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

    
 مقدمة  -أوال   

ــر   - ١ اجمللــس الــذي مــدد ) ٢٠١١ (٢٠٣٠جملــس األمــن عمــال بقــرار  مقــدمهــذا التقري
وطلـب مـين تقـدمي    ،  بيـساو -غينيا  يف مبوجبه والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم 

بيساو، والتقدم احملـرز يف تنفيـذ هـذا القـرار وواليـة              -يف غينيا   احلالة   عنتقرير كل ستة أشهر     
ويغطــي التقريــر التطــورات  .  بيــساو-غينيــا يف املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم  مكتــب األمــم 

 هأنـ إال  ). S/2011/655 (٢٠١١بر  أكتـو /تـشرين األول   ٢١الرئيسية منذ تقدمي تقريري املـؤرخ       
، والـيت تـرد يف التقريـر        ٢٠١٢أبريـل   /نيـسان  ٣٠ إىل   ١٢ مـن تضمن األحداث اليت وقعت     يال  

 ).S/2012/280 (٢٠١٢أبريل /نيسان ٣٠ املؤرخ  بيساو-غينيا اخلاص حول الوضع يف 
  

  بيساو-غينيا التطورات الرئيسية يف   -ثانيا   
 العسكرية/منيةالتطورات السياسية واأل  -ألف   

  
 التطورات السياسية  -  ١  

تصاعد حـدة التـوترات الـسياسية بـني احلـزب احلـاكم       ب الفترة قيد االستعراض   اتسمت  - ٢
 الــسياسية والعــسكرية يف البلــد، والتحــضري    تنيم الثقــة بــني القيــاد  اعــدانواملعارضــة، وزيــادة  

ينـاير  /كـانون الثـاين   ٩اهنا يف النتخابات رئاسية مبكرة يف أعقاب وفاة الرئيس ماالم باكاي سـ   
 .ما حدث يف أعقابه و٢٠١٢أبريل /نيسان ١٢االنقالب الذي وقع يف ، و٢٠١٢

 إىل  ت بالفعـل، وأد   ة القائمـ  ة الـسياسي  اتالتـوتر إىل تفاقم   وفاة الرئيس ساهنا    وقد أدت     - ٣
 ينــاير/ كــانون الثــاين٩ويف . الدســتورأحكــام ترتيــب انتقــايل خــارج باعتمــاد  املعارضــة ةمطالبــ
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ــ ــارة عــن حتــالف     تأعرب ــة، وهــي عب ــد مــن   جمموعــة املعارضــة الدميقراطي أحــزاب يــضم العدي
ويل ريا الــرئيس املؤقــت، الــذي  ي يف راميونــدو بــرتــهاثقعــن عــدم املعارضــة الرئيــسية يف البلــد،  

املتحـدة املتكامـل    مـع مكتـب األمـم       اجتمـاع عقـد     يف  و. يف أعقاب وفاة الرئيس ساهنا    املنصب  
 سـوري ديـالو، الـزعيم املؤقـت         قـام ،  ينـاير / كـانون الثـاين    ١٣يف    بيساو -غينيا  يف  م  لبناء السال 

مــشاورات عاجلــة إلجــراء أن املعارضــة تــسعى بــبعثــة بــإبالغ الحلــزب التجديــد االجتمــاعي،  
االنتخابـات  بشأن موعد إجـراء     احلكومة بشأن الترتيبات االنتقالية، وعلى وجه اخلصوص،         مع

 .الرئاسية

ريا مشاورات مع جمموعـة واسـعة       ي، عقد الرئيس املؤقت بر    يناير/انون الثاين  ك ١٥يف  و  - ٤
منظمــات اجملتمــع املــدين، هبــدف التوصــل إىل  باإلضــافة إىل اجلــيش ومــن األحــزاب الــسياسية، 

الـذي  االنتخابـات الرئاسـية واضـعا يف اعتبـاره احلكـم الدسـتوري        موعـد   توافق يف اآلراء حول     
ناقـشات تفتقـر إىل   وكانـت امل .  وفـاة الـرئيس  مـن  يومـا  ٦٠ون إجراء انتخابات يف غضيقضي ب 

ــيت   ــاون ال ــسود روح التع ــشات امل يف كانــت ت ــة املناق ــيت جــرت  ماثل ــشأن ال ــإجراء  ب ــل ب التعجي
وباسـتثناء  . ٢٠٠٩مـارس   /آذارجـواو برنـاردو فـيريا يف        الـرئيس   االنتخابات يف أعقاب اغتيـال      

 الـدميقراطي    الربملـاين  حلـزب اوالـرأس األخـضر و    استقالل غينيا   تحقيق  فريقي احلاكم ل  احلزب األ 
وفقــا  يومـا  ٦٠جــراء االنتخابـات يف غــضون  إالــسياسية علـى  حـزاب   بقيــة األتاجلديـد، أصـر  

أن هنـاك حاجـة     لالنتخابات مـن    ا اللجنة الوطنية    هتللدستور، على الرغم من املخاوف اليت أثار      
تــسجيل النــاخبني هتــدف  ملة لشــاعمليــة إجــراء ، مبــا يف ذلــك للتحــضريإىل مزيــد مــن الوقــت  

أنـــه ســـيجري اســـتبعاد وقـــدرت اللجنـــة الوطنيـــة لالنتخابـــات . حتـــديث ســـجل النـــاخبني إىل
وقـد  . ٢٠٠٨عـام   لناخب من العملية االنتخابية إذا مل يتم حتـديث سـجل النـاخبني               ٥٥ ٠٠٠

 .مارس/ آذار١٨جراء االنتخابات الرئاسية يف ىل اتفاق إلإمت التوصل يف هناية املطاف 

األمـم املتحـدة، مـن    قامـت  وميز جونيـور رئـيس الـوزراء،     غبناء على طلب كارلوس     و  - ٥
 قـدمي تعبئـة األمـوال وت    علـى   ساعدة الـسلطات الوطنيـة      اإلمنـائي مبـ   خالل برنامج األمـم املتحـدة       

ــات      ــراء االنتخابـ ــات إلجـ ــة لالنتخابـ ــة الوطنيـ ــة إىل اللجنـ ــساعدة التقنيـ ــة  . املـ ــت ميزانيـ ومشلـ
جـراء جولـة أوىل وجولـة ثانيـة     ، خمصصات إلني دوالري مال٤,٩بلغ  مبتقدر اليتاالنتخابات،  

. دوالر ٦٠٠ ٠٠٠بلغـــت ألمـــن االنتخابـــات منفـــصــلة ة ـــــ ميزانيخصـــصتو. النتخابـــاتل
ــدول غــرب     و ــصادية ل ــة االقت ــل واجلماع ــدمت الربازي ــة   أق ــا واملفوضــية األوروبي االحتــاد (فريقي

جنــوب أفريقيــا وتركيــا واململكــة املتحــدة والربتغــال ون باكــستاونيجرييــا وواليابــان ) األورويب
مــسامهات ماليــة مــن خــالل صــندوق ســلة برنــامج األمــم لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية 

ــات، يف حــني      ــة لالنتخابــات يف إجــراء االنتخاب ــة الوطني ــدعم اللجن ــدمتاملتحــدة اإلمنــائي ل  ق
وقــام املكتــب .  دعمــا مباشــرا للحكومــةفريقيــاأغــرب لالــصني واالحتــاد االقتــصادي والنقــدي  
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ــسريتب ــات     ي ــة االنتخاب ــة ملراقب ــات الدولي ــسيق بــني البعث ــيت أوفــدت   عقــد اجتماعــات التن إىل ال
 .مارس/آذار ١٨ اليت جرت يف نتخابات الرئاسيةاال قبل وبعد  بيساو- غينيا

الل غينيـا   لتحقيـق اسـتق   اللجنة املركزية للحزب األفريقي     أعلنت  فرباير،  /شباط ٤يف  و  - ٦
زعـيم احلـزب ورئـيس الـوزراء         كارلوس غوميز جونيـور،   والرأس األخضر عن تأييدها لترشيح      

اللــذان ينتميــان إىل احلــزب  خــران املرشــحان اآلأمــا .  كمرشــح للحــزبلالنتخابــات الرئاســية
ول لــرئيس الربملــان، النائــب األ ســريفو نامــاديوويتنافــسان للفــوز مبركــز مرشــح احلــزب، ومهــا 

ني  بعــد ذلــك خــوض االنتخابــات الرئاســية كمرشــحَ اقــررفقــد وزيــر الــدفاع ، يــا  دوباســريو
تأييـد  تـصويت علـى   الجراء بـإ زعـيم احلـزب األفريقـي    الـذي اختـذه     قـرار   وقـد أدى ال   . نيمستقلَ

سري، إىل نــشوء خــالف مريــر داخــل احلــزب، الــقتــراع اال، يف مقابــل الترشــيح بــاقتراع علــين
ــادة االنقــسامات ال  فربايــر، علــق الــسيد غــوميز جونيــور   /شــباط ٩ ويف. داخليــةوســاهم يف زي

 ديــالو أديــاتو ماريــا وقــام بتعــيني. النتخابــاتامحلــة خــوض مهامــه كــرئيس للــوزراء مــن أجــل 
وزيـر االتـصاالت، ليكـون مبثابـة رئـيس الـوزراء خـالل        وجملـس الـوزراء   شـؤون  ، وزيـر   نندينغا

بطلـب إىل    تعارضة الدميقراطية أهنـا تقـدم     ، أعلنت مجاعة امل   فرباير/ شباط ١٣يف  و. هذه الفترة 
ــور       ــوميز جوني ــسيد غ ــال ترشــيح ال ــا إلبط ــة العلي ــه ألاحملكم ــسمح ال ن ــه ي ــتورل وض يا خبــدس

 .االنتخابات الرئاسية

براهيمـا  الـشباب، بقيـادة     مـن    ٢٠٠ جمموعة مـن حـوايل       قامتفرباير،  /شباط ٢٠يف  و  - ٧
أمــام مكاتــب اللجنــة  بتنظــيم احتجــاج ي، ملــؤمتر الــوطين األفريقــ عــن ااملرشــح الرئاســي ديــالو 

ومت تفريــق . تــسجيلهمبــسبب عــدم الوطنيــة لالنتخابــات علــى عــدم قــدرهتم علــى التــصويت   
بعـد وقـوع    بيـد أنـه     . لغـاز املـسيل للـدموع      ل شرطة التدخل الـسريع   استخدام أفراد   املتظاهرين ب 

تـدخل الـسريع ونـزع    أفـراد شـرطة ال  مبهامجـة   أفـراد مـن القـوات املـسلحة     قـام ،  مباشرة احلادث
رئـيس هيئـة    إنـدياي    أنطونيـو    الفريقفرباير، اجتمع ممثلي اخلاص مع      /شباط ٢١ويف  . مسالحه

ــة   ــان العامـ ــادث   لاألركـ ــشة احلـ ــسلحة، ملناقـ ــوات املـ ــ. لقـ ــصاصات  هروذكّـ ــة باالختـ القانونيـ
من الشرطة والقوات املسلحة، وشدد على ضـرورة التعـاون بـني الكيـانني يف               لكل  الصلة   ذات
 ةشتركاملـــلقيـــادة ليف وقـــت الحـــق الـــدعم الفـــين  املكتـــب قـــدمو. مني العمليـــة االنتخابيـــةتـــأ

مــن تتــألف مــن ضــباط  واألمن والنظــام العــام، الــيت أنــشئت لتــأمني العمليــة االنتخابيــة بــ املعنيــة
 .الشرطة واجليش

ــر، /شــباط ٢٢ويف   - ٨ ــاال املرشــح    وفرباي ــا ي يف اجتمــاع مــع ممثلــي اخلــاص، طلــب كومب
حــوار بــني األحــزاب الــسياسية بغيــة تأجيــل تيــسري إجــراء ي مــساعدة األمــم املتحــدة يف الرئاســ

مــشاركة مجيــع النــاخبني املــؤهلني يف العمليــة كفالــة ضروري مــن الــبــأن احــتج و. االنتخابــات
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جـراء  إوحـذر مـن أن التـسرع يف         . جـراء انتخابـات حـرة وشـفافة       إضـمان   من أجـل    االنتخابية  
ن بـأ  املمثـل اخلـاص   هرذكّـ قـد  و. بيئة غري مستقرة سياسيا وأمنيـا   يئة  هتاالنتخابات قد يؤدي إىل     

مجيــع اجلهــات الفاعلــة جانــب مــن قــد اختــذ مــارس /آذار ١٨جراء االنتخابــات يــوم بــإالقــرار 
 يف التجديــد االجتمــاعي الــذي يؤيــده   الــوطين، مبــا يف ذلــك حــزب    الــصعيد الرئيــسية علــى  

حرمـان النـاخبني    وضـعت يف اعتبارهـا احتمـال        االنتخابات الرئاسية، وبعـد مـشاورات مكثفـة         
الـرئيس  بـإبالغ   املمثـل اخلـاص     قـام   عقـب االجتمـاع،     و.  مـن التـصويت    سجلنياملـ الشباب غري   

طلب السيد ياال وشجعه على الدخول يف حـوار مـع األطـراف الـسياسية بـشأن               بريا  ياملؤقت بر 
 .هذه املسألة

ــا أ /شــباط ٢٩يف و  - ٩  مــن املرشــحني ١٠هنــا وافقــت علــى  فربايــر، أعلنــت احملكمــة العلي
كـارلوس  و،  )مـستقل ( كومبـا يـاال      همفين  ، مب  الرئاسية  الذين تقدموا خلوض االنتخابات    ١٤ ـال

هنريـــك برييـــرا روزا و، )مـــستقل(وســـرييفو هنامـــاديو ، )احلـــزب األفريقـــي(غـــوميز جونيـــور 
ــباســريو دو ،)مــستقل( ــدفاع  ي ــر ال ــام براهيمــا  ). مــستقل(ا وزي ــالو، مــن املــ وق ــوطين دي ؤمتر ال
جــراء ، بـدعوى عــدم وجـود الظــروف املواتيـة إل    بـسحب ترشــيحه مــارس/آذار ٥فريقـي يف  األ

 .انتخابات حرة ونزيهة

كانـت احلملـة االنتخابيـة، الـيت امتـدت مـن            فقـد   التـوترات،   تـصاعد   على الرغم مـن     و  - ١٠
ــوادث  /آذار ١٦إىل  ٢ ــن احلـ ــة مـ ــلمية وخاليـ ــارس، سـ ــا . مـ ــن كمـ ــة األوىل مـ  أجريـــت اجلولـ

شـاب يـوم    فقـد   ومـع ذلـك،     .  بطريقة سـلمية ومنظمـة     مارس/ آذار ١٨االنتخابات الرئاسية يف    
رئــيس االســتخبارات   قتــل ســامبا ديــالو، علــى أفــراد يرتــدون الــزي الرمســي إقــداماالنتخابــات

رفض رئـيس اللجنـة     قد  و. غالق مراكز االقتراع  إبعد   العسكرية السابق خارج مرتله يف بيساو     
ــة لالنتخا قتــل ال بــني تالــيت ربطــاإلشــارات بــات، واملتحــدث باســم القــوات املــسلحة   الوطني

نـدوتا الـرئيس الـسابق هليئـة        إمـريال زامـورا     نائـب األ  جلـأ   وعقب احلـادث،    . العملية االنتخابية و
 .نه خيشى على حياتهبأ مدعيا مارس/ آذار٢١مقر االحتاد األورويب يف  إىل األركان العامة

ــت ال و  - ١١ ــد أمجع ــات ق ــاد األفريقــي،       لابعث ــك االحت ــات، مبــا يف ذل ــة االنتخاب دوليــة ملراقب
ــدانوجمموعــة  ــة، واجلماعــة البل ــة بالربتغالي ــا   الناطق ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــا  االقت ، ونيجريي

مــارس كانــت  /آذار ١٨أن االنتخابــات الــيت جــرت يف   ا علــى واململكــة املتحــدة يف تقييمهــ  
وهـم  مخـسة مرشـحني     ادعـى   مـارس،   /آذار ٢٠يف  بيد أنـه    . مصداقية ودميقراطية وشفافية   ذات

االنتخابـات  أن  بـ بالـدي   يت، وسـريفو    فونـسو   لنريـك روزا، وأ   إو،  امـاديو ريفو ن وسكومبا ياال،   
جراء انتخابـات جديـدة بعـد عمليـة     إكمـا طـالبوا بـ   . هـا ئا إىل إلغاو، ودعكانت مشوبة بالتزوير  

ــاخبني  ــوطنيني  اجتمــع ممثلــي اخلــاص علــى الفــور مــع أصــ   وقــد . تــسجيل الن حاب املــصلحة ال
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ــل       و ــشجيع التوصـ ــوتر وتـ ــل التـ ــزع فتيـ ــدف نـ ــسيني هبـ ــدوليني الرئيـ ــر  إالـ ــل مبكـ ــىل حـ ذا هلـ
 .االنتخايب املأزق

ــارس/ آذار٢٨يف و  - ١٢ ــة     مـ ــائج النهائيـ ــات النتـ ــة لالنتخابـ ــة الوطنيـ ــيس اللجنـ ــن رئـ ، أعلـ
ــات،  ــيت لالنتخابـ ــرالـ ــن     ت أن أظهـ ــدد مـ ــى عـ ــى أعلـ ــصل علـ ــور حـ ــوميز جونيـ ــارلوس غـ كـ

ــة ٤٨,٩٧( تصــوااأل ــا يــاال أن  و)يف املائ ثــاين أكــرب عــدد مــن األصــوات   حــصل علــى كومب
ســـتجرى جولـــة ثانيـــة مـــن أنـــه أعلنـــت اللجنـــة الوطنيـــة لالنتخابـــات و). ئـــةا يف امل٢٣,٣٦(

ن واملرشـح قـدم   مـارس،   /آذار ٢٩يف  و. أبريـل / نيسان ٢٢االنتخابات بني املرشحني االثنني يف      
دف هبــمــارس اســتئنافا لــدى احملكمــة العليــا /آذار ١٨نتخابــات  بتزويــر اوااخلمــسة الــذين زعمــ

يف و،  نفـسه يف اليـوم و. “العـام الغـش  ”االنتخابات، على أساس    من  اجلولة األوىل   نتائج  إبطال  
  جلنـة وسـاطة    مت إنـشاء  ،  نيأعقاب اجتماع عقده الرئيس املؤقت مع أصـحاب املـصلحة الـوطني           

زمــة حــل األعلــى للمــساعدة  املــساجد يف بيــساو طــران وأئمــةامل بــني األديــان برئاســة مــشتركة
  . االنتهاء من العملية االنتخابيةنياالنتخابية، ومتك

 اإلقليمي والقـاري والـدويل أيـضا للمـساعدة         األصعدةوتدخل أصحاب املصلحة على       - ١٣
مـارس، عقـدت بعثـة ثالثيـة مـشتركة          / آذار ٣١ويف  .  حل األزمة اليت أعقبت االنتخابـات      على

اد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا واألمـم املتحـدة بقيـادة رئـيس                 بني االحت 
شـدد  و. اجلماعة االقتـصادية تـضم ممثلـي اخلـاص اجتماعـات مـع أصـحاب املـصلحة يف بيـساو                   

أكـدوا   و،لن يكون هناك مساومة على املبادئ األساسية لـسيادة القـانون  على أنه  البعثة   أعضاء
وبعـد  .  بوسائل غـري دسـتورية      على السلطة  االستيالءه لن يتم التسامح مع      أنبرؤيتهم املشتركة   

 هلـا يف  ا رئـيس غينيـا، وسـيط   ،ألفـا كونـدي   بتعـيني    اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا       قيام
أبريــل إىل كونــاكري / نيــسان٤ بيــساو، ســافر ممثلــي اخلــاص يف  -املــأزق االنتخــايب يف غينيــا  

الــشركاء الــدوليني ســائر اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة و إلطــالع الــرئيس كونــدي علــى  
أبريـل، أصـدرت اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب            / نيـسان  ٦ ويف. لتحقيق االستقرار يف البلـد    

 علـى الـسلطة     االت االسـتيالء   إطالقـاً فيمـا يتعلـق حبـ        هاعلـى عـدم تـساحم     فيه  ؤكد  تأفريقيا بيانا   
ــتورية   ــري دسـ ــائل غـ ــع اجل ،بوسـ ــدعو مجيـ ــس   ويـ ــة الـ ــات الفاعلـ ــتكمال  هـ ــسري اسـ ياسية إىل تيـ

  .االنتخابية العملية
بعد أن رفضت احملكمة العليـا الطعـن الـذي قدمـه املرشـحون              وأبريل،  / نيسان ١١ويف    - ١٤

 سـتجري   ات االنتخاب اجلولة الثانية من  ، أعلنت اللجنة االنتخابية الوطنية أن       اخلمسةاملعارضون  
ــلأب/ نيــسان٢٧ إىل ١٣يف الفتــرة مــن  ــوم  . ري  /نيــسان ١٢ويف الــساعات األوىل مــن مــساء ي

 ، حتدث السيد ياال باسم مرشحي االنتخابات الرئاسية اخلمسة الذين يعارضـون النتـائج             ،أبريل
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أثنـاء قيامـة بدعايـة انتخابيـة        ضبط  أنه لن تكون هناك جولة ثانيـة وأن أي شـخص يُـ            فحذر من   
 خاللـه   وا قام العسكريون بانقالب ألقـ      ويف وقت الحق من ذلك املساء،      .“عواقبالسيواجه  ”

  .ومهاواحتجزاملؤقت  جونيور رئيس الوزراء زيغومواملؤقت، الرئيس بريريا القبض على 
، أخــذت اجلماعــة ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٣٠وكمــا ورد يف تقريــري اخلــاص املــؤرخ    - ١٥

التوسـط بـني    يف    بعـد وقـوع االنقـالب مباشـرة،        ،االقتصادية لدول غرب أفريقيا زمـام املبـادرة       
بيـساو مـن أجـل االسـتعادة         - اجمللس العسكري واألحزاب الـسياسية واجملتمـع املـدين يف غينيـا           

  .الكاملة للنظام الدستوري يف البلد
مايو، عقدت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا مـؤمتر قمـة اسـتثنائيا              / أيار ٣ويف    - ١٦

ها بالعودة إىل احلكـم الدسـتوري يف        تلباطملرؤساء الدول واحلكومات يف دكار كررت خالله        
الـيت صـدرت يف    وأشارت أيضا إىل توصـيتها      . قانونيةالبلد واإلفراج عن احملتجزين بصورة غري       

 شهرا تسمح باستعراض النـصوص القانونيـة، وبـدء          ١٢بتحديد فترة انتقالية مدهتا     وقت سابق   
وأوصـت  . بات رئاسـية جديـدة    تخاناإلصالحات، مبا يف ذلك إصالح القطاع األمين، وإجراء ا        

جلمعيــة املنتخــب ا رئــيس ها بعــديتــوىلوأن أيــضا بــأن تنتخــب اجلمعيــة الوطنيــة قيــادة جديــدة، 
وإضـافة إىل  . حديثا دور الرئيس املؤقت، بينما يتوىل نائـب رئـيس اجلمعيـة دور رئـيس الربملـان            

ردا علـى ذلـك، أصـدر       و. ذلك، أوصت بتمديد فترة والية الربملـانيني لتـشمل الفتـرة االنتقاليـة            
علـى  فيـه  مـايو، بيانـا يـثين       / أيـار  ٥احلزب األفريقي لتحقيق استقالل غينيا والـرأس األخـضر يف           

 أن بعـض توصـياهتا ال تتماشـى مـع     يؤكدجهود اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ولكنه      
  .الدستور

ــار٣ويف   - ١٧ ــايو، فــرض جملــس االحتــاد األورويب حظــرا علــى ســفر أعــ    / أي ضاء اجمللــس م
املتحــدث باســم القــوات  املقــدم دابــا نــا والنــا، و إنــدياي أنتونيــو اللــواءالعــسكري، مبــن فــيهم 
ين  آخـر  افـرد  ١٥مسـاء   أمايو، أضاف االحتـاد األورويب      / أيار ١٠ويف  . املسلحة وجتميد أصوهلم  

 ٥ويف  . ألفـراد احملظـورين مـن دخـول أراضـي االحتـاد واخلاضـعني لتجميـد األصـول                 ا إىل قائمة 
مــايو، أصــدرت جمموعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــة قــرارا عقــب اجتمــاع وزاري     /أيــار

اســتثنائي عقــد يف لــشبونة كــررت فيــه طلبــها باســتعادة النظــام الدســتوري، مبــا يف ذلــك إعــادة 
  .مارس االنتخابية/ آذار١٨الرئيس ورئيس الوزراء املؤقتني إىل منصبيهما واستكمال عملية 

جلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا        من ا ، وصل إىل بيساو وفد      وماي/ أيار ١٠ويف    - ١٨
يتــألف مــن وزيــر دفــاع وبقيــادة نــور الــدين حممــد وزيــر الدولــة للــشؤون اخلارجيــة لنيجرييــا،  

كـل مـن كـوت ديفـوار        لدفاع  الـ ديفوار ومستشار خاص للرئيس واتارا ورئيس أركـان          كوت
واجتمـع  . اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا      ونيجرييا، ملواصلة جهود الوساطة     
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الوفد باحلزب األفريقي لتحقيق استقالل غينيا والرأس األخضر، واجمللس العسكري، وجمموعـة            
 وجلنـة  ، املـدين اجملتمـع اخلمـسة، وممثلـي    املعارضة الدميقراطية، واملرشـحني الرئاسـيني املعارضـني      

مايو، استبعد الـسيد حممـد      / أيار ١١ويف مؤمتر صحفي عقد يف      . الوساطة املشتركة بني األديان   
 إىل ،الـــرئيس ورئـــيس الـــوزراء املـــؤقتني ، جونيـــورزونـــدو برييـــرا وكـــارلوس غـــوميعـــودة رامي
 بعـد اجتمـاع عـام مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة             وويف وقت الحق من ذلك اليـوم،        . منصبيهما
ــوطنيني ــة  ال ــن أن رغب ــة، أعل ــو  غالبي ــاد  األطــراف هــي أن يت ــرئيس املؤقــت  ،ويىل ســريفو نام  ال

ــادة   ــة، قي ــة الوطني ــة االنتقالالللجمعي ــةعملي  مــع يتــشاور فــوراو أن يوطلــب إىل الــسيد نامــاد . ي
اجلهات الفاعلة املعنية على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك اجمللس العسكري، لالتفاق علـى تعـيني           

ودعـا اجلمعيـة    . ومة وحدة وطنيـة   رئيس وزراء تتوافق عليه اآلراء ويتوىل مسؤولية تشكيل حك        
 املقـاتلني ورفـض وفـد اجملتمـع املـدين وممثلـو           . الوطنية أيضا إىل إجراء انتخابات للقيادة اجلديدة      

حيـث  السابقني ووفد احلزب األفريقي لتحقيق استقالل غينيا والـرأس األخـضر هـذا الترتيـب،                
ــن ــد احلــزب،   أعل ــيس وف ــايس، رئ ــه أ أوغوســتو أوليف ــة و “غــري دســتوري ”ن ــه مبثاب ــأة أن  مكاف
  .االنقالب لقادة
مـن بـني    كـان   و.  للتحـول الـسياسي    ميثاقـا  حزبـا سياسـيا    ١٧مايو، وقع   / أيار ١٦ويف    - ١٩

  الـذي األحزاب املوقعة حزب التجديد االجتماعي، وهو احلـزب املعـارض الرئيـسي يف الربملـان      
السـتقالل والتنميـة،    ، واحلزب اجلمهـوري مـن أجـل ا        ١٠٠ مقعدا من بني املقاعد الـ       ٢٨ حيتل

هـو  وغري أن احلزب األفريقي لتحقيق اسـتقالل غينيـا والـرأس األخـضر،              .  مقاعد ٣ حيتلالذي  
 ،ويــنص امليثــاق.  مقعــدا، مل يوقــع علــى هــذا االتفــاق٦٧ حيــث حيتــلأكــرب حــزب يف الربملــان 

انتقاليـة  اإلطار القانوين لقيادة البلد إىل احلكم الدستوري، علـى فتـرة            يشكل  الذي وصف بأنه    
ــسلطات،     اويــنص أيــض . مــدهتا ســنة  ــع بكامــل ال ــة يتمت  علــى تعــيني رئــيس انتقــايل للجمهوري

علــى متديــد واليــة اجلمعيــة الوطنيــة الــيت تنتــهي يف  كمــا يــنص باســتثناء عــزل رئــيس الــوزراء،  
 الــرئيس املؤقــت  كــل مــنمــايو، وقــع/ أيــار١٨ويف . ، ملــدة ســنة٢٠١٢نــوفمرب /تــشرين الثــاين
 واألطراف املوقعة للميثاق، اتفاقـا آخـر اتفقـوا فيـه علـى              ، واجمللس العسكري  ،يةللجمعية الوطن 

عمليــات ”إزالــة العقبــات أمــام إصــالح القطــاع األمــين والتعــاون مــع الــسلطات علــى توضــيح 
واتفقـوا أيـضا علـى    . ٢٠٠٨ يف عـام  “للعفو العاماألخري قانون الالقتل اليت وقعت منذ صدور  

 ملنفــذيعفــو عـام  مـنح   والتمـاس موافقــة اجلمعيـة الوطنيـة علــى    “عـودة اجلـيش إىل الثكنــات  ”
 اتشاورملـ وأخريا، اتفقوا على إخضاع التعيينات يف جملس الـوزراء          . أبريل/ نيسان ١٢انقالب  

  .مع األحزاب السياسية املوقعة على امليثاق واجمللس العسكري
ــار١٨ويف   - ٢٠ ــايو، / أيــ ــسممــ ــزب الت  أقــ ــضو حــ ــاروس، عــ ــد  روي دواريت دو بــ جديــ

.  للفتـرة االنتقاليـة     أمـام الـرئيس االنتقـايل بـصفته رئـيس الـوزراء            ةاالجتماعي، اليمني الدسـتوري   
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 وزيـر   ١٣  وزيـرا و   ١٥ جملـس وزراء يتـألف مـن         أقـسم الـيمني الدسـتورية     مايو،  / أيار ٢٣ويف  
ىل ورغـم دعـوة الـرئيس االنتقـايل إ        . دولة خمتارين من التكنوقراط ومؤيدي الترتيبـات االنتقاليـة        

يف  يف املائة من املناصب للنساء، فلم يعني يف جملـس الـوزراء سـوى امـرأتني                  ٣٠ختصيص نسبة   
، أعلـن الـرئيس االنتقـايل أن مـن التحـديات الفوريـة الـيت          هويف اليـوم نفـس    .  وزيـر دولـة    منصب

 الدراسـية   للـسنة  إكمـال الطـالب      وكفالـة  ،تواجه احلكومة دفع مرتبات موظفي اخلدمة العامـة       
وأعــرب الــرئيس . معــاأبريــل / نيــسان١٢قطعــت بــسبب إضــرابات املعلمــني وانقــالب  الــيت ان

مـارس  /االنتقايل أيضا عن التزامـه بتـسليط الـضوء علـى عمليـات االغتيـال الـيت وقعـت يف آذار                    
وإضـافة إىل ذلـك،     .  وبإجراء مراجعة دولية لشؤون احلكومـة املخلوعـة        ٢٠٠٩يونيه  /وحزيران

ويف . مـة واالجتـار باملخـدرات هـدفني أساسـيني للحكومـة االنتقاليـة              مكافحة اجلرمية املنظ   اعترب
 ت حتملـ يت الـ “القيـادة العـسكرية  ”مايو، أعلن املتحدث باسم اجمللس العسكري حـل   / أيار ٢٢

  .أبريل/ نيسان١٢مسؤولية انقالب 
يونيه، أشار احلزب األفريقي لتحقيـق اسـتقالل        / حزيران ١٤ مؤرخة   علنيةويف مذكرة     - ٢١

 وأن اجلمعيــة ،والــرأس األخــضر إىل أنــه ينبغــي أن يــسمح لــه بتــشكيل حكومــة جديــدة   غينيــا 
.  للجمعيـة انتخـاب قيـادة جديـدة     الـذي يـشمل    وفقا لنظامها الـداخلي،      سريالوطنية ينبغي أن ت   

ويف اجتماع عقده ممثلي اخلاص مع ممثلي االحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب         
ــا، واالحتــاد األ  ــرأس األخــضر، يف    أفريقي ــا وال ــق اســتقالل غيني ورويب واحلــزب األفريقــي لتحقي

  .يونيه، كرر وفد احلزب آراءه/حزيران ١٥
  

  التطورات العسكرية واألمنية  -  ٢  
، شنت عناصر تابعة للجيش هجوما علـى خمـزن          ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٦يف    - ٢٢

وإثـر هـذا احلـادث،      . ئها علـى أسـلحة    تقـارير باسـتيال   ال وأفـادت أسلحة هيئـة األركـان العامـة،        
يـه أمرييكـو بوبـو نـا تـشوتو، رئـيس            زوخ من ضـباط اجلـيش، مبـن فـيهم           ٢٤ألقي القبض على    

العميـد واتنـا    رئيس هيئة األركان العامـة للجـيش، و        غليتشي نا غانا،  و ،أركان القوات البحرية  
ــة األركــان العامــة للجــيش    ــا اليــي، رئــيس ســابق هليئ وأنكــر العميــد . ، وواحــد مــن املــدنيني ن

طلــق ســراحه يف هنايــة وأُ. بحــري بوبــو نــا توشــتو أي معرفــة هبــذا احلــادث أو أي ضــلوع فيــهال
 يف البدايـة كـون      نفتبيساو   - ورغم أن حكومة غينيا   . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٠املطاف يف   

يونيـه أنـه كانـت هنـاك        / حزيـران  ٣٠هذا احلادث حماولة انقالب، فقد أعلن رئيس الـوزراء يف           
وكانت ردود الفعـل الدوليـة علـى أحـداث          . اي آنذاك ي إند أنطونيو واللواءمؤامرة الغتياله هو    

 اســتعمال قمــت بإدانــةديــسمرب، / كــانون األول٢٧ففــي . ديــسمرب ســريعة/ كــانون األول٢٦
ــة يف التحقيقــات    ــة الواجب كــل مــن كمــا أدان . القــوة ودعــوت إىل تطبيــق اإلجــراءات القانوني
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ــاد األفريقـــي و ــال   االحتـ ــا األعمـ ــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـ ــاد األورويب واجلماعـ االحتـ
  .العسكرية

الـشرطة والقـوات    مـن   ديسمرب، قام أفراد    / كانون األول  ٢٦ويف حادث ذي صلة، يف        - ٢٣
للحـزب  الـذي ينتمـي     املسلحة بعملية تفتيش مشتركة يف مرتل روبرتو كاشـيو، عـضو الربملـان              

 جونيـور   ز غـومي  زذي كـان ينتقـد كـارلو       الـ  ،ا والـرأس األخـضر    األفريفي لتحقيق استقالل غيني   
 أسـلحة، وقـع تبـادل       العثـور علـى    فيـه    عـي ادالذي  وخالل هذا التفتيش،    . بشدةرئيس الوزراء   

واهتـم أفـراد    . فيمـا بعـد   إلطالق النار أسفر عن إصابة أحد أفراد شرطة التدخل السريع ووفاته            
هذا احلادث الرائد يايا دابو، شـقيق املرحـوم         ثناء  كانوا حاضرين أ  شرطة التدخل السريع الذين     

يونيـه  / حزيـران  ٤باسريو دابو وزير إدارة اإلقليم واملرشـح لالنتخابـات الرئاسـية الـذي قتـل يف                 
ديسمرب، أطلق أفراد من شرطة التدخل الـسريع        / كانون األول  ٢٧ويف  . ، بقتل زميلهم  ٢٠٠٩

وفـتح وزيـر   . ريقـه إىل تـسليم نفـسه للـسلطات       ال وهـو يف ط    يالنار على الرائـد دابـوا وأردوه قتـ        
  . بعدنته مل يمقتلهالداخلية حتقيقا يف 

 املعارضـة الدميقراطيـة إىل إجـراء حتقيـق        جمموعةديسمرب، دعت   / كانون األول  ٢٩يف  و  - ٢٤
نغوليـة إلصـالح    األتقنيـة   البعثـة   ديـسمرب، ووصـفت ال    / كـانون األول   ٢٦مستقل بشأن أحداث    

، واليت جاءت إىل بيساو كجزء من اتفاق التعاون الثنـائي بـني              بيساو -ا  يف غيني  القطاع األمين 
ــا   ــساو، بأهنــا -حكــوميت أنغــوال وغيني ــة بي وجــود عــسكري  ”  و“حــرس إمرباطــوري ”  مبثاب

خالفــت اتفاقهــا مــع إصــالح القطــاع األمــين  إىل أن بعثــةاي، ي فريــق أول إنــدوأشــار. “أجــنيب
ية حبجـم يتجـاوز املـستويات الـيت يـسمح هبـا             احلكومة من خـالل نـشر أفـراد ومعـدات عـسكر           

اي وكـررت جمـددا     يأبريل، رفضت احلكومة ادعـاءات الفريـق أول إنـد         /نيسان ٣ ويف. االتفاق
ومع ذلـك، ويف اليـوم نفـسه،        .  وجودها ه سيجري تعزيز  ستظل يف البالد وأن   اإلصالح  أن بعثة   
 وقـام بتـسليم   ، وزيـر الـدفاع   بيـساو بقيـادة كانديـدو فـان دونـيم     - وفد أنغويل إىل غينيا      وصل

إصـالح القطـاع    أن بعثـة    بـ رسالة من الرئيس إدواردو دوس سانتوس إىل الـرئيس املؤقـت تفيـد              
 علـى  أن أنغـوال ترغـب يف املـساعدة    ،وذكر يف هـذا الـصدد  . سوف ُتسحب على الفور  األمين  

يــة بــني حتــديث القــوات املــسلحة، ال أن تــصبح عامــل عــدم اســتقرار يــرتبط باخلالفــات الداخل 
  .أصحاب املصلحة الوطنيني

نـشر  ب اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا         وعقب قرار رؤساء دول وحكومـات         - ٢٥
مــايو أول وحــدة عــسكرية / أيــار١٧ بيــساو، وصــلت إىل بيــساو يف -قــوة عــسكرية يف غينيــا 

ردا مـن    فـ  ٧٣ مـن    تتكـون تابعة لقوة بعثة اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف بيـساو،                
 فـردا   ٦١١ نـشر    متيوليـه، كـان قـد       / متوز ٢وحبلول  . يف بوركينا فاسو  وحدة الشرطة املشكلة    
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والقـوة مكلفـة بتـأمني خـروج     .  فـردا ٦٢٩ للقـوة بنـشرها وقوامهـا    املأذونمن جمموع القوات    
، ، وتــأمني الفتــرة االنتقاليــة بيــساو-يف غينيــا  نغوليــة إلصــالح القطــاع األمــيناألتقنيــة البعثــة ال

خارطــة ودعــم اجلهــود املبذولــة يف جمــال إصــالح القطــاع األمــين ضــمن الــشروط الــيت حــددهتا 
 الطريـــق الـــصادرة عـــن اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا ومجاعـــة البلـــدان الناطقـــة 

يونيه، أمتت البعثة األنغولية انسحاهبا مـن الـبالد يف ظـل تيـسري بعثـة                / حزيران ٩ويف  . بالربتغالية
  .االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف بيساواجلماعة 

  
  التطورات االقتصادية واالجتماعية  - باء  

أبريل واألزمة الـسياسية النامجـة عنـه آثـار سـلبية علـى              / نيسان ١٢ترتبت على انقالب      - ٢٦
ونتيجــة .  محلــة جــوز الكــاجوعلــىد، مبــا يف ذلــك واالقتــصادية يف البلــاألوضــاع االجتماعيــة 

ــذلك،  ــن األر لـ ــام  جـــح أالفـــإن مـ ــو االقتـــصادي البـــالغ     ٢٠١٢ يتحقـــق يف عـ معـــدل النمـ
وقــد عملــت . ينــاير/يف كــانون الثــاينأصــالً املائــة الــذي توقعــه صــندوق النقــد الــدويل  يف ٤,٥

ألغذيــة والزراعــة وبرنــامج األمــم املتحــدة األمــم املتحــدة لاألمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك منظمــة 
 أصحاب املـصلحة الـوطنيني الرئيـسيني، علـى دعـم جتـارة              اإلمنائي وبرنامج األغذية العاملي، مع    

  .البالد جوز الكاجو املتزايدة يف
، وهــي الثقــة  بــضرر بــالغ ثقــة اجلهــات املاحنــة واملــستثمرين يف االقتــصاد أصــيبتوقــد   - ٢٧
 مــصرف التنميــة األفريقــي وقــام كــلٌ مــن  . كانــت احلكومــة املعزولــة قــد بنتــها بالتــدريج   الــيت

د، يت تـوفر دعمـا هامـا مليزانيـة البلـ          ويل والبنك الـدويل، وهـي املؤسـسات الـ         وصندوق النقد الد  
ــا    انعــدام الــيقني فيمــا يتعلــق بــاإليرادات الداخليــة   وال يــزال.  بيــساو-بتعليــق براجمــه مــع غيني

 نفقاهتا، مبا يف ذلك رواتـب       سدادواخلارجية للبالد وما لذلك من أثر على قدرة احلكومة على           
  . ملسائل اليت تدعو لبالغ القلق من االقطاع العام

، أسفرت سلـسلة مـن إضـرابات املعلمـني عـن            ٢٠١١/٢٠١٢وخالل السنة الدراسية      - ٢٨
 يومــاً مــن أصــل   يف املائــة مــن املــدارس وعــن خــسارة قُــدِّرت خبمــسني  ٧٠إغــالق أكثــر مــن  

ا ولـذ . اجلـدول املدرسـي   تعطيـل   أبريـل إىل    / نيـسان  ١٢وأدى انقـالب    . من أيام الدراسة   ١٧٥
اســتهلت اليونيــسيف وشــركاء دوليــون آخــرون تــدخالت طارئــة للمــساعدة يف تعجيــل املقــرر 

  .الدراسي ومد السنة الدراسية
واقتـصر عملـه    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أضرب جملس بلدية بيساو عن العمـل              - ٢٩

ويف ضـوء   . يـات  احلد األدىن من اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك احلد من مجـع النفا             على تقدمي 
تفشي وباء الكـولريا مـؤخرا يف عـدة بلـدان عـرب غـرب ووسـط أفريقيـا، يوجـد هتديـد حقيقـي                         

وملواجهـة ذلـك،    . ٢٠٠٨ بيـساو الـيت خلـت مـن الكـولريا منـذ عـام                -بتفشي الوبـاء يف غينيـا       
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ومنظمـة الـصحة العامليـة واالحتـاد األورويب،         ) اليونيـسيف  (منظمة األمم املتحـدة للطفولـة     تقوم  
دعم املنظمات غري احلكومية الوطنية يف جمال تعزيز الرصد الوبائي بغية الكـشف الـسريع عـن                 ب

  .احلاالت ومواجهتها فور ظهورها
مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء         وقامت األمم املتحدة، مبا يف ذلـك اليونيـسيف و           - ٣٠

 بتقـدمي الـدعم إىل    العامليـة،    وبرنامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة الـصحة            بيساو -السالم يف غينيا    
 مــن أجــل ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٤ إىل ١وزارة الــصحة يف تنظــيم محلــة يف الفتــرة مــن 

وإضـافة إىل   .  أسـرة معيـشية    ٢٠٩ ٠٠٠ ناموسـية علـى أكثـر مـن          ٨٧٩ ٠٠٠توزيع أكثر من    
 مــساعدة وزارة الــصحة يف تعزيــز تعاونيــات  صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  يواصــلذلــك، 

  .لتأمني الصحي األهلية ملعاجلة املضاعفات يف جمال صحة األما
نـشطة تعزيـز    أل  الـدعم  صندوق األمم املتحدة للـسكان     قدموخالل الفترة املستعرضة،      - ٣١

. محاية الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني والشباب ضمن إطار مذكرة التعـاون مـع الربازيـل              
ــامج    ــدَّم برنـ ــك، قـ ــافة إىل ذلـ ــم وإضـ ــة     األمـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــين بفـ ــشترك املعـ ــدة املـ املتحـ

، بالتنسيق مع شـركاء دولـيني آخـرين، الـدعم           )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
  .التقين للسلطات الوطنية يف وضع خطة استراتيجية وطنية إزاء فريوس نقص املناعة البشرية

  
   بيساو-مل لبناء السالم يف غينيا األمم املتحدة املتكاتنفيذ والية مكتب   -ثالثا   
  واملــصاحلة الوطنيــةتقويــة قــدرات املؤســسات الوطنيــة ودعــم احلــوار الــسياسي    - ألف  

   للجميعنيالشامل
حنـو  ” الـسالم املعنـون   لتوطيدبسبب وفاة الرئيس ساهنا، مل يتسن انعقاد املؤمتر الوطين    - ٣٢

، الـذي كـان   “بيساو، ومنعه، وحله، وآثـاره  -أسباب الرتاع يف غينيا :  السالم والتنمية  توطيد
وقبـل  .  حتـت رعايـة الـرئيس   ٢٠١٢ينـاير  / كانون الثـاين ١٨ إىل ١٤مقررا عقده يف الفترة من      

مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء          وفاة الرئيس ساهنا، قدَّم برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و           
 التنظيميـة للمـؤمتر الـوطين، الـيت أنـشئت للتحـضري        الدعم التقين للجنة  بيساو -السالم يف غينيا    
 اللجنـة بالـدعم      بتزويـد   برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        قـام وحتـضريا للمـؤمتر،     . للمؤمتر الـوطين  

ــاج  ــال إنتــــــ ــربامج اإلداري ويف جمــــــ ــ الــــــ ــرةاإلذاعيــــــ ــانون األول ة يف الفتــــــ ــن كــــــ  / مــــــ
 املتحــدة املتكامــل لبنــاء األمــموقــام مكتــب . ٢٠١٢ينــاير /كــانون الثــاين إىل ٢٠١١ ديــسمرب

 أيضا بتعبئـة فريـق متعـدد التخصـصات تـوىل معهـد البحـوث الوطنيـة                   بيساو -السالم يف غينيا    
  . حتضري الوثائق للمؤمتر الوطينتنسيقه من أجل
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  دعم نظم الشرطة واألمن الداخلي والعدالة اجلنائية  - باء  
ملتحــدة اإلمنــائي اتفاقــا مــع رئــيس أكتــوبر، وقَّــع برنــامج األمــم ا/ تــشرين األول٢٥يف   - ٣٣

 القــدرة التــشريعية للربملــان عــن طريــق التــدريب وتكــوين   تعزيــزالربملــان لتقــدمي الــدعم لعمليــة  
وعـالوة علـى ذلـك، وقَّـع        . جمموعة من اخلرباء التـشريعيني خلدمـة اللجـان الربملانيـة املتخصـصة            

أكتـوبر اتفاقـا لـدعم املركـز      /ول تـشرين األ   ٢٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزيـر العـدل يف          
. وأعــضاء النيابـة العامــة الـوطين للتـدريب القــضائي يف تدشـني وتنفيــذ دورات تدريبيـة للقـضاة      

 بيـساو معهـد تـدريب مهـين مكلـف قانونـا بتوثيـق               -وهذه هي أول مرة يوجـد فيهـا يف غينيـا            
  . واختيارهمالقضاةتدريب 

لمخـدرات وإنفـاذ    الدوليـة ل  شؤون  املعـين بالـ   كتب  ونظَّمت وزارة العدل، بدعم من امل       - ٣٤
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء  التــابع لــوزارة اخلارجيــة يف الواليــات املتحــدة و ن والقــان

 تـشرين   ١٧ إىل   ١٥، منتدًى وطنياً عن العدالة اجلنائيـة يف الفتـرة مـن              بيساو -السالم يف غينيا    
 يف قطاع العدالة مناقشة االسـتراتيجيات الوطنيـة         وأتاح املنتدى للجهات الفاعلة   . نوفمرب/الثاين

ــيت          ــاألخص اجلــرائم ال ــدويل، وب ــوطين وال ــصعيدين ال ــى ال ــع ومكافحــة اجلــرائم عل ــة مبن املتعلق
  .تستهدف الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب واألطفال

  بيــساو-األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا  وكجــزء مــن جهــود مكتــب   - ٣٥
رامية إىل دعم اجلهات الفاعلة الوطنية يف مكافحة اإلفالت من العقـاب وتقويـة نظـام العدالـة                  ال

وأدى ذلـك إىل    .  بيـساو  -اجلنائية، قدَّم املكتب الدعم إلنشاء برنامج حلماية الشهود يف غينيـا            
ــوزراء   ــس ال ــة جمل ــسمرب / كــانون األول٢٩ يف موافق ــة   ٢٠١١دي ــانون حلماي ــشروع ق ــى م  عل

  .شخاص ذوي الصفة اخلاصةالشهود واأل
األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم         ، أنشأ مكتب    ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٣٦

ؤسـسات  امل التعـاون والتنـسيق مـع    لتعزيـز  مكتبني إقليميني يف بافاتـا ومانـسوا       بيساو -يف غينيا   
ذين سـيعملون يف مراكـز    يف األقاليم وتـوفري التـدريب والتوجيـه لألفـراد الـ            حلفظ األمن  الوطنية

ويف غــضون ذلــك، وبــدعم مــن مكتــب . الــشرطة النموذجيــة الــيت ميوهلــا صــندوق بنــاء الــسالم
 فــرد ٤ ٠٠٠، جــرى تــسجيل زهــاء  بيــساو-األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا  

 وقـد حـدا  . عليهـا والتـصديق  واألمـن يف الـبالد     الـشرطة   أفـراد    أهليـة فحـص    مـن عمليـة   كجزء  
 اسـتخدام إطـار مماثـل لإلصـالحات يف         إىل وزاريت الدفاع واخلدمات العامـة    ب هذه العملية اح  جن

 معهـد الـدفاع     إصـالح مايو، متت بنجـاح عمليـة       / أيار ١٦ويف  . قطاعي الدفاع واإلدارة العامة   
األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم     الــوطين التــابع لــوزارة الــدفاع، والــيت موهلــا مكتــب       

  . بيساو- غينيا يف
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األمـم  وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قـام برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب                    - ٣٧
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   و بيــساو-املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا  

ىل ، إضافة إىل منظمات اجملتمع املدين ومنظمات غري حكوميـة، بإنـشاء شـراكة ترمـي إ     واجلرمية
ــامج تــدرييب خــاص عــن حقــوق اإلنــسان و     ملــديري تــشغيل الــسجون نظــموضــع وتنفيــذ برن

األمــم وأنــشئ فريــق خــرباء مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب . الــسجون وحراســها
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   و بيــساو-املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا  

 “جلنـة العدالـة والـسالم     ”  و “مانيتيـسي ” واملنظمـتني غـري احلكـوميتني        وزارة العـدل  و واجلرمية
)Comissao Justica e Paz (        إلجـراء حـصر لقـدرات مـوظفي الـسجون الـوطنيني واحتياجـاهتم

أبريـل فريـق محايـة يـضم أعـضاًء مـن برنـامج          / نيسان ١٧وإضافة إىل ذلك، أنشئ يف      . التدريبية
األمـم  مـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني واليونيـسيف ومكتـب            األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األ    

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   و بيــساو-املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا  
ــة ــاد األورويب و     واجلرميـ ــة واالحتـ ــصحة العامليـ ــة الـ ــاملي ومنظمـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــة  وبرنـ منظمـ

بـالن  ”ومنظمـة  ) Comissao Justica e Paz (“جلنـة العدالـة والـسالم   ”منظمـة  ، و“مانيتيسي”
، لتحديــد املــشكالت واالحتياجــات احليويــة لقطــاع الــسجون الــوطين وتنــسيق  “انترناشــيونال

  .االستجابات الضرورية
ــرة املــستعرضة، قامــت    - ٣٨ ــشأة يف مراكــز تيــسري اللجــوء إىل القــضاء األربعــة  ويف الفت  املن

ايل وتقين من برنامج األمم اإلمنائي، بتقدمي املعونـة         مناطق بيساو وكاشيو وأويو املنشأة بدعم م      
ــر مــن    ــة ألكث ــها لنــساء ٢٠، كــان قــضية ١ ٣٠٠واملــشورة واملعلومــات القانوني ــة من .  يف املائ

ووفــرت أيــضا دورات التوعيــة القانونيــة بــشأن حقــوق الطفــل وحقــوق املــرأة واملــساواة بــني     
معظـم  تعلق  يو.  مواطن ٤ ٠٠٠لية، ألكثر من    اجلنسني واالحتجاز غري القانوين والعدالة االنتقا     

 واإليــذاء الــيت جــرى تناوهلــا باألراضــي واملمتلكــات وقــانون العمــل واملــسائل العائليــة   القــضايا
  .والعنف العائلي

  
  تنسيق إصالح قطاع األمن  - جيم  

ــالتقرير،     - ٣٩ ــشمولة ب ــرة امل ــي اخلــاص مــشاورات  خــالل الفت ــد أجــرى ممثل  مــن  مــع العدي
 -حة الوطنيني والدوليني من أجل تيسري تنفيذ إصـالح القطـاع األمـين يف غينيـا        أصحاب املصل 

ــ. بيـــساو  الســـتعراض الـــدعم الـــدويل ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٥ يف اًوَعقَـــد اجتماعـ
  مــنإلصــالح القطــاع األمــين حبــضور شــركاء دولــيني يف جمــال إصــالح القطــاع األمــين ووفــد  

 بيـساو لكـي ينـاقش مـع         - كـان يـزور غينيـا        ب أفريقيـا  لـدول غـر    مفوضية اجلماعة االقتصادية  
املتعلقـة  الطريـق  السلطات الوطنية مشروع مذكرة التفاهم بشأن طرائق التنفيذ العملي خلارطـة         
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 اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان               الـيت أعـدهتا   بإصالح القطاع األمـين     
نـوفمرب، قـدَّم ممثلـي اخلـاص إحاطـة إىل رئـيس وزراء              / تشرين الثاين  ٢٩ويف  . بالربتغالية الناطقة

، وشـدَّد علـى احلاجـة       يـة التقاعد املعاشـات    الرأس األخضر يف بيساو بشأن وضع نظام صندوق       
 بغيـة احلفـاظ علـى زخـم عمليـة إصـالح       يـة  التقاعد املعاشـات  إىل دعم اجملتمع الدويل لـصندوق     

 مليــون دوالر ٤,٥باإلســهام مببلــغ ويف االجتمــاع، تعهــدت الــرأس األخــضر . القطــاع األمــين
  .ية التقاعد املعاشاتلصندوق

 يف تقـدمي الـدعم     بيـساو  -األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا        واستمر مكتب     - ٤٠
للسلطات الوطنية يف جهودها الراميـة إىل تنـسيق إصـالح القطـاع األمـين عـن طريـق املـشاركة               

ومـن خـالل مـشاركته يف فريـق عامـل تقـين       . القطاع األمينيف اآلليات الوطنية لتنسيق إصالح   
 املتعلقـة بقطـاع   جملموعة التـشريعات معين بإصالح القطاع األمين، قدَّم املكتب املساعدة التقنية        

وأسـهم املكتـب أيـضا يف       . يـة التقاعداملعاشـات   صـندوق    الدفاع والنظام الداخلي للجنة متابعـة     
  .امل املتعلق بإصالح القطاع األمينمواءمة اإلطار القانوين الوطين الش

 ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين٢٣ينــاير، أعلــن رئــيس الــوزراء أن / كــانون الثــاين٤ويف   - ٤١
بيد أن وفاة الـرئيس سـاهنا       .  إصالح القطاع األمين   يف إطار سيكون بداية تنفيذ عملية التسريح      

 للتـسريح، مبـا يف ذلـك حتديـد          راملقـر ينـاير أدت إىل تأجيـل اجلـدول الـزمين           / كانون الثاين  ٩يف  
ينـاير، زودت احلكومـة مكتـب       /ويف أواخر كـانون الثـاين     . األفراد الذين تنطبق عليهم الشروط    

 مرشـح مـن   ١٠٠ بالقائمة املعتمدة بـأول     بيساو -األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا        
 صــندوق فادة مــناالســت مرشــحا مــن العــسكريني ممــن تنطبــق علــيهم شــروط ١٤٢ الــشرطة و
ــةالتقاعداملعاشــات  ــدما        . ي ــضي ق ــدم إضــايف يف امل ــت أي تق ــك الوق ــذ ذل ــه مل حيــرز من ــد أن بي

  .التسريح بعملية
  

   األلغام إزالة اجلهود اإلنسانية يف جمال   -دال   
دولة طرف يف أفريقيا يف اتفاقيـة       عاشر  بيساو   - يناير، أصبحت غينيا  /يف كانون الثاين     - ٤٢ 

تعلـن عـن    وتـدمري تلـك األلغـام       األلغـام املـضادة لألفـراد        ختـزين وإنتـاج ونقـل       اسـتعمال و  حظر  
وكــان الــدعم . االتفاقيــة مبوجــب اللتزاماهتــا منــها وفــاًء تطهــري مجيــع منــاطق األلغــام املعروفــة،  

اإلمنــائي  ســيما الــدعم املقــدَّم مــن الربنــامج  الــدويل ذا أمهيــة حامســة يف حتقيــق هــذا اهلــدف، وال
وقـد جـرى مـسح      .  عامـاً  ١١ فتـرة تنفيـذ الربنـامج البالغـة          ىاحنة األخرى على مـد    واجلهات امل 

 مـن املـساحات امللغومـة أو املـشتبه يف خطورهتـا يف ســبع      كـم مربــع  ماليـني  ٥,٨يزيـد عـن     مـا 
 لغمـاً آخـر، ومـا يزيـد      ٣١٨  لغماً مضاداً لألفراد، و    ٣ ٧٢٤جرى تدمري حوايل     مناطق، بينما   

   .متفجر  جسم ١٨٢ ٠٠٠عن 
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رصــد حقــوق اإلنــسان واملــسائل اجلنــسانية ومحايتــها وتعزيزهــا وتعمــيم مراعاهتــا   -هاء   
   يف هذا اجملال  وبناء القدرات 

 علـى   ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٦يف أعقاب اهلجوم العـسكري الـذي ُشـنَّ يف              - ٤٣ 
ــشأ مكتــب    ترســانة  ــة، أن ــويل  النائــب أســلحة األركــان العام ــق لت ــة حتقي ــام جلن ــق يف الع  التحقي
 مـن املعـتقلني مبحاولـة تقـويض سـيادة           ١٦مـارس، ُوجَِّهـت اهتامـات إىل        /آذار  ٢ويف  . احلادث

وتتـوىل الـشرطة    . وهم بانتظار حماكمتهم يف الوقـت الـراهن       . إجرامية القانون، وتكوين عصابة    
مقتــل  ويف ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٢٧دابــو يف  القــضائية حاليــاً التحقيــق يف مقتــل يايــا 
  . مارس/ آذار١٨العسكرية يف  سامبا ديالو الرئيس السابق للمخابرات 

، تكتمــليف حــوادث العنــف الــسياسي الــيت مل    األخــرى وفيمــا يتعلــق بالتحقيقــات      - ٤٤ 
القتـل واإلتـالف   بارتكـاهبم ألعمـال   فرباير إىل ثالثة من املـشتبه  / شباط٢٤  ُوجَِّهت اهتامات يف  

الفريق أول تاغمي نا واي، رئيس أركان القوات املـسلحة، يف           غتيال  بامادية جسيمة،   جرائم  و
وفيمـا يتعلـق بقـضية الـرئيس        . وهم بانتظـار حماكمتـهم يف الوقـت الـراهن          .٢٠٠٩  مارس  /آذار

العام بعـد مـن االسـتماع إىل        النائب  ، مل ينته مكتب     ٢٠٠٩مارس  /آذار جواو برناردو فيريا يف     
 اخلارج، رغم إعراب مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم           املقيمني يف    نيالشهود الرئيسي 

بيـساو   - اإلمنائي عن استعدادمها لتحمل تكاليف سفر قضاة غينيا        بيساو والربنامج    - يف غينيا 
أي تطورات يف التحقيقات يف حادثي قتـل باسـريو          حتدث   وباإلضافة إىل ذلك، مل     . إىل لشبونة 

ــر احلكــم احمللــي الــ   ــو، وزي ــدر داب ــسا،  سابق، وهل ــران يف نائــب البروين ــان، يف حزي ــه /الربمل يوني
   . ٢٠١٠أبريل / نيسان١يف  ي وقع ذالنظام الدستوري الانتهاك ، ويف ٢٠٠٩

وخالل الفترة قيد االسـتعراض، قـدم مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف                       - ٤٥ 
وق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وبروتوكـول    واليونيسيف الدعم لنشر اتفاقية حقـ    بيساو   - غينيا

كمــا أســهم . والقــوانني املتعلقــة بتــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث واإلجتــار بالبــشر   مــابوتو، 
 دافـر ، ويف تـدريب أ    العـائلي النهائية ملشروع القـانون املتعلـق بـالعنف          الصياغة  وضع  املكتب يف   

  .ة القانونحبقوق اإلنسان وسياد شرطة النظام العام فيما يتعلق 
وبعــد إجــراء مــشاورات مستفيــضة، أقــر ممثلــو احلكومــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف      - ٤٦ 

فرباير السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة واإلنصاف بني اجلنسني، اليت أُِعدَّت بـدعم            /شباط  ٢٠
 املتحــدة بيــساو وصــندوق األمــم - األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا مــن مكتــب 

وقـدمت هيئـة   . إال أن جملس الوزراء مل يوافـق عليهـا بعـد      . املتحدة للمرأة  للسكان وهيئة األمم    
الـدعم للجنـة الربملانيـة املتخصـصة الـيت نظمـت مثـاين حلقـات عمـل                   األمم املتحدة للمرأة أيضاً     
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السـتماع  ومت تعليـق جلـسات ا     . العائليمكافحة العنف    استشارية إقليمية بشأن مشروع قانون      
   . أبريل/ نيسان١٢االنقالب يف  العامة بشأن مشروع القانون منذ وقوع 

ويف سياق التحـضري لالنتخابـات الرئاسـية، قـدم مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء                - ٤٧ 
بيساو وهيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم للمنتدى السياسي للمرأة يف وضـع             - غينيا السالم يف   

. بيـساو وتطلعاهتـا فيمـا يتعلـق باالنتخابـات      - احتياجـات املـرأة يف غينيـا     بـشأن  إعالن سياسي 
مـــارس أثنـــاء / آذار٩إمجـــايل تـــسعة مرشـــحني للرئاســـة يف  وقـــام بتوقيـــع اإلعـــالن ســـبعة مـــن 
النتخابــات يف الوطنيــة للجنــة الأيــضاً مــع  وتعــاون املنتــدى . االحتفــاالت بــاليوم الــدويل للمــرأة

  .الناخبني يف إطار برنامج تثقيف موجهة للمرأة دة وضع ونشر رسائل حمد
جمموعــة متنوعــة مــن  وقــوع أبريــل عــن / نيــسان١٢وأســفر االنقــالب الــذي وقــع يف     - ٤٨ 

اإلنــسان، مــن بينــها االعتقــاالت غــري القانونيــة والتعــسفية، وأعمــال النــهب  انتــهاكات حقــوق 
ــة    ــالف ممتلكــات الدول ــة   واملمتلكــات اخلاصــة، واضــطهاد األ   وإت ــسابقني يف احلكوم ــضاء ال ع

االعتقــال واالحتجــاز، وانتــهاك احلقــوق يف حريــة   واملؤســسات الوطنيــة، وســوء املعاملــة أثنــاء  
   . موظفي اخلدمة املدنية دون وجه حق التنقل والتعبري والتجمع واالجتماع السلميني، وفَْصل 

  
ــار غــري املــ       -واو    ــة إىل مكافحــة االجت ــة الرامي ــود الوطني ــم اجله شروع باملخــدرات دع

  واالجتار بالبشر واجلرمية املنظمة 
قــام املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، يرافقــه ممثلــي     - ٤٩ 

ــا   اخلــاص املعــين   ــارة غيني ــا، بزي ــرب أفريقي ــساو يف  - بغ ــشرين األول٢٧بي ــوبر / ت  ٢٠١١أكت
 باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة    االجتـار زامها مبكافحـة  املتحدة والت  هبدف إعادة تأكيد دعم األمم      

افتتح املدير التنفيذي االجتماع األول يف بيـساو للجنـة           وأثناء الزيارة،   . العابرة للحدود الوطنية  
   . أفريقيا االستشارية للربامج التابعة ملبادرة ساحل غرب 

 ٢٠١١  ديـسمرب   /نون األول كـا  ٩إىل  نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ن  موأجريت يف الفترة       - ٥٠ 
ألفـراد   املـرور علـى الطـرق وفنـون الـدفاع           تنظـيم حركـة     ثالث دورات تدريبيـة جتريبيـة بـشأن         
 بـدعم مـن حكومـة الربازيـل ومكتـب األمـم             ، متدرباً ٧٠الشرطة واستخبارات الدولة، لفائدة     

  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  
ــرة مــن     - ٥١  ــة    /ط شــبا٢١ إىل ١٥ويف الفت ــة الوطني ــة واألمان ــر، قامــت وزارة الداخلي فرباي

اإليـدز، بوضـع وتنفيـذ محلـة توعيـة بـشأن            /مكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية       املسؤولة عن   
من مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومكتـب األمـم                تعاطي املخدرات، بدعم    

او والربنـامج اإلمنـائي وبرنـامج متطـوعي األمـم           بيـس  - غينيـا  املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف         
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 مـن املـستفيدين،     ٧ ١٧٢وتواصـلت احلملـة مـع        . املتحدة وصندوق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      
   . من النساء٣ ٣٧٥من بينهم 

  
   دعم أعمال جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم  -زاي   

ــلاجتمعــت اللجنــة التوجيهيــة املــشتركة    - ٥٢  بنــاء الــسالم ثــالث مــرات  لوطين لــصندوق ال
 ماليـني دوالر يهـدف      ٥الفترة املشمولة بالتقرير، ووافقت على برنامج مشترك بتكلفـة           خالل  

، وعلــى خطــط لتنفيــذ برنــاجمني مــشتركني بتكلفــة  اإليــراداتإىل تعزيــز فــرص العمــل وتوليــد  
ويف . والعدالـة  اخلي  األمـن الـد   نظـامي   ماليني دوالر دعماً إلصالح القطاع األمين وتعزيز         ١٠  

الـسالم   فرباير، وقَّعت األمم املتحدة واحلكومة اتفـاق منحـة يف إطـار صـندوق بنـاء                 / شباط ١٠
ــدره   ــغ ق ــدعم إصــالح  ٢ ٨٠٣ ٧٣٨لتخــصيص مبل القطــاع األمــين وإعــادة إدمــاج     دوالراً ل

املائــة مــن  يف ٤٠وقــدرها  ومت حتويــل الــشرحية األوىل . األفــراد املــسرحني اجتماعيــاً واقتــصادياً
  .فرباير/ شباط٢٥املنحة إىل احلكومة يف 

ــا   وفربايــر، / شــباط١٤ويف   - ٥٣  ــه رئــيس تــشكيلة غيني بيــساو  - يف أعقــاب طلــب تقــدم ب
على التـربع حبـوايل     باملوافقة  لالنتخابات الرئاسية، تكرمت الدول األعضاء       لزيادة الدعم املقدم    

ــامــايو، عقــد رئــيس تــ / أيــار١١ويف .  ماليــني دوالر٨ بيــساو اجتماعــاً هبــدف   - شكيلة غيني
بيــساو علــى أفــضل وجــه يف   - تــدعم غينيــاللتــشكيلة اهبــا أن تقــوم حتديــد الــسبل الــيت ميكــن   

ــذي    ــاب االنقــالب ال ــع يف  أعق ــسان١٢وق ــلأ/ ني ــى   . بري ــاش عل ــز النق ــرز وتركَّ التطــورات أب
بيـساو،   - لَج بْعـد يف غينيـا     وحتـديات بنـاء الـسالم الـيت مل ُتَعـا           السياسية واألمنيـة واالقتـصادية،      

ومكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وال       مثل إصـالح القطـاع األمـين، وتنـشيط االقتـصاد،           
  .سيما االجتار باملخدرات

بيساو للحصول علـى دعـم دويل، عقـد     - ويف أعقاب طلب تقدمت به حكومة غينيا        - ٥٤ 
بيـساو   - يونيـه، ملناقـشة الوضـع يف غينيـا       /ن حزيرا ٥يف  هلا  اجتماعاً غري رمسي     التشكيلة  رئيس  

ــور   ىل إحاطــة إواالســتماع  ــوميز جوني ــدمها كــارلوس غ ــوع   ق ــوزراء املخل ــيس ال وخــالل . رئ
 بيــساو ال تفــي -أن الترتيبــات االنتقاليــة يف غينيــا إىل  االجتمــاع، أشــار عــدد مــن املــشاركني  

بـالقوة،   االسـتيالء علـى الـسلطة       ءإزامطلقـاً   مبتطلبات الـشرعية، وال متتثـل ملبـدأ عـدم التـسامح             
.  بيـساو  -يف غينيـا     تفضي إىل حتقيق االستقرار إذ أهنـا تـستبعد احلـزب الـسياسي الرئيـسي                 وال

 -بغينيــا  يونيــه، خــالل الــدورة العاملــة التاســعة لفريــق االتــصال الــدويل املعــين  / حزيــران٧ويف 
، دعـا فيـه مجيـع الـشركاء         هـا  بامس بيانـاً التـشكيلة    يف أبيدجان، أصـدر رئـيس        اليت عقدت بيساو  

الرئيـسيني إىل االتفـاق علـى اسـتراتيجية مـشتركة هتـدف إىل التـصدي لتحـديات بنـاء                    الدوليني  
   .بيساو، وإىل معاجلة األسباب اجلذرية لألزمة الراهنة - األبعاد يف غينيا السالم املتعددة 
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ء الـسالم علـى ختـصيص      أبريل، وافق مكتـب دعـم بنـا       / نيسان ١٢ويف أعقاب انقالب      - ٥٥
 دوالر لتمكينــها مــن توزيــع البــذور علــى  ٣٩٠ ٠٠٠اعتمــاد ملنظمــة األغذيــة والزراعــة مببلــغ  

وسيـساهم هـذا التـدخل يف      .  أسرة معيشية يف املناطق الريفية اليت يعول معظمها نـساء          ٨ ٠٠٠
  .استقرار اجملتمعات احمللية بتحسني أموال السكان املستفيدين

  
   إلقليمي والشراكات وتعبئة املوارد التعاون ا  -حاء   

نــوفمرب، أعلــن االحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا عــن / تــشرين الثــاين٢٨يف   - ٥٦ 
بيـساو،   - حلكومـة غينيـا   ) مليـوين دوالر  (من فرنكـات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة           صرف بليون   

تيــودورو ب ى ممثلــي اخلــاص ديــسمرب، التقــ/ كــانون األول٩ويف . لــدعم إصــالح القطــاع األمــين 
رئيس غينيا االسـتوائية، بـصفته رئيـساً لالحتـاد األفريقـي، ملناقـشة سـبل                 أوبيانغ نغوميا مباسوغو  

االحتاد األفريقي من أجل تنفيـذ صـندوق املعاشـات التقاعديـة وغـريه               تعزيز الدعم الذي يقدمه     
وأعـرب الـرئيس أوبيـانغ      . لبلـد إصـالح القطـاع األمـين يف ا        من املشاريع ذات األولوية يف إطار       

 بيساو، على هـامش مـؤمتر قمـة         -املوارد لصاحل غينيا     نغوميا عن استعداده لتنظيم مناسبة لتعبئة       
   .٢٠١٢  يناير / يف كانون الثايناألفريقياالحتاد 

 وزيــر العالقــات اخلارجيــة األنغــويل ماقــينــاير، /ويف األســبوع األول مــن كــانون الثــاين  - ٥٧ 
، وللــدعوة إىل تنــسيق الغــاين والنــيجرييإلجــراء مــشاورات مــع نظرييــه   را وأبوجــا أكــبزيــارة 

بالربتغالية واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واألمـم     اجلهود بني جمموعة البلدان الناطقة     
وقــد قــام وزيــر الــدفاع .  بيــساو-االســتقرار يف غينيــا  املتحــدة، هبــدف التعجيــل بعمليــة حتقيــق 

ينـاير، بتوقيـع اتفـاق    / كـانون الثـاين    ٨   إىل   ٥ بيساو يف الفترة من      - أثناء زيارته لغينيا     األنغويل،
 ألغــراض حتــسني   مليــون دوالر١٦,٥و لتقــدمي مبلــغ   بيــسا-مــع وزيــر االقتــصاد يف غينيــا    
   . األوضاع يف الثكنات العسكرية

 األفريقـي  االحتـاد    ينـاير، ُعِقـد اجتمـاع علـى هـامش مـؤمتر قمـة             / كانون الثاين  ٣٠ويف    - ٥٨ 
وأكـد رئـيس    .  بيـساو، برئاسـة رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي            -لـصاحل غينيـا      لتعبئة املـوارد    

ــاء الـــشركاء علـــى  التـــشكيلة   بيـــساو يف التغلـــب علـــى  -التـــزامهم بـــدعم غينيـــا  ضـــرورة بقـ
ركاء ويف االجتماع، كـرر شـ    . والتنمية يواجهها من حتديات متعددة يف سبيل حتقيق السالم          ما

واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب       بيساو، مبن فيهم جمموعة البلدان الناطقة بالربتغاليـة    -غينيا  
ــا   ويف االجتمــاع، . بيــساو  - أفريقيــا واالحتــاد األورويب واألمــم املتحــدة، تأكيــد دعمهــم لغيني

ــغ       ــا أهنــا أودعــت مبل ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــون ٢٣أكــدت اجلماعــة االقت دوالر مــن   ملي
الـصياغة  وضـع   والرات الواليات املتحدة يف حساب مؤقـت يف بيـساو، سيـصبح متاحـاً بعـد                 د

 بيـساو واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا             -ذكرة التفاهم بني حكومة غينيـا       مل النهائية  
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ــة   ــة بالربتغاليــ ــدان الناطقــ ــة البلــ ــع عل وجمموعــ ــاوالتوقيــ ــذكرة  اآلنوحــــىت . يهــ ــع مــ ، مل توقَّــ
   .رةاملذكو التفاهم

  
   حتقيق التكامل يف خطة العمل االستراتيجية املشتركة ملنظومة األمم املتحدة   -طاء   

ــر        / شــباط٢٢يف    - ٥٩  ــن األط ــاراً م ــم املتحــدة إط ــة األم ــة ومنظوم ــت احلكوم ــر، وقََّع فرباي
، يـوفر اسـتجابة متـسقة       ٢٠١٧ولغايـة    ٢٠١٣من  املتكاملة لألمم املتحدة للفترة      االستراتيجية  

  .ستراتيجية احلد من الفقر الورقة الوطنية الثانيةالويات الواردة يف لألول
وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، قــام فريــق األمــم املتحــدة القطــري ومكتــب األمــم        - ٦٠ 

 بيـساو بإعـداد تقريـر سـنوي عـن حالـة تنفيـذ خطـة                -لبنـاء الـسالم يف غينيـا         املتحدة املتكامـل    
 تيــسلط الــضوء علــى التقــدم احملــرز والتحــديات الــيت جــر     عملــهما االســتراتيجية املــشتركة، 

السياسية والعسكرية اليت جـرت يف النـصف األول          وأشار التقرير إىل أن التطورات      . مواجهتها
الـربامج واألنـشطة املقـررة، ممـا أثـر بالتـايل         تسببت يف إبطاء معدل تنفيذ مجيـع    ٢٠١٢من عام   

   . ٢٠١٢ يف عام تأثرياً كبرياً على اإلجنازات احملققة
  

  اإلعالم   -ياء   
كما ورد يف تقريري اخلاص، فرض اجمللـس العـسكري، بعـد االنقـالب الـذي وقـع يف                 - ٦١ 
ويف أعقـاب   . أبريل، قيوداً عديدة على حرية اإلعالم وعلى حريـة التعـبري والتجمـع            / نيسان ١٢  

هــا مــن االنتــهاكات ذه االنتــهاكات وغريهبــ ‘مراســلون بــال حــدود’نــددت منظمــة  االنقــالب، 
على املعلومات، مبا يف ذلك التهديدات اليت يتعـرض هلـا الـصحفيون         اخلطرية للحق يف احلصول     

وسـائل اإلعـالم، وحثـت اجمللـس العـسكري علـى رد حـق                والتعتيم على األخبار والرقابة علـى       
   . األنباء حبريةنقل وسائل اإلعالم يف 

 برناجمــاً ١٨ أنــتج فريــق األمــم املتحــدة لالتــصاالت وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  - ٦٢ 
احلوار واملصاحلة، واحترام حقوق اإلنسان واملـسائل اجلنـسانية وتعزيزهـا، والتنميـة،              إذاعياً عن   

   .اإلمنائية لأللفية مبا يف ذلك األهداف 
  

   مالحظات   -رابعاً   
يــة والدوليــة لــدعم  أبريــل انتكاســة خطــرية للجهــود الوطن / نيــسان ١٢كــان انقــالب   - ٦٣

فيـه  يف وقـت بـدأ   االنقـالب  حـدث ذلـك    وقـد   .  بيـساو  - السالم واالستقرار والتنمية يف غينيـا     
 سـوى  ةلحكومـة املخلوعـ  قـد بقـي ل   مل يكـن    وظهر عالمـات علـى االنتعـاش االقتـصادي          يالبلد  

 هرد فعلـ  لـ أثـين علـى اجملتمـع الـدويل         وعلـى الـرغم مـن أنـين         . اواليتـه فتـرة   كمال  إلسبعة أشهر   
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، ودعـم العـودة     ةغـري دسـتوري    بـصورة     بيساو - ستيالء على السلطة يف غينيا    االدانة  بإباإلمجاع  
 هاألخـذ لدول غرب أفريقيـا     اجلماعة االقتصادية   على  الكاملة إىل احلكم الدستوري يف البلد، و      

ــادرة  ــام هنــاك حاجــة ملحــة إىل  فــإن حــل ســلمي لألزمــة،  التوصــل إىل  مــن أجــلزمــام املب قي
جـل  أمـن  و. التفـاق علـى اسـتجابة منـسقة للتطـورات يف البلـد         بااإلقليميني والدوليني   الشركاء  

بـذل جهـود     ب بيـساو  - مجيـع الـشركاء يف غينيـا         قيـام احلياة الطبيعية إىل البلد، ال بـد مـن          عودة  
لعمل معا لوضع استجابة موحـدة للمـشاكل الـيت تواجـه البلـد، وال سـيما يف اسـتعادة النظـام                      ل

 ).٢٠١٢ (٢٠٤٨قرار جملس األمن وكامل وفعال مبا يتفق  بشكلالدستوري 

القـادة الـسياسيني    عـدم قيـام      ، بيساو - يف جذر دورة عدم االستقرار يف غينيا      ويكمن    - ٦٤
بــدال مــن و. حــوار جــدي وحقيقــي يهــدف إىل حتقيــق املــصاحلة الوطنيــة بــإجراء والعــسكريني 

بــدو عميــق اجلــذور يف الثقافــة    علــى مــا ي اللجــوء إىل القــوة ألغــراض سياســية    كــان ذلــك، 
ــسياسية ــوطني  إين و. ال ــصلحة ال ــق   نيأحــث أصــحاب امل ــسري يف طري ــى ال ــأى ب عل ــد عــن  ين البل

مـن أجـل    و. نظـام دميقراطـي   إحـالل   حنـو   ويتجـه   غـري دسـتوري     االستيالء على السلطة بـشكل      
أن يكـون هنـاك حـوار حقيقـي وطـين شـامل يهـدف إىل إجيـاد حلـول           ال بـد مـن      حتقيق ذلـك،    

 . عليها للمشاكل اليت تواجه البلدمتفق

عمـال  األ بيساو إىل قائمـة طويلـة مـن          - يف غينيا األخري  االنقالب العسكري   ويضاف    - ٦٥
سد ثقافــة العنــف جتــ الــيت، و٢٠٠٩ارتكبــت منــذ عــام الــيت دســتورية القانونيــة أو غــري الغــري 

 بيـساو هـدفا     - غينيـا االسـتقرار الـسياسي يف      سـيظل   و.  يف البلد  ةواإلفالت من العقاب السائد   
اجلهـود  مل تثمـر   حـىت اآلن،    و. اإلفالت من العقـاب مـن اجملتمـع       استئصال  بعيد املنال إذا مل يتم      

وشــفافة وفعالــة، مبــا يتفــق مــع املعــايري الدوليــة، يف  موثوقــة إجــراء حتقيقــات كفالــة الراميــة إىل 
 األحـــداث ويف، ٢٠٠٩ هيونيـــ/حزيـــرانمـــارس و/الـــسياسية الـــيت وقعـــت يف آذاراالغتيـــاالت 
كــانون  ٢٦يف الــذي وقــع   احلــادث يف، و٢٠١٠أبريــل /نيــسان ١الــيت جــرت يف  العــسكرية 

ديــسمرب /كــانون األول ٢٧جــرائم القتــل الــيت وقعــت يف  ، فــضال عــن ٢٠١١ديــسمرب /األول
أي  األعمـال اإلجراميـة       تلـك  مارس، وحماكمة املسؤولني عـن ارتكـاب      / آذار ١٨يف   و ٢٠١١

ــارات املمكنــة لتــسهيل ودعــم     مــستعدة املتحــدة األمــم وإن . شــيء يــذكر  الستكــشاف اخلي
 .بريلأ/نيسان ١٢التحقيقات وحماكمة املسؤولني عن هذه األحداث، مبا يف ذلك انقالب 

بـشأن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيـذ قـرار جملـس األمـن         يف  وقد أثرت األزمـة الراهنـة أيـضا           - ٦٦
ــن   ــسالم واألم ــرأة وال ــرب . امل ــاء وزارة شــؤون املــ  ويعت ــاعي   إلغ رأة واألســرة والتماســك االجتم

ومكافحة الفقر يف جملـس الـوزراء االنتقـايل احلـايل نكـسة كـبرية للتقـدم احملـرز يف وضـع إطـار                         
حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني، وخاصـة فيمـا يتعلـق باعتمـاد وتنفيـذ سياسـة                    إىل  قانوين للـسعي    
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هــود الوطنيــة، وخــصوصا  اجلوإنــين أؤيــد. التــشاور علــى نطــاق واســعبجنــسانية وطنيــة فعالــة 
يف البلد، للضغط من أجل اعتمـاد هـذه   املرأة لدفاع عن الرئيسية لماعات اجلهود اليت تبذهلا اجل   

 .هاالسياسة وتنفيذ

من األمهية مبكـان أن     و.  بيساو نتيجة لالنقالب   - وقد ساءت احلالة اإلنسانية يف غينيا       - ٦٧
.  بيـساو  - الحتياجات امللحـة لـشعب غينيـا       ا تلبيةن بطريقة مناسبة ل   والشركاء الدولي يستجيب  

ترمـي  بـسخاء يف األنـشطة الـيت        سـامهوا بالفعـل     يف هذا الصدد، أثين على الشركاء الذين        وإنين  
 .إىل حتسني ظروف السكان األكثر ضعفا

عـادة   بيساو حاليا علـى إ  - ويعمل مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا          - ٦٨
 يف ظــل انقــالب ٢٠١٣ و ٢٠١٢لعــامي  قطــاع األمــينالإصــالح ه املتعلقــة بياتــالنظــر يف أولو

ــة بــشكل وثيــق مــع  ســتعمل يف هــذا الــصدد، و. أبريــل والتطــورات الالحقــة /نيــسان ١٢ البعث
، مبـا يف ذلـك    يف عمليـة إصـالح القطـاع األمـين     أصحاب املصلحة الوطنيني والشركاء الدوليني    

 الــدفاع قطاعــاتصــالحات يف اإللتوضــيح خطــط تنفيــذ   بعثــة اجلماعــة االقتــصادية يف بيــساو 
الطريــق املتعلقــة بإصــالح القطــاع األمــين الــيت أعــدهتا   واألمــن والعدالــة، مبــا يف ذلــك خارطــة   
اعتمـدهتا حكومـة    والناطقة بالربتغاليـة    البلدان  جمموعة  و اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    

 االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا       لربتغاليـة واجلماعـة      الناطقة با  البلدان بيساو، وجمموعة    - غينيا
 .٢٠١١يف عام 

أدى و.  زادت  قـد  أنـشطة هتريـب املخـدرات     ذُكر أن   أبريل،  /نيسان ١٢منذ انقالب   و  - ٦٩
إتاحـة   وني إىل حد كـبري  انوقدرة وكاالت إنفاذ الق   إىل إضعاف   الوضع السياسي اهلش يف البلد      

أدعـو اجملتمـع الـدويل      إين  و. وطنيـة واالجتـار باملخـدرات     فرصة لتكثيف اجلرميـة املنظمـة عـرب ال        ال
 هـذه الظـاهرة مـن خـالل الـدعم املـايل واللوجـسيت والتـشغيلي            ملكافحـة   لدعم اجلهـود املبذولـة      

ذا أن يظــل ملتزمــا بالتــصدي هلــجيــب علــى اجملتمــع الــدويل و. وفيمــا يتعلــق باهلياكــل األساســية
 .قصدأيضا يف بلدان املنشأ والعبور وامل، ولكن  فحسب بيساو- التهديد، ليس يف غينيا

 - إنـين أود أن أشـيد مبـوظفي مكتـب األمــم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيــا        و  - ٧٠
 اخلـاص، وكامـل فريـق األمـم املتحـدة القطـري،             يقيادة السيد جوزيـف موتابوبـا، ممثلـ       ب بيساو

 وغريهـا مـن الـشركاء، ملواصـلة     الوطنية والدولية واملنظمات غري احلكوميـة  باملنظمات  وكذلك  
  . بيساو- إسهامها يف جهود بناء السالم يف غينيا
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