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  )٢٠١٣ (٢٠٩٢القرار     
  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢ املعقودة يف ٦٩٢٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
 -  إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه وبياناته الصحفية بشأن احلالـة يف غينيـا             إذ يشري   

  ،)٢٠١٢ (٢٠٤٨ و) ٢٠١١ (٢٠٣٠بيساو، وال سيما قراراه 
 / كـانون الثـاين    ١١ بيـساو املـؤرخ      - بتقرير األمني العـام بـشأن غينيـا          اوإذ حييط علم    

وبالتوصــيات الــواردة فيــه، وإذ يرحــب باألنــشطة الــيت اضــطلع هبــا ) S/2013/26 (٢٠١٣ينــاير 
 بيــساو علــى الــرغم مــن التحــديات  -مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا   

  السياسية واألمنية يف امليدان،
 بيـساو منـذ أن وقـع االنقـالب     - إزاء احلالـة يف غينيـا        وإذ ما زال يـساوره قلـق بـالغ          

، وهو ما حال دون إهناء العملية االنتخابيـة الدميقراطيـة    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٢العسكري يف   
   بيساو،-يف غينيا 
مـن    بيـساو ال ميكـن أن يتـأتى إال   - أن توطيد السالم واالسـتقرار يف غينيـا     وإذ يؤكد   

خــالل عمليــة انتقاليــة توافقيــة تــضم اجلميــع ويتــوىل زمامهــا البلــد، وإعــادة إرســاء النظــام            
الدســتوري واحترامــه، وإصــالح قطاعــات الــدفاع واألمــن والعــدل، وتعزيــز ســيادة القــانون،    

 االقتــصادية، ومكافحــة اإلفــالت مــن  -ومحايــة حقــوق اإلنــسان، وتعزيــز التنميــة االجتماعيــة  
  خدرات،العقاب واالجتار بامل

 بيــساو مــؤخرا - بــالتطورات الــسياسية اإلجيابيــة الــيت شــهدهتا غينيــا  وإذ حيــيط علمــا  
وبــاعتزام األطــراف املعنيــة الرئيــسية مراجعــة االتفــاق الــسياسي لالنتقــال، مبــا يف ذلــك حتديــد    
مواعيد ممكنة تقنيا إلجراء انتخابـات رئاسـية وتـشريعية حـرة ونزيهـة وشـفافة مبـا يتماشـى مـع                      

  يعات الوطنية واملعايري الدولية ذات الصلة،التشر
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 السـتمرار انعـدام الـسيطرة والرقابـة الفعـالتني للمـدنيني علـى               وإذ يعرب عـن اسـتيائه       
قــوات الــدفاع واألمــن، وهــو مــا يعيــق العمليــة الــسياسية وحيــول دون أداء مؤســسات الدولــة    

  مهامها بفعالية،
ــشدد   ــين، با    وإذ ي ــاع األم ــة إصــالح القط ــى أمهي ــق     عل ــيا لتحقي ــصرا أساس ــاره عن عتب

 بيــساو، وإذ يرحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا اجلماعــة  -االســتقرار علــى املــدى الطويــل يف غينيــا  
ــا          ــين يف غيني ــاع األم ــة إصــالح القط ــدعم عملي ــا ل ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــساو، -االقت  بي

ى مــذكرة  علــ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٧حيــيط علمــا، يف هــذا الــصدد، بــالتوقيع يف   وإذ
التفاهم لتنفيذ خارطـة الطريـق املتعلقـة بإصـالح القطـاع األمـين، ويعيـد يف الوقـت ذاتـه تأكيـد                 

 بيـساو  -احلاجة إىل أن ينسق كافة من يعنيهم األمر مـن الـشركاء اإلقليمـيني والـدوليني لغينيـا        
  عملهم يف هذا امليدان،

رار االنتــهاكات اجلــسيمة  إزاء التقــارير الــيت تفيــد باســتموإذ يعــرب عــن قلقــه البــالغ  
حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق السياسية واملدنية، فضال عن أجـواء التـوتر الـيت تـسود يف                   

   بيساو،-غينيا 
إزاء مـا أفـادت بـه تقـارير مـن حـدوث زيـادة يف                وإذ يكرر اإلعراب عن بـالغ قلقـه           

أبريــل / نيــسان١٢ يف  بيــساو منــذ وقــوع االنقــالب العــسكري-االجتــار باملخــدرات يف غينيــا 
 بيـساو والـشركاء الـدوليني       - يف غينيـا     القادة املدنيني والعسكريني  ، وإذ حيث كال من      ٢٠١٢

  على إبداء التزام أكرب مبكافحة االجتار باملخدرات،
 أمهية استمرار األمم املتحدة والشركاء اإلقليمـيني والثنـائيني يف دعـم           وإذ يكرر تأكيد    

 بيساو، ال سيما من أجل إعـادة        -لتنمية على املدى الطويل يف غينيا       جهود حتقيق االستقرار وا   
 األمــن والعــدل، ومكافحــة االجتــار إرســاء النظــام الدســتوري، وتنفيــذ اإلصــالحات يف قطــاعْي

باملخدرات واجلرمية املنظمة واالجتار بالبشر، وكذلك من أجل هتيئة البيئة املواتيـة لقيـام احلكـم                
  االجتماعية واالقتصادية الشاملة للجميع،الرشيد وحتقيق التنمية 

 - احلاجــة إىل تنــسيق فعــال ووثيــق مــن جانــب مجيــع شــركاء غينيــا   وإذ يعيــد تأكيــد  
بيساو للتصدي للتحديات السياسية واألمنيـة واإلمنائيـة القائمـة، وإذ يرحـب، يف هـذا الـصدد،                  

 غرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان        بالبعثة املشتركة بني االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول       
الناطقة بالربتغالية واالحتـاد األورويب واألمـم املتحـدة، الـيت مت إيفادهـا إىل بيـساو يف الفتـرة مـن                   

، لتقييم احلالة السياسية واألمنيـة يف البلـد، وصـياغة           ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١ إىل   ١٦
  توصيات،
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 بيــساو حــال دون التنفيــذ -غينيــا  علــى أن الوضــع املعقــد الــذي تواجهــه  وإذ يــشدد  
 -لس إىل مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا               اجملالسلس للوالية اليت أسندها     

، فــضال عــن أنــشطة جلنــة بنــاء الــسالم، وإذ يــضع يف  )٢٠١١ (٢٠٣٠بيــساو، عمــال بــالقرار 
ة تنظـيم أنـشطة منظومـة       اعتباره، يف هذا الصدد، ما أعرب عنه األمني العـام مـن ضـرورة إعـاد               

  األمم املتحدة يف جمايل بناء الدولة وبناء السالم،
 أورتا ممثال خاصا جديدا لألمـني العـام يف          - بتعيني السيد خوسيه راموس      وإذ يرحب   

 بيساو، وإذ يكرر اإلعراب عن امتنانـه للممثـل اخلـاص الـسابق لألمـني العـام جوزيـف                    -غينيا  
   خالل السنوات األربع املاضية،موتابوبا ملا قام به من أعمال

   بيساو،-التزامه الكامل بتوطيد السالم واالستقرار يف غينيا وإذ يعيد تأكيد   
 متديــد الواليــة احلاليــة ملكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف  ررـيقــ  - ١  

  ؛٢٠١٣مايو / أيار٣١ بيساو حىت - غينيا
، ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٣٠ أجـل أقـصاه       إىل األمني العام أن يقـدم، يف       يطلب  - ٢  

 بيــساو ويقــدم فيــه توصــيات خبــصوص واليــة البعثــة   -تقريــرا يــضمنه تقييمــا للحالــة يف غينيــا  
وإمكانية تعديل عنصر الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة، آخـذا يف االعتبـار نطـاق التحـديات،        

ألفريقـي واجلماعـة االقتـصادية    بـني االحتـاد ا    (والتوصيات الصادرة عن البعثـة الدوليـة املـشتركة          
  ؛)لدول غرب أفريقيا ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية واالحتاد األورويب واألمم املتحدة

 إىل األمني العام أن يواصل، من خالل مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل             يطلب  - ٣  
لـــك اجلماعـــة  بيـــساو، بالتنـــسيق مـــع الـــشركاء اآلخـــرين، مبـــا يف ذ-لبنـــاء الـــسالم يف غينيـــا 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية، العمـل علـى اسـتمرار عمليـة                
احلــوار بــني األطــراف الــسياسية، لتيــسري اإلســراع بوضــع الــنص النــهائي التفــاق سياســي أعــم  

  إلعادة إرساء النظام الدستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة؛
 بيساو أن تواصل جهودهـا لتعميـق احلـوار          -طراف املعنية يف غينيا      باأل يهيب  - ٤  

الــسياسي الــداخلي مــن أجــل هتيئــة أجــواء تفــضي إىل إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة، 
ــق         ــالعودة إىل النظــام الدســتوري وحتقي ــتم اإلســراع ب ــك حــىت ي ــع، وذل ــة للجمي تكــون مقبول

   بيساو؛-االستقرار الطويل األمد يف غينيا 
   القوات املسلحة باخلضوع التام لسيطرة املدنيني؛يكرر مطالبته  - ٥  
 انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك احلقــوق الــسياسية واملدنيــة،   يــدين  - ٦  

 بيساو على اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان وإهنـاء                 -وحيث سلطات غينيا    



S/RES/2092 (2013)
 

4 13-24107 
 

ات لتحديـد مـرتكيب مثـل تلـك األعمـال وإحالتـهم             اإلفالت من العقاب والبدء يف إجراء حتقيق      
  العدالة؛ إىل

 للنظــر يف اختــاذ إجــراءات أخــرى، يف ضــوء معلومــات يعـرب عــن اســتعداده   - ٧  
 بيـساو، متاشـيا     -إضافية، للتصدي للضالعني يف االجتـار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة يف غينيـا                

  ؛)٢٠١٢ (٢٠٤٨ من قراره ٧  و٦مع الفقرتني 
 بيساو على إبداء التـزام أكـرب        - املسؤولني املدنيني والعسكريني يف غينيا       حيث  - ٨  

ــة       ــة العمــل الــسليم لوكــاالت الدول ــها كفال ــة لالجتــار باملخــدرات، بطــرق من بالتــصدي بفعالي
املــسؤولة عــن مراقبــة احلــدود ومكافحــة االجتــار باملخــدرات، ويــشجعهم علــى مواصــلة دعــم    

  ؛جهود اجملتمع الدويل هلذه الغاية
 بيـساو عملـهم     - مدى أمهية أن ينسق الشركاء الرئيـسيون لغينيـا           يعيد تأكيد   - ٩  

  وأن تكون هلم أهداف مشتركة ويتحدثوا بصوت واحد؛
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعليررــيق  - ١٠  

  
  


