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 جلنة بناء السالم
 الدورة الثانية
    بيساو-تشكيلة غينيا 
  بيساو- تقرير جلنة بناء السالم عن بعثتها إىل غينيا  
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٥-٢٣  

 
 معلومات أساسية - أوال 

ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢١بيـساو يف     - غينيـا الـذي عقدتـه تـشكيلة       يف االجتماع األول     - ١
 بيــساو عزمهــا علــى إجــراء زيــارة ميدانيــة إىل غينيــا  -ئيــسة تــشكيلة غينيــا ، أكــدت ر٢٠٠٨
، ورافقهـا  ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٥ إىل   ٢٣وأجرت هذه الزيـارة يف الفتـرة مـن          . بيساو

ــاء الــسالم    ــابع لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة  فيهــا موظفــون مــن مكتــب دعــم بن ومتثلــت .  الت
بيــساو  -بــدء حــوار مــع حكومــة غينيــا  ) أ( االســتطالعية يف األغــراض الرئيــسية هلــذه الزيــارة 

 ؛هبــدف مجــع معلومــات عــن احلالــة الــسائدة ومعرفــة األولويــات املتعلقــة ببنــاء الــسالم يف البلــد
حبث املسائل والتحـديات الكـربى املتعلقـة بنـاء الـسالم مـع احلكومـة وسـائر أصـحاب               ) ب( و

 .الغرض من حتاور اللجنة مع البلدناء السالم وإيضاح عمليات جلنة ب) ج(  و؛الشأن يف البلد
وأوضحت الرئيسة أثناء مناقشاهتا مع خمتلف أصحاب املـصلحة أن اهلـدف مـن إنـشاء                 - ٢
. لجنــة هــو تقــدمي الــدعم للجهــود الــيت تبــذل لبنــاء الــسالم يف البلــدان اخلارجــة مــن الرتاعــاتال

نب وحشد املـوارد للبلـدان الـواردة        ويتمثل هذا الدعم يف مجع كل اجلهات الفاعلة جنبا إىل ج          
ــدائم      ــدويل الـ ــام الـ ــور االهتمـ ــدان حمـ ــذه البلـ ــاء هـ ــة وإبقـ ــال اللجنـ ــدول أعمـ ــا يف جـ . أمساؤهـ
 -وسيستحدث إطار استراتيجي أو تعاوين كجزء من عالقة العمل املشترك بني اللجنة وغينيـا               

يا للتعـــاون وأوضـــحت الرئيـــسة أن تـــسلّم البلـــد زمـــاَم األمـــور يـــشكل عـــامال رئيـــس. بيـــساو
كمــا نقلــت مقترحــا يقــضي بــاجلمع بــني االســتراتيجيات  . والســتحداث اإلطــار االســتراتيجي
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ــة األجـــل وبـــني التـــدابري القـــصرية األجـــل الـــيت ميكـــن أن تـــزود الـــسكان      املتوســـطة والطويلـ
 .باملساعدات الغوثية الفورية

 بـوزير اخلارجيـة    وأثناء الزيارة، أجرت الرئيسة مناقشات مع رئيس الوزراء واجتمعت         - ٣
ووزيــر الدولــة لــشؤون التعــاون الــدويل ووزراء املاليــة واالقتــصاد والعــدل والداخليــة والــدفاع   
ــسلك          ــدين وأعــضاء ال ــي منظمــات اجملتمــع امل ــيس أركــان اجلــيش وممثل وشــؤون الرئاســة ورئ

 .بيساو واملعتمدين لديها وفريق األمم املتحدة القطري - الدبلوماسي املقيمني يف غينيا

. ويتمحور التقرير حول أصحاب الشأن الذين حتاورت معهـم الرئيـسة، حبـسب الفئـة               - ٤
 .الثاينرفق املارة الكامل يف ويرد برنامج الزيوترد أمساء أعضاء الوفد يف املرفق األول؛ 

 
 احلكومة - ثانيا 

ــق         - ٥ ــسة عــن عمي ــوا بالرئي ــذين اجتمع ــسؤولني احلكــوميني ال ــار امل ــوزراء وكب أعــرب ال
ورحبـوا أيـضا بزيـارة رئيـسة        . بيـساو يف جـدول أعماهلـا       -لجنة إدراَج غينيـا     الرهم لقرار   تقدي

ــشكيلة  ــات ــيت أجريــت يف الوقــت املناســب    - غيني ــساو، ال ــة   . بي ــاهنم حلكوم ــوا عــن امتن وأعرب
وإذ شـددوا علـى أن بنـاء الـسالم أمـر ال بـد منـه        . التـشكيلة الربازيل على موافقتها على ترؤس    

 والتنمية يف فترة ما بعد الرتاع، أعربوا عن أملـهم بـأن تعـود عالقـة التعـاون بـني                     للتعايف والنمو 
 -كمـا ذكـروا أن غينيـا        . بيـساو  - غينيـا  لجنة بالفوائد على شـعب    البيساو و  - حكومة غينيا 

بيساو قد مرت مبرحلة من عدم االستقرار أدت إىل إبطاء النمو االقتـصادي وخـسارة اخلـربات          
 إمكانات كبرية، وهـذا     غري أهنم شددوا على أن البلد ميتلك      . قة الدولية بالبلد  الفنية وتناقص الث  
 والتنميـة   إىل الدعم الدويل لتمكينه من شق طريق االستقرار السياسي والنمـو          هو سبب حاجته  

 .االقتصاديني الثابتني
ويـــشكل االســـتقرار الـــسياسي أمـــرا حيويـــا خللـــق البيئـــة املؤاتيـــة للـــسالم واالزدهـــار  - ٦
ويف هذا الصدد، مت التشديد بشكل خاص على برنامج إصـالح قطـاع             . استعادة الثقة الدولية  و

: وضم هذا الربنامج ثالثة مكونـات هـي       . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٣األمن الذي أُطلق يف     
ــسلحة؛ و  ) أ( ــوات امل ــن؛ و  ) ب( إصــالح الق ــوات األم ــز ق ــدل  ) ج( تعزي . حتــديث قطــاع الع

. بــشأن اســتراتيجية إعــادة هيكلــة قطــاعي الــدفاع واألمــن وحتــديثهماوأعــدت احلكومــة وثيقــة 
 مليـون دوالر إلصـالح القطـاع    ١٨٤,٣يف هذه الوثيقة أن احلكومـة سـتحتاج إىل مبلـغ        قدِّر  و

تـوفري الـبىن التحتيـة    ) أ: (ويف ما يلي بعض العناصر الرئيسية لربنامج اإلصـالح    . مبكوناته الثالثة 
يث القـــوات املـــسلحة وإعـــادة هيكلتـــها، وخباصـــة تزويـــدها  حتـــد) ب( للقـــوات املـــسلحة؛ و

باألجهزة الالزمة ملراقبة اجملال اجلوي وإحكام األمن على احلـدود البحريـة والـدفاع عـن أرض                 
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ــها؛ و  ــد برمت ــشرطة؛ و    ) ج( البل ــات ومراكــز ال ــشية يف الثكن ــع ) د( حتــسني األوضــاع املعي رف
رات قطـاع العــدل  بنـاء قـد  ) هــ ( ألمـن؛ و مـستوى تـدريب األفـراد العـسكريني وأفـراد قـوات ا      

تعويــضات املالئمــة إعــداد برنــامج لتــسريح األفــراد العــسكريني ودفــع ال) و( فعاليتــه؛ و وتعزيــز
 .للمسرحني منهم

ومت التــشديد علــى أن عمليــة التــسريح الوشــيكة ال ينبغــي أن تــؤدي إىل إبعــاد اجلنــود    - ٧
وأشري إىل أن برنـامج     . ر هلم ما يضمن مستقبلهم    الذين خدموا بلدهم بتفان ومتيُّز بدون أن يوفَّ       

 مل يقـدم التعويـضات املاليـة الكافيـة للجنـود            ١٩٧٧إصالح قطاع األمـن الـذي ُوضـع يف عـام            
 أهـدافا سـهلة للتجنيـد      وهـذا مـا جعـل مـن اجلنـود املـسرحني آنئـذ             . أثناء عمليـة التـسريح تلـك      

ــرتا   يف ــاء الـ ــال أثنـ ــاركت يف القتـ ــرة خمتلـــف الفـــصائل الـــيت شـ ــهدته الفتـ  ع األهلـــي الـــذي شـ
وبناء على ذلك، ال ينبغي االكتفاء فقط بتـدريب اجلنـود الـذين سيـسرحون               . ١٩٩٩-١٩٩٨

نتيجة لتنفيذ برنامج إصالح قطاع األمـن تـدريبا وافيـا إلعـادة إدمـاجهم يف احليـاة املدنيـة، بـل                      
هلـذا الـسبب، اقُتـرح      .  هبم يتعني أيضا تزويدهم باملوارد املالية الكافية لبدء أعمال جتارية خاصة         

تنفيذ عملية اإلصالح هـذه بـالتزامن مـع املبـادرات الراميـة إىل إطـالق األنـشطة االقتـصادية يف                     
 .خمتلف القطاعات

وجــسد هــذا األمــر . ومت التــشديد إىل حــد كــبري علــى ضــرورة إصــالح القطــاع العــام  - ٨
مـــة علـــى تقـــدمي اخلـــدمات اإلقـــرار بـــضعف اإلدارة العامـــة احلاليـــة الـــذي يعيـــق قـــدرة احلكو 

ــة القطــاع اخلــاص      ــى حنــو ســليم وتنمي ــصاد عل ــة األساســية وإدارة االقت ــرب أن . االجتماعي واعُت
 ٥ ٠٠٠إىل العناصر الرئيسية إلصـالح القطـاع العـام تتمثـل يف خفـض حجـم قـوة العمـل فيـه           

 ؛ وحتـسني إدارة األمــوال العامــة عــرب عامــل ٢٠ ٠٠٠مــن عــددها احلـايل الــذي يتجــاوز  عامـل  
ــذي اعُتمــد يف        ــايل ال ــضمان احلــد األدىن مــن االســتقرار امل ــق ب ــامج املتعل ــصرامة بالربن ــد ب التقي

؛ وحتسني الكفاءات املهنيـة للعـاملني يف القطـاع العـام عـرب تـدريب وإصـالح                  ٢٠٠٧مايو  /أيار
املؤسسات املالية العامة مثل اجلمارك وسائر مؤسسات حتصيل اإليرادات وتعزيز نظـام حتـصيل              

وأشار املسؤولون الرمسيون احلكوميون مع االرتياح إىل احتماالت التعـاون بـشكل            . راداتاإلي
 مـع املؤسـسات     حـواره لجنـة علـى دعـم       الإجيايب مـع صـندوق النقـد الـدويل، وطلبـوا مـساعدة              

وبالنـسبة  . سيما بشأن املبادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون             املالية الدولية املعنية، ال   
لدر اإليرادات، أشري إىل أن عجز احلكومة عن دفـع أجـور العـاملني يف القطـاع العـام عائـد يف                      

 .املقام األول إىل ضعف قاعدهتا الضريبية

وُعزيت العائدات الضريبية املنخفضة إىل انعـدام النمـو االقتـصادي النـاجم بـدوره عـن          - ٩
ُعــزي بــدوره، و. د الــصناعةاخنفــاض اإلنتــاج يف قطــاعي الزراعــة وصــيد األمســاك وعــن ركــو   
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وبالتـايل، مـن األمهيـة مبكـان      . ضعف أداء هذين القطاعني أساسا إىل انقطـاع التيـار الكهربـائي           
. توفري التيار الكهربـائي بـشكل دائـم لزيـادة اإلنتـاج يف قطاعـات الزراعـة والـصناعة والتجـارة                    

. جيابيـة علـى املـدى القـصري    وذُكر هذا األمر أيضا يف سياق الربامج اليت ميكـن أن حتقـق نتـائج إ    
ومثة مثال على ذلـك أال وهـو املـشاريع التجريبيـة الـيت تنفـذ حاليـا إلضـافة قيمـة إىل صـادرات                         

كمبـادرات ميكـن    جوز الكاجو وإلنتاج الطاقـة النظيفـة مـن مـشتقاته، الـيت قوبلـت بالترحيـب                  
 .تطويرها املضي يف

ىل شــل قــدرة احلكومــة علــى    ويــؤدي عــبء خدمــة ديــون البلــد اخلارجيــة اهلائلــة إ       - ١٠
ويف الوقـت نفـسه، وبغيـة حفـز النمـو االقتـصادي، تعهـدت               . االستثمار يف البىن التحتية العامـة     

ولتحقيــق ذلــك، اعتمــدت احلكومــة جمموعــة . احلكومــة خبلــق البيئــة املؤاتيــة لألعمــال التجاريــة
التجارية؛ وإنـشاء   من التدابري مشلت استحداث إطار قانوين وتنظيمي سليم للمعامالت          متنوعة  

مكتـب جــامع متعـدد اخلــدمات الســتعراض ملفـات املؤســسات التجاريـة وتــسجيلها واملوافقــة     
ــة يف البلــد؛ وطلــب      ــام الالزمــة إلنــشاء املؤســسات التجاري علــى إنــشائها؛ وتقلــيص عــدد األي
املساعدة الفنية من الشركاء للمساعدة على صـوغ قـوانني جديـدة بـشأن االسـتثمار يف البلـد؛                   

عديل قوانني العمل والعمالة يف البلد؛ وتعديل التشريعات لتشجيع الشراكات بـني القطـاعني            وت
ــة   ــبىن التحتي وأشــري إىل أن النمــو االقتــصادي أمــر حيــوي لتكــوين   . العــام واخلــاص يف جمــال ال

 .دائم الطويل األجل السالم الدعائمالثروات وخلق فرص العمل والتغلب على الفقر وترسيخ 

لتشديد مـرارا وتكـرارا علـى أن االجتـار باملخـدرات ميثـل أحـد األخطـار اجلديـدة          ومت ا  - ١١
بيـساو يف الـسنوات القليلـة املاضـية          - اليت تتهدد االستقرار السياسي يف البلد، إذ حتولت غينيـا         

تفتقـر فيـه احلكومـة إىل القـدرة املاليـة والفنيـة             كانـت   إىل نقطة عبور هامة لالجتار هبا يف وقـت          
وللقـضاء علـى هـذا التهديـد اجلديـد،         . ة علـى الكـشف عـن جتـار املخـدرات وردعهـم            واإلداري

وضعت احلكومة، مبساعدة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، خطة حولتـها             
 عهــدات الـيت قُطعــت يف مــؤمتر لــشبونة وتأمـل احلكومــة أن تــساعد الت . إىل خطـة عمــل تنفيذيــة 

ومـا زالـت    . بيساو على معاجلة مشكلة جتارة املخـدرات       - يف غينيا املتعلق مبكافحة املخدرات    
وأُقـر علـى نطـاق واسـع بأنـه          . احلكومة، من جهتها، ملتزمة متام االلتزام بتنفيذ اخلطة بأكملـها         

يلــزم تعزيــز املؤســسات احلكوميــة، خباصــة قطــاع العــدل، لــضمان مكافحــة جتــارة املخــدرات    
 .بطريقة فعالة

لتطرق إليـه بـشكل بـارز ومتكـرر أثنـاء املباحثـات مـع الـوزراء وهـو                   ومثة موضوع مت ا    - ١٢
وتتجــسد هــذه الثغــرات يف عــدة مظــاهر . موضــوع الثغــرات اهلائلــة يف القطاعــات االجتماعيــة

 وارتفاع معـدالت البطالـة يف عـداد     ؛تشمل ارتفاع معدالت األمية يف أوساط الشباب والنساء       
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 واالســتثمارات ؛ املهــارات الفنيــة لــدى الــشباب  ونقــص؛ واخلــدمات الطبيــة الرديئــة ؛الــشباب
وأوليت أمهيـة فائقـة لـضرورة خلـق فـرص عمـل            . احلكومية الضئيلة يف قطاعي الصحة والتعليم     

للشباب وإعدادهم لالستفادة من الفرص االقتصادية وذلك عرب التدريب املهين الـذي يـزودهم              
ومة جهـودا خاصـة للتركيـز علـى بنـاء           واقُترح يف هذا الصدد أن تبذل احلك      . باملهارات الالزمة 

ويف الوقــت نفــسه، ينبغــي زيــادة االســتثمارات احلكوميــة يف . القــدرات لتــوفري التــدريب املهــين
قطاع الصحة من أجل توفري املزيد من اخلدمات الصحية األساسية، خباصـة اخلـدمات الـصحية               

ــة ــا للتغــيري وال ينبغــي ادخــار    . الوقائي أي جهــد لتمكينــهم مــن  ويــشكل الــشباب عــامال إجيابي
 .املشاركة حبيوية يف احلياة االقتصادية ويف اجملتمع

ــيت حــدد موعــد مؤقــت         - ١٣ ــة ال ــات النيابي ــى التحــضري لالنتخاب ــا عل ــد حالي ويعكــف البل
وتعتـرب هـذه االنتخابـات      . ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    - أكتـوبر /إلجرائها يف تـشرين األول    

ومـن  . رار الـسياسي وغـرس الثقافـة الدميقراطيـة يف البلـد           عنصرا هاما من عناصـر تعزيـز االسـتق        
ضمن األنشطة املقرر تنفيذها يف هذا اجملال تـسجيلُ النـاخبني وطباعـة أوراق االقتـراع وإعـداد                  

ــائق   ــة لوث ــةالبيانــات البيولوجي ــدورة    . اهلوي ــأن تكلفــة االنتخابــات الــيت ســتجري يف ال ــدِّر ب وق
منـها حـىت تارخيـه إال        ماليـني دوالر، مل ُيجمـع        ٨,٦ سـتبلغ    ٢٠١٢-٢٠٠٨االنتخابية للفتـرة    

وتعمل احلكومة، مبساعدة من منظومة األمم املتحدة، على حـشد الـدعم            . يف املائة  ٧ما نسبته   
 .املايل هلذه االنتخابات

 
 السلك الدبلوماسي - ثالثا 

ة عقدت الرئيسة اجتماعا مع أعـضاء الـسلك الدبلوماسـي الـذي يـضم البعثـات املقيمـ                  - ١٤
بيساو والبعثات املعتمدة لديها واملنظمات اإلقليمية، مـن بينـها اجلماعـة االقتـصادية               - يف غينيا 

 .لدول غرب أفريقيا واملفوضية األوروبية
وأعرب أعضاء السلك الدبلوماسي عن تأييدهم لزيارة الرئيسة وأشـاروا إىل أن وقـت               - ١٥

لجنـة  العالقـة التعـاون والعمـل بـني         وتـشكل   . بيـساو هـو اآلن ولـيس الحقـا         - مساعدة غينيـا  
ويـتعني أن يتجـسد الـدعم الـدويل     . بيساو أهم رموز التزام اجملتمع الدويل بدعم البلـد   - وغينيا
بيــساو يف بــذل مجيــع أعــضاء اجملتمــع الــدويل جهــودا مــشتركة، مبــن فــيهم الــشركاء      - لغينيــا

 أي مـساعدة تقـدم إىل البلـد         غـري أنـه ال ينبغـي رهـن        . الثنائيون واملؤسسات املتعـددة األطـراف     
كمـا ينبغـي للـدعم      . بشروط كثرية، إذ إن احلكومـة ال متلـك ال القـدرة وال الوقـت للوفـاء هبـا                  

املقدم إىل البلد أن جيمع بني اإلجراءات القـصرية األجـل والتـدابري املتوسـطة والطويلـة األجـل،                   
 .دأي مبعىن آخر، جيب على اجملتمع الدويل عدم التخلي عن البل
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بيساو حباجة إىل املساعدة بشأن طائفة مـن املـسائل وبـأن االسـتقرار               - وأُقر بأن غينيا   - ١٦
غـري أن تغـيري الـسياسات واملـوظفني     . السياسي أمر ضروري لبنـاء الـسالم بـشكل دائـم وفعـال            

ولكــي تــتمكن احلكومــة مــن    . وضــعف قــدرة اإلدارة العامــة أديــا إىل شــل قــدرة احلكومــة      
وجه من الدعم الذي سيقدمه إليها اجملتمع الدويل، من الـضروري تعزيـز      االستفادة على أكمل    

اإلدارة العامة، وترسيخ عملية املصاحلة الوطنيـة الـيت ال بـد منـها لتحقيـق االسـتقرار الـسياسي،           
 .وخلق بيئة مؤاتية لنمو القطاع اخلاص

بيـساو الـدعم     - وذكر املمثلون الدبلوماسيون اجملاالت اليت تلقت فيهـا حكومـة غينيـا            - ١٧
واشـتملت هـذه اجملـاالت      . من حكوماهتم أو منظماهتم وأعلنوا أهنم سيواصلون تقدمي املساعدة        

؛ وتـوفري قـروض صـغرى    والفنـيني الطبـيني والـشرطة واجلـيش    على تدريب األطبـاء واملمرضـني       
س؛ لتنفيذ برامج خمصصة للنساء؛ والعمـل علـى إزالـة األلغـام؛ ودعـم تغذيـة األطفـال يف املـدار                    

ــع اجلــيش          ــساد؛ والعمــل م ــة ومكافحــة الف ــة العام ــة؛ وتنظيــف قطــاع املالي ــز الدميقراطي وتعزي
والشرطة ملكافحة االجتار باملخدرات؛ وترسيخ سـيادة القـانون؛ وتـوفري املـساعدات اإلنـسانية؛             

 - وتــشييد املبــاين احلكوميــة واملــدارس االبتدائيــة والثكنــات العــسكرية؛ ودعــم حكومــة غينيــا   
ومت التـشديد علـى أن إصـدار قـانون العفـو كـان أحـد                . صدار قانون العفو عن اجلنـود     بيساو إل 

 .العوامل اليت دفعت بالقوات املسلحة إىل قبول برنامج إصالح قطاع األمن

بيـساو مـن عـدة شـركاء ثنـائيني ومؤسـسات       -ونظرا الزدياد الدعم الذي تتلقـاه غينيـا       - ١٨
فتعزيـز  .  حتسني التنـسيق بـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة           متعددة األطراف، مت التركيز على ضرورة     

عملية التنسيق بني الشركاء لن ميكنـهم مـن جتنـب احتمـاالت االحتكـاك مـع جتنـب ازدواجيـة                     
اجلهـود فحـسب، بـل سـيتيح أيـضا تقـدمي املـساعدات بطريقـة متـسقة متـنح كـال مـن الـشركاء              

ولتحقيـق ذلـك، اقُتـرح أن    . خاصـة فرصة تنفيذ مشاريع يف اجملاالت اليت ميتلكون فيها خـربات        
يعقـد أعــضاء الـسلك الدبلوماســي، مبــا يف ذلـك املنظمــات دون اإلقليميـة، اجتماعــات شــهرية     

 . بيساو-مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا حتت رعاية 
وجهات نظرهم بشأن ما اعتقدوه مـسائل رئيـسية ينبغـي       الدبلوماسيون  وقدم املمثلون    - ١٩
هذه املـسائل   مشلت  و. بيساو - املشترك مع غينيا     ا أن تركز عليها أثناء عمله      بناء السالم  لجنةل

ــام وإصــالح قطــاع األمــن   ــام    ،القطــاع الع ــة لع ــات الربملاني ــساعدة لالنتخاب  ٢٠٠٨ وتقــدمي امل
 ودعــم قطاعــات ،املخــدراتجتــارة  ومكافحــة ، والطاقــة،٢٠١٠واالنتخابــات الرئاســية لعــام 

كمـا شـددوا علـى احلاجـة     .  وبناء القدرات الالزمـة للتـدريب املهـين   ،والتعليمالزراعة والصحة  
العمـل  فوائـد   األثـر كطريقـة جتعـل األشـخاص يلمـسون علـى الفـور               سـريعة   مـشاريع   تنفيذ  إىل  

إصـالح  وأكدوا أنه يف حال عدم معاجلة مـسأليت         . لجنةالبيساو و  -املشترك بني حكومة غينيا     
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يف الـسائد حاليـا     نـسيب   السـتقرار   اال بـسرعة، فإهنمـا ستقوضـان        املخـدرات جتـارة    و األمنقطاع  
ومن جانب آخر، فإن مل يطـرأ أي حتـسن علـى تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية،                    . البلد

اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق       أن يـصاحب    وهلـذا، يـتعني     . خيف محاس اجلمهور ودعمـه للحكومـة      
مـن  بتحـسني حيـاة الـشعب بطريقـة ملموسـة           ل  مـن التـزام مماثـ     األتقدم سريع يف إصالح قطاع      

 .ساسيةاأل الجتماعيةدمات ااخلبالطاقة وتقدمي دائمة خالل توفري إمدادات 
 

 منظمات اجملتمع املدين - رابعاً 
 الـذي يـشمل القطـاع اخلـاص         ،بيـساو  -اجملتمع املـدين يف غينيـا       منظمات  رحب ممثلو    - ٢٠

شـبكة غـرب أفريقيـا لبنـاء        قـوق اإلنـسان و    املعنيـة حب   موعـات اجملواملنظمات النسائية والشبابية و   
 علـى انفـراد     ة الرئيـس  تكمـا التقـ   . بيـساو  -غينيـا   تـشكيلة    ةمع رئيس التحاور   بفرصة   ،السالم

 .بأسقف بيساو
 بيــساو تــرتبط -ســتقرار الــسياسي يف غينيــا الوأكــدوا، أثنــاء املناقــشات، أن مــشكلة ا - ٢١

شاكل اهلائلـة يف قطـاعي      لمـ وأويل اهتمـام شـديد ل     .  يف البلـد   مباشرةً باحلالـة االقتـصادية املزريـة      
رتاع إىل انعـدام النمـو االقتـصادي وفـرص     وراء الالكامنة األسباب كما عزوا   . التعليم والصحة 

بـد لتحقيـق    أنه ال إىل   والتنمية، منوهني    قطاع األمن صلة بني إصالح    وأوضحوا أن مثة    . العمل
بـد لتحقيـق النمـو االقتـصادي مـن       ة حملاربـة الفقـر، وال   السالم واألمن من بذل جهـود متـضافر       

بـصورة جيـدة،    اليت تعمل   الئمة  توافر البىن التحتية امل     من بد لتحقيق النمو   استئصال الفقر، وال  
 . وأمهها الطاقة اليت أضحت ضرورية لزيادة إنتاج السلع واخلدمات

وهــذه العوامــل .  البلــدالنمــو وتــوفري فــرص العمــل يفحالــت دون ومثــة عوامــل كــثرية  - ٢٢
سـيما   علـى القـروض، وال     الـصغرية واملتوسـطة احلجـم     تشمل عدم إمكانية حصول املؤسسات      

 هـذه املؤسـسات يف احلـصول    والنـساء؛ والـصعوبة الـيت يواجههـا مـشغل     املؤسسات اليت متلكهـا     
على موافقة لتنفيـذ مـشاريعهم مـن املـصارف الـيت باتـت تطلـب بـصورة متزايـدة ترمجـة وثـائق                    
املــشروع إىل الفرنــسية يف بلــد نــاطق بالربتغاليــة؛ واالفتقــار إىل املهــارات التقنيــة؛ وطــول املــدة  

هــذه يزيــد مــن حــدة  وممــا . علــى إنــشائهاالزمنيــة الــيت يــستغرقها تــسجيل املؤســسة واملوافقــة   
الــصادرات علــى دخــول أســواق  الــذين حيرصــون املــشكلة أمــام مــشغلي املؤســسات الــصغرية  

سـيما املنتجـات      وال - لـصادرات اهارات الالزمـة لتـسويق      املاملية هو االفتقار إىل     اإلقليمية والع 
عـايري  التقيـد بامل  التجاريـة الـصغرية يف      املؤسـسات    والصعوبة اليت يواجههـا أصـحاب        - العضوية

ومـن أجـل التغلـب علـى هـذه املـشاكل، يـتعني إطـالق                . لـصادرات اخلاصة با املعترف هبا دولياً    
دريب املهين ومعاجلة املنتجـات احملليـة ودعـم معارفهـا التقنيـة بـشأن فـرص                 مشاريع خمصصة للت  
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الكفيلــــة بإتاحــــة إمكانيــــة احلــــصول علــــى تــــدابري التــــسويق الــــصادرات والنظــــر يف اختــــاذ 
 .الصغرية القروض

ــوزراء،       - ٢٣ ــادة عــدد النــساء يف جملــس ال ــالرغم مــن التقــدم الــذي أُحــرز مــؤخراً يف زي وب
ــساء  ،ملــساواة بــني اجلنــسني وإصــدار تــشريعات تعــزز ا  ــزال الن ــة مــن احلرمــان    ال ت يعــشن حال

 فعــدم امــتالكهن القــوة االقتــصادية جيعــل مــن الــصعب علــيهن الترشــح لالنتخابــات،  .الــشديد
 أكثـر مـن غريهـن    مرتفـع يف أوسـاطهن ويعـانني   سيما االنتخابات الربملانية، ومعـدل األميـة       وال

وظيفــة تــشكل، حــىت بالنــسبة للمــرأة امللمــة بــالقراءة  وال تــزال مــسألة إجيــاد . أعبــاء الفقــرمــن 
 . شاقةمهمة والكتابة واملتعلمة، 

على ضـرورة تعزيـز سـيادة القـانون باعتبـاره عنـصراً أساسـياً مـن                 بشدة  تركيز  رغم ال و - ٢٤
لكــن مزيــداً مــن اجلهــود قــد كرســت حــىت اآلن إلعــادة . عناصــر عمليــة إصــالح قطــاع األمــن

ومـع اقتـراب موعـد      . حتـديثها دون االكتـراث بعنـصر سـيادة القـانون          هيكلة القوات املسلحة و   
 والتقاليـد  اتملمارسـ لترسـيخ ا األمهيـة تعزيـز سـيادة القـانون     فـائق  االنتخابات القادمة، غدا من     

نتخابـات  بـإجراء اال  برزت أيـضاً أمهيـة اسـتكمال الـدورة االنتخابيـة            وقد أُ . الدميقراطية يف البلد  
لـــصغرية ابـــضرورة معاجلـــة مـــشكلة األســـلحة يتعلقـــان صلة ثيقـــا الـــوشـــاغالن مثـــة و. بلديـــةال

 . واألسلحة اخلفيفة إضافةً إىل االجتار باملخدرات الذي ازداد يف اآلونة األخرية
والتزمــت منظمــات اجملتمــع املــدين باالضــطالع بــدورها يف دعــم االســتقرار الــسياسي   - ٢٥
ذا، أصـبحت أكثـر توقـاً إلقامـة حـوار           وهلـ . وتوطيـد الـسالم يف البلـد      إطالق عجلـة االقتـصاد      و

بيـساو، وذلـك هبـدف       -مـع غينيـا     الواسـع النطـاق     لجنة كجزء من العمل املشترك      النشط مع   
مـشاركةً فعالـة يف     فرصـة املـشاركة     اجملتمع املـدين    ملنح  و. ملموسة يف سبيل السالم   نتائج  حتقيق  

ــاء الــسالم، طلبــت املنظمــات    ــة بن ــاء قــدراهتا املــذكورة تزويــدها بالــدعم  عملي لتنفيــذ هــذه لبن
لجنـة بــأن تعتمـد هنجــاً شـامالً يف صــياغة    الومـن مث، أوصــت منظمـات اجملتمــع املـدين    . العمليـة 

 . بيساو -يف غينيا له إطار عمل لبناء السالم أو صك مماثل 
 
 فريق األمم املتحدة القطري - خامساً 

لجنـة بالعمـل املـشترك مـع        الر  أعرب فريق األمم املتحدة القطري عن ارتياحه إزاء قـرا          - ٢٦
مـن  انتـهاء الـرتاع فيهـا،    سـنوات علـى   عـدة  بيساو اليت ما برحـت تعـاين، بعـد انقـضاء       -غينيا  

إىل العجـز عـن تقـدمي       الـذي أدى    مثـل ضـعف قـدرة اإلدارة العامـة          اهليكلية،  عدد من املشاكل    
أشـار  و.  هذه اخلدمات  تكاليفلدفع  اخلدمات االجتماعية األساسية وعدم كفاية املوارد املالية        

تمثـل يف انعـدام النمـو االقتـصادي والعائـدات      ى تخـر أ ةكـبري مشكلة هيكلية وجود  إىل  الفريق  
 .الضريبية
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ســيما يف أوســاط   وأفــضى انعــدام النمــو االقتــصادي إىل تراجــع فــرص العمــل، وال       - ٢٧
ذي تتـراوح   الـ الـذين يلتحقـون باملدرسـة مـن الـشباب           مبـا أن نـسبة      ويف الوقت ذاتـه،     . الشباب

امللــتحقني باملدرســة نــسبة  يف املائــة، فــإن ٣٠تتجــاوز  عامــاً ال ١٣ وأعــوام  ٨بــني أعمــارهم 
 وقـد نـتج عـن ذلـك حلقـة مفرغـة حيـث تتـضاءل شـيئاً فـشيئاً                     .أقل من ذلك  حىت  هي  الثانوية  

ــيت   ــدخول    ينبغــي أن املهــارات ال ــستعدون ل ــذين ي ــشباب ال ــا ال ــزود هب ــاة يت ــصاداحلي  يف يةاالقت
فـرص مـشاركة أصـحاب      يف الوقـت احلاضـر يقـضي علـى          انعـدام النمـو     أن  تقبل، يف حـني     املس

بطالــة الــشباب يف البلــد آثــار تزعــزع  الزديــاد معــدل ومــن احملتمــل أن يكــون .  فيهــااملهــارات
ــتقرار ــاً للقطاعـــات    . االسـ ــاً خاصـ ــاد قـــوي بـــضرورة أن يـــويل البلـــد اهتمامـ ــاد اعتقـ وقـــد سـ

وكان من رأي الفريق القطري أنه يف الوقـت         . لتعليم والصحة سيما لقطاعي ا   االجتماعية، وال 
الذي رمبا يكون فيه إصالح قطاع األمـن هامـاً لالسـتقرار الـسياسي يف البلـد، فـإن القطاعـات                     
االجتماعية تستحق عناية خاصة إذا ما أريد للبلد أن يبدأ السري يف طريق حتقيق النمـو والتنميـة                

 . على األجل الطويل
االقتـصاد ومنـوه بنـاء قـدرات احلكومـة يف طائفـة مـن            حلفـز تعـايف     عناصـر اهلامـة     المن  و - ٢٨

حمـدد  تعزيـز هـذه القـدرات مـن خـالل تـوفري تـدريب        يقـضي ب  هنـج   اعتمـاد   وميكـن   . القطاعات
وينبغي هلـذه اجلهـود أن تركـز علـى تعزيـز قـدرة إدارات احلكومـة                 . معينةمهام  األهداف ألداء   

ملـس  مـن   الـشعب   طط وتنفيذ الربامج ذات الصلة اليت متكـن         على صياغة السياسات ووضع اخل    
وقد وجه اهتمـام خـاص لـضرورة تنفيـذ مـا وصـف مبـشاريع                . واإلحساس بآثاره نتائج السالم   

شاريع تعـد املـ   وينبغـي أن    . تنفـذ حاليـا   بربامج التنمية اليت    ربطها  مثار السالم األوىل، اليت ينبغي      
اجملتمـع املـدين؛ وبعبـارات      ونظـر احلكومـة     ادا إىل وجهـات     اسـتن مثار السالم األوىل    الرامية جلين   
 ةمــع اجملتمــع املــدين الــذي ينــشط بــشكل رئيــسي علــى مــستوى القاعــد    التحــاور أخــرى، إن 

ومثـال علـى ذلـك أنـه     . الشعبية يـستحق االهتمـام ذاتـه الـذي يـوىل للحـوار مـع قـادة احلكومـة            
 يف مستـشفيات    ئيالكهربـا اع التيـار    فانقطـ ؛  ةميكن ألحد هذه املشاريع أن يتناول قطاع الصح       

وميكـن لتنفيـذ   . مميتـة بيساو يتسبب يف مصاعب شديدة، ويؤدي يف بعض األحيان إىل عواقـب     
 أن حيـدث    ،تطلب موارد متواضـعة نـسبياً     كهربائي، اليت ت   مثل توفري مولد     ة األثر مشاريع سريع 

 . املعيشيةالسكانأوضاع أثراً فورياً على 
وهذا بـدوره   . االستثمار املباشر األجنيب ضروري لتعزيز تنوع االقتصاد      وأُقر أيضاً بأن     - ٢٩

 الـذين أعـرب بعـضهم يف املاضـي    هبـا   سيتطلب من احلكومة أن تستعيد ثقـة الـشركاء الـدوليني            
 . عن خيبة أملهم منها
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 مالحظات ختامية - سادساً 
 االنتقـال الـسياسي     تعترب مشاركة جلنة بناء الـسالم مبثابـة نقطـة حتـول يف تطـور عمليـة                 - ٣٠

يــضطلع بــه اجملتمــع الــدويل مــن عمــل مــشترك مــع هــذا مــا فيبيــساو و -واالقتــصادي يف غينيــا 
مـن  (بعـد إجنـاز برنـامج العمـل القطـري      فهـي جـرت   . الزيـارة يف أنـسب وقـت     جاءت  و. البلد

 جانب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم املتحـدة                
 تكمـا تزامنـ   . ٢٠١٢-٢٠٠٨للفتـرة   لتنفيذ إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة        ) للسكان

، وهــو ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٣ يف الربملــان يف قطــاع األمــنمــع تقــدمي برنــامج إصــالح 
صندوق النقـد   التنفيـذي لـ   لـس   اجمل، نظـر    ٢٠٠٨ ينـاير / كانون الثـاين   ٢٨ويف  . البعثةبدء  تاريخ  

 .بيساو وأقرها -إىل غينيا الرتاع بعد انتهاء خمصصة ملا تقدمي مساعدة طارئة الدويل يف 
علـى آراء ووجهـات نظـر بـشأن التحـديات      فرصـة احلـصول    ةوأتاحت الزيارة للرئيـس   - ٣١

ويركـز مـا    . هـود البلـد لبنـاء الـسالم       املـشمولة جب  رئيـسية   السائل  املـ اليت يواجهها البلد، مبـا فيهـا        
ــ) أ: ( هــيعلــى ثالثــة مواضــيع يتبقــى مــن هــذا اجلــزء   الــشواغل؛ تبــشر باألمــل والــيت دالئل ال

رئيــسية يف السائل املــو) ج ( و؛املــشترك معهــالجنــة العمــل وتوقعــات احلكومــة بــشأن  )ب( و
 .عملية بناء السالم

لــدعم لزيــادة ا ثابتــة ابيــساو وتــوفر أســس - ومثــة دالئــل كــثرية تبــشر باألمــل يف غينيــا  - ٣٢
سوده  يـ   الـذي  نـاخ املوتـشمل هـذه الـدالئل       . لجنة املـشترك مـع احلكومـة      الل  الدويل للبلد ولعم  

عزم على إصالح القطـاع العـام       ال و ؛احلكومة بإصالح قطاع األمن    والتزام   ؛االستقرار السياسي 
ومـع  . عتراف بضرورة بذل اجلهود ملعاجلـة أوجـه القـصور الكـبرية يف القطـاع االجتمـاعي                الوا

لقـدرة علـى مكافحـة االجتـار باملخـدرات الـذي يعتـرب هتديـداً         اعدم ذلك، توجد شواغل بشأن     
قـدرة القطـاع العـام علـى مـساعدة          عـدم   ، وبـشأن     ومكافحـة فعالـة    جديداً لالستقرار السياسي  

 .احلكومة يف العمل بطريقة مثمرة مع اجملتمع الدويل
برية للغايـة    كـ  يعلقـون آمـاال   أهنـم   املناقشة مع قادة احلكومة وكبار املـسؤولني        وتبني يف    - ٣٣

وحترص احلكومة بوجـه خـاص علـى تقـدمي الـدعم يف جمـاالت               . لجنةالعلى العمل املشترك مع     
وتتطلـع  . اجلهود اليت يبـذهلا البلـد لبنـاء الـسالم         إلجناح  مسائل رئيسية   شددت عليها إذ اعتربهتا     

 لجنــة كوســيط حمفــز علــى زيــادة الــدعم الــدويل ومواصــلة  الاحلكومــة إىل العمــل املــشترك مــع  
 .لبلد من احتياجات إمنائيةلدى ااالهتمام الدويل من أجل تلبية ما 

ســيما مــع احلكومــة، عــدداً مــن    مــع خمتلــف أصــحاب املــصلحة، وال التحــاور وأبــرز  - ٣٤
 والقطـاع العـام، مبـا       ؛تشمل إصـالح قطـاع األمـن      هي  و. املسائل الرئيسية لبناء السالم يف البلد     

 ومكافحـة   ؛القطـاع العـام   العـاملني يف    سليمة ودفع أجـور     ة  بطريقالية  الشؤون امل يف ذلك إدارة    
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 ؛على زيادة اإلنتاج يف خمتلف قطاعـات االقتـصاد        للمساعدة   وتوفري الطاقة    ؛االجتار باملخدرات 
 ؛لتـدريب املهـين للـشباب     لتـوفري ا  وتقدمي املساعدة لالنتخابات القادمة وبنـاء القـدرات الالزمـة           

واحلالـة املثلـى هـي الـتمكن مـن معاجلـة هـذه العناصـر                . صاداحلوافز إلعـادة تنـشيط االقتـ      منح  و
 يف هنايـة املطـاف  سـتتوىل  مـع احلكومـة الـيت    عـن كثـب   بطريقة مشتركة ومتكاملـة، وبالتـشاور      

  .ه عمل اللجنةياألولويات وتوجحتديد 
اختيـار  األجـل مـن خـالل       قـصري   وميكن ألي استراتيجية طويلة األجل أن تقترن بنهج          - ٣٥

وميكن اعتبـار هـذه املـشاريع    . املعيشيةأوضاع الشعب على بسرعة  ليت ميكن أن تؤثر     املشاريع ا 
 جـوز الكـاجو، ودعـم االسـتقرار         قطـاع ، مثل    معينة قطاعات يف   أنشطة اقتصادية لتنفيذ  وسيلة  

 وتقدمي مزيد من املـسامهات      ،ملية االنتخابية عالسياسي جبملة إجراءات منها تقدمي مسامهات لل      
، وحتــسني نظــام التعلــيم  ر باملخــدرات واختــاذ التــدابري الالزمــة إلنفــاذ القــوانني  ملكافحــة االجتــا

 .البلد يف
 بيـساو وملكتــب األمـم املتحـدة لبنــاء    -  حلكومـة غينيـا  ا عـن تقــديره ة الرئيـس توأعربـ  - ٣٦

بيساو ولفريـق األمـم املتحـدة القطـري ملـا قـدموه مـن دعـم ومـساعدة أثنـاء                     - السالم يف غينيا  
 .هذه الزيارة
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 ١املرفق  
   الوفدأعضاء  

 - ، رئيـسة تـشكيلة غينيـا       املتحدة األمم للربازيل لدى      فيويت، املمثلة الدائمة  يبريو  ماريا لويزا ر  
 التابعة للجنة بناء السالمبيساو 

 
 نينا، سكرتري أول، الربازيلمنديس ألكسندر 

 
 السالم تب دعم بناءاتيجي ونائب رئيس مكإجييفيوم إلوهو أوتوبو، مدير التخطيط االستر

 
فيليب هلمينغر، موظـف الـشؤون الـسياسية، قـسم التخطـيط االسـتراتيجي، مكتـب دعـم بنـاء                    

 السالم
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 ٢املرفق  
 الربنامج  

 
 يناير/ كانون الثاين٢٣األربعاء،   

  مينديس نينا إىل بيساوألكسندر فيويت و.ماريا لويزا روصول    ٠٥/١٢
 وزيــرة خارجيــة ،نــوبري كــابرالا كونــسيكاو ماريــا داجتمــاع مــع  ٣٠/١٢ - ١٥/١٢

  بيساو - غينيا
،  بيـساو  - يف غينيـا     أومـورجيي، ممثـل األمـني العـام       شوال  اجتماع مع    ٠٠/١٦ - ٣٠/١٤

 يف  مـاتزا، املمثلـة املقيمـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             جيوسيبينا  و
  بيساو-غينيا 

بيــساو  - اء الــسالم يف غينيــااجتمــاع مــع مكتــب األمــم املتحــدة لبنــ  ٣٠/١٧ - ٣٠/١٦
 وفريق األمم املتحدة القطري   

 
 يناير/ كانون الثاين٢٤اخلميس،   

  وزير الدولة للتعاون الدويل،اجتماع مع روبريتو فرييرا كاشيو ٣٠/١٠ - ٤٠/٩
 اجتماع مع سريتوريو بيويت، وزير الداخلية ٣٠/١١ - ٣٠/١٠
 ر املاليةيسوفو ساهنا، وزيإاجتماع مع  ٣٠/١٢- ٤٥/١١
 اجتماع مع مارشيانو باربريو، وزير الدفاع ٣٠/١٣ - ٤٥/١٢
 اجملتمع املديناجتماع مع ممثلي  ٣٠/١٥ - ٣٠/١٣
 ، رئيس جملس الوزراء) أ(مارتينهو دافا كايب ٣٠/١٤ - ١٥/١٤
 جليشااجتماع مع تاغبا نا واي، رئيس أركان  ٠٠/١٧ - ٢٠/١٦

 
 يناير/ كانون الثاين٢٥اجلمعة،   

 بيسني ،بيساو - اجتماع مع أسقف غينيا ٠٠/١٠ - ١٥/٠٩
 مليتا برييس، وزيرة العدلراجتماع مع كا ٠٠/١١ - ١٠/١٠

__________ 
 .مكاملة هاتفية ) أ( 
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 اجتماع مع أبوبكر دهبة، وزير االقتصاد ٠٠/١٢ - ٠٠/١١
 اجتماع مع البعثات الدبلوماسية ٠٠/١٥ - ٠٠/١٣
 اجتماع مع بيدرو دا كوستا، وزير شؤون الرئاسة ٣٠/١٥ - ١٥/١٥
 فيويت والسيد نينا مينديسالسيدة مغادرة    ٢٥/١٦
 
 


