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

    
  مقدمة  -أوال   

ذي جــدد اجمللــس ، الــ)٢٠١١ (٢٠٣٠هــذا التقريــر مقــدٌم عمــال بقــرار جملــس األمــن   - ١
 بيـساو وطلـب إيلّ تقـدمي    -مبوجبه والية مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا              

 بيساو، وعـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ القـرار وواليـة               -تقرير كل ستة أشهر عن احلالة يف غينيا         
ــذ تقــدمي تقريــ     . املكتــب ــيت طــرأت من ــسية ال ــر التطــورات الرئي ري املــؤرخ ويغطــي هــذا التقري

ــوز ١٧ ــه /مت ــرار    ). S/2012/554 (٢٠١٢يولي ــذ الق ــصلة بتنفي ــات ذات ال ــرد املعلوم  ٢٠٤٨وت
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٧و  ) S/2012/704(سبتمرب  / أيلول ١٢يف تقريري املؤرخني    ) ٢٠١٢(

٢٠١٢) S/2012/887.(  
  

   بيساو-التطورات الرئيسية يف غينيا   -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

ــسياسي      - ٢ ــد االســتعراض إجــراء مفاوضــات بــني األحــزاب ال ــرة قي ــة شــهدت الفت ة املمثل
الربملان والرئيس االنتقايل، وهو ما بعث األمـل يف التوصـل إىل ترتيـب سياسـي أكثـر مشـوال                     يف

غري أن ذلك األمـل تبـدد بـسبب التـدهور األمـين اخلطـري               . يؤدي إىل استعادة النظام الدستوري    
ت سيمة لـسيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان اللـذين أعقبـا األحـداث الـيت وقعـ                 واالنتهاكات اجلـ  

  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢١منطقة قاعدة بيساالنكا اجلوية يف بيساو يف  يف

 
  

 .٢٠١٣يناير / الثاينكانون ٢١ أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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ــاين ٢٠ويف   - ٣ ــشرين الث ــة       / ت ــد والي ــى متدي ــان باإلمجــاع عل ــضاء الربمل ــق أع ــوفمرب، واف ن
 اعتمــاد ميثــاق )أ(ص علــى مجلــة أمــور، منــها ى قــرار يــنوصــادقوا أيــضا علــ. اجلمعيــة الوطنيــة

االنتقال السياسي واالتفاق السياسي اللذين وقع عليهما اجمللس العـسكري وسـبعة عـشر حزبـا      
إنـشاء   )ب(مـايو، علـى التـوايل، رهنـا بإدخـال تنقيحـات عليهمـا؛               / أيار ١٨ و   ١٦سياسياً يف   

لنظـام احلكـم يكـون      االنتقـايل   يثـاق   ملاجلنة برملانية الستعراض الوثيقتني السالفيت الذكر وصوغ        
 طلب تقدمي اللجنة الربملانية تقريرهـا       )ج(مبثابة اإلطار اجلديد إلعادة إرساء النظام الدستوري؛        

ــة، وذلــك      ــة الوطني ــة للجمعي ــسة العام ــشائها  ٣٠يف غــضون وتوصــياهتا إىل اجلل ــن إن ــا م .  يوم
نوفمرب، برئاسة احلزب األفريقـي     /ثاين تشرين ال  ٢٣أنشأ رئيس الربملان اللجنة املذكورة يف        وقد

 عضوا اختريوا مـن مجيـع األحـزاب         ١١وتضم اللجنة   . لتحقيق استقالل غينيا والرأس األخضر    
ودعـت اللجنـة إىل املـشاورات       .  مستشارين قانونيني وموظفني إداريـني     ٥و  املمثلة يف الربملان،    

. دين واملؤســـسة العـــسكريةع املـــ حزبـــا، واجملتمـــ٣٧األحـــزاَب الـــسياسية يف البلـــد، وعـــددها 
 الـصيغة األوىل  أهنـا سـتقدم    الـدوليني    ، أبلغت اللجنة الشركاء   ٢٠١٣ يناير/كانون الثاين  ٩ ويف
ينـاير ملواصـلة التـشاور بـشأهنا قبـل          / هنايـة كـانون الثـاين       قبـل  لنظـام احلكـم   النتقـايل   يثـاق ا  املمن  

ديـسمرب، انتخـب الربملـان       /ل كـانون األو   ٥ويف  . عرضها على اجللسة العامة للجمعية الوطنيـة      
القاضي روي نينيه، الذي رشـحه احلـزب األفريقـي لتحقيـق اسـتقالل غينيـا والـرأس األخـضر،            

  .رئيسا للجنة الوطنية لالنتخابات، والقاضي باولو ساهنا رئيسا للمحكمة العليا
ــة         - ٤ ــيت اختــذهتا اجلمعي ــدابري ال ــذه الت ــا هب ــسياسية عموم ــة ال ــد رحبــت اجلهــات الفاعل  وق

وطعـن  . الوطنية، باستثناء منتدى األحزاب السياسية، الذي يدعم الترتيبـات االنتقاليـة الـسارية            
ــوثيقتني اإل    ــة باســتعراض ال ــة املعني ــة الربملاني ــشاء اللجن ــة  املنتــدى يف إن ــة االنتقالي طــاريتني للعملي

 قـد ُحلـت   ويبـدو أن هـذه املـسألة    . انتخاب القاضي نينيه رئيـسا للجنـة االنتخابيـة الوطنيـة           ويف
ــد يف   يف ــاع ُعق ــانون األول١٧اجتم ــايل   / ك ــرئيس االنتق ــسمرب، وضــّم ال ــدى  دي ــضاء املنت  وأع
ــسكر    و ــة واملؤســسة الع ــة الوطني ــة واجلمعي ــة االنتقالي ــه اســتقال   . يةاحلكوم ولكــن القاضــي نيني
ات القائمة قـد جتعـل   ديسمرب، معترباً أن اخلالف/ كانون األول  ٢٤منصبه، يف رسالة مؤرخة      من
  .وليه رئاسة اللجنة مصدرا لعدم االستقرار تمن
ــالتقرير، انتخــب احلــزب اجلمهــوري لتحقيــق االســتقالل      - ٥ ويف أثنــاء الفتــرة املــشمولة ب

مــاعي ألبريتــو نامبيــا رئيــسا    اختــار حــزب التجديــد االجت  ووالتنميــة أفونــسو يت زعيمــا لــه،    
  .أعقاب سحب ترشيح الرئيس السابق، كومبا ياال يف له
ديـــسمرب، أصــدر احلـــزب األفريقــي لتحقيـــق اســتقالل غينيـــا    / كــانون األول ١٧ويف   - ٦

والرأس األخضر ورقة سياسـات بـشأن االنتقـال الـسياسي، شـدد فيهـا علـى مجلـة أمـور، منـها             
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أمهية االنتهاء من وضع خارطة للدوائر االنتخابية وحتديث سـجل النـاخبني يـدوياً أو بيومتريـاً،             
زمين احملدد بـاثين عشر شهرا والذي وضع بالتعاون مـع اجلماعـة            وذلك لكفالة احترام اإلطار ال    
وأعـرب احلـزب عـن اسـتعداده لتمديـد الفتـرة االنتقاليـة لفتـرة                . االقتصادية لدول غرب أفريقيا   

أقـــصاها ســـتة أشـــهر إن لـــزم األمـــر، طاملـــا كـــان هنـــاك إطـــار زمـــين حمـــدد وواقعـــي إلجـــراء  
ار حقيقـــي مـــن أجـــل إعـــادة إرســـاء النظـــام  والتـــزم احلـــزب بـــاالخنراط يف حـــو. االنتخابـــات

ــق يف مج    ــشاء حمكمــة خاصــة للتحقي ــيت   الدســتوري ودعــا إىل إن ــسياسي ال ــضايا العنــف ال ــع ق ي
 إجـراء حـوار     )أ(: ويف اخلتام، ذكـر احلـزب أن حـل األزمـة يقتـضي مـا يلـي                . يبت فيها بعد   مل

 مواءمـة مواقـف     )ج(تنبثـق عـن الربملـان؛         تشكيل حكومة واسعة التمثيل    )ب(شامل للجميع؛   
  . إقامة حوار بني السلطات الوطنية وممثلي اجملتمع الدويل)د(الشركاء الدوليني؛ 

. واستمرت حوادث االنتهاك اجلسيم حلقوق اإلنسان خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             - ٧
ديسمرب، تعرض خوسـيه كـارلوس ماسـيدو، وهـو نائـب برملـاين سـابق                / كانون األول  ٢١ففي  

ــا     ينتمــي إىل ا ــضرب واالعتق ــرأس األخــضر، لل ــا وال ــق اســتقالل غيني ل حلــزب األفريقــي لتحقي
قبل أفراد عسكريني يف مانسابا، مبنطقة أويو، الهتـام اجلـيش لـه بالتـآمر مـع رئـيس الـوزراء                      من

يتلقى منـذ   ويزعم أن السيد ماسيدو     . املقال كارلوس غوميس جونيور على التخطيط النقالب      
ديـــسمرب، قـــام أفـــراد / كـــانون األول٢٢ويف . اجلـــيش باغتيالـــهاإلفـــراج عنـــه، هتديـــدات مـــن 

ومل يـتم   . عسكريون وحراس مدنيون بضرب املدعي العام السابق إدموندو منـديس يف كاشـيو            
ديــسمرب، أدان ممثــل اجلماعــة  / كــانون األول٢٦ويف . التحقيــق يف هــاتني القــضيتني حــىت اآلن 

ب بــه للتحــري عــن املوضــوع، هــذه     االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، لــدى اتــصال املكتــ      
. االنتهاكات وشدد علـى ضـرورة أن يعمـل الـشركاء معـا ملنـع تكـرار أعمـال مـن هـذا القبيـل                    

ديــسمرب، ذكــر املتحــدث العــسكري خــالل مــؤمتر صــحفي أن اجلــيش  / كــانون األول٢٧ ويف
ة  ملناهضة انتهاكات حقوق اإلنـسان وحتـسني صـور         ٢٠١٣ يف عام    سيعزز احلوار مع املواطنني   

  .القوات املسلحة
ــه         - ٨ ــذي وجه ــايل، يف اخلطــاب ال ــرئيس االنتق ــادجو، ال ــك، عــرض هنام ويف غــضون ذل

ديــسمرب، مبناســبة حلــول العــام اجلديــد، تقييمــاً إجيابيــاً لألشــهر   / كــانون األول٣١للــشعب يف 
ع يـضاً خطتـه الراميـة إىل الـشرو     وعـرض أ  . الثمانية اليت مرت منذ بـدء تنفيـذ العمليـة االنتقاليـة           

ــى ن      اخوضــع  يف ــشاورات عل ــى إجــراء م ــوم عل ــصاحلة تق ــق امل ــق لتحقي ــد  رطــة طري طــاق البل
الــسكان، مبــن فــيهم مهــاجرو الــشتات، وذلــك مــن خــالل إجــراء حــوار مفتــوح وصــريح    مــع

وأعــرب كــذلك عــن التزامــه والتــزام اجلمعيــة الوطنيــة واحلكومــة االنتقاليــة    . وشــامل للجميــع
  .رئاسية على النحو املنصوص عليه يف امليثاق االنتقايلبإجراء االنتخابات التشريعية وال
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  االنتخابات  -باء   
ديسمرب، أقرت اجلمعية الوطنية مشروع تعـديل لقـانون تـسجيل           / كانون األول  ١٣يف    - ٩

ــا         ــها وتوجيهه ــة برمت ــة االنتخابي ــة تنظــيم العملي ــة الوطني ــة االنتخابي ــب إىل اللجن ــاخبني يطل الن
 كـانون   ١٩ويف  .  القانون أيضاً بتـسجيل النـاخبني يـدوياً وبيومتريـاً          ويسمح. وتنفيذها وإدارهتا 

ديــسمرب، أبلغــت األمانــة التنفيذيــة للجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بعثــة تقيــيم مــشتركة بــني /األول
االحتاد األفريقي وجمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                

واألمـــم املتحـــدة بـــأن االنتخابـــات مل يعـــد مـــن املمكـــن عمليـــاً إجراؤهـــا   واالحتـــاد األورويب 
 بسبب التأخري واالفتقار إىل املوارد املالية وعدم اتضاح كيفيـة حتـديث             ٢٠١٣أبريل  /نيسان يف

  .سجل الناخبني الوطين
  

  التطورات يف القطاع األمين وسيادة القانون  - جيم  
ــسيطرة والرقا    - ١٠ ــدام ال ــدخل     أدى اســتمرار انع ــسلحة إىل ت ــوات امل ــى الق ــدنيتني عل ــة امل ب

وممـا يـدل علـى هـذا     . اجليش بصورة منهجية يف العملية الـسياسية ويف إدارة مؤسـسات الدولـة            
. لبيانــات العامـة الــيت يــصدرها الواقـع مــشاركةُ اجلـيش بكثــرة يف اجتماعــات جملـس الــوزراء وا   

ة، اللـواء سلـستينو كارفـاهلو، جمـددا         الوقت نفسه، أكد وزير الـدفاع يف احلكومـة االنتقاليـ           ويف
ن معــايري االســتمرار يف اخلدمــة االلتــزام بتــسريع وتــرية تــسريح أفــراد اجلــيش الــذين ال يــستوفو 

وهـو يعتـزم أيـضا، بنـاء علـى          . القوات املسلحة يف إطـار القـوانني الـسارية واخلطـط القائمـة             يف
  .ألفراد أجهزة الدفاع واألمنذلك، تشكيل جلنة متابعة لشؤون صندوق املعاشات التقاعدية 

ديـــسمرب، وبعـــد اجتمـــاع عقدتـــه القيـــادة العـــسكرية، حـــدد  / كـــانون األول٢٧ويف   - ١١
املتحــدث باســم القــوات املــسلحة، العقيــد دابــا نــا والنــا، يف خطــاب عــام مبناســبة هنايــة الــسنة، 

خنـراط   اال )ب( مكافحـة االّتجـار باملخـدرات؛        )أ(: ، وهـي  ٢٠١٣األولويات العـسكرية لعـام      
 تعزيز التطوير املهين ألفراد اجليش، وال سـيما تنفيـذ التـشريع             )ج( دائم مع املواطنني؛     راحو يف

ــهم؛      ــراد العــسكريني وتدريب ــيم األف ــنظم تعل ــذي ي ــشاء مدرســة عــسكرية   )د(العــسكري ال  إن
وقـال  . روسـي والـصني وكوبـا     االحتاد ال لضباط الصف واستئناف التعاون العسكري التقين مع        

 إن اجلـيش يعتـزم إجنـاز تعـداد األفـراد العـسكريني إلتاحـة جتنيـد الـشباب يف إطـار عمليـة                         أيضاً
نوفمرب، وصلت بعثة اجلماعـة االقتـصادية لـدول         / تشرين الثاين  ٢٩ويف  . إصالح القطاع األمين  
 فـرداً مـن األفـراد العـسكريني         ٦٧٧ بيساو إىل القوام املأذون به البـالغ         -غرب أفريقيا يف غينيا     

  . فردا١٦٦يا قوامها رياد الشرطة وأفراد الدعم اللوجسيت بعد وصول سرية آلية من نيجوأفر
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  االقتصاديةو التطورات االجتماعية  -دال   
ــام    - ١٢ ــة لعـ ــا للتوقعـــات األوليـ  حتقيـــق منـــو اقتـــصادي بنـــسبة   الـــيت قـــدرت٢٠١٢خالفـ
، ويرجـع ذلـك أساسـا إىل     يف املائـة ١املائة، ُيتوقع أن يكون النمو االقتصادي أقل من          يف ٤,٥

أبريل وإىل اخنفاض حجـم صـادرات       / نيسان ١٢عدم االستقرار السياسي الذي أعقب انقالب       
 طن فقط من جوز الكاجو حبلول منتـصف         ١٠٥ ٠٠٠فقد مت تصدير    . الكاجو وتدين أسعاره  

ــوفمرب، مقابــل تــصدير  /تــشرين الثــاين  وإضــافة إىل ذلــك،  . ٢٠١١ طــن يف عــام  ١٦٦ ٠٠٠ن
  .ستثمارات العامة بشكل ملحوظ، وشهد قطاعا التشييد واخلدمات تباطؤا كبريااخنفضت اال

وبقي مصرف التنمية األفريقـي، واالحتـاد األورويب، وصـندوق النقـد الـدويل، والبنـك                  - ١٣
الدويل على موقف تعليق كـل مـن التعـاون اإلمنـائي والـدعم املقـدم للميزانيـة، يف حـني واصـل                       

وكـان هـذا سـبباً يف اخنفـاض املعونـة املقدمـة          . دمي مـساعدة حمـدودة    شركاء إمنائيون آخرون تقـ    
 وجـه التقـدير، األمـر الـذي كـان           يف املائـة علـى     ٥٥ بنسبة   ٢٠١٢لالستثمارات العامة يف عام     

ومـع ذلـك، أعلـن البنـك     . أثر شديد على األحوال املعيشية لفئـة ضـعيفة أصـال مـن الـسكان         له
  .ه بصدد استئناف مشاريعه يف القطاع االجتماعيديسمرب أن/ كانون األول١٧الدويل يف 

 بليــون فرنــك ٢٥يــة الدولــة بلغــت وحــددت احلكومــة االنتقاليــة فجــوة ماليــة يف ميزان  - ١٤
).  مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ٥٠(فرنكــات اجلماعــة املاليــة األفريقيــة   مــن

نـك مـن فرنكـات اجلماعـة املاليـة       بليـون فر ٢,٧٥وحىت اآلن، تلقت هذه احلكومة مبلغا قدره     
ــة  ــدة ٥,٥(األفريقيـ ــات املتحـ ــن دوالرات الواليـ ــاد االقتـــصادي  )  ماليـــني دوالر مـ ــن االحتـ مـ

 باليني فرنك مـن فرنكـات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة      ٥,٣والنقدي لغرب أفريقيا، ومبلغا قدره   
وإضـافة إىل   .  امليزانيـة  من نيجرييا لدعم  )  ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١٠,٦(

 مليــون ٢(ذلــك، قــدمت كــوت ديفــوار بليــون فرنــك مــن فرنكــات اجلماعــة املاليــة األفريقيــة  
ورغم العجز يف امليزانية، فقد متكنـت الدولـة مـن دفـع     ). دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    

 يف قطـاع  ومع ذلـك، ُشـنت علـى مـدى األشـهر الثالثـة املاضـية إضـرابات               .  حىت اآلن  املرتبات
ظـروف العمـل، وخاصـة يف قطاعـات         و ملـستحقات اخلدمة العامة بـشأن متـأخرات الرواتـب وا        

  .التعليم والصحة والعدل
 برنامج األغذية العاملي ألسعار املـواد الغذائيـة األساسـية يف أسـواق         تبني من رصد  وقد    - ١٥

لـق بـاألرز، بزيـادة    ارتفـاع كـبري، وخاصـة يف مـا يتع     وجـود   العاصمة ويف منـاطق ريفيـة خمتـارة         
. ٢٠١٢أكتـوبر  /أبريل إىل تـشرين األول / يف املائة يف الفترة املمتدة من نيسان٤٠كلية نسبتها  
الــدعم إىل وزارة تقــدم ) اليونيــسيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  وســبتمرب، /ومنــذ أيلــول

تـشار املالريـا،   الصحة يف إجراء دراستني استقصائيتني على الصعيد الـوطين بغيـة تقيـيم مـدى ان       
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ــني         ــراوح أعمــارهن ب ــاليت تت ــساء ال ــسة والن ــال دون ســن اخلام ــة لألطف ــة الغذائي ــيم احلال ولتقي
ــات     .  ســنة٤٩ و ١٥ ــد األولوي ــدتني يف حتدي ــان الدراســتان االستقــصائيتان مفي وســتكون هات

الرئيسية يف جمـايل الـسياسات والتـشغيل مـن أجـل التـصدي هلـذين الـسببني الرئيـسيني حلـاالت                      
  .عتالل والوفاة دون سن اخلامسةاال
أكتـــوبر، أعلنـــت وزارة الـــصحة رمسيـــا تفـــشي وبـــاء الكـــولريا  / تـــشرين األول٨ويف   - ١٦

. منظمة الصحة العاملية لتفعيل وتنفيذ خطة طوارئ للتصدي لوبـاء الكـولريا           من  دعم  الوطلبت  
، ٢٠١٢نـوفمرب  / تشرين الثـاين  ١٢ووصل تفشي الوباء إىل ذروته أثناء األسبوع الذي يبدأ يف           

ــة جديــدة٣٨٢حيــث أُبلــغ عــن   جمموعــه  مــا ديــسمرب/ كــانون األول١٣ ُســّجل حــىتو.  حال
 حالة وفاة منذ بدء انتشار هذا الوبـاء يف أواخـر            ٢٢ حالة إصابة بالوباء، وما جمموعه       ٣ ١٤١
وإمجاال، كانت العاصمة بيساو واملناطق احمليطة هبا أكثر املناطق تضررا، حيـث            . أغسطس/آب
ويف الوقـت نفـسه،     . مـن جممـوع احلـاالت املـسجلة       )  حالـة  ٢ ٦٥٨( يف املائـة     ٨٥جل فيهـا    ُس

 ، اليونيسيف ومنظمة الـصحة العامليـة، وعـدد كـبري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة                عملت
  .وزارة الصحة يف ما تبذله من جهود للوقاية من وباء الكولريا والتصدي له مع
تحدة اإلمنائي بتقدمي الدعم إلجراء استعراض للتشريعات القائمـة         وقام برنامج األمم امل     - ١٧

اإليدز عن طريق تنظـيم حلقـة       /املتعلقة حبماية األشخاص احلاملني لفريوس نقص املناعة البشرية       
نـوفمرب يف بيـساو، هبـدف التـصدي حلـاالت           / تـشرين الثـاين    ٢١ و   ٢٠عمل وطنيـة عقـدت يف       

يالت إىل اجلمعية الوطنيـة إلدخاهلـا علـى هـذه التـشريعات             وسُتقدم تعد . الوصم بالعار والتمييز  
أغـــسطس دراســـة لتحديـــد األقليـــات /وأُجريـــت علـــى صـــعيد البلـــد يف آب. ٢٠١٣يف عـــام 

اخلــصوصية اجلنــسية واملــزاولني لتجــارة اجلــنس، بــدعم تقــين مــن برنــامج األمــم املتحــدة     ذات
امج األمم املتحدة اإلمنائي، وصـندوق      اإليدز، وبرن /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     

وستتيح هذه الدراسـة وضـع وتنفيـذ بـرامج للوقايـة مـن فـريوس نقـص                  . األمم املتحدة للسكان  
  .املناعة البشرية تستهدف الفئات الضعيفة، هبدف احلد من عدد اإلصابات اجلديدة بالفريوس

 وعلى متنه ما يزيـد      ديسمرب، غرق قارب ُحمل أكثر من طاقته      / كانون األول  ٢٨ويف    - ١٨
ــاة     ١٠٠عــن   شخــصا ٣٥ راكــب وكــان متوجهــا مــن بوالمــا إىل بيــساو، ممــا أســفر عــن وف

  وأُعلـــن عـــن فتـــرة حـــداد مـــدهتا يومـــان، ودعـــت رابطـــة حقـــوق اإلنـــسان. تأكـــدت وفـــاهتم
بيساو مكتب املدعي العام إىل الشروع يف إجراء حتقيق جنائي ضـد مالـك القـارب                 - غينيا يف

  .ولةوالسلطات املسؤ
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  بيساو - تنفيذ والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا  -ثالثا   
االرتقــاء بقــدرات املؤســسات الوطنيــة وتقــدمي الــدعم إلجــراء احلــوار الــسياسي    -ألف   

  الشامل وحتقيق املصاحلة الوطنية
ب األمــم املتحــدة نــوفمرب، قــام مكتــ/ تــشرين الثــاين٢٣ إىل ٢٠يف الفتــرة املمتــدة مــن   - ١٩

بيساو بدعم تنظيم حلقة عمل للتأمل والتدريب علـى الـسالم            - املتكامل لبناء السالم يف غينيا    
وحبثـت حلقـة العمـل أيـضاً        . وحل الرتاعات والتغيري، لصاحل زعماء دينيني مسيحيني ومسلمني       

احلـوار وأمهيـة   املسألة اجلنسانية ودورهـا يف حـل الرتاعـات، ودور اجلماعـات الدينيـة يف تيـسري          
وشارك يف احللقـة أيـضا ميـسرون مـن املنظمـة غـري احلكوميـة الوطنيـة املعروفـة                    . آليات التنسيق 

وسيبدأ تنفيذ ما صدر عن حلقة العمل مـن توصـيات،   . )Voz di Paz( “صوت السالم”باسم 
، ديـسمرب / كـانون األول ١٣ويف . ٢٠١٣ينـاير  /تشمل برناجما لبناء القدرات، يف كانون الثـاين     

قام مكتب األمم املتحدة املتكامل، يف شراكة مـع املعهـد الـوطين للدراسـات والبحـوث، بعقـد        
  .مؤمتر بشأن االنتقال السياسي مبشاركة من خمتلف اجلهات املعنية الوطنية

  
  تقدمي الدعم إىل الشرطة واألمن الداخلي ونظام العدالة اجلنائية  -باء   

ســبتمرب، قــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي / أيلــول٢١ إىل ٣يف الفتــرة املمتــدة مــن   - ٢٠
 قاضـيا ومـدعيا عامـا، ركـزت علـى          ١٤الدعم لعقد دورة تدريبيـة مـدهتا ثالثـة أسـابيع لـصاحل              

مــسائل االجتــار بالبــشر، وغــسل األمــوال، واجلــرائم البيئيــة، والتحقيــق يف اجلــرائم االقتــصادية    
 بتقـدمي الـدعم لتنظـيم نـدوة عـن العدالـة اجلنائيـة                األمـم املتحـدة املتكامـل      قام مكتـب  و. واملالية

وقـــام . أكتـــوبر/ تـــشرين األول١٧ و ١٦ ُعقـــدت يف العـــسكرية والعدالـــة اجلنائيـــة العامـــة   
ضـــافة إىل ضـــباط عـــسكريني يعملـــون املــشاركون، الـــذين كـــان منـــهم مـــسؤولون مـــدنيون إ 

اجلنائيـة العامـة والعدالـة    قطاع العدالة، بتقدمي توصيات هتـدف إىل مواءمـة منظـوميت العدالـة            يف
ــصلة    ــة ذات ال ــة العــسكرية مــع مؤســسات الدول ــاين ١٤ويف . اجلنائي ــشرين الث ــام  / ت ــوفمرب، ق ن

مكتب األمم املتحـدة املتكامـل واحملكمـة العليـا علـى حنـو رمسـي بإصـدار جملـد جـامع للقـوانني                      
هـات الفاعلـة     صفحة، يف إطار اجلهود الراميـة إىل حتـسني إمكانيـة وصـول اجل              ٥٥٠اجلنائية يف   

  .القضائية إىل التشريعات
وقام مكتب األمم املتحدة املتكامل برعاية تنظيم املنتدى الـوطين الـسنوي الثـاين املعـين         - ٢١

وحـضر هـذا احلـدث    . نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ٢٩ إىل   ٢٧بالعدالة اجلنائية يف الفترة املمتدة مـن        
وأصـدر هـذا    . دين واالدعـاء العـسكري     مشاركا من أجهزة القضاء، والشرطة واالدعاء املـ        ٨٥

ــا يف ذلـــك    املنتـــدى ــة، مبـ ــة اجلنائيـ ــام العدالـ ــز نظـ ــة إىل تعزيـ ــيات الراميـ ــن التوصـ ــة مـ :  جمموعـ
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 تبــادل املعلومــات واخلــربات يف جمــال مكافحــة اجلرميــة )ب(التــدريب املــستمر للمــوظفني؛  )أ(
 توفري املوارد املاديـة     )د(ائية؛   تنقيح قانون اإلجراءات اجلن    )ج(املنظمة العابرة للحدود الوطنية؛     

لمحـاكم  ول املاليـة    باالستخباراتة الوطنية املعنية    وحد تعزيز القدرات املؤسسية لل    )هـ(واملالية؛  
 تعزيز التعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة التابعة للدولة واملنظمات غـري احلكوميـة              )و(التجارية؛  

تـصميم ووضـع آليـات ملعـايري         )ز(ختان اإلنـاث؛    والسلطات احمللية والتقليدية ملكافحة ممارسة      
  .تتبع ُتستخدم يف رصد القُصَّر املخالفني للقانون

وقام مكتب األمم املتحدة املتكامل بتقدمي املساعدة إىل النظـراء الـوطنيني لكـي يتـسىن                  - ٢٢
ــشرطة واألمــن، وعقــد املكتــب سلــسلة       ــدريب مؤســسات ال هلــم وضــع اســتراتيجية شــاملة لت

يب رمسيــة تراوحــت مــدة كــل منــها بــني يــومني وســتة أســابيع يف مــدينيت بيــساو    دورات تــدر
ــداخلي      ــع جوانــب عمــل الــشرطة وأعمــال األمــن ال ــا، غطــت مجي . ومانــسوا ويف منطقــة بافات

أكتـوبر  /ويف تـشرين األول   .  مباشرة من هذا التـدريب     بصورة متدرب   ٥٠٠واستفاد أكثر من    
 تدريبا يف جمال حقوق اإلنـسان لـصاحل ضـباط شـرطة      نوفمرب، أقام املكتب أيضا   /وتشرين الثاين 

وإضـافة  . يعملون يف جهاز الشرطة املعين حبفظ النظام العام يف بيساو ويف منطقيت بافاتا وغـابو              
إىل ذلك، قام أفراد الشرطة التابعون ملكتب األمم املتحـدة املتكامـل بتقـدمي التـدريب والتوجيـه            

عـاملني يف جمـال إنفـاذ القـانون، وواصـلوا تقـدمي الـدعم إىل                أثناء العمل إىل نظرائهم الـوطنيني ال      
وعـالوة علـى   . املديرية الفرعية املعنية بالـشؤون اجلنـسانية يف جهـاز شـرطة حفـظ النظـام العـام              

ذلــك، قــام املكتــب بتــوفري الــدعم الــتقين ملؤســسات الــشرطة واألمــن لتــصميم ووضــع الئحــة    
  .موحدة شاملة

لية الفحص والتأهيل يف ما يتعلق جبهازي الشرطة واألمـن          وأجريت جولة ثانية من عم      - ٢٣
 فـردا عـادوا   ٣٤٦ديـسمرب لفحـص   /لنـوفمرب وكـانون األو  /الـداخلي يف شـهري تـشرين الثـاين    

التـدريب يف أنغـوال، وكـذلك لفحـص أفـراد مـن جهـاز الـشرطة البحريـة وشـرطة مـصائد                        من
وبنـاء  . أبريـل / نيـسان  ١٢ب انقـالب    األمساك، وأفراد معينني حديثا يف وزارة الداخلية يف أعقـا         

 أيـضا  قـام مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل     على طلب من وزير الـدفاع يف احلكومـة االنتقاليـة،      
ــة األ       وىل مــن عمليــة الفحــص والتأهيــل    بتقــدمي الــدعم لكــى يتــسىن اإلســراع يف بــدء املرحل

نـوفمرب  /ن الثـاين   تـشري  ٢٦ومن شأن هذه العملية، اليت بـدأت يف         . مؤسسات وزارة الدفاع   يف
، أن تـوفر للمؤسـسة العـسكرية    ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٥واليت من املقرر هلا أن تنتهي يف        

قاعــدة بيانــات إلكترونيــة حمدَّثــة سُتــشكل مــوردا هامــا يف مبــادرات إصــالح قطــاع األمــن           
ة التقنيـة   مستقبال، وستتضمن البيانات املستمدة من تعداد األفراد العسكريني الـذي بدأتـه البعثـ             

 الــيت ُجمعــت ٢٠٠٨م ، وكــذلك بيانــات عــا٢٠١١األنغوليــة إلصــالح قطــاع األمــن يف عــام 
 فـردا  ٤ ١٢٥وحىت اآلن، جـرى حتـديث سـجالت     . إطار مشروع يدعمه االحتاد األورويب     يف
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 جمموعــة ومــن املقــرر القيــام يف املــستقبل بتــدريب . مــن األفــراد العــسكريني اإلنــاث والــذكور 
  .ادخمتارة من األفر

ة ملعهــد الــدفاع يــيف وضــع رؤوواصــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل تقــدمي الــدعم    - ٢٤
ويهدف املعهد إىل اإلسـهام يف بنـاء القـدرات          .  رسالته وحتديد نظامه وأهدافه    الوطين وتوضيح 

الوطنية وتعزيز احلوار بني األجهـزة املدنيـة واألجهـزة العـسكرية والتركيـز علـى مـسألة الرقابـة                    
  .ية على مؤسسات األمن والدفاعاملدن
أكتــوبر، قــام مكتــب / تــشرين األول٢٤ومبناســبة يــوم األمــم املتحــدة الــذي يــصادف    - ٢٥

األمم املتحدة املتكامل مبساعدة جهاز الشرطة املعين حبفـظ النظـام العـام يف تنظـيم يـوم مفتـوح                 
رو ميليتـار والبدايـة   احتفاال بالـذكرى الـسنوية األوىل إلنـشاء مركـز الـشرطة النمـوذجي يف بـاي              

ومشلـت األنـشطة عقـد حلقـة نقـاش      . الرمسية للعمل بأسلوب حفظ األمـن يف اجملتمعـات احملليـة       
بني ممثلي اجملتمع احمللـي يف بـايرو ميليتـار والـشرطة بـشأن التغـيريات يف العالقـات بـني الـشرطة                       

القــات قــد حتــسنت، واتفــق املــشاركون علــى أن هــذه الع. واجملتمعــات احملليــة يف العــام املنــصرم
 اخنفاض كبري يف حدة التوتر، ممـا يـشري إىل أن مفهـوم حفـظ األمـن الـذي        ذلك أفضى إىل   وأن

وانطلـق العمـل    .  الـصعيد الـوطين     يـؤيت مثـاره، وينبغـي تكـراره علـى          حـديثا أخـذ   بدأ العمـل بـه      
ة مزيـدا  إجراء دراسة استقصائية عن تصور اجملتمع لألمن، ومن املتوقع أن توفر هذه الدراسـ    يف

وباملناسبة نفـسها، ُسـلِّمت مركبـة شـرطة         . من التحليل ملفهوم حفظ األمن يف اجملتمعات احمللية       
إىل مركز الشرطة النموذجي، بتمويل من الصندوق االستئماين ملكتب األمم املتحـدة املتكامـل              

  .بيساو - لبناء السالم يف غينيا
ديسمرب، قام مكتب األمم املتحدة املعـين  / كانون األول٧ إىل   ٣ويف الفترة املمتدة من       - ٢٦

باملخــدرات واجلرميــة، يف شــراكة مــع مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل وبرنــامج األمــم املتحــدة  
، )هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة   (للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة     

ــال إدارة ا    ــة يف جمـ ــة متقدمـ ــيم دورة تدريبيـ ــات بتنظـ ــه    لتحقيقـ ــا جمموعـ ــساو ملـ ــة يف بيـ اجلنائيـ
متــدربا مــن وحــدة مكافحــة اجلرميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، واملكتــب املركــزي الــوطين  ٣٤

للمنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة، والـشرطة القـضائية، وشـرطة حفـظ النظـام العـام، واحلـرس              
 وإدارة القــضايا طــار القــانويناولــت هــذه الــدورة اإلوتن. الــوطين، وقــاض مــن احملكمــة اجلنائيــة

 مسرح اجلرمية، والتحقيق يف قضايا غسل األموال، وقنوات التعـاون بـني        وأساليب التصرف يف  
  .الشرطة الوطنية والشرطة الدولية

 الــيت أُنــشئت  لتقريــب العدالــةراكــز األربعــةاملوأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قامــت   - ٢٧
، بدعم مايل وتقين من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بتقـدمي               مناطق بيساو وكاشيو وأويو    يف
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 مـــستفيدا، ٥٧٠ان إىل أكثـــر مـــن املـــساعدة القانونيـــة واملـــشورة وخـــدمات املعلومـــات باجملـــ 
ــن ــهم  م ــساء  ٢٤بين ــن الن ــة م ــا باألر    .  يف املائ ــيت جــرى تناوهل ــضايا ال ــق معظــم الق  يضــاوتتعل

ــانون العمــل، وقــضايا األســرة،   ــسلطة  واملمتلكــات، وق .  والعنــف املــرتيل، وإســاءة اســتعمال ال
واضــطلعت هــذه املراكــز بتنفيــذ أنــشطة للتوعيــة باملــسائل املتعلقــة بــاحلقوق القانونيــة وحقــوق  
اإلنسان، وبتنظيم دورات للتوعية بقوانني حقوق الطفل وحقوق املرأة واملـساواة بـني اجلنـسني        

ــاز غــــري ــاون مــــع منظمــــات اجملت  واالحتجــ ــانوين، بالتعــ ــر القــ ــتهدفت أكثــ   مــــع املــــدين، اســ
ــن  ــن ٨ ٥٠٠م ــستفيد، م ــهم   م ــساء  ٤٧بين ــن الن ــة م ــاء    .  يف املائ ــة الزعم ــضا توعي وجــرى أي

التقليديني بـضرورة احتـرام معـايري حقـوق اإلنـسان يف عمليـات صـنع القـرار عـن طريـق أفرقـة                      
  .مناقشة مواضيعية

  
  تنسيق عملية إصالح قطاع األمن  -جيم   

تحـدة املتكامـل دعـم اجلهـود الـيت ُتبـذل علـى الـصعيدين الـوطين                 واصل مكتب األمـم امل      - ٢٨
ويف هـذا الـسياق، دعمـت البعثـة األمانـة           . والدويل إلصالح قطاع األمن وبـسط سـيادة القـانون         

الدائمــة للجنــة التوجيهيــة الوطنيــة إلصــالح قطــاع األمــن يف صــياغة مــذكرة مفاهيميــة لتحــديث 
ــة   ــة بإصــالح اخلطــط الوطني ــشاركة     ومــن قطــاع األاملتعلق ــشمل امل ــيت ت ــانون ال ــسط ســيادة الق ب

. واالخنراط وتـويل مقاليـد األمـور، علـى نطـاق واسـع، يف مـا يتـصل باملؤسـسات الوطنيـة املعنيـة               
وكذلك فقد أيَّد مكتب األمم املتحدة املتكامل املبادرات الرامية إىل تفعيل األمانة الدائمة للجنـة               

  .املكتبية ب، وصيانة مرافق األمانة وتوفري اللوازمالتوجيهية، مبا يف ذلك عن طريق التدري
  

  اإلجراءات اإلنسانية املتعلقة باأللغام  –دال   
ــدول األطــراف يف      - ٢٩ ــاين عــشر لل ــة حبظــر اســتعمال   كــان االجتمــاع الث ــة املتعلق االتفاقي

 كـانون  ٦الـذي ُعقـد يف    وتكديس وإنتاج ونقل األلغـام املـضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام                
ــ - ديــسمرب يف جنيــف، قــد أعلــن رمسيــا أن غينيــا  /األول د أوفــت بالتزاماهتــا مبوجــب  بيــساو ق
يونيــه / إىل حزيــران٢٠٠٠ينــاير /ويف الفتــرة املمتــدة مــن كــانون الثــاين. االتفاقيــة مــن ٥ املــادة

ــا ٢٠١٢ ــة   - ، قامـــت غينيـ ــركاؤها بتغطيـ ــساو وشـ ــل   ٥٠بيـ ــام، متثـ ــة باأللغـ ــة مزروعـ  منطقـ
بيـساو مـن الـدعم املقـدم مـن برنـامج             - واسـتفادت غينيـا   .  متـر مربـع    مالبني ٦,٥جمموعه   ما

األمم املتحدة اإلمنائي بوصفه الشريك اإلمنائي الرئيسي، ومن دائرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات               
مــايو /املتعلقــة باأللغــام ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع يف الفتــرة املمتــدة مــن أيــار   

 إجنازهــا، غــري أن مهــام لــتطهري منــاطق املعــارك ال يــزال يــتعني. ٢٠١٢يوليــه / إىل متــوز٢٠٠٠
  .أن تعاجل ما قد يكون قد بقي من تلوث باأللغام يتعني على احلكومة االنتقالية إذ
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أنشطة رصد حقوق اإلنسان واملساواة بـني اجلنـسني ومحايتـهما وتعزيزمهـا وبنـاء               -هاء   
   املتعلقة هبما وتعميم مراعاهتماالقدرات

ملتكامـل يف اسـتعراض أجـراه إىل        ، أشـار مكتـب األمـم املتحـدة ا         ٢٠١٢يوليه  /يف متوز   - ٣٠
قوات الدفاع واألمن ال تزال ترتكب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، منـها االغتيـاالت           أن

بدوافع سياسية، مع اإلفالت التام من العقـاب، األمـر الـذي يـشكل إحـدى العقبـات الرئيـسية                    
  . األمن على حنو فعال يف البلدأمام إصالح قطاع

ويف سياق التعريف حبقوق اإلنـسان يف صـفوف القـوات املـسلحة، قـام مكتـب األمـم                     - ٣١
بوضـع  ديـسمرب، بالتعـاون الوثيـق مـع نظرائـه الـوطنيني،             / كانون األول  ١٧املتحدة املتكامل يف    

وبعـد بـضعة أشـهر    . دليل تـدريب املـدربني يف جمـال حقـوق اإلنـسان        واعتماد الصيغة النهائية لـ    
سـبتمرب بـرامج إذاعيـة ُتبـث     /من االنقطـاع، اسـتأنف مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف أيلـول           

ويف تـشرين  . مرتني أسبوعيا عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية           
ــاين  /األول ــشرين الث ــوبر وت ــدريب   /أكت ــب بت ــام املكت ــوفمرب، ق ــوق   ١٤٠ن ــشؤون حق ــسقا ل  من
نــسان علــى صــعيد اجملتمعــات احملليــة يف منــاطق بافاتــا وكانــشونغو وغــابو وســاو دومينغــوس اإل

ليكتــسبوا القــدرة علــى التعــرف علــى انتــهاكات حقــوق اإلنــسان ورصــدها واإلبــالغ عنــها،    
واستكمل هـذا التـدريب حبلقـة       . وذلك بوصفهم جزءا من شبكة وطنية لرصد حقوق اإلنسان        

املـدين  حقـوق اإلنـسان ُنظِّمـت باالشـتراك مـع منظمـات اجملتمـع               عمل لبناء القـدرات يف جمـال        
  .بيساو، وخاصة جمموعات الشباب يف
ــه، ســاعد صــندوق األمــم املتحــ  / متــوز٢٣ويف   - ٣٢ دة للــسكان معهــد املــرأة والطفــل   يولي
ــالعنف        يف ــق ب ــا يتعل ــا يف م ــة بافات ــسوا ومنطق ــة مان ــة يف مدين ــدريب والتوعي تنظــيم دورات للت

ــسي واجلنــ  ــرأة  اجلن ــوق امل ــة حق ــساو    . ساين ومحاي ــة يف بي ــة مماثل ــضا دورات تدريبي وُنظِّمــت أي
 مــشاركا مــن منظمــات اجملتمــع املــدين وممثلــون عــن وزارات الــصحة    ٣٠حــضرها أكثــر مــن  

وقام صندوق األمـم املتحـدة للـسكان أيـضا          . والتضامن االجتماعي والعدل والدفاع والداخلية    
تتبـع حـاالت العنـف اجلنـساين يف بيـساو ويف مـنطقيت بافاتـا               بدعم إنشاء شبكات إقليمية ُتعىن ب     

بيـساو والربازيـل     - وكاشيو، وذلك يف إطار مذكرة تفاهم وقع عليها كل من حكوميت غينيـا            
  .٢٠١١وصندوق األمم املتحدة للسكان يف عام 

ــن     - ٣٣ ــدة م ــرة املمت ــوز٢٦ويف الفت ــه إىل / مت ــم    / آب١٦يولي ــب األم ــام مكت ــسطس، ق أغ
 نــساء ميــثلنملتكامــل بتنظــيم تــدريب يف موضــوع النــساء يف الــسياسة العامــة حــضرته  املتحــدة ا

وكــان اهلــدف هــو بنــاء مزيــد . ئيةاألحــزاب الــسياسية والــصحافة والنقابــات واملنظمــات النــسا
 وتعزيــز املهــارات ائية ودعــاة املــساواة بــني اجلنــسنيالتماســك يف مــا بــني اجلماعــات النــس  مــن



S/2013/26
 

12 13-20519 
 

وُوضـع دليـل للتـدريب    . ة يف جمايل النشاط السياسي والسياسات الرمسيـة   لزيادة املشاركة الفعال  
  .يف هناية الدورة التدريبية

ديـسمرب، قـام مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل وهيئـة        / كـانون األول  ٦ و   ٥ويف يومي     - ٣٤
 ُمدرِّبــة ١٤األمــم املتحــدة للمــرأة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بتنظــيم حلقــة عمــل لــصاحل 

اجملتمـع املـدين إلطالعهـن علـى كيفيـة اسـتخدام الـدليل املتعلـق                نسائية من   نتمني إىل منظمات    ي
 ســيدة ٢٠وبعــد ذلــك، قامــت هــؤالء املــدربات بتــدريب . مبــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية

وكـان اهلـدف    . بيـساو الثمـاين    -القيادات النسائية احملتملة يف كل منطقة من منـاطق غينيـا             من
التدريب هو حتقيق مزيد من التماسك يف مـا بـني القيـادات النـسائية وتعزيـز مـشاركة                   من هذا   

  .النساء يف جمايل النشاط السياسي والسياسات الرمسية
أكتوبر، قـام مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل بتقـدمي الـدعم               / تشرين األول  ٤ و   ٣ويف    - ٣٥

د ملمارســة تــشويه األعــضاء  إىل حتــالف حملــي ملنظمــات غــري حكوميــة عقــد مــؤمترا لوضــع حــ   
بيــساو  - التناســلية لإلنــاث، وذلــك بالتعــاون مــع اجمللــس األعلــى للــشؤون اإلســالمية يف غينيــا

واختتم املـؤمتر أعمالـه بإصـدار       . والتحالف اإلسالمي ملناهضة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث      
، قام فريـق األمـم املتحـدة       نوفمرب/ويف أوائل تشرين الثاين   . إعالن يدعو إىل حظر هذه املمارسة     

املواضــيعي املعــين بالــشؤون اجلنــسانية، وفريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين حبقــوق اإلنــسان،    
اردة يف القـانون    بتقدمي الدعم إىل وزارة العدل يف مسعاها لتوزيع األحكـام وتـدابري اإلنفـاذ الـو               

ــشويه  ــذي جيــرم ت ــانون مكاف    وال ــاث وق ــر األعــضاء التناســلية لإلن ــى   بت ــشر عل حــة االجتــار بالب
جهة من اجلهات املعنية، منـها الـسلطات اإلداريـة، واملوظفـون املكلفـون بإنفـاذ القـوانني،                   ٥٠

وموظفو التعليم والصحة، والزعماء الدينيون والزعماء التقليديون، واملنظمات غـري احلكوميـة،            
ن العنـف اجلنـساين     وكانت محلةٌ للتوعية والتحـسيس بـشأ      . يف منطقة بوالما، وجزر بيجاغوس    

ة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وحفــظ األمــن يف اجملتمعــات احملليــة بقيــادة مكتــب األمــم املتحــد 
ُنظمت باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة املتكامل وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وهيئـة                قد

  . وغابوديسمرب، يف منطقيت بافاتا/ كانون األول٥ و ٤األمم املتحدة للمرأة، يف 
نــوفمرب، قــام مكتــب األمــم املتحــدة  / تــشرين الثــاين١٠ إىل ٥ويف الفتــرة املمتــدة مــن   - ٣٦

املتكامل بإرسال بعثتني ميدانيتني لتقييم حالة احلقوق االجتماعية واالقتصادية يف مـنطقيت سـاو              
ــا أن معظـــم اجلـــزر  وتوصـــلت البعثتـــان إىل. دومينغـــوس وأرخبيـــل بيجـــاغوس  ــة مفادهـ  نتيجـ

وبـصفة خاصـة،    . اغوس ال توجد هبا مستشفيات ولـديها مرافـق حمـدودة للعـالج الطـيب              بيج يف
ــة      ــري كافي ــل غ ــة صــحة األم والطف ــق رعاي ــإن مراف ــرة  . ف ــود ســبب كث ــة  ويع ــراض املنقول  األم

وتوصلت البعثتان أيـضا إىل أن هـاتني املنطقـتني          . طريق املياه إىل رداءة املياه وسوء نوعيتها       عن
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 ال تكـون سـالكة      لطاقـة الكهربائيـة وال وسـائل للنقـل العـام، وأن الطـرق             ليس هبما إمدادات با   
وال يوجد سوى عدد غري كاٍف من املدارس واملعلمني لتقدمي اخلـدمات            . يف املوسم اجلاف   إال

ويف كاشيو، لوحظ ارتفاع يف انتشار العنـف اجلنـسي واجلنـساين، والـزواج         . التعليمية للسكان 
ويف الوقــت نفــسه، . ت التــوتر العرقــي املــرتبط بــسرقة املاشــيةاملبكــر والــزواج القــسري وحــاال

يتوىل جهاز شرطة حفظ النظام العـام مهمـة إقامـة العـدل علـى حنـو اعتيـادي يف غيـاب حمـاكم               
  .تتوىل هذه املهمة

ــا   - ٣٧ ــت غينيـ ــت، يف      - وكانـ ــيت وافقـ ــسة الـ ــدان اخلمـ ــني البلـ ــن بـ ــساو مـ ــانون ٣بيـ  كـ
 لوضــع حــد لتجنيــد األطفــال واســتخدامهم مــن قبــل   ديــسمرب، علــى التزامــات بــاريس /األول

  .القوات واجلماعات املسلحة
  

ــشروعة        -واو    ــة إىل مكافحــة االجتــار باملخــدرات غــري امل ــة الرامي دعــم اجلهــود الوطني
  واجلرمية املنظمة واالجتار بالبشر

طة احلــدود واألوصــياء والــشركاء يوليــه، عــززت اليونيــسيف تعاوهنــا مــع شــر /يف متــوز  - ٣٨
، )Amigos da Criança( “أصـدقاء الطفـل  ”املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك منظمـات   نم
 SOS Talibé( “املتسولنيأنقذوا األطفال ”، و )Juventude Islâmica( “الشباب اإلسالمي” و

Crianças(          وإنقـاذهم وتأهيلـهم     املتـسولني ، وذلك هبدف حتديد هوية ضحايا االجتار واألطفـال 
 طفـال مـع أسـرهم       ٦٢ مل مشـل     وأثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مت        . جهم اجتماعيـا  وإعادة إدما 

  .مناطق بافاتا وغابو وكينارا يف
وعقــب التعليــق املؤقــت لثالثــة مــن املــشاريع الــيت ينفــذها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    - ٣٩

أبريـل، جتـرى   /ان نيـس ١٢بيساو نتيجة لالنقالب الذي وقـع يف       - باملخدرات واجلرمية يف غينيا   
األنشطة الرامية إىل دعم املؤسسات اليت تتوىل التحقيقات اجلنائيـة علـى أسـاس كـل حالـة علـى              

ويف هذا السياق، قـدم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات               . حدة، مع مراعاة القيود املالية    
الفتـرة   ة املنظمـة يف ر باملخدرات واجلرميواجلرمية عدة دورات تدريبية لبناء القدرات بشأن االجتا       

سـبتمرب، وذلـك يف حلقـات عمـل نظمهـا مكتـب األمـم               / أيلـول  ٢٦يونيـه إىل    / حزيران ١٥من  
وبشكل مشترك، أرسـل مكتـب األمـم املتحـدة          . املتحدة املتكامل ألفراد الشرطة وإنفاذ القانون     

جنـوب   ىلاملعين باملخدرات واجلرمية ومكتب األمـم املتحـدة املتكامـل بعثـات لتقـصي احلقـائق إ               
والوقـوف علـى     ، هبدف تقييم مدى قابلية حدود البلد لالختـراق        جزر بيجاغوس وغرب البلد و  

  .نقاط ضعفه اليت تستغلها مجاعات اجلرمية املنظمة لتنفيذ عمليات االجتار بالكوكايني
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ويف إطار مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا، قـام مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                        - ٤٠
وإدارة عمليـات   التابع إلدارة الشؤون الـسياسية،      مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا      و ،واجلرمية

 ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل، إضـافة إىل املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة،                    ،حفظ الـسالم  
ود مبواصلة توفري املساعدة التقنية واملاليـة واللوجـستية إىل الوحـدة املعنيـة بـاجلرائم العـابرة للحـد                  

ويف إطـار مبـادرة     . الوطنية اليت أنشئت للتصدي للجرميـة املنظمـة واالجتـار باملخـدرات يف البلـد              
ضـباط التحقيـق هبـدف       لبناء قدرات    التدريب الالزم ساحل غرب أفريقيا، قدمت هذه اجلهات       

 األمـن وحتـسني التعـاون الـدويل     تعزيز فعالية ما تبذله الدولة املـضيفة مـن جهـود يف جمـال حفـظ      
. جمال الشرطة، وال سيما مع الوحدات األخـرى املعنيـة بـاجلرائم العـابرة للحـدود يف املنطقـة             يف

ويف الوقت نفسه، واصل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل تقـدمي الـدعم يف جمـال بنـاء القـدرات                       
للوحــدة املعنيــة مبكافحــة اجلرميــة العــابرة للحــدود الوطنيــة وجملــس إدارة الوحــدة، هبــدف تعزيــز 

ــ ــسية         العم ــة الفرن ــيم اللغ ــات وتعل ــا املعلوم ــارات تكنولوجي ــوفري مه ــها ت ــرق من ــاعي بط ل اجلم
سـبتمرب، نظـم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات              / أيلـول  ٢٨ويف  . والتوجيه أثنـاء العمـل    

  .واجلرمية تدريبا يتعلق بغسل األموال ومتويل اإلرهاب للقضاة وموظفي إنفاذ القانون
  

  نة بناء السالم وصندوق بناء السالمدعم أعمال جل  -زاي   
ظل تنفيذ املشاريع يف إطار حافظـة صـندوق بنـاء الـسالم معلقـا أثنـاء الفتـرة املـشمولة                    - ٤١

أغسطس، أعرب مكتب دعم بناء السالم عن اعتزامـه أن يعيـد النظـر            / آب ٦ويف  . هبذا التقرير 
الـة الـسياسية، وبتنـسيق وثيـق        كل ثالثة أشهر يف قراره تعليق هذه املشاريع، يف ضوء تطور احل           

بيـساو الـدعوة إىل      - سبتمرب، وجـه رئـيس تـشكيلة غينيـا        / أيلول ٢٧ويف  . مع جلنة بناء السالم   
رئيس الوزراء املخلوع والرئيس املؤقت املخلوع لكي ُيحيطا التشكيلة علمـا بـآخر التطـورات               

  .بيساو، وذلك على هامش اجلمعية العامة - يف غينيا
  

  ن اإلقليمي والشراكات وتعبئة املواردالتعاو  -حاء   
 علــى هــامش الــدورة الــسابعة  ٢٠١٢ســبتمرب /متــشيا مــع املقــررات املتخــذة يف أيلــول   - ٤٢

ــاد      ــية االحتـ ــت مفوضـ ــة، ترأسـ ــة العامـ ــستني للجمعيـ ــد   والـ ــشاوريا عقـ ــا تـ ــي اجتماعـ األفريقـ
 وحـضر االجتمـاع     .بيـساو  - ديسمرب ملناقشة احلالة يف غينيا    / كانون األول  ١أبابا يف    أديس يف

ممثلون عن كل من األمم املتحدة واالحتاد األورويب واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا             
ومل تـشارك سـلطات     . ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية، فضال عن ممثلـي الـسلطات املخلوعـة           

بعثـة تقيـيم    واتفق الشركاء الدوليون يف هذا االجتماع علـى حتديـد اختـصاصات             . األمر الواقع 
بيساو لتـضطلع بتقيـيم الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للـشركاء           - مشتركة من املقرر إيفادها إىل غينيا     

  .بيساو على استعادة النظام الدستوري - الدوليني أن يساعدوا غينيا
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ــة املــشتركة    - ٤٣ ــة    وأُوفــدت البعث ــدان الناطقــة بالربتغالي بــني االحتــاد األفريقــي ومجاعــة البل
القتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب واألمـم املتحـدة، حتـت قيـادة مـدير                واجلماعة ا 

 كـانون   ٢١ إىل   ١٦ السالم واألمن باالحتـاد األفريقـي إىل بيـساو يف الفتـرة املمتـدة مـن                  شؤون
 تقيـيم احلالـة الـسياسية       )أ(: وتتمثل أهداف البعثـة، يف مجلـة أمـور، يف مـا يلـي             . ديسمرب/األول

بيــــساو؛  -  دراســــة األســــباب الكامنــــة وراء األزمــــات املتكــــررة يف غينيــــا )ب(واألمنيــــة؛ 
استكشاف سبل بنـاء توافـق يف اآلراء يف مـا بـني املنظمـات املـشاركة بـشأن سـبل املـضي                 )ج(

ــة املثلــى الــيت ميكــن هبــا هلــذه      )د(قــدما؛   تيــسري صــياغة جمموعــة مــن التوصــيات بــشأن الكيفي
لــب علــى التحــديات الــيت تعترضــها     بيــساو للتغ - ينيــااملنظمــات أن تعمــل معــا ملــساعدة غ   

ــة؛    يف ــصرية واملتوســطة والطويل ـــ(اآلجــال الق ــة      )ه ــة مالئم ــشاء آلي ــشأن إن ــدمي توصــيات ب تق
واجتمعت البعثة، يف إطار تـصريف أعماهلـا، مـع طائفـة واسـعة مـن اجلهـات الفاعلـة                    . للمتابعة

ر الواقــع واجملتمــع املــدين والــشركاء الوطنيــة الــسياسية والعــسكرية، مبــا يف ذلــك ســلطات األمــ 
أصـدرته مـن توصـيات يف اجتمـاع      وسُيناقش ما توصلت إليـه البعثـة مـن نتـائج ومـا           . الدوليون

ــة العــ       ــه العادي ــامش دورت ــى ه ــي عل ــده االحتــاد األفريق ــن   يعق ــدها م ــرر عق  إىل ٢١شرين، املق
  .٢٠١٣يناير /كانون الثاين ٢٨
  

  حدةالتكامل يف منظومة األمم املت  -طاء   
ــالب      - ٤٤ ــب االنقــ ــذي أعقــ ــسياسي الــ ــتقطاب الــ ــع   أدى االســ ــذي وقــ ــسكري الــ العــ
أبريل إىل منع مكتب األمم املتحدة املتكامل من حتقيق اإلجنـازات الرئيـسية الـيت               /نيسان ١٢ يف

وأُرجئ ما كان مقرراً من تنقيح للدسـتور، كمـا أُرجئـت            . ٢٠١٢كان مقررا حتقيقها يف عام      
، وأُرجـئ  ٢٠١٢نـوفمرب  /اليت كان من املقـرر إجراؤهـا يف تـشرين الثـاين           االنتخابات التشريعية   

قـة االسـتراتيجية الثانيـة للحـد        اجتماع مائدة مستديرة للمـاحنني لتعبئـة املـوارد هبـدف تنفيـذ ور             
ــن ــر م ــك،   . الفق ــى ذل ــد النظــر يف وعــالوة عل ــة    أُعي ــة باحلماي ــم املتحــدة املتعلق ــدخالت األم  ت

ساعدة ة هبــدف التركيــز علــى األنــشطة اإلنــسانية، مثــل تقــدمي املــ   االجتماعيــة والتنميــة البــشري 
 وتواصــلت األنــشطة املــضطلع هبــا  .جمــاالت الــصحة والتعلــيم والــصرف الــصحي والتغذيــة   يف
  .بسط سيادة القانون وحقوق اإلنسان وجماالت إصالح قطاع األمن يف
حـدة القطـري تقـدمي الـربامج         أرجأ فريق األمم املت    وبالنظر إىل البيئة السياسية السائدة،      - ٤٥

، ومـدَّد زمـن إطـار    ٢٠١٤يونيـه  / حـىت حزيـران  ٢٠١٧ إىل ٢٠١٣القطرية للفترة املمتدة مـن   
 إطــار عمــل األمــم املتحــدة للفتــرة (بيــساو  - األمــم املتحــدة احلــايل للــسالم والتنميــة يف غينيــا 

  .٢٠١٤حىت هناية عام لفترة إضافية من سنتني متتد ) ٢٠١٢-٢٠٠٨
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  إلعالما  -ياء   
نوفمرب، أعربت منظمة الدفاع عن وسائط اإلعـالم الدوليـة مراسـلون            /يف تشرين الثاين    - ٤٦

 إىل التخفــي فاضــطُربــال حــدود عــن قلقهــا إزاء التقــارير الــواردة عــن ترويــع صــحفي مــستقل  
 نوفمرب، مث غادر البلـد    /أكتوبر إىل أوائل تشرين الثاين    /الفترة املمتدة من أواخر تشرين األول      يف

ووجهت منظمة مراسلون بال حدود وجلنـة محايـة الـصحفيني انتقـادا للـضغط               . يف وقت الحق  
ــة      RTPتلفزيــون  وأدى إىل مغــادرة رئــيس مكتــب   املزعــوم الــذي مارســته احلكومــة االنتقالي

واسـتنادا إىل بعـض مؤسـسات اإلعـالم، فقـد           . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٩الربتغايل يف بيساو، يف     
تية يف تقاريرهم حفاظا علـى      كبري من الرقابة الذا   ممارسة قسط     إىل  اللجوء اضطُرَّ صحفيون إىل  

 الـيت تقـوم هبـا سـلطات األمـر الواقـع للحـد مـن حريـة                    املختلفـة  أعمال التخويف  يف ظل    أمنهم
  .اإلعالمالتعبري وحرية 

  
  سالمة املوظفني وأمنهم  -كاف   

ــالتقرير، مل تقــع حــوادث     - ٤٧ ــاء الفتــرة املــشمولة ب ــة تــؤثر علــى مــوظفي األمــم   يف أثن أمني
ومل توجه أي هتديدات مباشرة منظـورة ضـد األمـم           . املتحدة، رغم زيادة عدد اجلرائم الصغرية     

واستمر إنفاذ مجيع التدابري األمنية املطبقـة       . املتحدة بوجه عام أو موظفيها على وجه اخلصوص       
  .على موظفي األمم املتحدة وأصوهلا وعملياهتا إنفاذا صارما

  
  مالحظات  –م ال  

املناقـشات الـيت    أن يواصـلوا بيـساو   -غينيا ني يف أصحاب املصلحة السياسيعلى  ب  جي  - ٤٨
املــسؤولية ف.  نيويــورك يف اخلريــف املاضــي علــى هــامش اجلمعيــة العامــة يف إجرائهــا يفشــرعوا 

هيئـات  علـى   بيـساو، و   - يف غينيـا     ة الـسياسي  ةالفاعلـ تظل ملقاة على عاتق األطـراف       األساسية  
 الظـروف  لتهيئـة  ، عـام وجـه اجملتمع املدين والزعماء الدينيني وقوات الدفاع واألمن واملـواطنني ب    

ذلـك وضـع خارطـة طريـق        تطلـب   وي. للعودة السريعة واملستدامة إىل النظام الدستوري     الالزمة  
ــة   ــرة االنتقاليـ ــراء  للفتـ ــشمل إجـ ــات وتـ ــل إىل االنتخابـ ــاق التوصـ ــضة   اتفـ ــة عريـ ــع طائفـ جيمـ

ــ األطــراف مــن  اإلصــالحات الالزمــة لتعزيــز االســتقرار الــسياسي واالجتمــاعي وإعــادة    شأنب
  .يف البلد التنمية االجتماعية واالقتصاديةبرنامج إطالق 

ومجاعـة البلـدان الناطقـة      بـني االحتـاد األفريقـي       املـشتركة   التقيـيم   بعثـة   ولقد كان إيفاد      - ٤٩
ــا وا    ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة واجلماعــة االقت  إىل األمــم املتحــدة والحتــاد األورويب بالربتغالي

ديسمرب عمال مهما جاء يف وقتـه املناسـب، وإنـين أتطلـع             / كانون األول  ٢١ إىل   ١٦بيساو من   



S/2013/26  
 

13-20519 17 
 

ــة  إىل  ــي توصــيات البعث ــع شــركا     و. تلق ــاون م ــتعداد للتع ــى اس ــم املتحــدة عل ــذ ئهااألم  يف تنفي
  .عايري واملبادئ الدوليةاملوفق واإجياد حلول مستدامة لألزمة، مبا يتاليت تيسر بادرات امل

لرقابــة ومــن دواعــي القلــق الــشديد أن قــوات الــدفاع واألمــن ال تــزال غــري خاضــعة ل     - ٥٠
ــسياسيني يقومــون مب    ــة، وأن بعــض ال ــتحكم حــاوالت مــستمرة  واإلشــراف مــن ســلطة مدني لل

ولـون دون أداء مؤسـسات الدولـة مهامهـا بفعاليـة،            حيوهـم بـذلك      ة؛طائفيغراض  أل اجليش يف
ملحـة إىل تغـيري جـذري،       ر الذي يتضح معه جبالء أن املمارسة السياسية يف البلد يف حاجة             األم

  .هماإصالح ال بد من والقضاءوأن قطاعي األمن 
تتحـدث  القتل خـارج نطـاق القـضاء وعمليـات تفتـيش املنـازل،          أعمالباإلضافة إىل   و  - ٥١

 ونضربفُيهـددون وُيختطفـون ويُـ      ممارستهم أنشطة سياسـية     يشتبه يف أفراد  التقارير عن حاالت    
الزي ومرتكبــو هــذه األعمــال بعــضهم بــ .  يف أمــاكن جمهولــة يف ضــواحي العاصــمةمث ُيتركــون

ال ينبغــي قــوق اإلنــسان حلانتــهاكات وإمنــا هــذه . املالبس املدنيــةبــ اآلخــر همالعــسكري وبعــض
ــا  . الــسكوت عليهــا اختــاذ لــى ع بيــساو - ولــذلك فــإنين أحــث ســلطات األمــر الواقــع يف غيني

  .إجراءات سريعة ملكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز العدالة
عـدم االسـتقرار،    املؤدية إىل   لجهود الوطنية الرامية إىل معاجلة العوامل الرئيسية        ل اًدعمو  - ٥٢

 اتـدخالهت كي تعيد مواءمة    يف البلد   الذي تقوم به    بدأت منظومة األمم املتحدة استعراضا للعمل       
سُيسترشد يف عملية االستعراض هذه بالتوصيات النهائيـة        و. دولة وبناء السالم  يف جماالت بناء ال   
ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة        بـني االحتـاد األفريقـي       املـشتركة   التقيـيم   بعثـة   اليت ستصدرها   

األمم املتحدة، وخباصة فيمـا يتعلـق   وواجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب     
إضـافة إىل التـصدي     املخدرات واجلرميـة املنظمـة،      االجتار ب  ومكافحة   إصالح قطاع األمن  ذ  بتنفي
. االجتماعيــة واالقتــصادية حقــوق اإلنــسان وتــدهور احلالــة وانتــهاكات إلفــالت مــن العقــاب ل

  .بيساو -اليت تواجه غينيا للتغلب على الصعاب   اجلهودتضافرمناص من  وال
 بيـساو إىل هنايتـها      -تحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا           تصل والية مكتب األمم امل      - ٥٣
ــر /شــباط ٢٨يف  ــالنظر إىل. ٢٠١٣فرباي ــا    وب ــه غيني ــيت تواج ــدة ال ــساو - التحــديات املعق  ،بي
ورتـا، سـيتوىل مهمتـه    أ - بيـساو، خوسـيه رامـوس    -يف غينيـا  اجلديـد  ممثلي اخلاص  حيث إن   و

حـىت  ،  ثالثـة أشـهر   لفتـرة مـن   املكتـب   واليـة   بتمديـد    ي، أوصـ  ٢٠١٣فربايـر   /شباطاجلديدة يف   
هـذا  بنـاء علـى     و. يف البلد أن جيري تقييماً للحالة      مثلي اخلاص ، ليتسىن مل  ٢٠١٣مايو  /أيار ٣١
  .والية البعثةبشأن قدم توصيات سأتقييم، لا

قيادة جوزيـف موتابوبـا، ممثلـي       مكتب األمم املتحدة املتكامل ب    وظفي  أود أن أشيد مب   و  - ٥٤
 أعـضاء اجملتمـع الـدويل     وكـذلك ب  وفريق األمم املتحدة القطري بأكمله،       نتهية واليته، اخلاص امل 
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 يف جهـود بنـاء      إلسهامهم مجيعاً دون توقـف    الوطنية والدولية،     واملنظمات غري احلكومية   ككل
ا بذلــه موتابوبــا ملــلــسيد تقــديري لعــن  عــرب مــن جديــدوأود أن أ.  بيــساو- الــسالم يف غينيــا

يف الفتــرة بيــساو  -االســتقرار يف غينيــا بــسط الــسالم وإحــالل  يف ســهاملإلجهــود دؤوبــة  مــن
ــر /شــباط مــن ــاينكــانون إىل ٢٠٠٩فرباي ــاير / الث  ظــروفيف ظــل مــضطلعاً بــذلك  ،٢٠١٣ين

  .يف كثري من األحيانصعبة وأمنية سياسية 
  


	*  أُعيد إصدارها لأسباب فنية في 21 كانون الثاني/يناير 2013.
	تقرير الأمين العام عن التطورات في غينيا - بيساو وعن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في ذلك البلد
	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدمٌ عملا بقرار مجلس الأمن 2030 (2011)، الذي جدد المجلس بموجبه ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو وطلب إليّ تقديم تقرير كل ستة أشهر عن الحالة في غينيا - بيساو، وعن التقدم المحرز في تنفيذ القرار وولاية المكتب. ويغطي هذا التقرير التطورات الرئيسية التي طرأت منذ تقديم تقريري المؤرخ 17 تموز/يوليه 2012 (S/2012/554). وترد المعلومات ذات الصلة بتنفيذ القرار 2048 (2012) في تقريري المؤرخين 12 أيلول/سبتمبر (S/2012/704) و 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (S/2012/887).
	ثانيا - التطورات الرئيسية في غينيا - بيساو
	ألف - التطورات السياسية
	2 - شهدت الفترة قيد الاستعراض إجراء مفاوضات بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والرئيس الانتقالي، وهو ما بعث الأمل في التوصل إلى ترتيب سياسي أكثر شمولا يؤدي إلى استعادة النظام الدستوري. غير أن ذلك الأمل تبدد بسبب التدهور الأمني الخطير والانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون وحقوق الإنسان اللذين أعقبا الأحداث التي وقعت في منطقة قاعدة بيسالانكا الجوية في بيساو في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
	3 - وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وافق أعضاء البرلمان بالإجماع على تمديد ولاية الجمعية الوطنية. وصادقوا أيضا على قرار ينص على جملة أمور، منها (أ) اعتماد ميثاق الانتقال السياسي والاتفاق السياسي اللذين وقع عليهما المجلس العسكري وسبعة عشر حزبا سياسياً في 16 و 18 أيار/مايو، على التوالي، رهنا بإدخال تنقيحات عليهما؛ (ب) إنشاء لجنة برلمانية لاستعراض الوثيقتين السالفتي الذكر وصوغ الميثاق الانتقالي لنظام الحكم يكون بمثابة الإطار الجديد لإعادة إرساء النظام الدستوري؛ (ج) طلب تقديم اللجنة البرلمانية تقريرها وتوصياتها إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية، وذلك في غضون 30 يوما من إنشائها. وقد أنشأ رئيس البرلمان اللجنة المذكورة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، برئاسة الحزب الأفريقي لتحقيق استقلال غينيا والرأس الأخضر. وتضم اللجنة 11 عضوا اختيروا من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، و 5 مستشارين قانونيين وموظفين إداريين. ودعت اللجنة إلى المشاورات الأحزابَ السياسية في البلد، وعددها 37 حزبا، والمجتمع المدني والمؤسسة العسكرية. وفي 9 كانون الثاني/يناير 2013، أبلغت اللجنة الشركاء الدوليين أنها ستقدم الصيغة الأولى من الميثاق الانتقالي لنظام الحكم قبل نهاية كانون الثاني/يناير لمواصلة التشاور بشأنها قبل عرضها على الجلسة العامة للجمعية الوطنية. وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر، انتخب البرلمان القاضي روي نينيه، الذي رشحه الحزب الأفريقي لتحقيق استقلال غينيا والرأس الأخضر، رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات، والقاضي باولو سانها رئيسا للمحكمة العليا.
	4 - وقد رحبت الجهات الفاعلة السياسية عموما بهذه التدابير التي اتخذتها الجمعية الوطنية، باستثناء منتدى الأحزاب السياسية، الذي يدعم الترتيبات الانتقالية السارية. وطعن المنتدى في إنشاء اللجنة البرلمانية المعنية باستعراض الوثيقتين الإطاريتين للعملية الانتقالية وفي انتخاب القاضي نينيه رئيسا للجنة الانتخابية الوطنية. ويبدو أن هذه المسألة قد حُلت في اجتماع عُقد في 17 كانون الأول/ديسمبر، وضمّ الرئيس الانتقالي وأعضاء المنتدى والحكومة الانتقالية والجمعية الوطنية والمؤسسة العسكرية. ولكن القاضي نينيه استقال من منصبه، في رسالة مؤرخة 24 كانون الأول/ديسمبر، معتبراً أن الخلافات القائمة قد تجعل من توليه رئاسة اللجنة مصدرا لعدم الاستقرار.
	5 - وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، انتخب الحزب الجمهوري لتحقيق الاستقلال والتنمية أفونسو تي زعيما له، واختار حزب التجديد الاجتماعي ألبيرتو نامبيا رئيسا له في أعقاب سحب ترشيح الرئيس السابق، كومبا يالا.
	6 - وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أصدر الحزب الأفريقي لتحقيق استقلال غينيا والرأس الأخضر ورقة سياسات بشأن الانتقال السياسي، شدد فيها على جملة أمور، منها أهمية الانتهاء من وضع خارطة للدوائر الانتخابية وتحديث سجل الناخبين يدوياً أو بيومترياً، وذلك لكفالة احترام الإطار الزمني المحدد بـاثني عشر شهرا والذي وضع بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأعرب الحزب عن استعداده لتمديد الفترة الانتقالية لفترة أقصاها ستة أشهر إن لزم الأمر، طالما كان هناك إطار زمني محدد وواقعي لإجراء الانتخابات. والتزم الحزب بالانخراط في حوار حقيقي من أجل إعادة إرساء النظام الدستوري ودعا إلى إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في جميع قضايا العنف السياسي التي لم يبت فيها بعد. وفي الختام، ذكر الحزب أن حل الأزمة يقتضي ما يلي: (أ) إجراء حوار شامل للجميع؛ (ب) تشكيل حكومة واسعة التمثيل تنبثق عن البرلمان؛ (ج) مواءمة مواقف الشركاء الدوليين؛ (د) إقامة حوار بين السلطات الوطنية وممثلي المجتمع الدولي.
	7 - واستمرت حوادث الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي 21 كانون الأول/ديسمبر، تعرض خوسيه كارلوس ماسيدو، وهو نائب برلماني سابق ينتمي إلى الحزب الأفريقي لتحقيق استقلال غينيا والرأس الأخضر، للضرب والاعتقال من قبل أفراد عسكريين في مانسابا، بمنطقة أويو، لاتهام الجيش له بالتآمر مع رئيس الوزراء المقال كارلوس غوميس جونيور على التخطيط لانقلاب. ويزعم أن السيد ماسيدو يتلقى منذ الإفراج عنه، تهديدات من الجيش باغتياله. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، قام أفراد عسكريون وحراس مدنيون بضرب المدعي العام السابق إدموندو منديس في كاشيو. ولم يتم التحقيق في هاتين القضيتين حتى الآن. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر، أدان ممثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لدى اتصال المكتب به للتحري عن الموضوع، هذه الانتهاكات وشدد على ضرورة أن يعمل الشركاء معا لمنع تكرار أعمال من هذا القبيل. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر، ذكر المتحدث العسكري خلال مؤتمر صحفي أن الجيش سيعزز الحوار مع المواطنين في عام 2013 لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان وتحسين صورة القوات المسلحة.
	8 - وفي غضون ذلك، عرض نهامادجو، الرئيس الانتقالي، في الخطاب الذي وجهه للشعب في 31 كانون الأول/ديسمبر، بمناسبة حلول العام الجديد، تقييماً إيجابياً للأشهر الثمانية التي مرت منذ بدء تنفيذ العملية الانتقالية. وعرض أيضاً خطته الرامية إلى الشروع في وضع خارطة طريق لتحقيق المصالحة تقوم على إجراء مشاورات على نطاق البلد مع السكان، بمن فيهم مهاجرو الشتات، وذلك من خلال إجراء حوار مفتوح وصريح وشامل للجميع. وأعرب كذلك عن التزامه والتزام الجمعية الوطنية والحكومة الانتقالية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على النحو المنصوص عليه في الميثاق الانتقالي.
	باء - الانتخابات
	9 - في 13 كانون الأول/ديسمبر، أقرت الجمعية الوطنية مشروع تعديل لقانون تسجيل الناخبين يطلب إلى اللجنة الانتخابية الوطنية تنظيم العملية الانتخابية برمتها وتوجيهها وتنفيذها وإدارتها. ويسمح القانون أيضاً بتسجيل الناخبين يدوياً وبيومترياً. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر، أبلغت الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات بعثة تقييم مشتركة بين الاتحاد الأفريقي ومجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأن الانتخابات لم يعد من الممكن عملياً إجراؤها في نيسان/أبريل 2013 بسبب التأخير والافتقار إلى الموارد المالية وعدم اتضاح كيفية تحديث سجل الناخبين الوطني.
	جيم - سيادة القانون والتطورات في القطاع الأمني
	10 - أدى استمرار انعدام السيطرة والرقابة المدنيتين على القوات المسلحة إلى تدخل الجيش بصورة منهجية في العملية السياسية وفي إدارة مؤسسات الدولة. ومما يدل على هذا الواقع مشاركةُ الجيش بكثرة في اجتماعات مجلس الوزراء والبيانات العامة التي يصدرها. وفي الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية، اللواء سلستينو كارفالهو، مجددا الالتزام بتسريع وتيرة تسريح أفراد الجيش الذين لا يستوفون معايير الاستمرار في الخدمة في القوات المسلحة في إطار القوانين السارية والخطط القائمة. وهو يعتزم أيضا، بناء على ذلك، تشكيل لجنة متابعة لشؤون صندوق المعاشات التقاعدية لأفراد أجهزة الدفاع والأمن.
	11 - وفي 27 كانون الأول/ديسمبر، وبعد اجتماع عقدته القيادة العسكرية، حدد المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد دابا نا والنا، في خطاب عام بمناسبة نهاية السنة، الأولويات العسكرية لعام 2013، وهي: (أ) مكافحة الاتّجار بالمخدرات؛ (ب) الانخراط في حوار دائم مع المواطنين؛ (ج) تعزيز التطوير المهني لأفراد الجيش، ولا سيما تنفيذ التشريع العسكري الذي ينظم تعليم الأفراد العسكريين وتدريبهم؛ (د) إنشاء مدرسة عسكرية لضباط الصف واستئناف التعاون العسكري التقني مع الاتحاد الروسي والصين وكوبا. وقال أيضاً إن الجيش يعتزم إنجاز تعداد الأفراد العسكريين لإتاحة تجنيد الشباب في إطار عملية إصلاح القطاع الأمني. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وصلت بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غينيا - بيساو إلى القوام المأذون به البالغ 677 فرداً من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة وأفراد الدعم اللوجستي بعد وصول سرية آلية من نيجيريا قوامها 166 فردا.
	دال - التطورات الاجتماعية والاقتصادية
	12 - خلافا للتوقعات الأولية لعام 2012 التي قدرت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المائة، يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل من 1 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب انقلاب 12 نيسان/أبريل وإلى انخفاض حجم صادرات الكاجو وتدني أسعاره. فقد تم تصدير 000 105 طن فقط من جوز الكاجو بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، مقابل تصدير 000 166 طن في عام 2011. وإضافة إلى ذلك، انخفضت الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ، وشهد قطاعا التشييد والخدمات تباطؤا كبيرا.
	13 - وبقي مصرف التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي على موقف تعليق كل من التعاون الإنمائي والدعم المقدم للميزانية، في حين واصل شركاء إنمائيون آخرون تقديم مساعدة محدودة. وكان هذا سبباً في انخفاض المعونة المقدمة للاستثمارات العامة في عام 2012 بنسبة 55 في المائة على وجه التقدير، الأمر الذي كان له أثر شديد على الأحوال المعيشية لفئة ضعيفة أصلا من السكان. ومع ذلك، أعلن البنك الدولي في 17 كانون الأول/ديسمبر أنه بصدد استئناف مشاريعه في القطاع الاجتماعي.
	14 - وحددت الحكومة الانتقالية فجوة مالية في ميزانية الدولة بلغت 25 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (50 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). وحتى الآن، تلقت هذه الحكومة مبلغا قدره 2.75 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (5.5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة) من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ومبلغا قدره 5.3 بلايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (10.6 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة) من نيجيريا لدعم الميزانية. وإضافة إلى ذلك، قدمت كوت ديفوار بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). ورغم العجز في الميزانية، فقد تمكنت الدولة من دفع المرتبات حتى الآن. ومع ذلك، شُنت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إضرابات في قطاع الخدمة العامة بشأن متأخرات الرواتب والمستحقات وظروف العمل، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والعدل.
	15 - وقد تبين من رصد برنامج الأغذية العالمي لأسعار المواد الغذائية الأساسية في أسواق العاصمة وفي مناطق ريفية مختارة وجود ارتفاع كبير، وخاصة في ما يتعلق بالأرز، بزيادة كلية نسبتها 40 في المائة في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى تشرين الأول/أكتوبر 2012. ومنذ أيلول/سبتمبر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقدم الدعم إلى وزارة الصحة في إجراء دراستين استقصائيتين على الصعيد الوطني بغية تقييم مدى انتشار الملاريا، ولتقييم الحالة الغذائية للأطفال دون سن الخامسة والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة. وستكون هاتان الدراستان الاستقصائيتان مفيدتين في تحديد الأولويات الرئيسية في مجالي السياسات والتشغيل من أجل التصدي لهذين السببين الرئيسيين لحالات الاعتلال والوفاة دون سن الخامسة.
	16 - وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت وزارة الصحة رسميا تفشي وباء الكوليرا وطلبت الدعم من منظمة الصحة العالمية لتفعيل وتنفيذ خطة طوارئ للتصدي لوباء الكوليرا. ووصل تفشي الوباء إلى ذروته أثناء الأسبوع الذي يبدأ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث أُبلغ عن 382 حالة جديدة. وسُجّل حتى 13 كانون الأول/ديسمبر ما مجموعه 141 3 حالة إصابة بالوباء، وما مجموعه 22 حالة وفاة منذ بدء انتشار هذا الوباء في أواخر آب/أغسطس. وإجمالا، كانت العاصمة بيساو والمناطق المحيطة بها أكثر المناطق تضررا، حيث سُجل فيها 85 في المائة (658 2 حالة) من مجموع الحالات المسجلة. وفي الوقت نفسه، عملت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية المحلية، مع وزارة الصحة في ما تبذله من جهود للوقاية من وباء الكوليرا والتصدي له.
	17 - وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم لإجراء استعراض للتشريعات القائمة المتعلقة بحماية الأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق تنظيم حلقة عمل وطنية عقدت في 20 و 21 تشرين الثاني/نوفمبر في بيساو، بهدف التصدي لحالات الوصم بالعار والتمييز. وستُقدم تعديلات إلى الجمعية الوطنية لإدخالها على هذه التشريعات في عام 2013. وأُجريت على صعيد البلد في آب/أغسطس دراسة لتحديد الأقليات ذات الخصوصية الجنسية والمزاولين لتجارة الجنس، بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وستتيح هذه الدراسة وضع وتنفيذ برامج للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية تستهدف الفئات الضعيفة، بهدف الحد من عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.
	18 - وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، غرق قارب حُمل أكثر من طاقته وعلى متنه ما يزيد عن 100 راكب وكان متوجها من بولاما إلى بيساو، مما أسفر عن وفاة 35 شخصا تأكدت وفاتهم. وأُعلن عن فترة حداد مدتها يومان، ودعت رابطة حقوق الإنسانفي غينيا - بيساو مكتب المدعي العام إلى الشروع في إجراء تحقيق جنائي ضد مالك القارب والسلطات المسؤولة.
	ثالثا - تنفيذ ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو
	ألف - الارتقاء بقدرات المؤسسات الوطنية وتقديم الدعم لإجراء الحوار السياسي الشامل وتحقيق المصالحة الوطنية
	19 - في الفترة الممتدة من 20 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو بدعم تنظيم حلقة عمل للتأمل والتدريب على السلام وحل النزاعات والتغيير، لصالح زعماء دينيين مسيحيين ومسلمين. وبحثت حلقة العمل أيضاً المسألة الجنسانية ودورها في حل النزاعات، ودور الجماعات الدينية في تيسير الحوار وأهمية آليات التنسيق. وشارك في الحلقة أيضا ميسرون من المنظمة غير الحكومية الوطنية المعروفة باسم ”صوت السلام“ (Voz di Paz). وسيبدأ تنفيذ ما صدر عن حلقة العمل من توصيات، تشمل برنامجا لبناء القدرات، في كانون الثاني/يناير 2013. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل، في شراكة مع المعهد الوطني للدراسات والبحوث، بعقد مؤتمر بشأن الانتقال السياسي بمشاركة من مختلف الجهات المعنية الوطنية.
	باء - تقديم الدعم إلى الشرطة والأمن الداخلي ونظام العدالة الجنائية
	20 - في الفترة الممتدة من 3 إلى 21 أيلول/سبتمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لعقد دورة تدريبية مدتها ثلاثة أسابيع لصالح 14 قاضيا ومدعيا عاما، ركزت على مسائل الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية. وقام مكتب الأمم المتحدة المتكامل بتقديم الدعم لتنظيم ندوة عن العدالة الجنائية العسكرية والعدالة الجنائية العامة عُقدت في 16 و 17 تشرين الأول/أكتوبر. وقام المشاركون، الذين كان منهم مسؤولون مدنيون إضافة إلى ضباط عسكريين يعملون في قطاع العدالة، بتقديم توصيات تهدف إلى مواءمة منظومتي العدالة الجنائية العامة والعدالة الجنائية العسكرية مع مؤسسات الدولة ذات الصلة. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل والمحكمة العليا على نحو رسمي بإصدار مجلد جامع للقوانين الجنائية في 550 صفحة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية وصول الجهات الفاعلة القضائية إلى التشريعات.
	21 - وقام مكتب الأمم المتحدة المتكامل برعاية تنظيم المنتدى الوطني السنوي الثاني المعني بالعدالة الجنائية في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر. وحضر هذا الحدث 85 مشاركا من أجهزة القضاء، والشرطة والادعاء المدني والادعاء العسكري. وأصدر هذا المنتدى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك: (أ) التدريب المستمر للموظفين؛ (ب) تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ (ج) تنقيح قانون الإجراءات الجنائية؛ (د) توفير الموارد المادية والمالية؛ (هـ) تعزيز القدرات المؤسسية للوحدة الوطنية المعنية بالاستخبارات المالية وللمحاكم التجارية؛ (و) تعزيز التعاون بين جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والتقليدية لمكافحة ممارسة ختان الإناث؛ (ز) تصميم ووضع آليات لمعايير تتبع تُستخدم في رصد القُصَّر المخالفين للقانون.
	22 - وقام مكتب الأمم المتحدة المتكامل بتقديم المساعدة إلى النظراء الوطنيين لكي يتسنى لهم وضع استراتيجية شاملة لتدريب مؤسسات الشرطة والأمن، وعقد المكتب سلسلة دورات تدريب رسمية تراوحت مدة كل منها بين يومين وستة أسابيع في مدينتي بيساو ومانسوا وفي منطقة بافاتا، غطت جميع جوانب عمل الشرطة وأعمال الأمن الداخلي. واستفاد أكثر من 500 متدرب بصورة مباشرة من هذا التدريب. وفي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، أقام المكتب أيضا تدريبا في مجال حقوق الإنسان لصالح ضباط شرطة يعملون في جهاز الشرطة المعني بحفظ النظام العام في بيساو وفي منطقتي بافاتا وغابو. وإضافة إلى ذلك، قام أفراد الشرطة التابعون لمكتب الأمم المتحدة المتكامل بتقديم التدريب والتوجيه أثناء العمل إلى نظرائهم الوطنيين العاملين في مجال إنفاذ القانون، وواصلوا تقديم الدعم إلى المديرية الفرعية المعنية بالشؤون الجنسانية في جهاز شرطة حفظ النظام العام. وعلاوة على ذلك، قام المكتب بتوفير الدعم التقني لمؤسسات الشرطة والأمن لتصميم ووضع لائحة موحدة شاملة.
	23 - وأجريت جولة ثانية من عملية الفحص والتأهيل في ما يتعلق بجهازي الشرطة والأمن الداخلي في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر لفحص 346 فردا عادوا من التدريب في أنغولا، وكذلك لفحص أفراد من جهاز الشرطة البحرية وشرطة مصائد الأسماك، وأفراد معينين حديثا في وزارة الداخلية في أعقاب انقلاب 12 نيسان/أبريل. وبناء على طلب من وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل أيضا بتقديم الدعم لكى يتسنى الإسراع في بدء المرحلة الأولى من عملية الفحص والتأهيل في مؤسسات وزارة الدفاع. ومن شأن هذه العملية، التي بدأت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر والتي من المقرر لها أن تنتهي في 15 كانون الثاني/يناير 2013، أن توفر للمؤسسة العسكرية قاعدة بيانات إلكترونية محدَّثة ستُشكل موردا هاما في مبادرات إصلاح قطاع الأمن مستقبلا، وستتضمن البيانات المستمدة من تعداد الأفراد العسكريين الذي بدأته البعثة التقنية الأنغولية لإصلاح قطاع الأمن في عام 2011، وكذلك بيانات عام 2008 التي جُمعت في إطار مشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، جرى تحديث سجلات 125 4 فردا من الأفراد العسكريين الإناث والذكور. ومن المقرر القيام في المستقبل بتدريب مجموعة مختارة من الأفراد.
	24 - وواصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل تقديم الدعم في وضع رؤية لمعهد الدفاع الوطني وتوضيح رسالته وتحديد نظامه وأهدافه. ويهدف المعهد إلى الإسهام في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الحوار بين الأجهزة المدنية والأجهزة العسكرية والتركيز على مسألة الرقابة المدنية على مؤسسات الأمن والدفاع.
	25 - وبمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف 24 تشرين الأول/أكتوبر، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل بمساعدة جهاز الشرطة المعني بحفظ النظام العام في تنظيم يوم مفتوح احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لإنشاء مركز الشرطة النموذجي في بايرو ميليتار والبداية الرسمية للعمل بأسلوب حفظ الأمن في المجتمعات المحلية. وشملت الأنشطة عقد حلقة نقاش بين ممثلي المجتمع المحلي في بايرو ميليتار والشرطة بشأن التغييرات في العلاقات بين الشرطة والمجتمعات المحلية في العام المنصرم. واتفق المشاركون على أن هذه العلاقات قد تحسنت، وأن ذلك أفضى إلى انخفاض كبير في حدة التوتر، مما يشير إلى أن مفهوم حفظ الأمن الذي بدأ العمل به حديثا أخذ يؤتي ثماره، وينبغي تكراره على الصعيد الوطني. وانطلق العمل في إجراء دراسة استقصائية عن تصور المجتمع للأمن، ومن المتوقع أن توفر هذه الدراسة مزيدا من التحليل لمفهوم حفظ الأمن في المجتمعات المحلية. وبالمناسبة نفسها، سُلِّمت مركبة شرطة إلى مركز الشرطة النموذجي، بتمويل من الصندوق الاستئماني لمكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو.
	26 - وفي الفترة الممتدة من 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، بتنظيم دورة تدريبية متقدمة في مجال إدارة التحقيقات الجنائية في بيساو لما مجموعه 34 متدربا من وحدة مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والمكتب المركزي الوطني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والشرطة القضائية، وشرطة حفظ النظام العام، والحرس الوطني، وقاض من المحكمة الجنائية. وتناولت هذه الدورة الإطار القانوني وإدارة القضايا وأساليب التصرف في مسرح الجريمة، والتحقيق في قضايا غسل الأموال، وقنوات التعاون بين الشرطة الوطنية والشرطة الدولية.
	27 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، قامت المراكز الأربعة لتقريب العدالة التي أُنشئت في مناطق بيساو وكاشيو وأويو، بدعم مالي وتقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتقديم المساعدة القانونية والمشورة وخدمات المعلومات بالمجان إلى أكثر من 570 مستفيدا، من بينهم 24 في المائة من النساء. وتتعلق معظم القضايا التي جرى تناولها بالأراضي والممتلكات، وقانون العمل، وقضايا الأسرة، والعنف المنزلي، وإساءة استعمال السلطة. واضطلعت هذه المراكز بتنفيذ أنشطة للتوعية بالمسائل المتعلقة بالحقوق القانونية وحقوق الإنسان، وبتنظيم دورات للتوعية بقوانين حقوق الطفل وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والاحتجاز غير القانوني، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، استهدفت أكثرمن 500 8 مستفيد، من بينهم 47 في المائة من النساء. وجرى أيضا توعية الزعماء التقليديين بضرورة احترام معايير حقوق الإنسان في عمليات صنع القرار عن طريق أفرقة مناقشة مواضيعية.
	جيم - تنسيق عملية إصلاح قطاع الأمن
	28 - واصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل دعم الجهود التي تُبذل على الصعيدين الوطني والدولي لإصلاح قطاع الأمن وبسط سيادة القانون. وفي هذا السياق، دعمت البعثة الأمانة الدائمة للجنة التوجيهية الوطنية لإصلاح قطاع الأمن في صياغة مذكرة مفاهيمية لتحديث الخطط الوطنية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن وبسط سيادة القانون التي تشمل المشاركة والانخراط وتولي مقاليد الأمور، على نطاق واسع، في ما يتصل بالمؤسسات الوطنية المعنية. وكذلك فقد أيَّد مكتب الأمم المتحدة المتكامل المبادرات الرامية إلى تفعيل الأمانة الدائمة للجنة التوجيهية، بما في ذلك عن طريق التدريب، وصيانة مرافق الأمانة وتوفير اللوازم المكتبية.
	دال – الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام
	29 - كان الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام الذي عُقد في 6 كانون الأول/ديسمبر في جنيف، قد أعلن رسميا أن غينيا - بيساو قد أوفت بالتزاماتها بموجب المادة 5 من الاتفاقية. وفي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2000 إلى حزيران/يونيه 2012، قامت غينيا - بيساو وشركاؤها بتغطية 50 منطقة مزروعة بالألغام، تمثل ما مجموعه 6.5 ملابين متر مربع. واستفادت غينيا - بيساو من الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفه الشريك الإنمائي الرئيسي، ومن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الفترة الممتدة من أيار/مايو 2000 إلى تموز/يوليه 2012. غير أن مهام لتطهير مناطق المعارك لا يزال يتعين إنجازها، إذ يتعين على الحكومة الانتقالية أن تعالج ما قد يكون قد بقي من تلوث بالألغام.
	هاء - أنشطة رصد حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحمايتهما وتعزيزهما وبناء القدرات المتعلقة بهما وتعميم مراعاتهما
	30 - في تموز/يوليه 2012، أشار مكتب الأمم المتحدة المتكامل في استعراض أجراه إلى أن قوات الدفاع والأمن لا تزال ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها الاغتيالات بدوافع سياسية، مع الإفلات التام من العقاب، الأمر الذي يشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام إصلاح قطاع الأمن على نحو فعال في البلد.
	31 - وفي سياق التعريف بحقوق الإنسان في صفوف القوات المسلحة، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل في 17 كانون الأول/ديسمبر، بالتعاون الوثيق مع نظرائه الوطنيين، بوضع واعتماد الصيغة النهائية لدليل تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان. وبعد بضعة أشهر من الانقطاع، استأنف مكتب الأمم المتحدة المتكامل في أيلول/سبتمبر برامج إذاعية تُبث مرتين أسبوعيا عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وفي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، قام المكتب بتدريب 140 منسقا لشؤون حقوق الإنسان على صعيد المجتمعات المحلية في مناطق بافاتا وكانشونغو وغابو وساو دومينغوس ليكتسبوا القدرة على التعرف على انتهاكات حقوق الإنسان ورصدها والإبلاغ عنها، وذلك بوصفهم جزءا من شبكة وطنية لرصد حقوق الإنسان. واستكمل هذا التدريب بحلقة عمل لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان نُظِّمت بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني في بيساو، وخاصة مجموعات الشباب.
	32 - وفي 23 تموز/يوليه، ساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان معهد المرأة والطفل في تنظيم دورات للتدريب والتوعية في مدينة مانسوا ومنطقة بافاتا في ما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني وحماية حقوق المرأة. ونُظِّمت أيضا دورات تدريبية مماثلة في بيساو حضرها أكثر من 30 مشاركا من منظمات المجتمع المدني وممثلون عن وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والعدل والدفاع والداخلية. وقام صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضا بدعم إنشاء شبكات إقليمية تُعنى بتتبع حالات العنف الجنساني في بيساو وفي منطقتي بافاتا وكاشيو، وذلك في إطار مذكرة تفاهم وقع عليها كل من حكومتي غينيا - بيساو والبرازيل وصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2011.
	33 - وفي الفترة الممتدة من 26 تموز/يوليه إلى 16 آب/أغسطس، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل بتنظيم تدريب في موضوع النساء في السياسة العامة حضرته نساء يمثلن الأحزاب السياسية والصحافة والنقابات والمنظمات النسائية. وكان الهدف هو بناء مزيد من التماسك في ما بين الجماعات النسائية ودعاة المساواة بين الجنسين وتعزيز المهارات لزيادة المشاركة الفعالة في مجالي النشاط السياسي والسياسات الرسمية. ووُضع دليل للتدريب في نهاية الدورة التدريبية.
	34 - وفي يومي 5 و 6 كانون الأول/ديسمبر، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم حلقة عمل لصالح 14 مُدرِّبة ينتمين إلى منظمات نسائية من المجتمع المدني لإطلاعهن على كيفية استخدام الدليل المتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وبعد ذلك، قامت هؤلاء المدربات بتدريب 20 سيدة من القيادات النسائية المحتملة في كل منطقة من مناطق غينيا - بيساو الثماني. وكان الهدف من هذا التدريب هو تحقيق مزيد من التماسك في ما بين القيادات النسائية وتعزيز مشاركة النساء في مجالي النشاط السياسي والسياسات الرسمية.
	35 - وفي 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل بتقديم الدعم إلى تحالف محلي لمنظمات غير حكومية عقد مؤتمرا لوضع حد لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غينيا - بيساو والتحالف الإسلامي لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. واختتم المؤتمر أعماله بإصدار إعلان يدعو إلى حظر هذه الممارسة. وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، قام فريق الأمم المتحدة المواضيعي المعني بالشؤون الجنسانية، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحقوق الإنسان، بتقديم الدعم إلى وزارة العدل في مسعاها لتوزيع الأحكام وتدابير الإنفاذ الواردة في القانون الذي يجرم تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث وقانون مكافحة الاتجار بالبشر على 50 جهة من الجهات المعنية، منها السلطات الإدارية، والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وموظفو التعليم والصحة، والزعماء الدينيون والزعماء التقليديون، والمنظمات غير الحكومية، في منطقة بولاما، وجزر بيجاغوس. وكانت حملةٌ للتوعية والتحسيس بشأن العنف الجنساني وحفظ الأمن في المجتمعات المحلية بقيادة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قد نُظمت بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في 4 و 5 كانون الأول/ديسمبر، في منطقتي بافاتا وغابو.
	36 - وفي الفترة الممتدة من 5 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل بإرسال بعثتين ميدانيتين لتقييم حالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقتي ساو دومينغوس وأرخبيل بيجاغوس. وتوصلت البعثتان إلى نتيجة مفادها أن معظم الجزر في بيجاغوس لا توجد بها مستشفيات ولديها مرافق محدودة للعلاج الطبي. وبصفة خاصة، فإن مرافق رعاية صحة الأم والطفل غير كافية. ويعود سبب كثرة الأمراض المنقولة عن طريق المياه إلى رداءة المياه وسوء نوعيتها. وتوصلت البعثتان أيضا إلى أن هاتين المنطقتين ليس بهما إمدادات بالطاقة الكهربائية ولا وسائل للنقل العام، وأن الطرق لا تكون سالكة إلا في الموسم الجاف. ولا يوجد سوى عدد غير كافٍ من المدارس والمعلمين لتقديم الخدمات التعليمية للسكان. وفي كاشيو، لوحظ ارتفاع في انتشار العنف الجنسي والجنساني، والزواج المبكر والزواج القسري وحالات التوتر العرقي المرتبط بسرقة الماشية. وفي الوقت نفسه، يتولى جهاز شرطة حفظ النظام العام مهمة إقامة العدل على نحو اعتيادي في غياب محاكم تتولى هذه المهمة.
	37 - وكانت غينيا - بيساو من بين البلدان الخمسة التي وافقت، في 3 كانون الأول/ديسمبر، على التزامات باريس لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة.
	واو - دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر
	38 - في تموز/يوليه، عززت اليونيسيف تعاونها مع شرطة الحدود والأوصياء والشركاء من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات ”أصدقاء الطفل“ (Amigos da Criança)، و ”الشباب الإسلامي“ (Juventude Islâmica)، و ”أنقذوا الأطفال المتسولين“ (SOS Talibé Crianças)، وذلك بهدف تحديد هوية ضحايا الاتجار والأطفال المتسولين وإنقاذهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تم لم شمل 62 طفلا مع أسرهم في مناطق بافاتا وغابو وكينارا.
	39 - وعقب التعليق المؤقت لثلاثة من المشاريع التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في غينيا - بيساو نتيجة للانقلاب الذي وقع في 12 نيسان/أبريل، تجرى الأنشطة الرامية إلى دعم المؤسسات التي تتولى التحقيقات الجنائية على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة القيود المالية. وفي هذا السياق، قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدة دورات تدريبية لبناء القدرات بشأن الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في الفترة من 15 حزيران/يونيه إلى 26 أيلول/سبتمبر، وذلك في حلقات عمل نظمها مكتب الأمم المتحدة المتكامل لأفراد الشرطة وإنفاذ القانون. وبشكل مشترك، أرسل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة المتكامل بعثات لتقصي الحقائق إلى جنوب وغرب البلد وجزر بيجاغوس، بهدف تقييم مدى قابلية حدود البلد للاختراق والوقوف على نقاط ضعفه التي تستغلها جماعات الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات الاتجار بالكوكايين.
	40 - وفي إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا التابع لإدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السلام، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل، إضافة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بمواصلة توفير المساعدة التقنية والمالية واللوجستية إلى الوحدة المعنية بالجرائم العابرة للحدود الوطنية التي أنشئت للتصدي للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات في البلد. وفي إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا، قدمت هذه الجهات التدريب اللازم لبناء قدرات ضباط التحقيق بهدف تعزيز فعالية ما تبذله الدولة المضيفة من جهود في مجال حفظ الأمن وتحسين التعاون الدولي في مجال الشرطة، ولا سيما مع الوحدات الأخرى المعنية بالجرائم العابرة للحدود في المنطقة. وفي الوقت نفسه، واصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل تقديم الدعم في مجال بناء القدرات للوحدة المعنية بمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية ومجلس إدارة الوحدة، بهدف تعزيز العمل الجماعي بطرق منها توفير مهارات تكنولوجيا المعلومات وتعليم اللغة الفرنسية والتوجيه أثناء العمل. وفي 28 أيلول/سبتمبر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تدريبا يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للقضاة وموظفي إنفاذ القانون.
	زاي - دعم أعمال لجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام
	41 - ظل تنفيذ المشاريع في إطار حافظة صندوق بناء السلام معلقا أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفي 6 آب/أغسطس، أعرب مكتب دعم بناء السلام عن اعتزامه أن يعيد النظر كل ثلاثة أشهر في قراره تعليق هذه المشاريع، في ضوء تطور الحالة السياسية، وبتنسيق وثيق مع لجنة بناء السلام. وفي 27 أيلول/سبتمبر، وجه رئيس تشكيلة غينيا - بيساو الدعوة إلى رئيس الوزراء المخلوع والرئيس المؤقت المخلوع لكي يُحيطا التشكيلة علما بآخر التطورات في غينيا - بيساو، وذلك على هامش الجمعية العامة.
	حاء - التعاون الإقليمي والشراكات وتعبئة الموارد
	42 - تمشيا مع المقررات المتخذة في أيلول/سبتمبر 2012 على هامش الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، ترأست مفوضية الاتحاد الأفريقي اجتماعا تشاوريا عقد في أديس أبابا في 1 كانون الأول/ديسمبر لمناقشة الحالة في غينيا - بيساو. وحضر الاجتماع ممثلون عن كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، فضلا عن ممثلي السلطات المخلوعة. ولم تشارك سلطات الأمر الواقع. واتفق الشركاء الدوليون في هذا الاجتماع على تحديد اختصاصات بعثة تقييم مشتركة من المقرر إيفادها إلى غينيا - بيساو لتضطلع بتقييم الكيفية التي يمكن بها للشركاء الدوليين أن يساعدوا غينيا - بيساو على استعادة النظام الدستوري.
	43 - وأُوفدت البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تحت قيادة مدير شؤون السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي إلى بيساو في الفترة الممتدة من 16 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر. وتتمثل أهداف البعثة، في جملة أمور، في ما يلي: (أ) تقييم الحالة السياسية والأمنية؛ (ب) دراسة الأسباب الكامنة وراء الأزمات المتكررة في غينيا - بيساو؛ (ج) استكشاف سبل بناء توافق في الآراء في ما بين المنظمات المشاركة بشأن سبل المضي قدما؛ (د) تيسير صياغة مجموعة من التوصيات بشأن الكيفية المثلى التي يمكن بها لهذه المنظمات أن تعمل معا لمساعدة غينيا - بيساو للتغلب على التحديات التي تعترضها في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة؛ (هـ) تقديم توصيات بشأن إنشاء آلية ملائمة للمتابعة. واجتمعت البعثة، في إطار تصريف أعمالها، مع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة الوطنية السياسية والعسكرية، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع والمجتمع المدني والشركاء الدوليون. وسيُناقش ما توصلت إليه البعثة من نتائج وما أصدرته من توصيات في اجتماع يعقده الاتحاد الأفريقي على هامش دورته العادية العشرين، المقرر عقدها من 21 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2013.
	طاء - التكامل في منظومة الأمم المتحدة
	44 - أدى الاستقطاب السياسي الذي أعقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 12 نيسان/أبريل إلى منع مكتب الأمم المتحدة المتكامل من تحقيق الإنجازات الرئيسية التي كان مقررا تحقيقها في عام 2012. وأُرجئ ما كان مقرراً من تنقيح للدستور، كما أُرجئت الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأُرجئ اجتماع مائدة مستديرة للمانحين لتعبئة الموارد بهدف تنفيذ ورقة الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر. وعلاوة على ذلك، أُعيد النظر في تدخلات الأمم المتحدة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بهدف التركيز على الأنشطة الإنسانية، مثل تقديم المساعدة في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي والتغذية. وتواصلت الأنشطة المضطلع بها في مجالات إصلاح قطاع الأمن وبسط سيادة القانون وحقوق الإنسان.
	45 - وبالنظر إلى البيئة السياسية السائدة، أرجأ فريق الأمم المتحدة القطري تقديم البرامج القطرية للفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 حتى حزيران/يونيه 2014، ومدَّد زمن إطار الأمم المتحدة الحالي للسلام والتنمية في غينيا - بيساو (إطار عمل الأمم المتحدة للفترة 2008-2012) لفترة إضافية من سنتين تمتد حتى نهاية عام 2014.
	ياء - الإعلام
	46 - في تشرين الثاني/نوفمبر، أعربت منظمة الدفاع عن وسائط الإعلام الدولية مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن ترويع صحفي مستقل فاضطُر إلى التخفي في الفترة الممتدة من أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، ثم غادر البلد في وقت لاحق. ووجهت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين انتقادا للضغط المزعوم الذي مارسته الحكومة الانتقالية وأدى إلى مغادرة رئيس مكتب تلفزيون RTP البرتغالي في بيساو، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر. واستنادا إلى بعض مؤسسات الإعلام، فقد اضطُرَّ صحفيون إلى اللجوء إلى ممارسة قسط كبير من الرقابة الذاتية في تقاريرهم حفاظا على أمنهم في ظل أعمال التخويف المختلفة التي تقوم بها سلطات الأمر الواقع للحد من حرية التعبير وحرية الإعلام.
	كاف - سلامة الموظفين وأمنهم
	47 - في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، لم تقع حوادث أمنية تؤثر على موظفي الأمم المتحدة، رغم زيادة عدد الجرائم الصغيرة. ولم توجه أي تهديدات مباشرة منظورة ضد الأمم المتحدة بوجه عام أو موظفيها على وجه الخصوص. واستمر إنفاذ جميع التدابير الأمنية المطبقة على موظفي الأمم المتحدة وأصولها وعملياتها إنفاذا صارما.
	لام – ملاحظات
	48 - يجب على أصحاب المصلحة السياسيين في غينيا - بيساو أن يواصلوا المناقشات التي شرعوا في إجرائها في نيويورك في الخريف الماضي على هامش الجمعية العامة. فالمسؤولية الأساسية تظل ملقاة على عاتق الأطراف الفاعلة السياسية في غينيا - بيساو، وعلى هيئات المجتمع المدني والزعماء الدينيين وقوات الدفاع والأمن والمواطنين بوجه عام، لتهيئة الظروف اللازمة للعودة السريعة والمستدامة إلى النظام الدستوري. ويتطلب ذلك وضع خارطة طريق للفترة الانتقالية تشمل إجراء الانتخابات والتوصل إلى اتفاق يجمع طائفة عريضة من الأطراف بشأن الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي وإعادة إطلاق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد.
	49 - ولقد كان إيفاد بعثة التقييم المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى بيساو من 16 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر عملا مهما جاء في وقته المناسب، وإنني أتطلع إلى تلقي توصيات البعثة. والأمم المتحدة على استعداد للتعاون مع شركائها في تنفيذ المبادرات التي تيسر إيجاد حلول مستدامة للأزمة، بما يتوافق والمعايير والمبادئ الدولية.
	50 - ومن دواعي القلق الشديد أن قوات الدفاع والأمن لا تزال غير خاضعة للرقابة والإشراف من سلطة مدنية، وأن بعض السياسيين يقومون بمحاولات مستمرة للتحكم في الجيش لأغراض طائفية؛ وهم بذلك يحولون دون أداء مؤسسات الدولة مهامها بفعالية، الأمر الذي يتضح معه بجلاء أن الممارسة السياسية في البلد في حاجة ملحة إلى تغيير جذري، وأن قطاعي الأمن والقضاء لا بد من إصلاحهما.
	51 - وبالإضافة إلى أعمال القتل خارج نطاق القضاء وعمليات تفتيش المنازل، تتحدث التقارير عن حالات أفراد يشتبه في ممارستهم أنشطة سياسية فيُهددون ويُختطفون ويُضربون ثم يُتركون في أماكن مجهولة في ضواحي العاصمة. ومرتكبو هذه الأعمال بعضهم بالزي العسكري وبعضهم الآخر بالملابس المدنية. وإنما هذه انتهاكات لحقوق الإنسان لا ينبغي السكوت عليها. ولذلك فإنني أحث سلطات الأمر الواقع في غينيا - بيساو على اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة.
	52 - ودعماً للجهود الوطنية الرامية إلى معالجة العوامل الرئيسية المؤدية إلى عدم الاستقرار، بدأت منظومة الأمم المتحدة استعراضا للعمل الذي تقوم به في البلد كي تعيد مواءمة تدخلاتها في مجالات بناء الدولة وبناء السلام. وسيُسترشد في عملية الاستعراض هذه بالتوصيات النهائية التي ستصدرها بعثة التقييم المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، إضافة إلى التصدي للإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية. ولا مناص من تضافر الجهود للتغلب على الصعاب التي تواجه غينيا - بيساو.
	53 - تصل ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو إلى نهايتها في 28 شباط/فبراير 2013. وبالنظر إلى التحديات المعقدة التي تواجه غينيا - بيساو، وحيث إن ممثلي الخاص الجديد في غينيا - بيساو، خوسيه راموس - أورتا، سيتولى مهمته الجديدة في شباط/فبراير 2013، أوصي بتمديد ولاية المكتب لفترة من ثلاثة أشهر، حتى 31 أيار/مايو 2013، ليتسنى لممثلي الخاص أن يجري تقييماً للحالة في البلد. وبناء على هذا التقييم، سأقدم توصيات بشأن ولاية البعثة.
	54 - وأود أن أشيد بموظفي مكتب الأمم المتحدة المتكامل بقيادة جوزيف موتابوبا، ممثلي الخاص المنتهية ولايته، وفريق الأمم المتحدة القطري بأكمله، وكذلك بأعضاء المجتمع الدولي ككل والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، لإسهامهم جميعاً دون توقف في جهود بناء السلام في غينيا - بيساو. وأود أن أعرب من جديد عن تقديري للسيد موتابوبا لما بذله من جهود دؤوبة للإسهام في إحلال السلام وبسط الاستقرار في غينيا - بيساو في الفترة من شباط/فبراير 2009 إلى كانون الثاني/يناير 2013، مضطلعاً بذلك في ظل ظروف سياسية وأمنية صعبة في كثير من الأحيان.

