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 بيساو، مبا يف ذلك     -تقرير األمني العام عن التطورات احلاصلة يف غينيا             
اجلهود الرامية إىل إعادة إرساء النظام الدسـتوري، وعـن أنـشطة مكتـب              

  لدعم بناء السالم يف ذلك البلداملتكامل األمم املتحدة 
    

  مقدمة  -أوال   
دد اجمللــس مــ، الــذي )٢٠١٣ (٢٠٩٢هــذا التقريــر مقــدٌم عمــال بقــرار جملــس األمــن    - ١

 بيـساو ملـدة ثالثـة أشـهر         -مبوجبه والية مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا                
 بيـساو، وتوصـيات   - وطلـب إيلّ أن أقـدم تقييمـا للحالـة يف غينيـا           ٢٠١٣مـايو   / أيار ٣١حىت  

ملتحـدة، آخـذا يف   فيما يتعلق بوالية املكتب وإمكانية تعديل شكل الـدعم الـذي تقدمـه األمـم ا             
 -االعتبــار نطــاق التحــديات، والتوصــيات الــصادرة عــن بعثــة التقيــيم الــيت أوفــدت إىل غينيــا    

بيــساو واشــترك فيهــا كــل مــن االحتــاد األفريقــي ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة واجلماعــة  
  .االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب واألمم املتحدة

 املـؤرخ  لـسابق ا التقريـر علـى التطـورات الـيت وقعـت منـذ صـدور تقريـري ا               ويركز هذ   - ٢
بيـساو وتوصـيات     -ويتضمن تقييما للحالة يف غينيـا       ) S/2013/123 (٢٠١٣فرباير  /شباط ٢٨

عن التعديالت املدخلة على والية املكتب وهيكله وقوامه وعلـى الـدعم الـذي تقدمـه منظومـة                  
ن أيــضا آخــر املعلومــات عــن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن  ويتــضم. املتحــدة يف ذلــك البلــد األمــم
ــيس جملــس األمــن      ) ٢٠١٢ (٢٠٤٨ ــيت وجههــا إيل رئ ــه اجمللــس يف الرســالة ال ــا أذن ب ــا مل وفق
  .٢٠١٣مارس / آذار١٩بتاريخ 
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  بيساو -التطورات الرئيسية يف غينيا   -ثانيا   
ميـــة واإلقليميـــة التطـــورات الـــسياسية، مبـــا فيهـــا اجلهـــود الوطنيـــة ودون اإلقلي   -ألف   

  النظام الدستوريإرساء والدولية الرامية إىل إعادة 
ظلت احلالة السياسية يف البلد متوترة عموما بسبب اسـتمرار اخلالفـات بـني األطـراف          - ٣

الـــسياسية املعنيـــة بـــشأن الترتيبـــات االنتقاليـــة وخريطـــة الطريـــق االنتقاليـــة مـــن أجـــل إعـــادة    
  .الدستوري النظام

فرباير، اقترح حزب التجديد االجتماعي إنشاء جلنة متعددة األحـزاب          /ط شبا ١٣ويف    - ٤
معنيــة بــالتحول االجتمــاعي مــن شــأهنا أن متكِّــن اإلشــراك الكامــل جلميــع األحــزاب الــسياسية   
املعترف هبا قانونا، مبا يف ذلك األحـزاب غـري املمثلـة يف الربملـان، يف عمليـة اختـاذ القـرار بـشأن            

ــة مبــا   ــة     القــضايا الوطني ــة االنتخابي ــيس اللجن ــوزراء ورئ ــيس ال ــة، وتعــيني رئ ــة الدول فيهــا ميزاني
واعترض على هذا املقترح كـل مـن حـزب األغلبيـة الربملانيـة، وهـو احلـزب األفريقـي                    . الوطنية

ــالو     لتحقيــــق اســــتقالل غينيــــا والــــرأس األخــــضر، ورئــــيس الربملــــان، إبــــراهيم ســــوري ديــ
 بيـساو، علـى     - رابطـة حقـوق اإلنـسان يف غينيـا           منظمات من اجملتمـع املـدين مـن بينـها          ١٠ و

  .أساس أن هذه اللجنة ستحل حمل الربملان
يف تقـدمي اقتـراح لـسحب       ينظر الربملان    رئيس الربملان أن     اقترحفرباير،  / شباط ٢٥ويف    - ٥

الثقة من احلكومة االنتقالية إذا ما متادت يف جتاهل طلب اهليئـة تقـدمي برناجمهـا وميزانيـة الدولـة                    
فرباير، عقـد رئـيس أركـان القـوات املـسلحة، اجلنـرال أنتونيـو        / شباط٢٦ويف  . رقابة الربملانية لل

عقـدوه   اندياي وقادة عسكريون آخرون اجتماعا مغلقا مع رئيس الربملان أعلنوا عقبه أهنـم قـد        
. بــــسبب قلقهــــم إزاء التــــداعيات احملتملــــة للخالفــــات بــــني الربملــــان واحلكومــــة االنتقاليــــة  

فربايــر، أعلــن رئــيس الربملــان مــن جديــد أنــه لــن يتراجــع عــن طلبــه املقــدم إىل   /اطشــب ٢٧ ويف
  . احلكومة االنتقالية

 رؤساء دول وحكومات اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، علـى      ت هيئة وقرر  - ٦
فربايــر يف ياموســوكرو / شــباط٢٨  و٢٧ ومي العاديــة الثانيــة واألربعــني املعقــودة يــاإثــر دورهتــ
ــا   بكــوت د ــة يف غيني ــرة االنتقالي ــد الفت ــساو حــىت  -يفــوار، متدي ديــسمرب / كــانون األول٣١ بي
أن يطـرح علـى اجلمعيـة      ” أيـضا علـى      ، سـرييفو هنامـدجو،     الرئيس االنتقايل  توشجع. ٢٠١٣

الشعبية الوطنية مـشروعا منقحـا خلريطـة طريـق انتقاليـة ميكـن تنفيـذها عمليـا مـن أجـل إعـداد                        
 اجلمعيـة الوطنيـة     تودعـ . “٢٠١٣ وعادلة وشفافة قبل هناية عام       وإجراء انتخابات عامة حرة   

  .“اعتماد مشروع خريطة الطريق املذكور يف أقرب وقت ممكن”كذلك إىل 
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مــارس، اجتمــع الــرئيس االنتقــايل مــع مستــشاريه لوضــع خطــط لــصياغة    / آذار٤ويف   - ٧
.  الـيت مت متديـدها      مـن أجـل توضـيح فتـرة وبرنـامج املرحلـة االنتقاليـة              “برنامج سياسي جديد  ”

وأوصى بإنشاء جلنة إشراف سياسية مؤلفة مـن األطـراف الفاعلـة الوطنيـة والـشركاء الـدوليني                  
مـارس، أعـرب علنـا عـن شـعوره باإلحبـاط إزاء             / آذار ١٤ويف  . لرصد تنفيذ برناجمـه الـسياسي     

مواصـــلة األحـــزاب الـــسياسية تنفيـــذ براجمهـــا الـــسياسية اخلاصـــة وحـــذر مـــن أنـــه سيـــستقيل    
  .استمرت اخلالفات بني األطراف الفاعلة السياسية بشأن احلاالت االنتقالية إذا
ــشأة الســتعراض     / آذار٧ويف   - ٨ ــة، املن ــة الربملاني ــدمت اللجن ــارس، ق ــال  ”م ــاق االنتق ميث

ــار “االتفـــاق الـــسياسي” و “الـــسياسي ــا يف أيـ ــذين مت توقعيهمـ ــايو / اللـ ، مـــشروعا ٢٠١٢مـ
اين لتعميمــه علــى مجيــع األطــراف املوقعــة علــى الــصكوك  إىل املكتــب الربملــ“نظــام احلكــم” لـــ

 متديــد الفتــرة “نظــام احلكــم”ويقتــرح مــشروع . االنتقاليــة الســتطالع ردود الفعــل والتــشاور
، واعتمــاد عفــو عــام عــن األفــراد العــسكريني ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٣١االنتقاليــة إىل 

املـربم يف   ”ا ينص عليه االتفاق السياسي    ، وفقا مل  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٢املتورطني يف انقالب    
ويقتــرح أيــضا . مــا تامــاا، واحتــرام احلقــوق األساســية جلميــع املــواطنني احتر٢٠١٢مــايو /أيــار

ــى           ــوقعني عل ــن امل ــضاؤها م ــألف أع ــان ويت ــيس الربمل ــشارية يرأســها رئ ــة حــوار است ــشاء جلن إن
يقـوم حـزب األغلبيـة       أيـضا أن     “نظـام احلكـم   ”ويقترح مشروع   . “االنتقال السياسي  ميثاق”

ــيس        ــسمية رئ ــرأس األخــضر، بت ــا وال ــق اســتقالل غيني ــة، وهــو احلــزب األفريقــي لتحقي الربملاني
ميثـاق االنتقـال    ”ويتـضمن املـشروع حكمـا ورد يف         . للوزراء سـيعينه الـرئيس االنتقـايل بعدئـذ        

 أيــضا ويــنص علــى منــع كــل مــن الــرئيس االنتقــايل ورئــيس الــوزراء مــن الترشــح     “الــسياسي
  .نتخابات التشريعية والرئاسية املقبلةلال
 رئـيس مارس، أخرب وزيـر اإلدارة اإلقليميـة التـابع للحكومـة االنتقاليـة و             / آذار ١٠ويف    - ٩

 بيـساو  -مكتب الدعم التقين لالنتخابات مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف غينيـا            
غري أهنما أشـارا    . سجيل البيومتري للناخبني  أنه مت حتديد شركة تستويف مجيع املعايري الالزمة للت        

ــاريخ           ــشأن ت ــرارا ب ــة ق ــة الوطني ــاذ اجلمعي ــدم اخت ــها ع ــباب من ــد توقفــت ألس ــة ق إىل أن العملي
 التنفيـذي للجنـة االنتخابيـة الوطنيـة للمكتـب           األمـني أبريل، أوضح   / نيسان ٤ويف  . االنتخابات

ريبــــهما علــــى التــــسجيل   أنــــه مت إرســــال فنيــــْين تــــابعْين للجنــــة إىل كــــوت ديفــــوار لتد      
وأكـد أيـضا أن عمليـة تعـيني احلـدود قـد             . للناخبني وتكنولوجيا املعلومـات اجلديـدة      البيومتري

 مليون من فرنكـات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة           ٤٧ غاستؤنفت عقب دفع احلكومة االنتقالية مبل     
  .اخلرائطلدفع املترتبات املتأخرة لرامسي )  من دوالرات الواليات املتحدة٩٣ ٠٠٠(
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ــود يف     - ١٠ ــؤمتر صــحفي معق ــدمت  / آذار١٤ويف م ــارس، ق ــات   ١٥م ــن منظم ــة م  منظم
اجملتمع املدين، مبـا فيهـا املنظمـات غـري احلكوميـة ونقابـات عمـال القطـاع االجتمـاعي الوطنيـة                      

وأكــدت هــذه  . “خريطــة عمــل للمجتمــع املــدين مــن أجــل االنتقــال الــسياسي       ”الرئيــسية 
اتيـة إلجـراء    و ظـروف م   هتيئـة فتـرة االنتقاليـة ينبغـي أن ينـصب علـى            املنظمات على أن تركيز ال    

ــاين    ــشرين الث ــول ت ــة حبل ــات عام ــوفمرب /انتخاب ــى ضــمان االســتقرار االجتمــاعي   ٢٠١٣ن  وعل
بالغــة األمهيــة مــن الاجلوانــب االقتــصار علــى تنفيــذ واقترحــت أيــضا . واالقتــصادي والــسياسي

 الـشاملة الـيت قــد   كوميــةصـالحات احل اإلمقابـل  اإلصـالحات الرئيـسية خـالل الفتــرة االنتقاليـة     
واقترحـت وضـع    . فترة تتراوح بني ثالث سنوات ومخـس سـنوات علـى األقـل            تنفيذها  تطلب  ي

خريطة طريق انتخابية تنص علـى إسـناد دور رئيـسي إىل األمـم املتحـدة يف تنظـيم االنتخابـات                     
ؤولية عـن إدارة االنتخابـات      أو اإلشراف عليها حيث تـضطلع اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة باملـس             

وينبغي أن تتضمن خريطة طريق االنتخابات أيضا مقترحات لتعديل قـانون           . من الناحية التقنية  
االنتخابات من أجل السماح باملراقبة احمللية لالنتخابات وتوقيع القادة الـسياسيني والعـسكريني     

  .“مذكرة تفاهم انتقالية للرتاهة”على 
ــة العادوانتــــهت الــــدورة ال  - ١١ ــباط١٥ة الثانيــــة، الــــيت بــــدأت يف  يــــربملانيــ فربايــــر، / شــ
ميثـاق  ”مارس دون انتخاب رئيس للجنة االنتخابية الوطنية أو مناقشة مـشروع            /آذار ١٥ يفو

ــى    وأرجــئ. “نظــام احلكــم  ــة عل ــع األطــراف املوقع ــسياسي ” اجتمــاع م ــال ال ــاق االنتق  “ميث
، “ميثــاق نظــام احلكــم ”ناقــشة مــشروع أبريــل مل/ نيــسان٢رئــيس الربملــان إىل عقــده يف   دعــا
 عـضوا مـن بـني       ٢٤ويف اليوم نفسه، أجرى     . أجل غري مسمى ودون بيان أسباب اإلرجاء       إىل

 عـــضوا مـــشاورات بـــشأن املرحلـــة ٢٧أعـــضاء منتـــدى األحـــزاب الـــسياسية البـــالغ عـــددهم  
، املمثـل   ويف وقت الحق، قال زعيم احلزب اجلمهوري لتحقيـق االسـتقالل والتنميـة            . االنتقالية

يف الربملــان، أنتونيــو ألفونــسو يت، إن املنتــدى يعتــرب مطالبــة اجملتمــع الــدويل بــإجراء االنتخابــات  
وأشار إىل أن عمليات االقتراع ينبغي أن جتـرى يف أفـضل            .  غري واقعية  ٢٠١٣ حبلول هناية عام  
تحقيـق  جـزءا مـن أعـضاء احلـزب األفريقـي ل          ”ما أطلق عليه    واهتم أيضا   . ٢٠١٤األحوال عام   

ــا والــرأس األخــضر  جمراهــا ” بــأهنم حيولــون دون ســري املرحلــة االنتقاليــة علــى   “اســتقالل غيني
  .“بطريقة سلسة”، اليت ادعى أهنا تسري “الطبيعي

ــسته         - ١٢ ــي، يف جل ــاد األفريق ــابع لالحت ــن الت ــسلم واألم ــس ال ــودة ٣٦١ورحــب جمل  املعق
املوفـدة إىل  ليهـا بعثـة التقيـيم املـشتركة     النتـائج الـيت توصـلت إ     بمارس بأديس أبابـا     / آذار ٢٢ يف

االحتـاد  ، حتـت رعايـة      ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١ إىل   ١٦ بيساو يف الفترة مـن       - غينيا
األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة واالحتـاد                

ظمــات اخلمــس علــى مواصــلة تنــسيق  وحــث جهــات مــن بينــها املن. األورويب واألمــم املتحــدة
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 بيساو علـى    - بيساو؛ وحث األطراف املعنية يف غينيا        -جهودها لتسهيل حل األزمة يف غينيا       
ــرئيس االنتقــايل علــى اإلســراع       ــة إىل إعــادة النظــام الدســتوري؛ وال ــابرة يف جهودهــا الرامي املث

آخـذا يف االعتبـار ضـرورة    ”، بوضع خريطة الطريق االنتقالية لتعتمدها اجلمعية الشعبية الوطنية   
ديــسمرب / كــانون األول٣١إجـراء االنتخابــات الــيت سـتتم هبــا إعــادة النظــام الدسـتوري حبلــول    

 “ميثاق نظام احلكـم   ”وعالوة على ذلك، شجع اللجنة الربملانية على تعجيل وضع          . “٢٠١٣
، دعــا اجمللــس وأخــريا. يف صــيغته النهائيــة لكــي تكــون العمليــة االنتقاليــة شــاملة قــدر اإلمكــان 

تقدمي الدعم الالزم لتيسري إجناز عملية إعادة النظام الدسـتوري عـن طريـق              ”اجملتمع الدويل إىل    
  .“إجراء انتخابات ذات شفافية ومصداقية وتنفيذ اإلصالحات الشاملة املزمع إجراؤها

احلالـة  مـارس ملناقـشة   / آذار٢٠وقام الرئيس االنتقايل، سريف ناماديو، إىل نيجرييـا يف            - ١٣
ــان، الــذي يتــوىل أيــضا رئاســة فريــق االتــصال     -يف غينيــا   بيــساو مــع الــرئيس غودلــك جوناث

ــا        ــا املعــين بغيني ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــابع للجماعــة االقت ــة اإلقليمــي الت ــساو-واملتابع .  بي
 بيساو أن الرئيس االنتقايل سيمدد فتـرة غيابـه عـن    -مارس، أعلنت رئاسة غينيا / آذار ٢٥ ويف
أبريــل، بثــت حمطــات اإلذاعــة / نيــسان٤ويف . “ا اعتياديــا طبيــافحــص”مــا أمســاه لــد بــسبب الب

، طمـأن خاللـه   االوطنية نـداء هاتفيـا للـرئيس االنتقـايل الـذي كـان يتلقـى عالجـا طبيـا يف أملانيـ            
أبريـل، مل يعـد   / نيـسان ٢٤ويف . البلد بأنه يف حالة جيـدة وسـيعود حاملـا خيـرج مـن املستـشفى          

  .دبعد إىل البل
  

  احلالة األمنية  -باء   
أبريـل،  / نيـسان  ٣ففي ليلة   . احلالة األمنية هادئة بصفة عامة يف البلد وإن كانت متقلبة           - ١٤

شعر سكان بيساو بالقلق بسبب تزايد الوجود والنشاط العسكري يف املدينة، وكذلك بـسبب              
أبريــل، قــام /ان نيــس٤ويف  .إقامــة حــواجز حــول مقــر هيئــة األركــان العامــة للقــوات املــسلحة 

لـيس  ” بيساو عندما أبلغ الـصحافة بأنـه  رئيس األركان للقوات املسلحة بتهدئة خماوف سكان    
بيـساو   - وبدال من ذلك، ادعى أن هناك محلة داخل غينيـا         . “ غري عادي يف الثكنات    شيءمثة  

  . وخارجها لزعزعة االستقرار يف البلد
  

  االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة  -جيم   
ــل، جــاء يف نــشرة صــحفية صــادرة عــن وزارة العــدل يف الواليــات    / نيــسان٥يف   - ١٥ أبري

أن رئيس األركان السابق للقوات البحرية، العميـد البحـري بوبـو ناتـشوتو،              األمريكية  املتحدة  
 الــذي وصــفته حكومــة الواليــات املتحــدة يف وقــت ســابق بأنــه مــن أقطــاب جتــارة املخــدرات، 

ــع    مت ــاء القــبض عليــه م ــن غينيــا    إلق ــطة عناصــر مكافحــة     - مــواطنْين آخــرين م بيــساو بواس
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ــالقرب مـــن الـــرأس األخـــضر يف      ــة بـ ــاه الدوليـ ــدة يف امليـ ــابعني للواليـــات املتحـ املخـــدرات التـ
وأشــارت النــشرة الــصحفية كــذلك إىل إلقــاء القــبض أيــضا علــى مــواطنْين     .أبريــل/نيــسان ٢

وكــشفت النــشرة عــن أن بوبــو   .“أحــد بلــدان غــرب أفريقيــا ”يف  آخــرين يف عمليــة منفــصلة
ــيهم اهتامــات       ناتــشوتو واملــواطنني اللــذين ألقــى القــبض عليهمــا يف الوقــت نفــسه، وجهــت إل
بالتواطؤ يف توزيع مخسة كيلوغرامات من الكوكايني أو أكثر، وأهنم كـانوا علـى علـم بتوريـد                  

ــذلك       ــام ب ــون القي ــانوا يعتزم ــات املتحــدة أو ك ــايني إىل داخــل الوالي ــص .الكوك ــة وت ل العقوب
أبريــل، أعلــن / نيــسان٥ويف . القــصوى احملتملــة عــن هــذه االهتامــات إىل الــسجن مــدى احليــاة 

، بوبـو ناتـشوتو   املتحدث الرمسي باسم احلكومة االنتقاليـة علـى املـأل أن حكومتـه سـتدافع عـن                  
أبريل، ذكـر وزيـر     / نيسان ٢٢ويف مؤمتر صحفي عقد يف      .  مواطن آخر  يشأنه يف ذلك شأن أ    

 داخــل امليــاه “اعُتقــل”ت يف احلكومــة االنتقاليــة أن العميــد البحــري بوبــو ناتــشوتو   االتــصاال
  .حتادية تابعة للواليات املتحدة من قبل عناصر ا“واختطف”بيساو - اإلقليمية لغينيا

أبريــل، أصــدرت وزارة العــدل يف الواليــات املتحــدة نــشرة صــحفية    / نيــسان١٨ويف   - ١٦
هــة إىل رئــيس أركــان القــوات املــسلحة، اجلنــرال أنطونيــو   كــشفت فيهــا عــن االهتامــات املوج 

 وهـى مجاعـة شـبه       -إندياي، بالتواطؤ يف تقدمي املعونة إىل القوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا              
 عــن طريــق -منظمــة إرهابيــة أجنبيــة  عــسكرية يف أمريكــا اجلنوبيــة تعتربهــا الواليــات املتحــدة 

 غـرب أفريقيـا؛ والتواطـؤ يف بيـع أسـلحة، مـن بينـها                 يف اجلماعةختزين الكوكايني اململوك لتك     
ــذائف أرض ــوك لتلــك       - ق ــز الكوكــايني اململ ــات جتهي ــة عملي جــو بغــرض اســتخدامها حلماي

 يف كولومبيا من القوات العسكرية للواليـات املتحـدة؛ والتواطـؤ يف توريـد املخـدرات                 اجلماعة
الئحة االهتام يف الدعوى املرفوعـة أمـام   وتصل العقوبة القصوى احملتملة ل    . إىل الواليات املتحدة  

، إىل الـسجن  Southern District of New York حمكمـة  يكمـة حمليـة يف الواليـات املتحـدة هـ     حم
  .مدى احلياة

  
  حالة حقوق اإلنسان  -دال   

، كـان قـد ألقـى    ) عـسكريا ومـدين واحـد   ١٦مـن بينـهم   ( حمتجـزا  ١٧بـدأت حماكمـة     - ١٧
ــاهلجوم   ــصلتهم ب ــيهم ل ــشرين    القــبض عل ــة يف ت ــساالنكا للقــوات اجلوي  املزعــوم علــى قاعــدة بي

ووجهـت   .مارس/ آذار ١٢، يف احملكمة العسكرية اإلقليمية يف بيساو يف         ٢٠١٢أكتوبر  /األول
إىل املــشتبه هبــم اهتامــات مبحاولــة اإلطاحــة بالنظــام الدســتوري واخليانــة واهلجــوم املــسلح علــى  

 الـسبعة عـشر أنكـروا أي مـشاركة يف اجلـرائم              مـن بـني املتـهمني      ١٦ورغم أن   . مواقع حصينة 
املزعومــة، فقــد اعتــرف القائــد املزعــوم للــشبكة النقيــب بانــساو نتــشاما مبــشاركته يف اهلجــوم،  
الذي قال إنه مت يف إطار حماولة انقالب، خطط هلا وقادها رئيس األركان السابق نائـب اللـواء                  
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ومـع ذلـك،    .٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ١ يف   البحري زامورا إندوتا، الذي أطـيح بـه يف متـرد وقـع            
   .حلماية نفسهقال إنه اضطر إىل املشاركة يف اهلجوم 

وقد أشار حمامو املتهمني إىل عدد من املخالفات اإلجرائيـة، مـن بينـها مـدى دسـتورية                 - ١٨
واعتـرف املـدعي     . يف بيـساو   االهتامات، واالختصاص القضائي للمحكمـة العـسكرية اإلقليميـة        

التـهم املوجهـة إىل مخـسة منـهم           متـهما، وأوصـى بإسـقاط      ١١اء األدلة املقدمة ضـد      العام بانتف 
وقبــل . لكنــه رفــض إســقاط التــهم املوجهــة إىل الــستة البــاقني، وأوصــى بإدانتــهم  .علــى الفــور

 نتشاما بأنـه شـارك يف اهلجـوم املزعـوم لتخفيـف آثـاره، وأشـاد                 بانساواملدعي العام أيضا تربير     
ــع حــ   ــه من ــه ألن ــدماء وأوصــى القــضاة     ببطولت ــة ال ــد مــن إراق ــة انقــالب ومزي سب زعمــه حماول

تعرضـوا للتعـذيب   وزعم ثالثـة مـن احملتجـزين أهنـم         .  يف حقه  الذي سيصدرونه بتخفيف احلكم   
  .أثناء احتجازهم

ــة الــصحفيني وتقنيــي وســائل االتــصال االجتمــاعي       - ١٩ ويف الوقــت نفــسه، اشــتكت نقاب
 تغطيـة   “بوقـف ”مـن قـرار اختذتـه احلكومـة االنتقاليـة            ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٠بيان مؤرخ    يف

وسائل اإلعالم احلكومية حلمـالت املرشـحني لقيـادة احلـزب األفريقـي لتحقيـق اسـتقالل غينيـا                   
واهتمــت النقابــة احلكومــة االنتقاليــة بالتــدخل يف عمــل وســائل اإلعــالم        . والــرأس األخــضر 

وأضــافت أن  .ول علــى املعلومــاتاحلكوميــة واالعتــداء علــى حريــة الــصحافة واحلــق يف احلــص 
للترهيب بسبب تطرقهم لبعض املسائل اليت تعتـرب حـساسة          صحفيني تعرضوا يف اآلونة األخرية    

وحذرت النقابـة مـن التهديـد الـذي تتعـرض            .السياسية والقضائية والعسكرية   يف بعض الدوائر  
   .ة الصحفينيودعت الدولة إىل وضع آليات حلماي . بيساو-غينيا له حرية الصحافة يف 

  
  األوضاع االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية  -هاء   

، صـنفت   ٢٠١٣أبريـل   /، الـذي صـدر يف نيـسان       ٢٠١٣يف تقرير التنمية البشرية لعام        - ٢٠
ــا  ــة  -غيني ــساو يف املرتب ــني  ١٧٦ بي ــيم    ١٨٧ مــن ب ــصحة والتعل ــدا مــن حيــث مؤشــرات ال  بل
فـاقم القيـود املاليـة الـيت تواجههـا احلكومـة            خالل الفترة قيد االسـتعراض، تواصـل ت       و. والدخل

تلقته احلكومة من اجلماعة االقتصادية لدول غـرب         االنتقالية على الرغم من دعم امليزانية الذي      
 تلقـت احلكومـة   ٢٠١٣منـذ بدايـة عـام    ف .أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا      

دة مــن كــل مــن اجلماعــة االقتــصادية لــدول  ماليــني مــن دوالرات الواليــات املتحــ٣االنتقاليــة 
غرب أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا كما حصلت مـن نيجرييـا علـى مبلـغ                 

، أمنـت   ٢٠١٢ديـسمرب   /ويف كانون األول   .من دوالرات الواليات املتحدة   ) ٢(قدره مليونان   
  . قروضا من مصارف جتارية للوفاء ببعض التزاماهتا
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فربايـر،  / شـباط ١٩ إىل ١٣ وفد من صندوق النقد الدويل، خـالل الفتـرة مـن           وقد قام   - ٢١
ــصويت        ــسكري، يف أعقــاب ت ــذ االنقــالب الع ــد من ــذا البل ــة إىل ه ــارة ميداني ــأول زي لــس اجملب

 .صندوق النقــد الــدويل باملوافقــة علــى اســتئناف برنــامج الرصــد اخلــاص هبــذا البلــد التنفيــذي لــ
اهتا مع السلطات الوطنية واملعهد الوطين لإلحـصاءات،        وأشارت بعثة الصندوق، خالل مشاور    

وتتوقـع البعثـة أن ينمـو النـاتج      .٢٠١٢ شهدت ركودا اقتـصاديا يف عـام        بيساو - غينياإىل أن   
، شــريطة حــدوث زيــادة يف إنتــاج ٢٠١٣ يف املائــة تقريبــا يف عــام ٤,٢احمللــي اإلمجــايل بنــسبة 

   .امالكاجو وأسعاره ويف اإلنتاج الزراعي بشكل ع
كـانون   و ٢٠١٢ديسمرب  / شهري كانون األول   وبعد فترة من االستقرار النسيب خالل       - ٢٢

عطلــت اإلضــرابات عــدة قطاعــات اجتماعيــة، مــن بينــها التعلــيم واملاليــة   ،٢٠١٣ينــاير /الثــاين
وكانت هذه اإلضرابات تـتم بـصفة عامـة بنـاء علـى              .والصحة والعدل واجلمارك واالتصاالت   

ت العمالية للمطالبة بتحسني ظروف العمل وسداد اإلعانـات املاليـة الطويلـة         دعوات من النقابا  
املــدارس احلكوميــة،  مــارس، انتــهى رمسيــا اإلضــراب الــذي قــاده معلمــو / آذار١٠ويف  .األمــد

 يف املائـة    ٣٠ يوما دراسيا، ممـا ميثـل        ٥٤وضاع حىت اآلن،     .فرباير/ شباط ١٨وكان قد بدأ يف     
  .من السنة الدراسية

  
  بعثة التقييم التقين املشتركة بني الوكاالت   -ثا ثال  

، أوفدُت بعثـة للتقيـيم الـتقين مـشتركة بـني            )٢٠١٣ (٢٠٩٢عمال بقرار جملس األمن       - ٢٣
وكــان اهلــدف  .٢٠١٣مــارس / آذار٢٧ إىل ١٨ يف الفتــرة مــن  بيــساو-غينيــا الوكــاالت إىل 

 ميكـن إدخاهلـا علـى واليـة املكتـب           الرئيسي من البعثة هو تقدمي توصيات بشأن التعديالت اليت        
  . هذا البلد بشكل عامدعم الذي تقدمه األمم املتحدة إىلوهيكله وقوامه، وعلى ال

 مورتـا وضـمت     -خوسـيه رامـوس     بيـساو    -ممثلي اخلـاص إىل غينيـا       بعثة التقييم   وقاد    - ٢٤
 الــدعم  ممــثلني عــن إدارة الــشؤون الــسياسية، وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم، وإدارة      البعثــة 

ــم املتحــدة         ــامج األم ــسالم، وبرن ــاء ال ــب دعــم بن ــسان، ومكت ــوق اإلن ــداين، ومفوضــية حق املي
ــم املتحــدة املعــين         ــة، ومكتــب األم ــم املتحــدة اإلمنائي ــضا جمموعــة األم ــل أي ــذي مث ــائي، ال اإلمن
باملخــدرات واجلرميــة، وإدارة شــؤون الــسالمة واألمــن، ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء 

   . بيساو-غينيا  بيساو وفريق األمم املتحدة القطري يف - يف غينيا السالم
ــوطنيني          - ٢٥ ــصلحة ال ــع أصــحاب امل ــعة النطــاق م ــشاورات واس ــيم م ــة التقي ــدت بعث وعق

الرئيس االنتقايل، ورئيس الوزراء االنتقـايل، وأعـضاء احلكومـة االنتقاليـة،             والدوليني، مبن فيهم  
يـة الوطنيـة واللجنـة الربملانيـة، وقيـادات اجلـيش والـشرطة،              واألحزاب السياسية، وأعضاء اجلمع   
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، واالحتـاد    بيساو -غينيا  يف   ة هذه اجلماعة  وممثلو اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وبعث      
والتقـت بعثـة التقيـيم     . بيـساو -غينيـا   األفريقي واالحتـاد األورويب والـدول األعـضاء املمثلـة يف            

. ، والزعماء الدينيني واجملتمع املدين، مبا يف ذلـك منظمـات الـشباب            أيضا مع املنظمات النسائية   
وزارت مركز الشرطة النموذجي يف بايرو ميليتار يف بيـساو، ومكتـب مانـسوا اإلقليمـي التـابع        

جـــواو النـــدمي   بيـــساو، ومركـــز-ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف غينيـــا   
  .الشرطة لتدريب

  
  لرئيسية النتائج ا  -ألف   

، مل يـستتب النظـام      ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٢بعد االنقالب العسكري الـذي وقـع يف           - ٢٦
 رغــم اجلهــود املتواصــلة الــيت يبــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة   بيــساو-غينيــا الدســتوري بعــد يف 

ــا    ــسالم يف غيني ــاء ال ــون   -املتكامــل لبن ــشركاء اإلقليمي ــشركاء دون اإلقليمــيني وال ــساو، وال  بي
ومــع ذلــك، فقــد تأكــدت بعثــة التقيــيم مــن أن معظــم   .يون للمــساعدة يف حــل األزمــةوالــدول

أصــحاب املــصلحة الــوطنيني والــدوليني جيمعــون علــى اعتبــار تــشكيل حكومــة انتقاليــة جامعــة 
وتوافقـت آراؤهـم أيـضا علـى ضـرورة إجيـاد بيئـة              . أولوية للتحضري لالنتخابات الوطنية أمرا ذا    

   .فافة وموثوق هبا لضمان إحراز تقدم يف هذا الصددمواتية إلجراء انتخابات ش
بيــد أن اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة مــا زالــت منقــسمة بــشأن كيفيــة إجيــاد هــذه البيئــة،      - ٢٧

ودعـا الـبعض إىل إجـراء االنتخابـات          .بعد االنتخابات  وإمكانية وضع ترتيبات لتقاسم السلطة    
ــة عــام   ــول هناي ــبعض اآلخــر   ٢٠١٣حبل ــشروع يف إجــراء اإلصــالحات  ، يف حــني طالــب ال بال

قبـــل  الرئيـــسية يف جمـــاالت الـــدفاع، واألمـــن، والعدالـــة، واإلدارة العامـــة، والنظـــام االنتخـــايب
ومل تعتـرض القيـادة العـسكرية علـى          .االنتخابات من أجل ضـمان االسـتقرار بعـد االنتخابـات          

ىل اتفـاق بـني   ، شـريطة التوصـل إ    ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١إجراء االنتخابات حبلـول     
وهــى تــرى أن هــذه  .األحــزاب الــسياسية بــشأن اإلصــالحات املتعلقــة بالــدفاع وقــوات األمــن

  .اإلصالحات ينبغي أن تبدأ قبل االنتخابات وتستمر بعدها
وتعتقد بعض اجلهات الفاعلـة الوطنيـة الـيت تؤيـد إجـراء االنتخابـات حبلـول هنايـة هـذا                   - ٢٨

ــي و    ــة هـ ــة املنتخبـ ــام، أن احلكومـ ــا   العـ ــتتوافر هلـ ــيت سـ ــدها الـ ــام    حـ ــة للقيـ ــشروعية الالزمـ املـ
وقـــد دعـــت هـــذه اجلهـــات األمـــم املتحـــدة كـــي تـــدعم العمليـــة االنتخابيـــة    . باإلصـــالحات

تواصل الضغط على احلكومة االنتقالية وحلفائها إلجراء انتخابات حرة نزيهة شـفافة يف              وكي
االنتخابيـة الوطنيـة للمـضي    ودعـت عـالوة علـى ذلـك إىل تعـيني رئـيس اللجنـة          . أجواء سـلمية  

قــدما يف العمليــة االنتخابيــة، مبــا يف ذلــك تــسجيل النــاخبني باســتخدام اإلحــصاء احليــوي علــى 
  .سبيل األولوية
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ــات يف عــام        - ٢٩ ــة، ميكــن تنظــيم االنتخاب ــة الوطني ــة االنتخابي ــا ملمثلــي اللجن  ٢٠١٣ووفق
 إلجـراء االنتخابـات يف الوقـت        شريطة تعيني رئيس اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة، وحتديـد موعـد            

وقــد ناشــدوا األمــم املتحــدة كــي تقــدم الــدعم املــايل والــتقين  . املناســب، وتــوفري املــوارد املاليــة
ــة،        ــة االنتخابي ــى أن إدارة العملي ــات شــفافة، وشــددوا عل للمــساعدة يف ضــمان إجــراء انتخاب

  .يةسيما يف مرحليت ما قبل االنتخابات وبعدها، هي أمر بالغ األمه وال
وقد ذكر وزير اإلدارة اإلقليمية يف احلكومـة االنتقاليـة أن األعمـال التحـضريية التقنيـة                   - ٣٠

قــد بــدأت، مبــا يف ذلــك اإلعــالن عــن تقــدمي عطــاءات فيمــا خيــص نظــام التــسجيل باســتخدام    
وقد أبلغ الـوزير بعثـة التقيـيم الـتقين أن جلنـة مـشتركة بـني الـوزارات تعمـل                     . اإلحصاء احليوي 

ومــع ذلــك، فقــد أكــد أن عمليــة  . نــسيق اســتكمال عمليــات رســم اخلــرائط االنتخابيــة علــى ت
 ٨٠٠ ٠٠٠ تــسجيل النــاخبني، الــيت ستــستغرق علــى األقــل أربعــة أشــهر إلمتــام تــسجيل زهــاء

ناخــب، ال ميكــن أن تبــدأ إىل أن ُيتخــذ قــرار سياســي بــشأن مــسائل مــن قبيــل تعــديل قــانون     
  .ألشهر املنصوص عليها وبشأن تاريخ االنتخاباالنتخابات لتسجيل الناخبني خارج ا

ــة، أيــضا       - ٣١ ــة ودون اإلقليمي ــدوليون، مبــا يف ذلــك املنظمــات اإلقليمي ــشركاء ال ــد ال ويؤي
وأشارت الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب إىل          . ٢٠١٣إجراء االنتخابات حبلول هناية عام      
لتعـاون الكامـل مبجـرد قيـام حكومـة       بيـساو، واسـتئناف ا  -التزامها مبواصلة دعم شـعب غينيـا     

وأبدت بعض هذه الدول استعدادها لتقدمي مساعدة مالية من أجل تنظـيم االنتخابـات           . شرعية
  .مبجرد حتديد التاريخ الذي ستجرى فيه

وكانت حالة حقوق اإلنسان أحد الشواغل الرئيسية الـيت أثارهـا حمـاورو بعثـة التقيـيم                   - ٣٢
ء الــدوليني بقــوة إىل مواصــلة التركيــز علــى حقــوق اإلنــسان   وقــد دعــا بعــض الــشركا . الــتقين

. باعتبارهــا أحــد األركــان األساســية يف عمــل األمــم املتحــدة والتــصدي لإلفــالت مــن العقــاب 
وأوصوا باختاذ خطوات لتبديد أجواء اخلوف النـاجم عـن القيـود املفروضـة علـى حريـة التعـبري                    

كاء الوطنيني وأوصوا باختاذ إجـراءات حلمايـة         العديد من الشر   توصيةوقد أيد هذه ال   . والتجمع
  .الشهود من أجل ضمان مراعاة األصول القانونية

  
   بيساو- حالة تنفيذ والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا   -  ١  

دعم إجراء حـوار سياسـي جـامع وحتقيـق املـصاحلة الوطنيـة؛ وتعزيـز التعـاون مـع الـشركاء                        ‘١’  
 ‐ حتقيــق االســتقرار يف غينيــا    يني والــدوليني فيمــا يبذلونــه مــن جهــود للمــسامهة يف اإلقليمــ

  الدولية  بيساو؛ واملساعدة على تعبئة املساعدة
فربايــر، يف إجــراء / شـباط ١٣ بيــساو يف -شـرع ممثلــي اخلـاص فــور وصــوله إىل غينيـا      - ٣٣

، األمــر الواقــع مــشاورات مكثفــة مــع اجلهــات الوطنيــة صــاحبة الــشأن، مبــا يف ذلــك ســلطات  
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واألحزاب السياسية، واجلهات العسكرية واجملتمـع املـدين، وشـجعها علـى أن تـسعى جاهـدة،                 
حتقيقا ملصلحة البلـد وشـعبه، إىل وضـع رؤيـة مـشتركة ملرحلـة انتقاليـة أوسـع نطاقـا ال يقتـصر                        
هدفها فحسب على إعادة إرساء النظـام الدسـتوري بـإجراء االنتخابـات، ولكـن يـشمل أيـضا                   

اء توافــق يف اآلراء علــى إطــار سياســي جــامع ملرحلــة مــا بعــد االنتخابــات، يتــضمن خمططــا   بنــ
  . أساسيا إلجراء اإلصالحات وبناء أسس الدولة

 بيـساو علـى كـل مـن     -وعقد ممثلي اخلاص أيضا مشاورات مكثفة مـع شـركاء غينيـا         - ٣٤
ــراف    ــدد األطــ ــائي واملتعــ ــصعيد الثنــ ــا يف الفتــــ   . الــ ــارة إىل أبوجــ ــام بزيــ ــن وقــ  إىل ٢٤رة مــ

الــدورة العاديــة الثانيــة وحــضر . نيجرييــا، التقــى خالهلــا مــع رئــيس  ٢٠١٣فربايــر /شــباط ٢٧
 ٢٧جلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا يـومي             ارؤسـاء دول وحكومـات      واألربعني هليئـة    

فرباير، ووجه خالله كلمة يف جلسة مغلقة أعرب فيهـا عـن آرائـه بـشأن املرحلـة                  / شباط ٢٨ و
، أجـرى   ٢٠١٣مـارس   / آذار ٨ إىل   ٤وخـالل الفتـرة مـن       .  بيـساو  -غينيا  الية واحلالة يف    االنتق

ويف . الربتغــالحكومــة مــشاورات مــع االحتــاد األورويب، ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة و 
مانويــل باروســو، ومفــوض خوســيه بروكــسل، اجتمــع مــع رئــيس مفوضــية االحتــاد األورويب، 

ــدول األعــضاء يف مجاعــة      االحتــاد األورويب للتن ــاغس، فــضال عــن ســفراء ال ــدريس بيلب ــة، أن مي
كافــاكو ســيلفا، أنيبــال أنتونيــو ويف لــشبونة، اجتمــع مــع الــرئيس  . البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة

باسوس كويلهو، واألمني التنفيـذي جلماعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة،             بيدرو  ورئيس الوزراء   
ويف كـل هـذه االجتماعـات، أكـد علـى احلاجـة إىل قيـام           . غيإسحاق ميغيغـي مـورار    مورادي  

اجملتمع الدويل بتقدمي املـساعدة يف تـوفري االحتياجـات األساسـية للـسكان مـع مواصـلة اجلهـود                    
  .الرامية إىل إجياد حلول لألوضاع السياسية واألمنية

بيـساو، تـرأس    -ويف إطار التحرك حنو حتقيق التناسق يف املواقف الدوليـة بـشأن غينيـا            - ٣٥
ممثلي اخلاص اجتماعني متعاقبني مع االحتاد األفريقي، واالحتاد األورويب، واجلماعة االقتـصادية            

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٨ و   ٢٥لدول غرب أفريقيا، ومع مجاعة البلدان الناطقة بالربتغاليـة يف           
يات الـواردة   وناقش املشاركون يف االجتماعني أفضل السبل للتعجيـل بتنفيـذ التوصـ           . يف بيساو 

ماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          يف تقرير بعثة التقييم املشتركة بني االحتاد األفريقـي واجل         
أبريــل، / نيــسان٥ويف . ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة واالحتــاد األورويب واألمــم املتحــدة 

ــة          ــة دولي ــاد بعث ــدهم إليف ــن تأيي ــشتركا ع ــا صــحفيا م ــاعني بيان ــشاركون يف االجتم أصــدر امل
ــة صــاحبة ا     ــد مبجــرد اتفــاق اجلهــات الوطني ــة إىل البل ــشأن علــى  مــشتركة ثاني ــاق نظــام  ”ل ميث

  . اجلديد، وتشكيل حكومة شاملة للجميع“احلكم
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الـرأس  ، قـام ممثلـي اخلـاص بزيـارة          ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٢٠ إىل   ٧وخالل الفترة مـن       - ٣٦
. أبريـل / نيـسان  ٢٠وقام أيـضا بزيـارة إىل موزامبيـق يف          .  والسنغال موزامبيقغامبيا و األخضر و 

وبينمـا كـان    . ئها وكذلك بغريهـم مـن املـسؤولني الـوطنيني         والتقى يف مجيع هذه البلدان برؤسا     
وأشـارت مناقـشاته مـع      . يف الرأس األخضر، أجرى مشاورات أيضا مع وزير خارجية الربازيل         

هؤالء احملاورين إىل توافق متزايد يف اآلراء بـشأن النـهج الـدويل مـن أجـل إعـادة إرسـاء النظـام                 
  . بيساو-الدستوري يف غينيا 

األحـزاب   رغم من هذه اجلهـود، فـإن انعـدام االلتـزام واإلرادة الـسياسية لـدى               وعلى ال   - ٣٧
ــد، وضــعف مؤســسات       ــسياسية يف البل ــشؤون ال ــدخل اجلهــات العــسكرية يف ال ــسياسية، وت ال

  . الدولة، هي أمور ما زالت حتول دون استتباب االستقرار السياسي واألمين يف البلد
  

يف ذلـك جهـود       طاعـات الـدفاع واألمـن والعدالـة، مبـا         دعم السلطات الوطنيـة يف إصـالح ق         ‘٢’  
التنسيق؛ وتعزيز القدرات الوطنيـة مـن أجـل احلفـاظ علـى النظـام الدسـتوري واألمـن العـام             

  واالحترام الكامل لسيادة القانون
 بيــساو تقــدمي الــدعم -واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا   - ٣٨

الدائمة للجنة التوجيهية الوطنية إلصالح القطاع األمـين، فـضال عـن وزارات             التقين إىل األمانة    
الدفاع والداخلية والعدل من خـالل عمـل خـرباء إصـالح قطـاع األمـن التـابعني للمكتـب مـع                      

ــهم  ــاكن عمل ــا يف أم ــدء     . موظفيه ــدفاع يف ختطــيط ب ــدعم إىل وزارة ال ــضا ال ــدم املكتــب أي وق
العـسكرية والرقابـة     - يهدف إىل تعزيـز العالقـات املدنيـة       عمليات معهد الدفاع الوطين، الذي      

األمـم املتحـدة   وباإلضـافة إىل ذلـك، عملـت البعثـة مـع مفوضـية           . املدنية على القوات املـسلحة    
ــانون     حل ــاذ القـ ــداخلي وإنفـ ــراد األمـــن الـ ــة فحـــص وتأهيـــل أفـ ــم عمليـ قـــوق اإلنـــسان يف دعـ

  .املسلحة والقوات
مـارس، اضـطلع خـبري يعمـل يف هيئـة           / آذار ٤ايـر إىل    فرب/ شـباط  ٢٤وخالل الفترة من      - ٣٩

 بتقيــيم نظــام ، إيطاليــا،األمــم املتحــدة الدائمــة املعنيــة بــشؤون العدالــة والــسجون يف برينــديزي 
 بيــساو، هبــدف حتديــد اجملــاالت الــيت قــد حتتــاج إىل املــساعدة علــى ســبيل -الــسجون يف غينيــا 

 مقدمتــها عــدم امتثــال ذلــك النظــام للمعــايري   ومت حتديــد العديــد مــن املعوقــات، ويف . األولويــة
ــة ــال         . الدولي ــام فع ــشاء نظ ــا إلن ــدم دعم ــم املتحــدة أن تق ــن األم ــون م ــب النظــراء الوطني وطل
 بأن يعمل املكتب مع السلطات الوطنيـة علـى تطـوير نظـام الـسجون                اخلبريوأوصى  . للسجون

وحتقيقا هلـذه   . واألمنوإصالحه كجزء من هنج كلي يرمي إىل تعزيز مؤسسات سيادة القانون            
 أيــضا بإنــشاء عنــصر معــين بــشؤون الــسجون يف البعثــة وتزويــده بــاملالك  بريالغايــة، يوصــي اخلــ

  . الالزم حبيث يكون متوافقا مع أنشطة اإلصالح القضائي اليت يقوم هبا املكتب
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الـصعبة،  وأدى انعدام اإلرادة السياسية واملوارد املالية الالزمة ملعاجلة مسائل اإلصـالح              - ٤٠
فضال عن ضـعف القـدرة الوطنيـة علـى االسـتيعاب، إىل إعاقـة قـدرة البعثـة علـى تقـدمي الـدعم                         

وأدى تعليـق أو سـحب      . سـيادة القـانون   /الكامل لتنفيذ اخلطط الوطنية إلصالح القطاع األمين      
 إىل زيـادة تعقيـد      ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٢املساعدة الدولية نتيجة لالنقـالب الـذي جـرى يف           

  .بعثةعمل ال
مــساعدة الــسلطات الوطنيــة علــى مكافحــة االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة، وكــذلك   ‘٣’  

  االجتار بالبشر، وخباصة األطفال
 بيـساو ومكتـب     -قدم كل من مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا                   - ٤١

ة والتقنيـة إىل الـشرطة القـضائية،        األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة املـشورة االسـتراتيجي         
، عـن طريـق   للمنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة    وشرطة النظام العام، واملكتب املركزي الـوطين        
كمــا أســديا املــشورة إىل وحــدة اجلرميــة عــرب   . االشــتراك يف أمــاكن العمــل يف مقــر كــل منــها  

ليميـــة للجماعـــة الوطنيـــة يف ســـياق مبـــادرة ســـاحل غـــرب أفريقيـــا، دعمـــا خلطـــة العمـــل اإلق 
 غـري املـشروع باملخـدرات       املـشكلة املتفاقمـة لالجتـار     االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا ملكافحـة          

وقدم الكيانان كالمها أيضا املـساعدة إىل       .  وتعاطي املخدرات يف غرب أفريقيا     واجلرمية املنظمة 
االجتـــار الـــسلطات الوطنيـــة يف وضـــع خطـــة وطنيـــة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة و

  .باملخدرات
وعلى الرغم من قيام مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بتقلـيص حجـم                - ٤٢

 بـسبب نقـص التمويـل املقـدم         ٢٠١٣ينـاير   / بيساو يف كانون الثـاين     -مكتبه وأنشطته يف غينيا     
أسـاس  من اجلهات املاحنة، فقد واصل تقدمي دعـم حمـدود ملؤسـسات التحقيقـات اجلنائيـة علـى                   

وعمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أيـضا مـع املكتـب      . كل حالة على حدة   
التـدريب أثنـاء العمـل       املتكامل يف تقدمي الدعم لبناء قدرات الشرطة القضائية عن طريـق تـوفري            

، انتهى وجود مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات            ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٩ويف  . والتوجيه
 بيـساو بـسبب تعـذر جتديـد عقـد آخـر املـوظفني الفنـيني النعـدام التمويـل،                     -جلرمية يف غينيا    وا

األمــر الــذي يعــوق قــدرة األمــم املتحــدة علــى تقــدمي املــساعدة إىل الــسلطات ملكافحــة االجتــار  
  .باملخدرات واجلرمية املنظمة

  
سات املعنيـة بـاحترام     أنشطة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها ورصـدها، ودعـم إنـشاء املؤسـ               ‘٤’  

  سيادة القانون
بدعم من كيانات األمم املتحدة األخرى واملنظمات غري احلكومية والـدول األعـضاء،               - ٤٣

الفريـق العامـل    ساعد املكتـب املتكامـل الـسلطات الوطنيـة علـى تنفيـذ أهـم جوانـب توصـيات                    
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 قانونــان لتجــرمي ونتيجــة لــذلك، اعُتمــد. ٢٠١٠ يف عــام االســتعراض الــدوري الــشاملاملعــين ب
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واالجتار بالبشر، وُنقّح النظام األساسي للجنة الوطنية حلقـوق             

حلقوق املدنيــة واحلقــوق الــسياسية  اخلــاص بــاالــدويلكــل مــن العهــد اإلنــسان، وُصــّدق علــى 
  . التمييز العنصريمجيع أشكال لقضاء على لدولية لتفاقية ااالو

كتب املتكامل بزيارات رصد منتظمة إىل الـسجون ومراكـز االحتجـاز، فـضال              وقام امل   - ٤٤
عــن مهــام الرصــد الــيت أجنزهــا يف األقــاليم، جلمــع املعلومــات والتــدخل يف حــاالت انتــهاكات   

ورصــدت البعثــة ســري التحقيقــات يف اجلــرائم اخلطــرية وراقبــت   . حقــوق اإلنــسان املبلــغ عنــها 
ت الــسلطات إىل احتــرام حقــوق اإلنــسان واإلجــراءات  حماكمــات املعــتقلني الــسياسيني، ودعــ 

وقــد أدى متكـــن البعثــة مــن االتـــصال حبريــة بالـــسجناء     . القانونيــة الواجبــة وســـيادة القــانون   
ووفـرت هـذه األنـشطة أيـضا فرصـا          . واحملتجزين إىل اإلفراج عن عدة سجناء احتجزوا تعـسفا        

  .مي توصيات حمددة إىل السلطاتمكنت البعثة من التعرف على االحتياجات من املوارد وتقد
 بيـساو علـى النـهوض حبقـوق اإلنـسان وكفالـة احلـد           -وقد استمر ضعف قدرة غينيـا         - ٤٥

ــة      ــة، مثــل اهليئ ــة األساســية، مبــا يف ذلــك يف املؤســسات الوطني األدىن مــن اخلــدمات االجتماعي
ذر اللجـوء إىل    ويتعـ . التشريعية، والـسلطة القـضائية، وقـوات األمـن، ومنظمـات اجملتمـع املـدين              

القضاء خاصة بسبب نقص اهلياكل األساسية للدولة وتـدهورها، وصـعوبات الوصـول، وعـدم        
ــة اإلطــار التــشريعي، وانعــدام ثقــة الــسكان يف املــسؤولني عــن القــضاء وإنفــاذ القــانون      . كفاي

الــسكان واملــسؤولون عــن إنفــاذ القــانون إىل الــوعي باملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان   ويفتقــر
غ عنـها وال جيـري التحقيـق فيهـا          وبالتايل، فإن العديـد مـن اجلـرائم ال يبلـ          . التشريعات الوطنية و
  .املقاضاة بشأهنا أو
وفيما يتعلق باجلرائم اخلطرية، فإن استمرار تـدخل اجلـيش والنخبـة الـسياسية يف نظـام                   - ٤٦

الفاعلــة والــضحايا العدالــة، والتهديــدات الــيت يوجههــا مرتكبــو اجلــرائم إىل اجلهــات القــضائية  
، مما يـشجع    “ثقافة اإلفالت من العقاب   ”والشهود، وامليل إىل إقامة عدالة املنتصر، أمور تعزز         

  .على هنج احلصيلة الصفرية للسلطة السياسية دون خوف من العواقب
  

تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف جمــال بنــاء الــسالم، مبــا يتــسق مــع قــراري جملــس األمــن   ‘٥’  
  )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

قام املكتب بالترويج العتماد مشروع القـانون املتعلـق بـالعنف العـائلي، الـذي قـدمت                   - ٤٧
ومت تعمــيم مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية يف الورقــة . األمــم املتحــدة مــساعدة تقنيــة يف إعــداده

ل التــشاور علــى  الســتراتيجية احلــد مــن الفقــر ويف الــسياسة اجلنــسانية الوطنيــة مــن خــالثانيــةال
وأصـدرت البعثــة دلـيال بــشأن املـشاركة الــسياسية    . نطـاق واســع مـع احلكومــة واجملتمـع املــدين   
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للمرأة وتدريب نـساء األحـزاب الـسياسية ونقابـات العمـال، والـصحفيات ومنظمـات اجملتمـع                  
ضل كما أجـرت البعثـة حبوثـا بـشأن املـشاركة الـسياسية للمـرأة بغيـة حتديـد أفـ                    . املدين النسائية 

  .السبل لتعزيز مشاركة املرأة يف مجيع مستويات عمليات صنع القرار
وأشارت بعثة التقييم التقين إىل أن املـرأة ال متلـك سـوى إمكانيـات حمـدودة للحـصول            - ٤٨

على التعليم، والرعاية الـصحية، واملـرياث، وحيـازة األراضـي واملمتلكـات، ونـادرا مـا تـشارك                   
وتتواصــل أعمــال العنــف اجلنــسي واجلنــساين  . الــصعيد الــوطينيف عمليــات اختــاذ القــرار علــى 

واملمارســات التقليديــة الــضارة، مبــا فيهــا تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث أو بترهــا، وزواج   
وهناك قدرة حمـدودة لـدى املنظمـات النـسائية واملؤسـسات احلكوميـة املختـصة علـى            . األطفال

  . معاجلة هذه القضايا
  

  اخلفيفة  لوطنية املبذولة من أجل كبح انتشار األسلحة الصغرية واألسلحةدعم اجلهود ا  ‘٦’  
ساعد املكتُب املتكامل برنـامَج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة               - ٤٩

ــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، ويف وضــع خطــة للحــد مــن العنــف يف        للقــضاء علــى األســلحة ال
علــى وجــه اخلــصوص، مــع القــوات املــسلحة والــشرطة،    البعثــة،وتعاونــت . اجملتمعــات احملليــة

وجمموعــات الــشباب، واملتطــوعني، واملنظمــات غــري احلكوميــة املتخصــصة علــى دعــم الــربامج   
وتأكـدت بعثـة التقيـيم أن    . الوطنية جلمع األسلحة غـري الـشرعية، الـيت ُدمـرت يف وقـت الحـق               

  .ذه املهمة قد أجنزتالتدابري الرئيسية اليت توختها البعثة يف تنفيذ ه
  

مساعدة جلنة بناء السالم يف عملها من أجل الوفاء باالحتياجات األساسية لبنـاء الـسالم يف                  ‘٧’  
   بيساو‐  غينيا
 / بيساو يف جدول أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم يف كـانون األول               -منذ أن أدرجت غينيا       - ٥٠

هـا يف البلـد مـن خـالل توجيهاتـه           ، قدم املكتب املتكامل الدعم لعملها واخنراط      ٢٠٠٧ديسمرب  
أبريـل  / نيـسان  لجنة تأثر سلبا بعد انقـالب     الغري أن عمل    . املتعلقة بالسياسات واالستراتيجيات  

  .، حيث مل جتد اللجنة نظريا وطنيا مشروعا ميكنها التفاعل معه٢٠١٢
  

  أنشطة صندوق بناء السالم  -  ٢  
، ّمجـد صـندوق بنـاء الـسالم         ٢٠١٢أبريل  /يف أعقاب االنقالب الذي جرى يف نيسان        - ٥١

متويله، متشيا مع قرارات مماثلة اختذهتا املؤسسات املاليـة الدوليـة وبعـض اجلهـات املاحنـة الثنائيـة              
ومع أن تنفيـذ حافظـة الـصندوق خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير ال يـزال                   . واملتعددة األطراف 

 الرئيـسية لعـدم االسـتقرار يف كـانون          معلقا، فإن منظومـة األمـم املتحـدة، وبعـد حتليـل العوامـل             
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، أوصــت بأنــه ينبغــي ملكتــب دعــم بنــاء الــسالم، باالشــتراك مــع ممثلــي   ٢٠١٢ديــسمرب /األول
  . اخلاص، أن يعيد تقييم ما إذا كانت شروط استئناف عمل الصندوق قد استوفيت

  
  حالة أنشطة فريق األمم املتحدة القطري  -  ٣  

فريق األمم املتحدة القطري إىل البلد يف إطار عمل األمـم           تتضح املساعدة اليت يقدمها       - ٥٢
يعـىن هبـا   االت األربعة الـيت     اجمل بيساو، وتتماشى مع     -املتحدة لتحقيق السالم والتنمية يف غينيا       

احلوكمــة؛ والنمــو االقتــصادي واحلــد مــن وطــأة الفقــر؛ واحلمايــة االجتماعيــة والتنميــة   : وهــي
  .وبسط سيادة القانونالبشرية؛ وإصالح القطاع األمين 

 بيـساو   -والحظت بعثـة التقيـيم الـتقين أن هـشاشة املنـاخ الـسياسي واألمـين يف غينيـا                      - ٥٣
ومتثـل القيـود املفروضـة    . وتقلبه قد أعاقا املساعدة اليت تقدمها منظومـة األمـم املتحـدة يف البلـد            

وترية عمـل الفريـق القطـري،    على املوارد، مبا فيها دعم اجلهات املاحنة الدولية، عامال يف إبطاء    
واضـطر الفريـق القطـري علـى وجـه          . وال سيما يف دعم اإلصالحات املؤسسية الطويلة األجـل        

اخلــصوص، إىل التركيــز علــى األنــشطة اإلنــسانية ذات األولويــة، وتقــدمي املــساعدة يف جمــاالت  
 -  االجتماعيـة الصحة والتغذية، والتعليم، واملياه والصرف الصحي واحلماية بدال من األنـشطة          

وعلى الرغم من الدعم التقين والدور املفيـد الـذي قـام بـه              . االقتصادية واإلمنائية الطويلة األجل   
الفريق القطري مع الصندوق العاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا، ال يـزال فـريوس نقـص                   

نتـشار اإلصـابة    اإليدز يشكل حتديا كبريا، حيث يـسجل البلـد أعلـى معـدالت ا             /املناعة البشرية 
  .به يف املنطقة

  
  توصيات بعثة التقييم  - باء  

  البعثةإدخال تعديالت على   -  ١  
 بيـساو يف املـسامهة يف هتيئـة         -تتمثل الرؤية العامة ملنظومـة األمـم املتحـدة بـشأن غينيـا                - ٥٤

 بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية آمنة ومستقرة تفـضي إىل توطيـد الـسالم واإلعمـال الكامـل                
ومن املهم أن يتم ذلك من خالل التعاون بني منظومـة األمـم             . حلقوق اإلنسان وسيادة القانون   

املتحدة والشركاء دون اإلقليميني واإلقليميني والدوليني على دعم قيام دولة مـسؤولة وشـرعية             
ــوفري األمــن واخلــدمات األساســية        ــانون ومتلــك القــدرة علــى ت ــسود فيهــا حكــم الق ــة، ي وفعال

وميكـن حتقيـق ذلـك مـن خـالل عمليـة تتـألف مـن مـرحلتني مـن                  . القتصادية للشعب والفرص ا 
. أجل الوصول إىل استتباب النظـام الدسـتوري يف البلـد وحتقيـق االسـتقرار يف األجـل املتوسـط        

وينبغي أن يكون هدف املرحلـة األوىل، الـيت تنتـهي بـإجراء االنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية،                   
 الدسـتوري والتركيـز علـى خلـق بيئـة سياسـية قائمـة علـى الثقـة وعـدم           هو إعادة إرساء النظـام  
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وينبغــي التركيــز يف املرحلــة الثانيــة، الــيت تنتــهي بانتــهاء واليــة   . التــدخل يف العمليــة االنتخابيــة 
احلكومة املنتخبة املقبلة، على االسـتقرار بعـد االنتخابـات، وتعزيـز مؤسـسات الدولـة واجملتمـع                  

ية يف احلكـم الـدميقراطي، وخباصـة يف جمـاالت األمـن والعدالـة والـدفاع،         اليت حتتل مكانة مركز   
  .وعمل هياكل الدولة، املركزية منها واحمللية على حد سواء

  
  واليةال  ‘١’  

ــه            - ٥٥ ــوفري التوجي ــى ت ــسية عل ــصورة رئي ــوده ب ــل جه ــب املتكام ــز املكت ــأن يرك يوصــى ب
ملعنية الوطنية والدولية بـشأن املـسائل       االستراتيجي واملشورة، وكذلك الدعم التقين، للجهات ا      

املتــصلة بالــشؤون الــسياسية واملدنيــة، وســيادة القــانون واألمــن، وحقــوق اإلنــسان والــشؤون     
  .القطرياألمم املتحدة اجلنسانية واإلعالم، وأن يترك تنفيذ الربامج وإدارهتا لفريق 

 التقريـر، يوصـى بـأن يـتم          من هـذا   ٥٠ إىل   ٣٣ومراعاةً للتقييم الوارد يف الفقرات من         - ٥٦
  :تنقيح والية املكتب املتكامل على النحو التايل

دعم إجراء حوار سياسي جـامع وحتقيـق املـصاحلة الوطنيـة لتيـسري العـودة إىل                   )أ(  
  النظام الدستوري؛

  هتيئة بيئة تفضي إىل تنظيم وإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية؛  )ب(  
ة وتعزيز قدرة أجهـزة الدولـة علـى العمـل بفعاليـة             تقوية املؤسسات الدميقراطي    )ج(  

  وبطريقة دستورية؛
قدمي املشورة االستراتيجية والتقنية ودعم إقامة نظـم إلنفـاذ القـانون والعدالـة       ت  )د(  

اجلنائية والسجون، تتسم بالفعالية والكفاءة والقدرة على احلفـاظ علـى األمـن العـام ومكافحـة               
  قوق اإلنسان واحلريات األساسية؛اإلفالت من العقاب مع احترام ح

تقدمي املشورة االستراتيجية والتقنيـة والـدعم إىل الـسلطات الوطنيـة واجلهـات                )هـ(  
ــا التابعــة هلــابعثــة الاملعنيــة، مبــا يف ذلــك اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا و     - يف غيني

ة القـانون وإقامـة قـضاء       بيساو، يف تنفيذ استراتيجييت إصالح قطاع األمن الوطين وبـسط سـياد           
  عسكري ممتثل للمعايري الدولية؛

ساعدة السلطات الوطنية على مكافحة االجتار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة            م  )و(  
  عرب الوطنية؛

  االضطالع بأنشطة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها واإلبالغ بشأهنا؛  )ز(  
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نــاء الــسالم، مبــا يتــسق مــع قــراري تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف جمــال ب  )ح(  
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن 

ــا         )ط(   ــات غيني ــم أولوي ــسالم يف دع ــاء ال ــة بن ــع جلن ــاون م ــساو يف -التع ــال  بي جم
  السالم؛  بناء

ــك         )ي(   ــا يف ذل ــسيقها، مب ــها وتن ــة ومواءمت ــساعدة الدولي ــة امل ــى تعبئ ــساعدة عل امل
ــة يف جمــايل إصــالح قطــاع األمــن وبــسط ســيادة    املــساعدة علــى تنفيــذ االســتراتيجيات   الوطني

القــانون، وتعزيــز التعــاون مــع االحتــاد األفريقــي، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا،     
ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية، واالحتاد األورويب والشركاء اآلخرين، وذلك دعمـا إلعـادة             

  . بيساو-ستقرار يف غينيا إرساء النظام الدستوري وصونه وحتقيق اال
دعم اجلهـود الوطنيـة الراميـة    حبيث يتم التوقف عن ويوصى أيضا تعديل والية املكتب        - ٥٧

إىل احلد من انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، نظرا ألنه مت وضع اسـتراتيجية وطنيـة                
وإضـافة إىل   . ة اإلمنـائي  ملكافحة انتشار تلك األسلحة وتنفيذها بدعم من برنـامج األمـم املتحـد            

ذلــك، ينبغــي حــذف اإلشــارة احلاليــة إىل مــساعدة الــسلطات الوطنيــة علــى مكافحــة االجتــار     
باألطفال من والية البعثة، ألن هناك اآلن إطارا تـشريعيا ُوضـع بفـضل اعتمـاد قـانون مكافحـة              

 تكفـل رصـد     وكـاالت األمـم املتحـدة أن      لوينبغـي اآلن للبعثـة و     . ٢٠١١االجتار بالبشر يف عام     
وأخـريا، ينبغـي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                . تنفيذ هـذا القـانون ودعمـه      

يدعم إنشاء فريق خرباء يف جملس األمن ليقـوم فعـال مبكافحـة شـبكات االجتـار باملخـدرات                    أن
وبتيسري فرض جـزاءات حمـددة األهـداف علـى جتـار املخـدرات واملتـواطئني معهـم، وأن يـدعم              

  .مل ذلك الفريقع
  

  اهليكل والقوام  ‘٢’  
ينبغي تعديل اهليكل احلايل للمكتب املتكامل، لكفالة قدر أكرب مـن الكفـاءة والفعاليـة                 - ٥٨

لممثـل  للـذلك، أقتـرح إنـشاء ركيـزة سياسـية، يرأسـها نائـب ثـان                 . يف تنفيذ الوالية املنوطة بـه     
تتألّف هـذه الركيـزة الـسياسية مـن         سـ . ، ملعاجلـة أولويـات الـسالم واألمـن        ٢-، برتبة مد  اخلاص

سـيادة القـانون واملؤسـسات      ‘ ٢’الشؤون الـسياسية واملدنيـة،      ‘ ١’: أربعة أجزاء مواضيعية هي   
 اجلديـد للممثـل اخلـاص     نائـب   الوسيشرف  . شؤون اإلعالم ‘ ٤’حقوق اإلنسان،   ‘ ٣’األمنية،  

 املكاتـب امليدانيـة أربعـة،       على وجود البعثة اإلقليمي الذي سُيَعزَّز بإضافة مكتبني ليـصبح عـدد           
ــسائل        ــى املـ ــالتركيز علـ ــة، بـ ــة اليوميـ ــؤون البعثـ ــاص يف إدارة شـ ــي اخلـ ــضا ممثلـ ــساعد أيـ وسيـ

وسوف يتيح إنشاء هذه الركيزة ملمثلـي اخلـاص التركيـز علـى       . االستراتيجية يف اجملاالت املعنية   
  . املساعي احلميدة الدبلوماسية وجهود تعبئة املوارد
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ملمثـل املقــيم لربنـامج األمـم املتحــدة    وا املنـسق املقـيم  وب املمثّـل اخلــاص  وسيـستمّر نائـ    - ٥٩
وتقــدمي  بيــساو -يف غينيــا اإلمنـائي يف رئاســة الركيــزة اإلمنائيــة جلهــود األمــم املتحــدة املتكاملــة  

املكتب املتكامل مع احلفاظ علـى مـسؤوليته أمـام          رئيس  التقارير إىل ممثلي اخلاص بصفته نائب       
  . ألمم املتحدة اإلمنائية ومدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على التوايلرئيس جمموعة ا

ومن أجل زيادة التكامل وإجياد أوجه التآزر بني الركيزتني اإلمنائية والـسياسية، ينبغـي                - ٦٠
األفرقـة  أن يواصل ممثلي اخلاص رئاسـة فريـق كبـار املـسؤولني املعـين بالـسياسات الـذي يوّجـه                     

، وكلـها تـدعمها      بيـساو  -للسالم والتنمية يف غينيا     إطار عمل األمم املتحدة     تائج يف   املعنية بالن 
ــتراتيجي   ــيط االس ــى      . وحــدة التخط ــسؤوليات عل ــني األدوار وامل ــروابط ب ــتني ال ــن أجــل مت وم

ا بــدعم مــن وحــدة  مل األفرقــة املعنيــة بالنتــائج أيــض عتمــستوى الربجمــة املــشتركة واإلجنــاز، ســ 
 وستعمل هذه األفرقة علـى حتـسني تـدفق املعلومـات املتبادلـة والتعـاون                .التخطيط االستراتيجي 

فيما بني فريق األمم املتحـدة القطـري والبعثـة فيمـا تبذلـه مـن جهـود موضـوعية حتـت إشـراف              
  .املمثل اخلاص

اسـتمرار  غـري أنـه وبـالنظر إىل        . وسيلزم إعادة تنظيم املوظفني يف خمتلف عناصـر البعثـة           - ٦١
ــة خفــض  ــسياسية اخلاصــة يف     امليزاني ــة العامــة ختفــيض ميزانيــات البعثــات ال ــا لقــرار اجلمعي وفقً
وتـشمل  . ، سوف ُتلّبى االحتياجات اإلضافية من املوظفني يف حـدود املـوارد املوجـودة    ٢٠١٤

هذه االحتياجات إنشاء مثاين وظائف وطنية من الفئة الفنية لإلسـهام يف بنـاء القـدرات الوطنيـة            
وباإلضـافة إىل ذلـك، سـيجري اسـتقدام         . ضـوعية للبعثـة واملكاتـب امليدانيـة       وتعزيز العناصر املو  

أربعة مستشارين معنيني بـشؤون الـدفاع، واألمـن الـداخلي، وإنفـاذ القـانون، وسـيادة القـانون             
واملؤســـسات العامـــة يف الدولـــة باّتبـــاع إجـــراءات التوظيـــف اخلاصـــة بـــاملوظفني املقـــدمني         

  . احلكومة من
احلاجـة املاسـة خلـربة األمـم املتحـدة يف جمـال االجتـار باملخـدرات واجلرميــة         وبـالنظر إىل    - ٦٢

املنظمة عرب الوطنية يف البلد، يوصى بشدة بتوفري الدعم لضمان استمرار وجـود املكتـب املعـين                 
  . بيساو-باملخدرات واجلرمية يف غينيا 

  
ندوق بنـاء الـسالم يف   تعديالت على النهج املتكامل الناظم لعمل جلنـة بنـاء الـسالم وصـ              -  ٢  

   بيساو- غينيا 
ــق مــن جانــب         - ٦٣ ــرار خريطــة الطري ــات وإق ــزمين لالنتخاب ــد اإلعــالن عــن اجلــدول ال عن

 -اجلمعية الوطنيـة، ينبغـي ملكتـب دعـم بنـاء الـسالم واملكتـب املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا                         
ــساو أن يعمــال علــى إعــادة تــشكيل   ــة    أو بي ــة التوجيهي املــشتركة ملراجعــة  إعــادة تنــشيط اللجن
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حافظة صندوق بنـاء الـسالم يف ضـوء تطـور األوضـاع يف البلـد، مـع مراعـاة تامـة لتقريـر بعثـة                          
  .التقين التقييم

  
  إدخال تعديالت على أنشطة فريق األمم املتحدة القطري   -  ٣  

وينبغـي لفريـق األمــم املتحـدة القطــري أن يعـّزز ويوّســع نطـاق دعمــه للحكـم احمللــي،         - ٦٤
 واإلدارة العامــة، إضــافة إىل الربجمــة اجلنــسانية وبــرامج الــسلطات التــشريعية القــانون، ووســيادة

  . توفري فرص العمل، وذلك بالتنسيق الوثيق مع املكتب
وينبغي للمكتب املتكامل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتعـاون والتنـسيق الـوثيقني        - ٦٥

مج مـــشترك يف جمـــاالت العدالـــة والـــشرطة  القطـــري، وضـــع برنـــااألمـــم املتحـــدة مـــع فريـــق 
واإلصالحيات لتحقيق تكامل مزايامها النسبية يف إطـار ترتيبـات مركـز االتـصال العـاملي املعـين                  
ــة ســيادة القــانون يف حــاالت مــا بعــد الــرتاع      ــة واإلصــالحيات لكفال بــشؤون الــشرطة والعدال

  . واألزمات األخرى
دمي اخلــدمات االجتماعيــة األساســية وتعزيــز وأخــًريا، ومــن أجــل دعــم احلكومــة يف تقــ  - ٦٦

ــم املتحــدة القطــري       ــق األم ــي لفري ــة، ينبغ ــدرات اهلياكــل احمللي ــززق ــداين يف  أن يع  وجــوده املي
  .اجملاالت البالغة األمهية يف البلد

  
  مالحظات  - ارابع  

 واسـتمرار    بيـساو هائلـة بـالنظر إىل ضـعف الدولـة           -يف حني تبدو التحديات يف غينيا         - ٦٧
. ، مل يتـدهور حـال البلـد ليـدخل يف نـزاع مفتـوح              ورة املؤشـرات االقتـصادية واالجتماعيـة      خط

 الطبيعيـة الـوفرية أساسـا جيـدا للتنميـة االجتماعيـة        البلد ميكن أن تشكّل موارد ويف الوقت ذاته  
ومــع ذلــك، لــن يتــأتى حتويــل هــذه اإلمكانيــة إىل واقــع يفيــد الــسكان مجــيعهم     . واالقتــصادية

وسيتطلّب هـذا االسـتقرار التزامـا حقيقيـا مـن مجيـع             . ب األمن واالستقرار السياسي   باستتبا إال
اجلهات الوطنية صاحبة الشأن إلحداث تغيري يف دورة الرتاع السياسي العـسكري الـساعي إىل            

وسيتطلب كـذلك التـزام الـشركاء الـدوليني بالعمـل مـع اجلهـات الفاعلـة                 . حتقيق مصاحل فردية  
ــة  ــة لتحقيــق رؤي ــة  الوطني ــة األجــل للــسالم واألمــن والتنمي ــة، ينبغــي   .  طويل وحتقيقــا هلــذه الغاي

  .تبدي سلطات األمر الواقع التزاما واضحا بإعادة النظام الدستوري إىل نصابه أن
ورغم إحراز بعض التقدم يف احلوار بني اللجنة الربملانيـة وغريهـا مـن اجلهـات الوطنيـة                    - ٦٨

 النهائية، يساورين القلق من استمرار اتـساع        “ احلكم ميثاق نظام ”صاحبة الشأن لوضع صيغة     
ويبـدو أن مثّـة توافقـا     . فجوة اخلالفات حول مدة املرحلة االنتقالية وما يتعّين عمله هبـذا الـشأن            
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. يف اآلراء بني اجلهات الوطنيـة صـاحبة الـشأن علـى أن االنتخابـات ليـست غايـة يف حـد ذاهتـا              
تفـٌق علـى ضـرورة أن تكـون العمليـة الـسياسية الراهنـة               وباإلضافة إىل ذلك، يبـدو أن اجلميـع م        

فرصة إلجياد حلول مستدامة للمشاكل االجتماعية واالقتصادية والـسياسية والعـسكرية، األمـر             
الذي من شأنه أن يؤدي إىل بناء صرح الدولة من خالل السعي إىل إجراء إصالحات أساسـية                 

وإنين أحـث األطـراف     . عي السياسة والدفاع  يف األجلني املتوسط والطويل، مبا يف ذلك يف قطا        
  .الوطنية املعنية بقّوة على االستفادة من هذه الرؤية املشتركة

أن متتـّد  وينبغـي  ا  مـن منظـور أوسـع نطاقـ    املتواصـلة وينبغي النظر إىل العملية الـسياسية        - ٦٩
 الثانيـة   مرحلـة أوىل تنتـهي بـإجراء االنتخابـات، ويوضـع خالهلـا أسـس املرحلـة                : على مرحلتني 

وســيتطلّب وضــع تلــك . الــيت تــستغرق أربــع ســنوات، وتكــّرس لتنفيــذ اإلصــالحات الرئيــسية  
األسس االتفاق على نظام احلكم ملا بعـد االنتخابـات، وعلـى خطـة اإلصـالحات، بعـد إجـراء                    
مشاورات واسعة وشاملة مـع مجيـع اجلهـات الوطنيـة صـاحبة الـشأن، واحلـرص يف ذلـك علـى                      

ولــذلك، أدعــو مجيــع اجلهــات الوطنيــة صــاحبة . لتحلــي بــااللتزام احلقيقــيإبــداء حــسن النيــة وا
 جديـد ووضـع خريطـة طريـق انتقاليـة           “ميثاق نظام حكـم   ”الشأن إىل العمل حبسن نية إلجناز       

. توافقية تشمل مواعيد دقيقـة إلجـراء االنتخابـات، وتـشكيل حكومـة انتقاليـة شـاملة للجميـع                  
جلهود الوطنية الرامية إىل حتقيق توافـق اآلراء بـشأن خريطـة            وتظلّ األمم املتحدة ملتزمة بدعم ا     

 -الطريق االنتقالية، وإىل تنفيذ برنامج اإلصالحات املتوسط األجل لصاحل مجيع مـواطين غينيـا     
  . بيساو مبجّرد تنصيب السلطات املنتخبة

ة  بيساو بإضرابات سلّطت الـضوء علـى مـشاكل تـدلّ علـى احلاجـ      -لقد ابتليت غينيا     - ٧٠
 بيـساو الـذين خـسروا       -ويعتـرب أطفـال غينيـا       . إىل إصالحات عميقة وإعـادة تنـشيط االقتـصاد        

، مثـاالً مؤسـفًا علـى التكـاليف      احلـايل  يف املائة من فصوهلم الدراسية خالل العـام الدراسـي       ٣٠
وحيتــاج البلــد إىل اعتــراف دويل، مــن  . الباهظــة للمــشاكل االجتماعيــة واالقتــصادية املــستمّرة  

ــالل  ــبًريا      خـ ــا كـ ــشد دعمـ ــدوليني وحيـ ــركائه الـ ــع شـ ــل مـ ــود إىل العمـ ــىت يعـ ــات، حـ االنتخابـ
  . لإلصالحات العاجلة واإلنعاش االقتصادي

ــة واالجتــار        - ٧١ ــز االهتمــام علــى وقــع اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني وجيــب أن يــستمر تركي
وجيـب النظـر   .  بيـساو -باملخدرات على جهـود إحـالل الـسالم واالسـتقرار والتنميـة يف غينيـا                

مكافحــة اجلرميــة املنظمــة واالجتــار باملخــدرات مــن منظــور دويل وإقليمــي، ويتطلّــب األمــر   إىل
. د، وبلـدان املقـص    ) بيـساو  -مبـا يف ذلـك غينيـا        (إقامة شراكة متناسبة مع بلدان املنشأ والعبور        

ى حنو فّعـال    ا من اخلرباء ملكافحة شبكات االجتار باملخدرات عل       وإذا ما أنشأ جملس األمن فريق     
ويّسر اعتماد جزاءات حمددة األهداف ضد املتجـرين وشـركائهم، فـإن مكتـب األمـم املتحـدة                  
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املعــين باملخــدرات واجلرميــة علــى اســتعداد لتقــدمي خربتــه للمــساعدة يف إنــشاء الفريــق ومزاولــة  
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين وجــود ويف هــذا الــصدد، أناشــد الــشركاء الــدوليني دعــم . عملــه

 -يف تطــوير جهــوده الوليــدة يف بنــاء القــدرات الوطنيــة يف غينيــا يف البلــد ملخــدرات واجلرميــة با
  . بيساو حىت يتمكن من االضطالع بدوره يف اإلطار األوسع ملبادرة ساحل غرب أفريقيا

 بيساو يف مـرحليت مـا قبـل         -ولتتمكّن األمم املتحدة من تأمني الدعم الضروري لغينيا           - ٧٢
وما بعدها، أوصـي مبراجعـة واليـة املكتـب احلاليـة كمـا اقترحـت يف الفقـرات مـن                   االنتخابات  

. ٢٠١٤مـــايو /  أيـــار٣١ شـــهًرا حـــىت ١٢، ومتديـــدها لفتـــرة  مـــن هـــذا التقريـــر٥٧ إىل ٥٥
وسيسمح ذلك للبعثـة بتقـدمي املزيـد مـن الـدعم االسـتراتيجي للـسلطات الوطنيـة بالتعـاون مـع                      

ــدو  ــشركاء ال ــينيرال ــواردة يف    صــي أيــض أوو. ليني املعن ــى التوصــيات ال ــأن يوافــق اجمللــس عل ا ب
  . تقريرهذا ال  من٦٦ إىل ٥٨الفقرات من 

ويف اخلتــام، أوّد أن أعّبــر عــن تقــديري ملــوظّفي املكتــب، حتــت قيــادة ممثلــي اخلــاص،      - ٧٣
 هورتــا، وكامــل فريــق األمــم املتحــدة القطــري، وكــذلك ألعــضاء اجملتمــع   -خوســيه رامــوس 

ات غري احلكومية الوطنيـة والدوليـة عامـة، ملـسامهتهم يف جهـود بنـاء الـسالم يف              الدويل واملنظم 
  . بيساو-غينيا 

  
  


