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 األمـم  ة مكتـب نـشط عـن أ  بيـساو و - العام عن التطورات يف غينيـا       األمنيتقرير    
  ذلك البلديفدعم بناء السالم ل املتحدة

 
 مقدمة -أوال  

 الـذي  ،)١٩٩٩ (١٢٣٣ مـن قـرار جملـس األمـن     ١٤يقدم هذا التقرير عمـال بـالفقرة      - ١
 بيـساو وعلـى أنـشطة مكتـب        - اطلب فيه اجمللس إيلّ أن أطلعه بانتظام على التطورات يف غيني          

وطلـب إيلّ   .  بيـساو وأن أقـدم لـه تقـارير عنـهما           -ي غينيـا    ــاء السالم ف  ــاألمم املتحدة لدعم بن   
، أن أقــدم إليـه تقريــرا خطيـا كــل   )٢٠٠٤ (١٥٨٠ مــن قـراره  ١١ي الفقـرة  ــــاجمللـس الحقـا ف  

 .ثالثة أشهر
ــذ صــ       - ٢ ــيت اســتجدت من ــى التطــورات ال ــر عل ــذا التقري ــري ويركــز ه ــسابق دور تقري ال

(S/2007/401)ســيما علــى جهــود احلكومــة لتحقيــق أهــداف االســتقرار املــايل، وإصــالح   ، وال
 .قطاع األمن، وحتسني احلوار السياسي

 
 التطورات السياسية -ثانيا  

لتحـسني العالقـات    منـسقة   جهودا   احلكومة   بذلت االستعراضاملشمولة ب خالل الفترة    - ٣
 يف جـدول  مناقـشة برنـامج احلكومـة     مل ُتـدَرج    خالفـا للتوقعـات،     و. لةبني مؤسسات الدو  فيما  

. يوليـه / متـوز  ٢٠ يونيـه إىل  / حزيران ٢٨يف الفترة من    أعمال دورة اجلمعية الوطنية اليت ُعقدت       
حبلـول   اجلمعيـة    إىل مشروع الوثيقة مل يكن جـاهزا لتقدميـه          ذلك بالقول إن  احلكومة  وشرحت  

 رعيبإضـفاء الطـابع الـش   كومـة  احل قيـام  ضرورةَنتقدون املوأبرَز  .املنصوص عليهاملوعد النهائي   
كامنا يف الشك يف مـدى الـدعم الـذي حتظـى            سبب التأخري قد يكون     ا معتربين أن     واليته على
 مكتـب اجلمعيـة   املطاف إىل هناية يفمشروع برنامج احلكومة    وقُدم  .  الربملان داخلحلكومة  به ا 

تها الدائمة بعد لتحديـد     نومل تلتئم جل   عطلةاجلمعية يف   ل  وال تزا . أغسطس/آب ٢٧الوطنية يف   
عريــضة لألولويــات مــشروع برنــامج احلكومــة اخلطــوط الوحيــدد . ئيةموعــد لعقــد دورة اســتثنا
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سـلطة  وإعـادة بـسط     ؛  ةتـشريعي النتخابـات   االتنظـيم    ، يف مجلـة أمـور،      وهـي  رئيسية للحكومـة  ال
 ؛ارجيعلـى الـصعيد اخلـ      البلـد    مصداقيةاستعادة  و حتقيق املصاحلة الوطنية؛     إىلالسعي  والدولة؛  

جـذري   إصـالح    بـضرورة إجـراء   الوثيقـة   وتـسلِّم   . وتعزيز التعاون مع املؤسسات املالية الدوليـة      
ــة   ــا حتــ لقطــاع العدال ــها  دد ســتة جمــاالت اســتراتيجية  كم ــذلك بين ــة   ل ــةمكافحــة اجلرمي  املنظم

 .باملخدرات واالجتار
ــرأ  - ٤ ــى حتــسنوط ــات  عل ــاالعالق ــرة      فيم ــة خــالل الفت املــشمولة بــني مؤســسات الدول
 اجلنوبيـة  املنـاطق  إىلرحلتـه  يف  فـيريا  الـرئيسَ كـايب   ندافا    الوزراء رئيُسفقد رافق   . االستعراضب

اتــصاالت منتظمــة بــني  كمــا أجريــت . هيوليــ/متــوز منتــصف يف بيــساو -مــن غينيــا والــشرقية 
العمــل بــشأن رئــيس الــوزراء رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة و ات كتلــك الــيت حــصلت بــني  ؤســسامل

حـزاب   األ وممثلـ واجتمع  .  املناطق الداخلية بالبلد   وزراء احلكومة ورئيس الوزراء    وزار   .الربملاين
استقالل غينيـا والـرأس     من أجل    األفريقي احلزب   ياملوقعة على ميثاق االستقرار السياسي، وه     

يف ، ملتحــــدااحلــــزب الــــدميقراطي االشــــتراكي   و حــــزب التجــــدد االجتمــــاعي   األخــــضر،
االجتمـاع هنـأ احلكومـة      يف أعقـاب    يـان   وقد صدر ب  . ستعراض التطورات ال أغسطس/آب ١٢

مـا يـستتبع ذلـك       و الربملانيـة  األحـزاب باسـتمرار االنقـسامات داخـل       يف ما يتعلق    و. أدائهاعلى  
 يف حتقيـق    اإلسـراع على  األحزاب    البيانُ ، شجع احلكومة والربملان استقرار  تأثري سليب على    من  
 .صفوفهاصاحلة داخل امل
حـزب  دعـا   دما   بعـ   على امليثـاق   نيوقعاملتوافق بني   ال هشاشةتساؤالت حول   وطُرحت   - ٥

بـآخرين  الداخليـة   وزيـر    املالية و  يروزإىل استبدال   جتماعات   عدد من اال   التجدد االجتماعي يف  
ــهما احلــزب  ــع األحكــام  ، يعين ــسجاما م ــذه الوظــائف     ان ــيت خصــصت ه ــاق ال ــواردة يف امليث  ال

 وأشـار يف هـذا      ينريوزالـ  تحـدث باسـم احلـزب أداء      ، انتقـد امل   أغسطس/ آب ٢٢ويف  . لحزبل
ائـد باسـريو دابـو علـى         الداخليـة الر   رانتقد وزيـ  و. ةخرأ استمرار مشكلة الرواتب املت    إىلالصدد  
بيـد أن  . ض على العنف العرقـي يتحره املثرية للجدل اليت من شأهنا، حبسب احلزب، ال     مالحظات
 إجـراء ان  وأثـار إمكـ   . احلكومـة  ستقبلهباتني احلقيبـتني هتديـدا ملـ      ه  مطالبُتتشكل   نأ ىنفاحلزب  

ضمان بــالــيت هتــتم املاليــة الدوليــة وقلــق لــدى املؤســسات أوجــه وزارة املاليــة فريــق تغــيريات يف 
 . املتفق عليهاايل املاإلصالحتنفيذ تدابري اللذين يتسمان بأمهية حيوية ل والتقدم االستمرارية

جلـس الـوزراء هـي مـن اختـصاص      املتعلقـة مب قـرارات  ال التأكيـد أن  الرئيس فيريا   رر  وك - ٦
 حـل  إجيـاد تأكيد ضرورة لسبتمرب /أيلول ١٤ الوزراء يف    التقى ممثلي رئيسَ  وقد  . رئيس الوزراء 
 التوصـل إىل حـل    يفرئيس الـوزراء عـن ثقتـه        وأعرب  . الوزارتني احلزب املتعلقة ب   عاجل ملطالبة 

 .ميثاقداخلية للال لياتاآلمن خالل 
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 االنتخابـات  مجـعَ طعـات،  اق امل الـيت أجراهـا يف  شاوراتاملـ اقترح الرئيس فـيريا خـالل      و - ٧
انتخابـات  أن إجـراء  احلكومة تعمل بـشكل جيـد و  اعترب أن   و. ٢٠٠٩ عام ةسيئا والر التشريعية

ــشتركة  ــمـ ــوفريا أكـــرب يحققسـ ــراء  . تـ ــرر إجـ ــن املقـ ــات ومـ ــشريعيةاالنتخابـ ــام التـ  ٢٠٠٨ عـ
اعتراضــات شــديدة مــن جانــب بعــض قــادة  يف أعقــاب و. ٢٠١٠ النتخابــات الرئاســية عــاماو

يوليـه يوضـح أن     / متـوز  ١٩ للـرئيس يف     ايف بيـان عـن املكتـب الـصح        صـدر األحزاب الـسياسية،    
راء بـشأن موعـد   مثـة تـضارب يف اآل   و. افرضـ ت مفروضـة    ليـس تلك التواريخ هي جمرد اقتراح و     

بريــل أ/ نيــسانأومــارس /نتخابــات يف آذارإجـراء اال  إىل بعضففــي حــني يــدعو الــاالنتخابـات،  
يـرى  ،  ٢٠٠٤مـارس   /آذارت يف   يـ جرأُالـسابقة    ةتـشريعي النتخابـات   اال أن أسـاس  على   ٢٠٠٨

ــرون  ــي إج آخـ ــه ينبغـ ـــأنـ ــات بيراء ــ ـــاالنتخابـ ــشرين ٢٥ن ــ ــوبر /األول تـ ــشرين ٢٥و أكتـ  تـ
األمـني التنفيـذي للجنـة االنتخابيـة         ونّبـه . قـانون االنتخـايب   يـنص عليـه ال    ا  وفقـا ملـ   نـوفمرب   /الثاين

ا البالغـة   ديوهنـ تـسوية مـسألة     اللجنـة   إىل أنـه يـتعني علـى        سبتمرب  /أيلول ١٢  يف )اللجنة(الوطنية  
 من االنتخابـات الـسابقة    من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية اليت تراكمت    مليون فرنك  ١٢٤

 ومن املقرر أن توفـد األمـم      . قبلةاملاضطرابات يف االنتخابات    وذلك بغية احلؤول دون حصول      
 .ملساعدة االنتخابيةتقدمي ا لطلب من احلكومة لبيساو استجابةً -  غينياإىلاملتحدة بعثة تقييم 

 حتـسني العالقـات مـع الـشركاء         إىل الراميـة مـا يتعلـق جبهودهـا        يفوواصلت احلكومة،    - ٨
حشد الدعم الـسياسي    خلارج و  ا مصداقية البلد يف  تعزيز  هبدف   الدبلوماسي   هجومهاالدوليني،  

برنامج حتقيـق احلـد األدىن مـن    واردة يف  الاألهداف بلوغاالقتصادية لتمكينه من   وتعبئة املوارد   
. أغــسطس/آب ١يف  الــوزراء الــسنغال رئــيُسوزار  .الــذي وضــعهاملاليــة العامــة االســتقرار يف 

 لـــرئيس احلـــزب  بـــصفته النائـــب الثالـــثأغـــسطس/ آب٤ يف أفريقيـــاجنـــوب وزار  وأعقبـــت
ــي ــن أجــل   األفريق ــرأس   م ــا وال ــوطين     األخــضراســتقالل غيني ــؤمتر ال ــن امل ــوة م ــى دع ــاء عل ، بن
، قــام أغــسطس/ آب١٠ويف . أغــسطس/آب ٨يف رئــيس الــوزراء بوتــسوانا مث زار . األفريقــي
  برئاسـة وزيـر خارجيـة بوركينـا فاسـو           بيـساو،  - املعـين بغينيـا      االتـصال الـدويل   فريـق   وفد مـن    

إىل بيـساو مـن      أيـام ثالثة  استمرت  زيارة  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ب     رئيس  يضم  
. سـبتمرب /أيلـول  ٢٤نيويـورك يف    املقرر عقده ب  جمموعة االتصال الدولية    جتماع   ال أجل اإلعداد 

. سـبتمرب /أيلـول  ٣ ئية يف  وغينيـا االسـتوا    أغسطس/ آب ٢٩ يف   وزراء الربتغالَ ال زار رئيسُ كما  
 يف إطـــاربيـــساو  - غينيـــا ، العامـــةاألشـــغال برئاســـة وزيـــر ،أنغـــوالكومـــة وفـــد مـــن حوزار 
 .الثنائي التعاون

يقـوده املعهـد الـوطين      القائم على املـشاركة الـذي       وار  احلبرنامج  وانطلق بشكل رمسي     - ٩
 هيوليـ /متـوز  ١٩، يف “صوت الـسالم ”  و والتحالف الدويل لبناء السالم  ،للدراسات والبحوث 

قـد أنـشئت    بريـل و  أ/انــذ نيـس  ـــ منارٍ  ـــ جربنامج  ذا ال ــوالعمل هب .  الرئيس فيريا  هــترأسل  ــ حف يف
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اللجنـة  صـلة الوصـل بـني         اإلقليميـة  املنـابر تلـك   وتـشكل   .  البلد أحناء مجيع   يفللحوار   منربا   ١٢
كبـار املـوظفني     لقاءات منتظمة مـع      عقدتيسري  ها  وتشمل مهامُ . والشعب للمشروع   التوجيهية
تعزيـز  زاعات، و ـالنـ التقليديـة لتـسوية     ليـات   اآلحتديـد   وعماء التقليديني والدينيني؛     والز اإلداريني

 ومتـوَّل   .بنـاء الـسالم   ل احملليـة    اإلذاعـات كـذلك أمهيـة     ه املـرأة و   ـــ ذي تـضطلع ب   ــالدد  ــاحملدور  ــال
  والربتغـال للدميقراطيـة  املتحـدة  األمـم حاليـا مـن صـندوق    ) الـسالم صـوت   (Voz di Pazإذاعـة  
ــ ــا يقــــدم . داوفنلنــ ــاملكتــــب كمــ ــادرةدعم الــ ــوار ملبــ ة قــــدرها نحــــمب Estados Gerais احلــ
ــا الــصندوق االســتئماين لمــن  دوالر ٧٣ ٠٠٠ ــابع إلدارة بيــساو -غيني  الــشؤون الــسياسية الت

الـيت جتـرى علـى نطـاق البلـد          شاورات  املـ  دورة   هذا األمر يف إكمال   وسيساعد  . باألمانة العامة 
 وحـــدة اتـــصال لوضـــع وتنفيـــذ ويف إنـــشاء، ٢٠٠٦بـــدأت عـــام مـــع اجلهـــات املعنيـــة والـــيت 

لربملـان،  اخلـاص با   برنـامج بنـاء القـدرات        إطاريف  و.  دائمة أمانة ويف إنشاء ،  ةعالميإاستراتيجية  
اإلمنـائي، دربـت     املتحـدة    األمـم  برنـامج    هنـسق يوللدميقراطية   املتحدة   األممصندوق  الذي ميوله   

ا  برملانيــ١٦يونيــه، / حزيــران٢٢ إىل ١٨الل الفتــرة مــن خــ واملكتــب اهلولنديــةمنظمــة التنميــة 
وستخـضع  . القياديـة املهـارات   علـى    ، برملانيـات  أربعجلمعية الوطنية، بينهم    اموظفي  اثنني من   و

منظمـة التنميـة   واملكتـب  ، يقدمـه  الـصراع جـوهر  مهارات حتويل على تدريب  نفسها ل اجملموعة  
يـسري عقـد    تعلـى   املكتـب    حاليـا هـذه املنظمـة و       كما تعكف . سبتمرب/أيلول أواخر يف   اهلولندية
اء مـن   ـــالنـس ن  ـــ ي م ـــ ع املدن ـــ اجملتمة  ادـــ قل لربملانيـات و   ٢٠٠٧ أكتوبر/األولن  ــتشري مؤمتر يف 

علـى  تدريبيـة   أيـضا دورة    املكتـب   ونظـم   . عرب احلدود ، حول الصراع    بيساو -السنغال وغينيا   
ي، ـــ ع املدن ـــ ات اجملتم ـــ  منظم اءــأعـض ن  ـــ معـضوا    ١٤راع مشـل    ــصالـ ر  ـــ جوهحتويـل    مهارات

الـــصراع جـــوهر لمـــدربني يف حتويـــل ل تـــدرييبومـــن املقـــرر تنفيـــذ برنـــامج . اءــ نـــس٦ينـــهم ب
 .أكتوبر/األول تشرين يف
 

 اجلوانب االجتماعية واالقتصادية -ثالثا  
ملاليـة يف   االقتـصادية وا  و، ظلـت احلالـة االجتماعيـة        باالسـتعراض خالل الفترة املشمولة     - ١٠
ــا ــساو- غيني ــشاشتها،   بي ــى ه ــستقرة، عل ــن . م ــضح م ــصروفات يف   ويت ــرادات وامل ــل اإلي  حتلي
لكـن  ،  فقـد حتـسنت اإليـرادات بـشكل ملمـوس         . أنّ مثة تفاوتـا فيهـا     أغسطس  /يوليه وآب /متوز

جلنـة  أنّ  علـى الـرغم مـن       النفقـات   تزال تواجه مشاكل بنيوية يف حماولتها احلد مـن          ال  احلكومة  
ومـن املتوقـع دفـع      . لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العامة      ماضية يف جهودها    اخلزانة  
وقـد اسـتكملت احلكومـة تـسديد        . سـبتمرب /أغسطس يف النصف الثـاين مـن أيلـول        / آب رواتب
أبريـل، لكنـها مل تـسدد       /منذ اسـتالمها زمـام احلكـم يف نيـسان         اليت أصبحت مستحقة     الرواتب

ستـساهم  و. مـارس الـيت خلفتـها احلكومـة الـسابقة         /فربايـر وآذار  /باطبعد متـأخرات رواتـب شـ      
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 مــشروععلــى إثــر توقيــع بروتوكــول  الــيت تلقتــها احلكومــة مليــون دوالر  ١٣املكافــأة البالغــة 
سـبتمرب،  /يف أوائـل أيلـول    بيـساو وأنغـوال  -جتاري الستخراج البوكسيت بـني حكـوميت غينيـا        

التنفيـذي  اجمللـس   وقـد اجتمـع     . ٢٠٠٧عـام   يف ميزانيـة     يف متكينها من سد العجز       مسامهة بالغة 
ــدويل يف   ــصندوق النقــد ال ــول١٧ل ــة، ملواصــلة  يف ســياق اســتعراض ا ، ســبتمرب/ أيل ــادة الرابع مل

وقــد رفــع مــصرف . احملادثــات اجلاريــة مــن أجــل تقــدمي املــساعدة الطارئــة بعــد انتــهاء الــصراع 
ــا    ــن غينيـ ــات عـ ــة األفريقـــي العقوبـ ــساو يف -التنميـ ــد /آب ١٠ بيـ ــهأغـــسطس عنـ ــغ تلقيـ  مبلـ

ــاين      ٣,٥ ــدين املــستحقة يف كــانون الث ــسديدا خلدمــة ال ــه احلكومــة ت ــاير /ماليــني دوالر دفعت ين
وجاء هذا املبلغ من أمـوال تعهـدت هبـا اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                    . يوليه/ومتوز

اخلطــوة الــسبيل أمــام تمهد هــذه ســو.  بيــساو يف مــؤمتر املائــدة املــستديرة-دعمــا مليزانيــة غينيــا 
هيـل مستـشفى سـيماو منـدس        امواصلة مشاريع مـصرف التنميـة األفريقـي اجلاريـة، مـن قبيـل ت              

سـبتمرب مـشروع اخلمـس      /وبوشر يف النـصف الثـاين مـن أيلـول         .  يف بيساو  الصيدالوطين وميناء   
  ماليــني٨,٥ هبــة قــدرها الــذي ميّولــه مــصرف التنميــة األفريقــي مــن تأهيــل األريــافل ســنوات

يف وصـل إىل البلـد      ، وذلك خالل زيـارة قـام هبـا وفـد مـن املـصرف املـذكور إىل بيـساو                     والرد
تعـاون  لل ا بيساو اتفاق  -سبانيا وغينيا   إيوليه، وقعت حكومتا    / متوز ١٣ويف  . سبتمرب/أيلول ١٤

ــدد ال ــرة  املتع ــه ٢٠٠٩-٢٠٠٧قطاعــات للفت ــورو ١٥ قيمت ــون ي ــاق و.  ملي  جمــايل يغطــي االتف
 إعـداد  احلكومتـان    تعهـدت أغـسطس،   / آب ٩ويف  .  والقطاعات االجتماعيـة   احلكم الدميقراطي 

ــدريب مهــين   ــامج ت ــشباب مــشكلة إىل معاجلــة يهــدف برن ــة ال أغــسطس، / آب٢١ويف . بطال
 الـيت تبلـغ قيمتـها      ٢٠٠٧ بيساو خطة التعـاون الـسنوية لعـام          -وقّعت حكومتا الربتغال وغينيا     

م نفـسه مـذكرة تفـاهم للتعـاون يف جمـال مكافحـة              عت الدولتان يف اليو   ووقّ.  ماليني يورو  ٩,٨
 .االجتار باملخدرات

حىت تارخيه بـسعر     ٢٠٠٧يف عام    طن من جوز الكاجو ُصدِّرت       ٩٤ ٠٠٠ويقدَّر أنّ    - ١١
وتفــوق هــذه الكميــة صــادرات العــام املاضــي الــيت  .  دوالرا للطــن الواحــد٤٨٦متوســط يبلــغ 

سوق العـاملي واخنفـاض سـعر الـدوالر مقابـل            املتدنيـة يف الـ     أسعارهلكن  .  طن ٧٣ ٤٠٠بلغت  
اليورو، الذي يرتبط به فرنك اجلماعة املالية األفريقية على أساس سعر صرف ثابت، سـيؤثران               

احملتملـة املترتبـة   واآلثـار االجتماعيـة   . سلبا على اإليرادات العامة املتأتية من مصدر الـدخل هـذا       
ملزارعــون حماصــيلهم بــسعر تــراوح بــني فقــد بــاع ا. علــى موســم الكــاجو احلــايل غــري مــشجعة 

، أي دون الـسعر املرجعـي        الواحد غرام فرنكا من فرنكات اجلماعة األفريقية للكيلو      ٧٥ و ٥٠
 فرنـــك مـــن فرنكـــات اجلماعـــة األفريقيـــة ٢٠٠املُلـــزم الـــذي حددتـــه احلكومـــة والبـــالغ  غـــري

 زعمومـا بـسلعة األر    والكـاجو مهـم بالنـسبة لألمـن الغـذائي ألنـه يقـاَيض               .  الواحـد  غرامللكيلو
حقـول  أوضـاع   تـرّدي  تـأخر األمطـار وشـّحها و   سـوءا  األمن الغـذائي  حالةزاد   ومما. األساسية
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ــوز  . زاألر ــة يف مت ــة     /وأجــرت وزارة الزراع ــاملي ومنظم ــة الع ــامج األغذي ــن برن ــدعم م ــه، ب يولي
ئي أكـدت   ، دراسة استقـصائية لرصـد حالـة األمـن الغـذا            التابعة لألمم املتحدة   ةالزراعواألغذية  
 .سبتمرب/أغسطس وأيلول/آبشهري يف فيها تدهور حدوث 

، والبلــديات يف بيــساو سلــسلة مــن    واملرافــقالعــاملون يف قطاعــات الــصحة،   ونفــذ  - ١٢
وازدادت فتــرات انقطــاع امليــاه  .  واإلعانــاتالرواتــبتــسديد تــأخر يتــصل ب فيمــااإلضــرابات 

بسبب افتقـار شـركة     شهر األربعة املاضية،    خالل األ أصال  احملدودة  اجلارية وإمدادات الكهرباء    
 .بصورة عاديةالالزمة لعملها  األموالإىل ) EAGB(الكهرباء واملياه 

مـسرية شـارك فيهـا       بيـساو    -غينيـا   عمـال   لأغسطس، نظم االحتاد الـوطين      / آب ٣ويف   - ١٣
لإلعــراب عــن القلــق الــذي ، اجلمهــوروناشــطون مــن شــرحية واســعة مــن األحــزاب و نقــابيون 

ورهم إزاء تفــاقم االجتــار باملخــدرات يف البلــد ولتــسليط األضــواء علــى أخطــار املخــدرات يــسا
إقامة مرصد وطين ملكافحـة االجتـار        إىل    االحتاد الوطين لنقابات العمال    ودعا. بالنسبة للمجتمع 

هـو  الـسائد    العـام    والتـصور . هذه املبـادرة  دعم  املخدرات وناشد الرئيس فيريا واجملتمع الدويل       ب
 ارتفـاع  تعاطيها حمليا، لكـن      ىللمخدرات اليت ال جير   حمطة عبور    بيساو هي أساسا     - غينيا   أنّ

يف وحـدة إعـادة التأهيـل الوحيـدة         يف  عدد مـستعملي كـراك الكوكـايني الـذين يتلقـون عالجـا              
 .على ما يبدوهذا التصور اليت تشرف عليها منظمة غري حكومية، يناقض البلد 
ألمـم املتحـدة إطـار عمـل        لقطري التـابع ل   فريق ا العت احلكومة و  يوليه، وقّ / متوز ٩ويف   - ١٤

صـصت لـه   الـذي خُ ، ٢٠١٢-٢٠٠٨ بيـساو للفتـرة   -األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لغينيـا     
يوليـه املرحلتـان الثانيـة واألخـرية        /يف أواخـر متـوز    اكتملت  و.  مليون دوالر  ١١٦ميزانية قدرها   

نـساء وذلـك بتمويـل مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة          املوّجهـة لل الكـزاز من محلـة مكافحـة     
 بالتعـاون مـع     ،ونظمت اليونيـسيف أيـضا    .  من منظمة الصحة العاملية    تقينوبدعم  ) اليونيسيف(

 دورات مكثفــة لتــدريب املدرســني وذلــك كجــزء مــن برنــامج شــامل لتحــسني   ،وزارة التربيــة
. علـى آخـر املـستجدات يف هـذا اجملـال     مهارات املدرسني غري املدربني سابقا وإطالع املـدربني    

 الطـيب   لتطـوير القطـاع   وتساعد منظمة الصحة العامليـة وزارة الـصحة علـى وضـع خطـة وطنيـة                 
كافحـة اإليـدز    مل كيفيـة إعـداد مقتـرح ُيقـدَّم إىل الـصندوق العـاملي               بـشأن  املـشورة    وتسدي هلـا  

ون عالجـا مـضادا للفريوسـات       وارتفع عدد البالغني الـذين يتلقـ      .  لتمويل براجمه  والسل واملالريا 
ــة ــن  االرجتاعيــ ــام    ٤٩٦مــ ــن عــ ــع األول مــ ــصا يف الربــ ــصا يف ٨٣٤ إىل ٢٠٠٧ شخــ  شخــ

 .أغسطس/آب
إدراج  بيساو يطلـب فيهـا       -يوليه، تلقيت رسالة من رئيس وزراء غينيا        / متوز ١١ويف   - ١٥

هــذا  ليـة الربتغاب جمموعـة البلـدان الناطقـة    أيـدت و. بلـده علـى جـدول أعمـال جلنـة بنـاء الــسالم      
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 بيــساو -وإذا رأى جملــس األمــن أن غينيــا . وقــد عرضــت الطلــب علــى جملــس األمــن الطلــب 
 .مؤهلة لذلك، فإنه سيقوم بإحالة الطلب إىل جلنة بناء السالم

 
 اجلوانب العسكرية واألمنية -رابعا  

 يونيـه بعـد  /األمـين مهامهـا يف حزيـران   اللجنة الفنيـة لتنـسيق إصـالح القطـاع      استأنفت   - ١٦
، وأحــرزت ٢٠٠٧النــصف األول مــن عــام خــالل كانــت أنــشطتها متوقفــة إىل حــد بعيــد  مــا

سـبتمرب، أقـّرت   / أيلـول ١٣ويف . ٢٠٠٩-٢٠٠٧تقدما ملموسا يف إعـداد خطـة عمـل للفتـرة            
اللجنة التوجيهية إلصالح القطاع األمين خطة العمل هذه اليت تركز على أربعـة قطاعـات هـي                 

، وحتـدد املـسؤوليات وترتيـب األنـشطة الـيت            القدامى احملاربنين  شؤوالدفاع واألمن والقضاء و   
واسـتنادا إىل   . دوالرماليـني    ١٨٤,٣وتقـدر التكـاليف اإلمجاليـة بــ         . ولويـة األاحلكومـة   توليها  

 وتغطـي التعهـدات     . يف املائـة مـن هـذه التكـاليف         ١٠اخلطة املذكورة، ستغطي احلكومة نـسبة       
 .الباقية  يف املائة٧٦,٦نسبة الـ توفري   يف املائة منها، ويتعني٢٣,٤نسبة 
 إىل ٩يف الفتـرة مـن    بيـساو  - مكتب األمم املتحدة لدعم بنـاء الـسالم يف غينيـا         ونظم   - ١٧
ــع حلقــات عمــل موجهــة    / آب٢٩ مــن قطاعــات القــضاء واألمــن   ألخــصائيني أغــسطس أرب

العــريض خلطــة العمــل واألنــشطة احملــددة  لرســم النطــاق ،  القــدامىاحملــاربنيشــؤون والــدفاع و
 ويـسَّر املكتـب تنظـيم حلقـة عمـل شـارك فيهـا حـواىل               . املزمع القيـام هبـا لتنفيـذها تنفيـذا فعليـا          

ــهم رئــيس األركــان العامــة ورؤســاء       ١٥٠ ــردا مــن اجلــيش ومــن أجهــزة إنفــاذ القــانون، من  ف
 علــى ضــرورة إجــراء  الفنيــةالتنــسيق وشــددت جلنــة . تنفيــذ خطــة العمــل للتــرويج لاألجهــزة، 

إحصاء كامل وموثوق ملوظفي قطاع األمن كافة، ويقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الـدعم              
 .التقين هلذه العملية

 بيـساو وجنـوب أفريقيـا اتفـاق تعـاون           -أغسطس، وقّعت حكومتـا غينيـا       / آب ٨ويف   - ١٨
 .يف جماالت التدريب والشراء والتكنولوجيا والصحةدفاعي 
بيـساو يف   الـيت زارت    تقرير بعثة األمم املتحدة املـشتركة بـني الوكـاالت           رى تقدمي   وج - ١٩
مكتـب األمـم   وقـّدم  . ، إىل احلكومـة بغيـة إقـراره   مـايو إلحيـاء مـشروع األسـلحة الـصغرية        /أيار

وطنيـة ملكافحـة انتـشار األسـلحة     اللجنـة  ل املساعدة   بيساو -املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا       
تلــك مــن إعــداد اختــصاصاهتا وحتليــل مــذكرة التفــاهم املنبثقــة  يف  ســلحة اخلفيفــةالــصغرية واأل

سبتمرب، يسَّر املكتب عقد حلقة عمـل لـتمكني اللجنـة الوطنيـة مـن وضـع        / أيلول ٦ويف  . البعثة
إلحالتـها علـى مكتـب األمـم        متهيـدا    ٢٠٠٧طة عملها للربع األخري من عـام        الصيغة النهائية خل  

برنـــامج الرقابـــة علـــى األســـلحة الـــصغرية التـــابع للجماعـــة لـــسالح واملتحـــدة لـــشؤون نـــزع ا
 .االقتصادية لدول غرب أفريقيا
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ــة       - ٢٠ ــواد تدريبي ــة وم ــادئ توجيهي ــابعون للمكتــب مب ــشارون العــسكريون الت ــدم املست وق
لإلعداد لدمج كتيبة يف قوة حفظ السالم االحتياطية التابعة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                

أكتوبر سيعقد املستـشارون العـسكريون يف املكتـب املـذكور حلقـة             / تشرين األول  ويف. أفريقيا
 .عمل لتدريب املدربني العسكريني

 بيساو كنقطة عبور للمخدرات غري املـشروعة القادمـة مـن            -وال يزال استخدام غينيا      - ٢١
و وكـذلك لـشركائها      بيـسا  -أمريكا الالتينية واملتجهة إىل أوروبا يثري قلقا متزايدا جملتمع غينيا           

، سلَّمت وزيرة اخلارجيـة، ماريـا دا كونسيـساو          يوليه/متوز ٣١ويف احتفال أُقيم يوم     . الدوليني
ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  املتحــدة األمــمنــوبري كــابرال، ممثلــي وثــائق التــصديق علــى اتفاقيــة   

ص، وخباصـة النـساء     العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوهلا اإلضايف ملنـع وقمـع اإلجتـار باألشـخا            
وُنظـم  . ملكافحة الفـساد  املتحدة األممواألطفال، واملعاقبة عليه، والتصديق كذلك على اتفاقية  

املعين باملخـدرات واجلرميـة إىل       املتحدة   األمماالحتفال حبيث يتزامن مع إيفاد بعثة تابعة ملكتب         
 اخلارجيـة أن البلـد      وأكـدت وزيـرة   . أغـسطس /آب ١إىل  يوليـه   /متـوز  ٣٠بيساو يف الفترة مـن      

ــشريعاته    ــدوده وحتــــديث تــ ــة حــ ــه مراقبــ ــة ليتــــسىن لــ ــة إىل مــــساعدات دوليــ ويف . يف حاجــ
، شرعت احلكومة يف تنفيذ خطة طارئة ملكافحة االجتار باملخـدرات بغيـة حـشد               أغسطس/آب

 اجلهود الداخلية ودون اإلقليمية والدولية ملكافحة االجتار باملخدرات يف البلد ويف املنطقـة دون           
ــة ــدرات املؤســسية         . اإلقليمي ــاء الق ــق بن ــة إىل حتقي ــددة للخط ــداف احمل ــن األه ــان م ــي اثن ويرم

والتشغيلية، ويشمالن حتديد واليات الوكاالت الدوليـة العاملـة يف هـذا اجملـال والتعـاون الـتقين            
ويتعـرض املـسؤولون الـذين حيققـون يف هتريـب املخـدرات،       . والتنفيذي املشترك بني الوكاالت   

اصة، للضغط والتهديدات من الضالعني يف اجلرمية املنظمة، األمر الـذي يطـرح مـسألة               بصفة خ 
. خطرية يتعني التصدي هلا بـشكل عاجـل، وهـي محايـة هـؤالء املـوظفني احلكـوميني الـشجعان                   

ويقـــوم ممثلـــي مبناقـــشة هـــذه املـــسألة مـــع الـــسلطات ومنظمـــات مكافحـــة اجلرميـــة يف املنطقـــة 
 .اإلقليمية دون
، واستجابة لتقارير متزايدة عن هبوط طائرات جمهولة اهلويـة ُيـشتبه            أغسطس/بآويف   - ٢٢

يف أهنا تنقـل كوكـايني يف أرخبيـل بيجـاغوس، أعلـن رئـيس األركـان العامـة عـن نـشر مدفعيـة                         
، اســتؤنفت التحقيقــات يف التــورط ســبتمرب/أيلــولويف أوائــل . مــضادة للطــائرات يف األرخبيــل

لكبار يف حكومة رئيس الوزراء الـسابق، أريـستيدس غـوميس، يف            املزعوم لعدد من املسؤولني ا    
ويــأيت ذلــك يف أعقــاب .  كيلوغرامــا مــن الكوكــايني بعــد أن ضــبطتها الــسلطات٦٧٠اختفــاء 

إحالة التقرير األّويل الذي أعدتـه جلنـة خمصـصة مـشتركة بـني الـوزارات إىل رئـيس الـوزراء يف                       
عقــب أغــسطس /آب ١٨عايــا الكولــومبيني يف وأُلقــي القــبض علــى اثــنني مــن الر . يوليــه/متــوز

التحقيقات اليت أجرهتا الشرطة الوطنية للتحقيقات اجلنائيـة واإلنتربـول، ووجهـت إليهمـا هتمـة         
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ــوال    ــسل األمـــ ــة وغـــ ــلحة ناريـــ ــة ألســـ ــري القانونيـــ ــازة غـــ ــدل يف . احليـــ ــوم وزارة العـــ  وتقـــ
رميـة ومـن اإلنتربـول،      املعـين باملخـدرات واجل     املتحـدة    األمـم  بيساو، بتيسري من مكتـب       -غينيا  

، يوليـه /متـوز  ٢٧ويف  . بتنسيق التحقيقات اليت قد تفـضي إىل احتمـال تـسليمهما إىل كولومبيـا             
 كيلوغرامــات مــن الكوكــايني يف شــكل ٥ مــواطنني نــيجرييني يف بيــساو وحبــوزهتم ١٠أوقــف 

ــى        ــد مهــربني للمخــدرات عل ــامي لتجني ــسوالت وكــرات صــغرية، ممــا يوضــح االجتــاه املتن كب
وال توجـد بيانـات موثوقـة متاحـة         .  بيـساو  -ستوى دون اإلقليمي لتمريرها عرب طريق غينيـا         امل

 بيـساو، أو االسـتهالك   -بشأن مضبوطات املخدرات، أو حجم املخدرات اليت متـر عـرب غينيـا              
 بيـساو هـي     -ومـع ذلـك، هنـاك توافـق متزايـد يف اآلراء بـأن غينيـا                 . احمللي مـن املـواد املخـدرة      

 .ئيسية لتهريب املخدرات يف املنطقة دون اإلقليميةنقطة عبور ر
 املتحـدة   األمـم ، قدم مكتـب     أغسطس/آبوعقب طلب عاجل وجهه وزير العدل يف         - ٢٣

املعين باملخدرات واجلرمية إىل الشرطة القضائية كمية صغرية من املعدات اخلاصة بالتحقيقـات،             
 بيساو واإلنتربول وكـذلك مـع   -ينيا ويّسر إنشاء وصالت بني شرطة التحقيقات اجلنائية يف غ   

ومـن الواضـح أن احلاجـة تـدعو إىل مواصـلة            . اجلهات النظرية يف املنطقة ويف مجيع أحنـاء العـامل         
 األمــم برنــامجوقــد ُوضــعت الــصيغة النهائيــة للمــشروع املــشترك بــني . تقــدمي املــساعدة التقنيــة

لـدعم   املتحدة   األممواجلرمية ومكتب   املعين باملخدرات    املتحدة   األممومكتب  املتحدة اإلمنائي   
ــا   ــسالم يف غيني ــاء ال ــابع ملكتــب     -بن ــدب موظــف ت ــساو مــن أجــل ن املعــين  املتحــدة األمــم بي

ــة الــسنة      ــتم إيفــاد هــذا املوظــف قبــل هناي . باملخــدرات واجلرميــة إىل بيــساو، ومــن املتوقــع أن ي
، لعقـد مـؤمتر     املتحـدة  األمـم وختطط اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، بـدعم تقـين مـن               

ــة       ــضريية جاريـ ــال التحـ ــسنة، واألعمـ ــذه الـ ــر هـ ــدرات يف أواخـ ــهريب املخـ ــين بتـ ــي معـ إقليمـ
ــا ــب       حالي ــال مكت ــشكل فع ــه ب ــشارك في ــذي ُي ــؤمتر ال ــمللم ــسالم    املتحــدة األم ــاء ال ــدعم بن ل

 . بيساو- غينيا يف
ــوطين لتنــسيق إجــراءات مك     - ٢٤ ــرة قيــد االســتعراض، واصــل املركــز ال افحــة وخــالل الفت

، تركيز جهوده علـى منـاطق        األمم املتحدة اإلمنائي   برنامج بيساو، بدعم من     -األلغام يف غينيا    
وتـضطلع حاليـا بأنـشطة مكافحـة األلغـام،      . يف العاصمة وحوهلا وعلى منطقة احلدود الـشمالية    

كوميـة  وحكومـة الواليـات املتحـدة، املنظمـة غـري احل       األمـم املتحـدة اإلمنـائي        برنـامج اليت ميوهلا   
 بـــشراكة مــع املنظمـــة  )لنعمــل مجيعـــا مــن أجـــل القــضاء علـــى األلغــام    (“ تكـــاملو”الوطنيــة  

“ هيوميـد ”واملنظمـة غـري احلكوميـة الوطنيـة         “ أرض منظفة من األلغام   ”احلكومية الدولية    غري
منظمــة اإلجــراءات املتعلقــة  ”للمعونــة اإلنــسانية بــشراكة مــع املنظمــة غــري احلكوميــة الدوليــة    

كما قدم مساعدة تقنية أفراد تابعون للقوات اجلوية للواليات املتحـدة مـن             . “األرضيةباأللغام  
أُزيلــت ألغــام مــن  أغــسطس /آبإىل يونيــه /حزيــرانويف الفتــرة مــن . قيــادة املنطقــة األوروبيــة 
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ــدرها  ــساحة قـ ــا، ودمـــرت  ١٥٨ ٠٩٨مـ ــرا مربعـ ــرة،  ٢ ٢١٤ متـ ــرية غـــري منفجـ ــة ذخـ  قطعـ
 . كبسولة تفجري٤١٤غام مضادة للدبابات، و  أل٧ ألغام مضادة لألفراد و ٨ و

 
 اجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنسان -خامسا  

ــه /متــوزاتــسمت الفتــرة مــن   - ٢٥ ــوتر نــاجم عــن  ٢٠٠٧أغــسطس /آبإىل يولي  حبــدوث ت
شواغل ساورت منظمات اجملتمع املدين بشأن ما اعتربته ضغوطا علـى حريـة الـصحافة وحريـة                 

وشـكا الـصحفيون الـذين يكتبـون تقـارير عـن            . االجتار باملخدرات التعبري متصلة بتقاريرها عن     
، أعـرب   يوليـه /متـوز  ٢٤ويف  . االجتار باملخدرات يف البلد من ممارسة الضغط والترهيب علـيهم         

االحتاد الدويل للصحفيني عن القلـق إزاء أعمـال الترهيـب ودعـا احلكومـة إىل أن تكفـل وضـع                     
 وجههـا إىل الـرئيس      سـبتمرب /أيلـول  ٣ رسـالة مؤرخـة      وأشار االحتاد حتديـدا، يف    . حد للترهيب 

فيريا، إىل قضية اثنني من الصحفيني اُتهم أحدمها بالتشهري بعد ما قدم رئيس األركـان البحريـة                 
وأعـرب االحتـاد عـن      . شكوى ضده حبجة ادعاء إمكان ضلوع الضابط يف االجتـار باملخـدرات           

اكمـة عادلـة، كمـا حـث احلكومـة          مشاعر القلق إزاء احتمال عـدم حـصول الـصحفي علـى حم            
ومسؤويل القوات املسلحة على كفالة قيام الـصحفيني الـذين يكتبـون عـن االجتـار باملخـدرات                  

واتـسمت هـذه التطـورات بانعكـاس     . بعملهم يف جو تسوده السالمة واحلرية علـى حنـو كامـل          
نظمة الـدفاع عـن     تذكر م  االجتاه اإلجيايب السائد على مدى السنوات الثالث املاضية، عندما مل         

 بيـساو ضـمن البلـدان الـيت هلـا سـجل سـيء يف        -اسـم غينيـا    “ مراسلون بال حدود  ”الصحافة  
 .جمال احترام حرية الصحافة

وتوارى عن األنظار ناشـط يف جمـال حقـوق اإلنـسان، هـو مـاريو سـا غـوميس عنـدما                    - ٢٦
يوليـه  /متـوز  ٩ريـت يف  صدر أمر من املدعي العام بإلقاء القـبض عليـه، عقـب مقابلـة إذاعيـة أُج         

. عبَّر فيها عن آرائه بشأن ما يدعى أنه تورط أفـراد عـسكريني يف االجتـار باملخـدرات يف البلـد               
 إىل ٩طالبـــا احلمايـــة يف الفتـــرة مـــن  املتحـــدة األمـــموجلـــأ الـــسيد غـــوميس الحقـــا إىل مـــبىن  

لتوسـط  وكان املكتب ومنظمات اجملتمع املدين يشاركان بشكل وثيـق يف ا          . أغسطس/آب ٢٣
يف  املتحـــدة األمـــموغـــادر الـــسيد غــوميس مـــبىن  . للتوصــل إىل حـــل مـــع الــسلطات الوطنيـــة  

بعد ما حصل ممثلي على ضمانات مـن وزيـر الداخليـة باسـم احلكومـة بأنـه                  أغسطس  /آب ٢٣
وكـان املكتـب علـى اتـصال      . لن يتعـرض لـألذى أو التوقيـف، وأن احلكومـة سـتمنحه احلمايـة              

ئية حلثها على كفالة احترام حرية التعـبري واتبـاع األصـول القانونيـة              بانتظام مع السلطات القضا   
وسوف تصدر وحدة اإلعالم التابعة للمكتب رسالة إخبارية بـشأن أنـشطة            . يف قضايا التشهري  

وسوف تشرع الوحدة أيضا يف تنظـيم دورة جديـدة      . سبتمرب/أيلولاملكتب يف وقت الحق يف      
 .أكتوبر/ األولتشرينفيني ابتداء من من الربامج اإلذاعية والتدريب للصح
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وخالل الفترة قيد االستعراض، واصل املكتب متابعـة قـضية األشـخاص الثالثـة الـذين                 - ٢٧
، ٢٠٠٧ أبريـل /نيـسان أدانتهم احملكمة العسكرية اإلقليمية بتهمة اخليانة والتواطؤ مع العـدو يف          

مـارس  /آذارسامانس الـسنغالية يف     وذلك فيما يتعلق بالقتال على احلدود الشمالية مع منطقة ك         
وعنــدما ُمــنح املكتــب يف  . وقــدم احملتجــزون اســتئنافا لــدى احملكمــة العليــا العــسكرية  . ٢٠٠٦

، تــبني أن أحــدهم مــواطن ســنغايل  أغــسطس/آب ٨النهايــة فرصــة الوصــول إىل احملتجــزين يف  
 طلـب االسـتئناف     ومن املتوقع أن تناقش احملكمة العليـا العـسكرية        . وليس من أفراد قوى األمن    

وُيسمح للمحتجـزين بـأن تـزورهم أسـرهم واللجنـة الدوليـة           . سبتمرب/أيلوليف موعد الحق يف     
 .للصليب األمحر على تواصل منتظم معهم

ــشروعة،         - ٢٨ ــد اهلجــرة غــري امل ــالقلق إزاء تزاي ــضا ب ــة أي ــسلطات الوطني ــد شــعور ال ويتزاي
وُيفــاد أن كــثريا مــن . عبــاء القــضاياوخــصوصا أن الــسلطات تفتقــر إىل القــدرة علــى معاجلــة أ 

وجيـري اعتقـال الكـثريين منـهم        . املهاجرين هم من البلـدان اجملـاورة ولـيس حبـوزهتم أيـة وثـائق              
 .فترات ممتدة دون توجيه هتم إليهم

ونظــم املكتــب، بــشراكة مــع كليــة القــانون يف بيــساو، حلقــة دراســية بــشأن موضــوع  - ٢٩
وكانــت هــذه احللقــة هــي  . يونيــه/حزيــران ٢٧يني يف  عــضوا مــن الربملــان١٧العفــو، حــضرها 

 ١٩ و ١٨األخرية يف سلسلة من ثالث حلقات دراسية للربملانيني وتلتها حلقـة دراسـية يـومي            
ويف يـومي   .  منظمـة مـن منظمـات اجملتمـع املـدين حـول املوضـوع عينـه                ٢٣حضرهتا  يوليه  /متوز
رطة املدنيــة التابعتــان ، أوفــدت وحــدة حقــوق اإلنــسان ووحــدة الــشأغــسطس/آب ١٦ و ١٥

للمكتب بعثة تقييم إىل مراكز الشرطة اإلقليمية يف فارمي وبافاتا وغـابو لتقيـيم ومتابعـة دورات                 
. ٢٠٠٦التدريب على مدونة لقواعد الـسلوك وبـشأن اسـتخدام القـوة، الـيت أُجريـت يف سـنة                     

لمـوس  وكشف استقصاء الحق للسكان عن شعور عام بأن التدريب مل يـتمخض عـن تقـدم م                
ُيذكر، وهذا يرجع إىل حد بعيـد إىل انعـدام االنـدفاع بـسبب القلـق املتعلـق مبتـأخرات رواتـب                      

 ضــابطا ٥٤، قــام املكتــب بتــدريب  أغــسطس/آب ٢٤ و ٢٣ويف . تــدفع وبــسبب الفــساد  مل
للشرطة على املعايري األساسية حلقوق اإلنسان املتصلة بإنفـاذ القـانون، واألخالقيـات، ومدونـة               

وكان هذا التدريب هو األخري يف دورة التـدريب الـيت بـدأت         . وك واستخدام القوة  قواعد السل 
 .٢٠٠٦يف عام 

، ممولـة  أغـسطس /آب ٢٤ إىل ٢٢ونظم املعهد الوطين لتطوير التعليم حلقة عمـل مـن         - ٣٠
للتربية والعلم والثقافة، للمـساعدة علـى صـوغ مـشروع وثيقـة معنيـة                املتحدة   األمممن منظمة   

ــسياسات و ــة وحقــوق     بال ــسالم واملواطن ــة ال ــيم ثقاف ــرويج وتطــوير تعل االســتراتيجية املتعلقــة بت
 .وسوف تقدَّم هذه الوثيقة إىل وزير التعليم للموافقة. اإلنسان والدميقراطية
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 املالحظات والتوصيات -سادسا  
ــة         - ٣١ ــة العام ــة املاضــية، خاصــة يف جمــال املالي ــشهور القليل ــدم خــالل ال رغــم حــدوث تق

ن مع املؤسسات املالية الدولية، يظل البلد يواجه حتـديات هائلـة، مبـا يف ذلـك التحـزب                   والتعاو
السياسي، واملناورات فيما بني األطراف السياسية الفاعلة، والـسخط الـشعيب املتزايـد، واخلطـر               

وما مل جتد هـذه املـسائل معاجلـة عاجلـة           . املفزع الذي ميثله االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة      
بناءة، فإن اإلجنازات اهلامة اليت حتققت صوب تـدعيم النظـام الـدميقراطي والدسـتوري الوليـد           و

ــد ميكــن أن تتعــرض للخطــر   ــازع علــى    . يف البل ــشقاق والتن ــابين القلــق إزاء أن اســتمرار ال وينت
السلطة فيما بني األحزاب السياسية ميكن أن يؤدي إىل تقويض جهود تعزيز االسـتقرار حامسـة     

ــة  ــتقرار         األمهي ــاق االس ــم أن ميث ــك رغ ــه، وذل ــتملني في ــستثمرين احمل ــد وامل ــركاء البل ــاء ش وإثن
ــة إزاء احلكــم واســتدامة       الــسياسي يظــل يــوفر مرتكــزا ميكــن أن يــستند إليــه هنــج أكثــر توفيقي

 .ومن مث ينبغي تدعيم امليثاق. احلكومة

يذ برنامج إصـالح قطـاع      وأثين على احلكومة ملا اختذته من تدابري إجيابية حىت اآلن لتنف           - ٣٢
ومبــا أن مــصادقة . األمــن الــذي ميثــل عنــصرا أساســيا يف عمليــة إصــالح اإلدارة العامــة يف البلــد

الربملان على جهود اإلصـالح أمـر ضـروري لتعبئـة املـوارد وإشـراك الـشركاء يف هـذا املـسعى،                       
 .نامجفإنين أحث اجلمعية الوطنية على اختاذ إجراءات تشريعية عاجلة بشأن ذلك الرب

بيـساو،   – ويهدد االجتار باملخدرات بتقويض عملية إرسـاء الدميقراطيـة الوليـدة يف غينيـا             - ٣٣
وبــالنظر إىل عــدم قــدرة البلــد    . وترســيخ اجلرميــة املنظمــة، والنيــل مــن احتــرام ســيادة القــانون       

 حاجـة   ومـن مث هنـاك    . حماربة هذه الظاهرة اجلديدة منفردا، ال بد من استجابة مجاعية لذلك           على
وجيـب أن تـضم   . ماسة لتوفري دعم تقين ومايل حيـوي األمهيـة مـن الـشركاء اإلقليمـيني والـدوليني       

 بيساو جهودها إىل جهود الشركاء اإلقليميني والـدوليني يف مواجهـة هـذا اخلطـر املتنـامي                  -غينيا  
 .عن طريق التعاون داخل أطر إنفاذ القانون

ق بـــني األمـــم املتحـــدة واجلماعـــة االقتـــصادية  وإنـــين أشـــعر بالـــسرور للتعـــاون الوثيـــ  - ٣٤
غرب أفريقيا لتنمية أوجه التآزر واختـاذ هنـج متكامـل إزاء حماربـة االجتـار باملخـدرات يف                   لدول
ــا  ــساو-غيني ــذا       .  بي ــين هب ــرح املع ــاجح للمــؤمتر اإلقليمــي املقت ــاد الن ــل يف االنعق وحيــدوين األم

ذه السنة، هبدف وضع خطـة عمـل ملواجهـة    املوضوع، والذي تعتزم اجلماعة عقده يف أواخر ه     
وإىل جانب دعـوة اجملتمـع      . هذا التحدي، وأتعهد بدعم األمم املتحدة التام لتلك املبادرة اهلامة         
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الدويل إىل توفري املوارد اللوجستية والتقنية واملالية، فإنين أحث وكاالت مكافحة اجلرميـة علـى               
ــسب    ــتقين وإجيــاد ال ــانوين وال ــسيق التعــاون الق ــسالمة الشخــصية ألولئــك   تن ــز ال ــة بتعزي ل الكفيل

 . بيساو الذين يكرسون أنفسهم حملاربة اجلرمية املنظمة-املسؤولني الشجعان يف غينيا 

ــا، فقــد أزف الوقــت الختــاذ هنــج مشــويل ملعاجلــة      - ٣٥ ــالنظر إىل التطــورات األخــرية حملي وب
األمانـة العامــة والفريـق القطــري   وتقــوم .  بيـساو -املـشاكل املعقـدة العديــدة الـيت تواجــه غينيـا     

باستمرار باستعراض وتقييم خمتلف اخليارات للتوصـل إىل الكيفيـة املثلـى الـيت ميكننـا هبـا تقـدمي                    
.  بيـساو  -مساعدة فعالة للجهود الوطنية بغيـة اإلسـهام يف تعزيـز االسـتقرار املـستدام يف غينيـا                   

 .ة يف ذلك الصددوسأقدم إىل اجمللس مقترحات حمددة بشأن اخلطوات املقبل

مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم            وأختتم حديثي باإلعراب عن الثناء ملوظفي        - ٣٦
ــا  ــادة ممثلــي، شــوال أومــورجيي، وكــذلك ملــوظفي فريــق األمــم املتحــدة      بيــساو-يف غيني ، بقي

 بيـساو، حيـث   -القطري بأكملـه، علـى العمـل اهلـام الـذي يواصـلون االضـطالع بـه يف غينيـا              
 .ا ما يكون ذلك ظروف قاسيةكثري

 


