    طلــق ســراح الــصحفي بعــد ذلــك بعــدة    وأُ. بيــساو-الــذي قــدم اعتــذاره إىل صــحفيي غيني
ودها هــذه الفتــرة الــيت يــسخــالل  عــدم رغبــة أحــد، وأوضــح رئــيس األركــان العامــة ،ســاعات

 مواجهـات عرقيـة يغـذيها اإلعـالم         يف حـدوث أي    ،بشكل نـسيب االسـتقرار الـسياسي واألمـين        
 .السياسيون أو
  

 سالمة املوظفني وأمنهم   -جيم   
ــرض  - ٦١ ــا   مل تتعـ ــدة أو أفرادهـ ــم املتحـ ــال وأ األمـ ــة  ألهم ومعـ ــوادث أمنيـ ــة ي حـ جوهريـ
ــ وال .هتديــدات مباشــرة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   أو كافــة التــدابري بــصرامة  ذُتنفَّــل زات

 .وظفي األمم املتحدةمل الالزمةاألمنية السارية 
  

  الحظاتامل  -خامسا  
بيـساو فرصـة تارخييـة جـاءت يف حينـها            - يوفر املـؤمتر الـوطين الوشـيك لـشعب غينيـا            - ٦٢

 صــفحة جديــدة يف تارخيــه والعكــوف علــى عمليــة ال رجعــة فيهــا تتــوخى ســد    يتتــيح لــه طــ 
ــواب أ ــام      األب ــسبيل أم ــد ال ــا حــدث يف املاضــي مــن مــوت وخــراب وانقــسامات، ومتهي مــام م

لقـد آن   . مستقبل أكثر إشـراقا يقـوم علـى أسـاس طـراز أصـيل مـن املـصاحلة والوحـدة الوطنيـة                     
أوان التركيز على ما يوحد الشعب واجملتمع وليس ما يفرقهما، ألن العمـل معـا هـو األسـلوب      

يـساو حتقيـق االسـتقرار الطويـل األمـد، الـذي هـو عنـصر               ب - الوحيد الذي يتـيح لـشعب غينيـا       
  .غىن عنه من عناصر التنمية املستدامة وسرعة حتسني أحوال معيشة السكان ال
عرب عن إشاديت باحلكومة نظرا إىل اخلطـوات العظيمـة الـيت سـارت هبـا حنـو تنفيـذ                    وأ  - ٦٣

ــثالث امل      ــسنوات ال ــدار ال ــى م ــة واإلدارة عل ــة العام ــك   . اضــيةإصــالحات املالي ــدأت تل ــد ب لق
اإلجنازات تثمر نتـائج ملموسـة، حيـث أصـبحت احلكومـة تعتمـد بـشكل متزايـد علـى املـوارد                      

. الداخليــة وحــدها يف ســداد املرتبــات، واالســتثمار يف التنميــة، وتقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة   
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أحث احلكومة علـى أن حتـافظ علـى تلـك املكاسـب وأن ترسـخها، حيـث إهنـا بـدأت يف                         وأنا
 الــدفاع واألمــن، ية أخــرى تتعلــق باإلصــالحات الالزمــة يف قطــاع تركيــز علــى حتــديات مجَّــ ال

وأرحب أيـضا بإمتـام إعـداد       . واجلهود اليت من شأهنا هتيئة بيئة مواتية تتيح تنمية القطاع اخلاص          
بيساو، وأشجع احلكومة علـى التـشارك        - ورقة استراتيجية مكافحة الفقر الثانية املتعلقة بغينيا      

 شركائها اإلمنائيني بغية كفالة سرعة وجناح تنفيذها، من خالل عدة وسـائل منـها اجتمـاع                 مع
  .املائدة املستديرة املزمع عقده لكفالة توفري التمويل املالئم

كما أرحب بـاخلطوات الـيت اختـذهتا الـسلطات الوطنيـة حنـو االنتـهاء مـن التحـضريات                      - ٦٤
لقـد  . يش والشرطة الذين وقع عليهم االختيـار للتقاعـد        الالزمة لتسريح وإعادة إدماج أفراد اجل     

 دوالر كمـــسامهة أوليـــة يف صـــندوق ٢٠٠ ٠٠٠بيـــساو مبلـــغ  - خصـــصت حكومـــة غينيـــا
، وتلـك عالمـة   ٢٠١١املعاشات التقاعدية، وأعلنت التزامها بزيادة مسامهتها حبلول هنايـة عـام           

ــة تنفيــ    األمــن الــيت  ذ إصــالح قطــاععلــى أن البلــد مــستعد ألن يــدفع بــسرعة إىل األمــام عملي
إن قيــام احلكومــة يف اآلونــة األخــرية بافتتــاح . تــستهدف تنــشيط القطــاعني العــسكري واألمــين

مركز الشرطة النمـوذجي األول، املنـشأ مبـساعدة مـن األمـم املتحـدة، هـو دليـل ملمـوس آخـر                    
ف األمـن   يبني مدى اإلصرار الوطين على اإلسراع خبطـى اسـتعادة سـلطة الدولـة، وهتيئـة ظـرو                 

  .العام الكافية للسكان
ويف حـــني تـــسعى الـــسلطات الوطنيـــة حنـــو االنتـــهاء مـــن إجـــراء تلـــك اإلصـــالحات     - ٦٥

ــا  بيــساو علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل إىل أن يواصــلوا    - الــشجاعة، أدعــو شــركاء غيني
برنــامج إن صــرف التعهــدات املقدمــة لــدعم . دعمهــم بتــوفري املــوارد املاليــة واملاديــة الــضرورية

بيساو هو بوجه خـاص عنـصر ضـروري مـن عناصـر مـساعدة                - إصالح قطاع األمن يف غينيا    
  .احلكومة على سد فجوة التمويل

ــاد        - ٦٦ ــة بــضمان حي ــوافر الظــروف الكفيل ومــا زال القلــق يــساورين إزاء احتمــال عــدم ت
. ٢٠٠٩و عـام    بيـسا  - وموثوقية عملية التحقيقات يف االغتياالت السياسية اليت شـهدهتا غينيـا          

إن إحــراز تقــدم يف مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب مرهــون إىل حــد كــبري مبــدى جنــاح تنفيــذ    
بيـساو إىل أن تعـزز       - لـذا، أدعـو سـلطات غينيـا       . اإلصالحات احلامسـة األمهيـة بقطـاع العـدل        

جهودها الراميـة إىل اختـاذ إجـراءات قـضائية دقيقـة وموثـوق هبـا فيمـا خيـتص باالغتيـاالت الـيت                   
 واالنتهاء من تلك اإلجراءات، وكذلك تنفيذ االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا     ٢٠٠٢ت عام   وقع

  .احلكومة اليت تقضي بإجراء إصالحات قضائية شاملة
ــة حنــو           - ٦٧ ــا املبذول ــف جهوده ــى أن تواصــل تكثي ــة عل ــسلطات الوطني ــضا ال وأشــجع أي

ويل أن يقدم دعمـا متزايـدا إىل        مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة، وأناشد اجملتمع الد       



S/2011/655  
 

11-55201 21 
 

احلكومة يف هذا القطاع املشحون بتحديات خاصة، ال سيما من أجـل املـساعدة علـى ترسـيخ                  
  .القدرات اللوجستية على الصعيد الوطين هبدف حتسني فعالية التصدي لذلك اخلطر

، ســوف تنتــهي واليــة مكتــب األمــم املتحــدة  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١ويف   - ٦٨
وبعد املشاورات اليت أجريتـها مـع احلكومـة يف اآلونـة            . بيساو - كامل لبناء السالم يف غينيا    املت

، ٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول٣١األخــرية، أوصـــي بتجديــد الواليـــة ســنة أخـــرى، حــىت     
يتـاح للبعثـة مواصـلة تنفيـذ برناجمهـا املتكامـل لبنـاء الـسالم، دعمـا للجهـود املبذولـة علـى                         يك

وأوصــي أيــضا بــأن ينظــر جملــس األمــن يف . تحقيــق االســتقرار الطويــل األمــدالــصعيد الــوطين ل
 تقدم تلـك التقـارير كـل سـتة أشـهر ولـيس كـل أربعـة أشـهر،                    يتعديل دورة تقدمي التقارير ك    

  .بغية توفري تقارير تكون مركزة بقدر أكرب على تقدم مفيد ميكن قياسه
بيـساو سـيكون    - نـاء الـسالم يف غينيـا     ولدى متديد فترة والية مكتب األمم املتحدة لب         - ٦٩

يف وسع املكتب، خـالل العـام القـادم، مواصـلة العمـل يف تعـاون وثيـق مـع الـسلطات الوطنيـة                         
بيساو، مع التركيز بوجـه خـاص علـى اإلسـراع خبطـى              - وكذلك مع الشركاء الدوليني لغينيا    

انون وحقـــوق تنفيـــذ اإلصـــالحات يف قطاعـــات الـــدفاع واألمـــن والعـــدل، تعزيـــزا لـــدور القـــ
اإلنــسان، ومكافحــة االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة واإلفــالت مــن العقــاب، وكــذلك      

وسوف تتركز جهود بناء الـسالم علـى الـشباب والنـساء، واملـشاركة              . الترويج للحوار الوطين  
  .على الصعيدين االجتماعي والسياسي، وفرص العمل

ــادة مبـــوظفي م   - ٧٠ ــري باإلشـ ــام تقريـ ــسالم يف   وأود اختتـ ــاء الـ ــدة لبنـ ــم املتحـ   كتـــب األمـ
بيساو الذين يعملون حتت قيادة جوزيف موتابوبا، ممثلي اخلاص، وبكامل فريق األمـم              - غينيا

املتحدة القطري بقيـادة غانـا فوفـانغ، نائبـة ممثلـي اخلـاص، وكـذلك باملنظمـات غـري احلكوميـة                      
اء، نظـرا إىل إسـهامهم املتواصـل        العاملة على الصعيدين الوطين والدويل، وغري ذلك من الشرك        

  .بيساو - يف بناء سالم مستدام يف غينيا
  


