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 جلنة بناء السالم
 الدورة الثانية
    بيساو-تشكيلة غينيا 
  بيساو- إىل غينيااملوفدة تقرير بعثة جلنة بناء السالم   
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١-٦  

 
 معلومات أساسية -أوال  

بيـساو يف الفتـرة    -  بيساو التابعة للجنة بناء السالم غينيـا    -تشكيلة غينيا   من  زار وفد    - ١
وترد مقاصد البعثة ورسالتها الرئيـسية والربنـامج الكامـل          . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١ إىل   ٦من  

 . الوفد يف املرفقات من الثاين إىل الرابعوتكوينللزيارة 
ــة؛        - ٢ ــر اخلارجي ــان؛ ووزي ــيس الربمل ــوزراء؛ ورئ ــيس ال ــرئيس؛ ورئ ــع ال ــد م واجتمــع الوف

 ، والتــضامن االجتمــاعي،صاد واالقتــ، واإلصــالح اإلداري، والعــدل،الــدفاعكــل مــن ووزراء 
 وشــؤون قــدامى احملــاربني؛ ووزيــر الدولــة ، والــشباب والرياضــة، والثقافــة، والتعلــيم،والــصحة

اجتماعـات أيـضا مـع األوسـاط        الوفـد   عقد   و .للتعاون الدويل؛ ورئيس أركان القوات املسلحة     
فريق األمم املتحـدة     بيساو، و  -مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا         والدبلوماسية،  

القطري، واللجنة التوجيهية الوطنية، واللجنة االنتخابية الوطنيـة، واجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك                 
لتلـك   احملاضـر املـوجزة   وتـرد   . املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلـاص، واألحـزاب الـسياسية         

 .األول يف املرفق املناقشات

ني بعض حتديات بناء السالم الـيت       خارجها، مما ب  وزار الوفد عدة مواقع داخل بيساو و       - ٣
ومشلت هذه املواقع مشروعا إلزالة األلغـام يف بيـساو؛ ومـشروعا زراعيـا جملموعـة                . واجه البلد ت

كـاجو؛ وحمطـيت توليـد الطاقـة الكهربائيـة يف بيـساو وبافاتـا؛                األ لتجهيـز جـوز   نسائية؛ ومنـشأة    
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منطقـة لتـشييد أحـد اجلـسور يف بورتـو سـاو             والثكنات العسكرية يف بيـساو ويف كانـشونغو؛ و        
 . الشرطة القضائية وسجن بيساو؛ ومستشفى يف كانشونغو مقرفينسينيت؛ و

ــود أعــض  - ٤ ــا   اءوي ــساو وفريــق األمــم  -  الوفــد اإلعــراب عــن تقــديرهم حلكومــة غيني  بي
 . امليدان على دعمهما ومساعدهتما خالل الزيارةيفاملتحدة القطري املوجود 

 
 لتقييما -ثانيا  

ــة تفهــم الوفــد علــى حنــو   االجتماعــات مــع خمتلــف احملــاورين يف  أفــادت - ٥ أفــضل للحال
فالعديـد   .توصيات إلشراك اللجنة يف وضع استراتيجية متكاملة لبناء الـسالم         بتقدم  يف ال الراهنة  

  الــيتؤسـسية للدولـة  املشاشة اهلـ  اســتمرارن  بيـساو جنمـت عـ   -مـن املـشاكل الـيت تواجـه غينيــا     
ــام قتعــوق  ــة ي ــاحلكوم ــة   ب ــسياسات العام ــسائل  إدارة اجلوانــب األساســية لل ــة بامل وتلــك املتعلق

وأدت تلـك   . تقـدمي اخلـدمات العامـة األساسـية للـسكان         بالسياسية واألمنية واإلمنائيـة بفعاليـة و      
احلالة إىل صعوبات يف تنفيذ سياسـات وبـرامج مـن شـأهنا أن تتـيح حتقيـق االسـتقرار الـسياسي              

 .هماقتصادي اللذين متس احلاجة إليواالنتعاش اال
إىل فيهـا عـدم تلبيـة أبـسط احتياجـات الـسكان              يـؤدي هنـاك حلقـة مفرغـة       تبدى أن   و - ٦

د بدوره من ضعف الدولـة الـيت تعـاين أصـال            يزيظروف غياب االستقرار السياسي، الذي      هتيئة  
ح بنـاء الـسالم    أهـم مؤشـرات جنـا   ميثـل أحـد  توطيد احلكم املدين   أن الوفد   رأىو. من اهلشاشة 

التـزام  إىل  الوفـد أن البلـد يف حاجـة إىل االسـتقرار الـسياسي و     رأىوبناء علـى ذلـك،   . يف البلد 
 كسبيل مـن    ة والسياسي ة واالجتماعي ة االقتصادي ت مبواصلة اإلصالحات يف كل من اجملاال      يقو

 .م مستدام ومنو وتنمية مطردينسبل ضمان سال

 تأمـل يف أن حيقـق       أهنـا ق آمـاال كـبرية علـى اللجنـة و         أن احلكومة تعل  إىل   الوفد   خلصو - ٧
 يف ضـمان    اإلسـهام  اللجنـة    بوسـع ومن الناحية الـسياسية،     . اشتراكها مع اللجنة نتائج ملموسة    

 فيـه مكانتـها بوصـفها وسـيطا موثوقـا بـه       عـزز تقدر أكرب من االستقرار، يف نفس الوقت الـذي     
 .بني احلكومة وشركائها الثنائيني والدوليني

عزز كـثريا إذا جـرى التـصدي علـى النحـو        تأن عملية املصاحلة الوطنية سـت     الوفد   أىرو - ٨
مـن  دعـم  تـوفر   قـادة البلـد و  لـدى  سياسـية قويـة     إذا تـوفرت إرادة   الصحيح للتحديات الرئيسية    

وباملثــل، اعتــرف الوفــد بــضرورة تعزيــز جهــود البلــد يف جمــال بنــاء القــدرات،  . اجملتمــع الــدويل
تــرجم االلتــزام الــسياسي للحكومــة جتــاه جهــود بنــاء  ممــا ي املؤســسية، اتقــدرســيما بنــاء ال وال

 .السالم إىل أعمال ملموسة



PBC/2/GNB/7  
 

08-34055 3 
 

ويف ضــوء االهتمــام املتزايــد املمنــوح حاليــا للبلــد، فــضال عــن احتمــال زيــادة أنــشطة     - ٩
اجلهات املاحنـة، شـدد الوفـد علـى ضـرورة حتـسني آليـات التنـسيق بـني اجلهـات املاحنـة إلتاحـة                  

 دعمــا للبلــد اجلهــات املعنيــة أفــضل للمــساعدة املقدمــة مــن اجملتمــع الــدويل وغــريه مــن   تنــسيق
توقـع أن يـؤدي وضـع اسـتراتيجية متكاملـة لبنـاء             وُي. يبذله من جهود يف جمال بناء الـسالم        فيما

، وذلك عن طريـق تفـادي ازدواجيـة         حملياالسالم إىل تعزيز التنسيق بني خمتلف العناصر الفاعلة         
 .إجياد أوجه تآزر وحشد موارد إضافيةبالتايل اجلهود، و

 
 االستنتاجات والتوصيات -ثالثا  

االهتمـام   إليـالء حدد الوفد، من خالل تفاعله مع احلكومة، اجملـاالت الرئيـسية التاليـة               - ١٠
االنتخابات؛ وإصالح قطاع األمن؛ وسـيادة القـانون ومكافحـة           :، وهي األولويةهلا على سبيل    
وغريهــا مــن أشــكال األنــشطة اإلجراميــة املنظمــة املــشروعة رات؛ واهلجــرة غــري االجتــار باملخــد

اهلياكــل إعــادة بنــاء  و، الوطنيــة؛ وإصــالح اإلدارة العامــة؛ وتنــشيط االقتــصاد ة للحــدودرابعــال
 .سيما يف قطاع الطاقة ، والاألساسية

 وضــخامة ساو بيــ- لعديــد مــن املــشاكل الــيت تواجــه غينيــا ل الطــابع امللــحوبــالنظر إىل  - ١١
هنـج  علـى   ، خلـص الوفـد إىل أن اسـتراتيجية بنـاء الـسالم ينبغـي أن تقـوم                   حجم تلـك املـشاكل    

ويف هـذا الـصدد، مـن    .  جيمع بني التخطيط االسـتراتيجي ومـشاريع األثـر الـسريع           مسارين ذي
اإلحلــاح واألمهيــة والقيمــة املــضافة معــايري اختيــار املــشاريع الــسريعة  طــابع أن يــشكل املنطقــي 

 :، وهـــيملـــساعدةاملتعلقـــة باويف نفـــس الوقـــت، أقـــر الوفـــد بفائـــدة املعـــايري التاليـــة  . ردوداملـــ
ــتقرار؛   )أ( ــز االسـ ــسامهة يف تعزيـ ــصعيد    ) ب(املـ ــى الـ ــة علـ ــو والتنميـ ــراد النمـ ــسامهة يف اطـ املـ

املـسامهة يف إجيـاد فـرص       ) ج(االقتصادي لتمكني البلد من االعتماد على نفسه؛         -االجتماعي  
 .العمل

 
 النتخاباتا  

. االنتخابات الربملانيـة املقبلـة    إلجراء   اتارخي ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ يومدد  ُح - ١٢
ال ســيما  لالنتخابــات كانــت متــأخرة،  األعمــال التحــضرييةووافــق معظــم احملــاورين علــى أن  

وسـم  للمومـن املمكـن     .  ومحلـة التثقيـف املـدين      ،يتعلق بالتعداد الوطين، وتسجيل الناخبني     فيما
ل إجــراء االنتخابــات أن يزيــد مــن تعقيــد األعمــال      يــاملطــري الــذي بــدأ بالفعــل وســينتهي قب    

 يتمثــل يفإلجــراء االنتخابــات   العوائــق الرئيــسية احملتملــةعائقــا مــنإال أن  .التحــضريية للعمليــة
ــدعم املــايل   ــة مثــة حاجــة إىل  و.  لالنتخابــات وإجرائهــا للتحــضرينقــص ال ــدفع  املــساعدة املالي ل

دفع تكـاليف األعمـال التحـضريية النتخابـات         لـ رات الرواتـب عـن االنتخابـات الـسابقة و         متأخ
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 مليـون   ٨,٦٧٧ مـا قـدره      ٢٠٠٨ امليزانية اإلمجالية النتخابات عام      تبلغو. نوفمرب/تشرين الثاين 
 مليـون دوالر للتكـاليف      ٤,٢٣ مليون دوالر لتسجيل النـاخبني؛ و        ٢,٦٧ مبلغ   دوالر، تشمل 

. االنتخابـات املتصلة ب متأخرات  لل مليون دوالر    ١,٧٦ة االنتخابية الوطنية؛ و     اليت غطتها اللجن  
املرتبــات واملتــأخرات وتــسجيل ( الــسيادية للحكومــة التكــاليف صلتــ املبلــغ، أصــل ذلــكومــن 

 . مليون دوالر٤,٣٢٠ إىل )ناخيب الشتات
 والـدوليني   جلنة بناء السالم أن تـضطلع بـدور مهـم يف حفـز الـشركاء الثنـائيني           بوسعو - ١٣
كتب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم        مل كنوميحشد موارد إضافية لسد فجوة التمويل؛       يف  و

ح يتــيدور يف املــساعدة علــى تنظــيم محــالت للتوعيــة، ممــا بــ مــن أن يــضطلع بيــساو -يف غينيــا 
وأثـريت  .  بيـساو  - يع القـوى الـسياسية يف غينيـا       مجفرصة إلجراء حوار سياسي هادف يشمل       

وسـاد شـعور   .  إمكانية توجيه الدعوة إىل مراقيب انتخابـات خـارجيني يف الوقـت املناسـب        أيضا
 .  بيساو ميكن أن تعقد اجتماعا خاصا ملناقشة مسألة االنتخابات-بأن تشكيلة غينيا 

 
 إصالح قطاع األمن  

عقد الوفد اجتماعا مستقال مع وزيري الدفاع والعدل بـشأن اخلطـة اجلاريـة إلصـالح             - ١٤
قطـاع األمـن تـشمل      إصـالح   وأكد الوزيران أن أولويـات احلكومـة فيمـا يتعلـق ب           . طاع األمن ق

خــضوع اجلهــاز  اســتمرار وجــرى النظــر يف  . إعــادة هيكلــة قــوات األمــن احلاليــة وحتــديثها     
جـانبني   املدنية والتـزام احلكومـة بتقلـيص حجـم القـوات املـسلحة بوصـفهما                 للقيادةالعسكري  

 .  بيساو- السالم أمهية يف غينيا أكثر جوانب بناءبعض من 
 مـع احتياجـات   اتناسـب مجليش ا حجم جعل القوات املسلحة إىل   تنظيموستؤدي إعادة    - ١٥

 جندي، باستثناء القـوات شـبه العـسكرية         ٣ ٥٠٠وايل  حب ذلك احلجم وقدر  . وإمكانيات البلد 
قـوات العـسكرية للبلـد    جنز تعداد الوقد أُ). دوريات احلدودأفراد الشرطة القضائية و(والشرطة  

وســيكون مــن الــضروري تــوفري  .)١( قيــام الــسلطات املعنيــة بتحليلــهابعــدوســيعلن عــن النتــائج 
ــن    ــة مل ــصادية بديل ــشطة اقت ــسرحيهم أن ــادة يف إطــار  جيــري ت ــك  التنظــيمإع ــا يف ذل ــة ، مب إمكاني
 .البالغة الصغراستخدام أدوات االئتمانات 

 معاجلــة ظــروف امللحــةكــان مــن األولويــات وكجــزء مــن حتــديث القــوات املــسلحة،  - ١٦
 يةعيـش ظـروف امل لل  أفضلفهمتب زيارة للثكنات يف بيساو وبافاتا خرج الوفد منفقد   .امعيشته
 . يف الثكنات واحلاجة امللحة ملعاجلتهاالسيئة 

__________ 
 ٤ ٤٨٣وتتـشكل القـوات العـسكرية مـن         . منذ انتهاء البعثة، أعلنت السلطات احلكوميـة عـن نتـائج التعـداد             )١( 

 .وهناك نسبيا نسبة كبرية من الضباط ذوي الرتب العليا. فردا
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 كامـل ألنـشطة إصـالح       سحويف الشهر املقبل، ستقوم إدارة عمليات حفظ الـسالم مبـ           - ١٧
 بيساو، يليها إيفاد بعثة تقييم إىل البلد، مع تركيـز خـاص علـى               - رية يف غينيا  قطاع األمن اجلا  

االحتــاد / األوروبيــةاملفوضــية اإلقــرار بــأن متويف نفــس الوقــت، . النظــام اجلنــائي ونظــام العــدل 
 . يف ذلك اجملال، يف األجلني القصري والطويل على السواء األورويب تقدم دعما كبريا

  األمهيـة حاسـم أمـر  جناح تنفيذ خطـة احلكومـة إلصـالح قطـاع األمـن      أن الوفد ويرى   - ١٨
بـذل املزيـد مـن اجلهـود لـدعم احلكومـة يف املـضي             ضـرورة   وشدد الوفـد علـى      . الستقرار البلد 

تنظر يف جمـاالت حمـددة ميكنـها        ينبغي هلا أن    قدما بإصالحاهتا يف ذلك القطاع وعلى أن اللجنة         
 .ةأن تضطلع فيها بدور ذي قيمة إضافي

 
مــن ذلــك غــري وســيادة القــانون ومكافحــة االجتــار باملخــدرات واهلجــرة غــري املــشروعة     

 العابرة للحدود الوطنية أشكال األنشطة اإلجرامية املنظمة 
 يف  العـابرة للحـدود الوطنيـة      تزايد مـشكلة االجتـار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة             يرتبط - ١٩
فضعف قـدرة البلـد علـى مراقبـة         . صالح قوات األمن  إباحلاجة إىل   بشكل وثيق    بيساو   - غينيا

 للجزره املعزولة واملشتتة وحدوده البحرية وجماله اجلوي سهل على املتجرين باملخدرات التـس            
وقــد . ملخــدرات يف طريقهــا مــن أمريكــا اجلنوبيــة إىل أوروبــا  ارور ملــإىل البلــد وإنــشاء قواعــد  

الوطنيـة، مبـا يف ذلـك اهلجـرة     للحـدود   ةبراعـ الاستفادت أشكال أخرى لألنشطة غري املشروعة       
 .غري املشروعة، من ضعف قوات األمن وعدم فعاليتها

أمـر   قـوات األمـن التابعـة للبلـد     الـيت تعـاين منـها     بأن معاجلة أوجه النقص     الوفد  ويؤمن   - ٢٠
 ذلـك اجلهـد، أكـد الوفـد أيـضا      يف إطـار و. سيساعد كثريا على تقليـل األنـشطة غـري املـشروعة       

. عزيز النظام القضائي للبلد، مبا يف ذلك الشرطة القضائية ومرافـق االحتجـاز يف البلـد               ضرورة ت 
 بــاجلهود اجلاريــة الــيت يبــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   مت االعتــرافو
وينبغـي أن تـشمل     . مـن جانـب اجملتمـع الـدويل       ُتتخـذ   إلجراءات تكميلية أخـرى     مهم  أساس  ك

لراميــة إىل التــصدي لالجتــار باملخــدرات ومــا يتــصل بــذلك مــن جــرائم منظــورا  مجيــع اجلهــود ا
 يف  الـــذي تتـــسم بـــه التحـــدياتإقليميـــا، وذلـــك بـــالنظر إىل الطـــابع العـــابر للحـــدود الوطنيـــة

 .اجملال ذلك
 

 صالح اإلدارة العامة إ  
مج شمل برنـا  يـ  و .لحكومـة الرئيـسية ل  ولويـات   األإحدى   العامة   دارةصالح اإل إيشكل   - ٢١

ــةصــالح القطــاع  احلكومــة إل ــز الكفــاء : عناصــرثالث ــة تعزي ــإلدارة العامــة مــن خــالل   ة املهني  ل
 . هجراءاتإو  وحتسني نظم القطاع العام؛ وحتسني إدارة املالية العامة؛التدريب وبناء القدرات
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اخلــدمات ات كافيــة لــدى احلكومــة قــدرهتا علــى تقــدمي  قــدروقــد أعــاق عــدم وجــود  - ٢٢
العامـة صـعوبات يف     جهـاز إدارهتـا     حجـم   نـشأت عـن ضـخامة       ساسية، يف حـني     االجتماعية األ 

أساســية يف  خطــوة املرتبــاتتــصفية متــأخرات تــشكل و. ةدفــع رواتــب مــوظفي اخلدمــة املدنيــ
 . صالح القطاع العامإ

مـوارد قاعـدة امليزانيـة احلاليـة،     زيـادة كـبرية يف   ه القطاع العام وتعزيـز  حتديثتطلب  يو - ٢٣
ــذي   ــر الـ ــرهتن األمـ ــإجراء  يـ ــدوره بـ ــة  بـ ــة فعالـ ــشط عمليـ ــصاد وتنـ ــهتاالقتـ ــة  ئ يـ ــة مالئمـ بيئـ

 . التجارية عماللأل
 

 الطاقة
ئيـة  يف حمطة توليـد الطاقـة الكهربا   وليس  . الطاقةأزمة يف    بيساو   -حكومة غينيا   تواجه   - ٢٤

 ال تقـدم ستأجرة ثالثة مولـدات مـ   احلايل  نتاج  اإلتوفر  و. سليمولد يعمل بشكل     أي م  يف بيساو 
ميغــاواط، يف  ٢,٥ىل إنتــاج الطاقــة  إمجـايل إويــصل . ئيــةالكهرباسـوى قــدر ضــئيل مـن الطاقــة   

 . ميغاواط٢٠ب يف العاصمة وحدها لطلايبلغ حني 
يف قطــاع واجلهــات املعنيــة األخــرى العاملــة دد يف اجتمــاع مــع البنــك الـدويل  وقـد شـُـ  - ٢٥

بـني القطـاعني العـام      فيـه   شـراكات   مـة   إقااخلاص يف قطاع الطاقـة و      مهية االستثمار الطاقة على أ  
 -غينيـا  فـإن  مـن الناحيـة القانونيـة،    ممكـن  أنـه بـالرغم مـن أن هـذا النـهج         ىل  أشـري إ   و .واخلاص

. ة والكفـاء ةالـشفافي بيساو حباجة إىل أن حتـسن إطارهـا التنظيمـي احلـايل اعتمـادا علـى مبـدأي                  
بنـاء سـد علـى هنـر غامبيــا،     ة بئيـ  واملاةالطبيعيــ السـتغالل الطاقـة  العمـل لوضـع مـشروع    جيـري  و
ة مـستديرة،   مائـد ي  اجتمـاع فقد مت عقد    . يفريقالتنمية األ مصرف  ورويب و ألمن االحتاد ا  دعم  ب

ميكـن البـدء يف     و. يـورو بليـون    البالغ إمجاليهـا     لمشروعلموال الالزمة    من األ  يف املائة  ٦٥مجعا  
وســتبلغ . مخــسة أعــوامواالنتــهاء منــه يف غــضون أربعــة إىل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨فتــرة يف ملــشروع ا

 وبإجنـاز هـذا     .يـورو  ماليـني    ٨قليمـي   املـشروع اإل  يف هـذا     بيـساو    - غينيـا املسامهة املتوقعة من    
بـالنظر إىل أن   غـري أنـه     . فقـط  القـصري واملتوسـط   علـى املـديني     الطاقـة الالزمـة     املشروع، سيوفر   

  .ةإجياد مصادر أخرى للطاقسيتعني الطلب سريتفع يف بقية املدينة والبلد، 
ــة البنــك الــدويل واملفوضــية األ وميــول  - ٢٦ لتحديــد الــشراكات يــضا خطــة رئيــسية  أوروبي

 يف وروبيــةاألاملفوضــية وتــستثمر . املمكنــة وتيــسريها مــع املزيــد مــن اجلهــات املعنيــة والــشركاء
 لالسـتراتيجية   ةمجاليـ  اإل ةالتكلفـ تبلـغ   و. قليمـي إمـشروع   بديلة للطاقة من خالل     ومصادر حملية   

ــسية ال طــةاخلو ــون ٢٩رئي ــورو ملي ــدم . ي ــة املفوضــية األوتق ــورو لنظــام   وروبي ــني ي ــة مالي أربع
ــاه يعمــل          ــق ملعاجلــة املي ــورو إضــافية ملرف ــني ي ــة مالي ــة الشمــسية وثالث مــضخات يعمــل بالطاق

  .الشمسية ةبالطاق
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وقد سلم الوفـد بأنـه، بـالرغم مـن أن نقـص الطاقـة يف بيـساو وانعـدامها التـام يف بقيـة                    - ٢٧
عرقل كثريا التنمية االقتصادية للبلد، هناك أنشطة عديدة جارية وأخـرى يعتـزم إجراؤهـا               يلد  الب

ومن الضروري حتسني خـدمات التوزيـع لكفالـة أن يـتم     . أوجه القصور هذههتدف إىل معاجلة   
 هاعلى النحو املناسب رصد الطاقة الكهربائية املنتجة ومراقبتها لتفادي سـوء اسـتعماهلا وحتويلـ              

 .غراض أخرىإىل أ
 

 تنشيط االقتصاد واجملاالت االجتماعية 
مكانـات اقتـصادية كـبرية،      بلد له إ   بيساو   -غينيا  بالرغم من التحديات الضخمة، فإن       - ٢٨

ــصائد األ    ــة وم ــاعي الزراع ــة جــذب    . مســاك ال ســيما يف قط ــه بغي ــد أن ــة  بي ــتثمارات احمللي االس
ــة، و ــة حليـــتعني علـــى االدوليـ ــال اإلدارة   مـــن العا عـــددتـــذللأن كومـ ــيما يف جمـ قبـــات، ال سـ

 تنـشيط االقتـصاد     تطلـب ي و .تحـسني األطـر القانونيـة واملاليـة       وكذلك فيما يتعلـق ب    االقتصادية،  
 وإعطائهـا قيمـة     تـدابري لتنويـع املنتجـات احملليـة       قتـرن باختـاذ     ي صالح فعال للقطاع العـام    إجراء  إ

هتيئـة  ساسـية، و  اهلياكـل األ  اق  مـن أن يـشمل التـصدي ألوجـه اختنـ          جلهـد   ا بد هلذا     وال .إضافية
ومــن شــأن . ةلمــوارد البــشريل وتــوفري خــدمات بنــاء القــدرات ،لألعمــال التجاريــةمواتيــة بيئــة 

 الـسري   أن يتيح البـدء يف    ملضاهاة جهود احلكومة    من اجملتمع الدويل    املقدم للبلد   الدعم املتواصل   
 . على طريق االستقرار واالنتعاش والتنمية

، ممــا يتــيح ماليــة معــززةمــوارد إنــشاء قاعــدة  االقتــصادي الــسليم إمكانيــة ويتــيح األداء - ٢٩
بـــدوره إمكانيـــة تعزيـــز هيكـــل الدولـــة ويهيـــئ للحكومـــة الظـــروف املـــساعدة علـــى معاجلـــة   

وقـد شـدد العديـد مـن الـذين خاطبـهم            . االحتياجات املتعددة للسكان ىف اجملاالت االجتماعيـة      
علــى صــون الــسلم  ة كافيــة مــن أمهيــة يف   يميــ وتعلةخــدمات صــحي الوفــد علــى مــا لتقــدمي    

 . الطويل املدى
ون الـدعم   احلكوميـ ون  املـسؤول ، طلـب    ىل تنـشيط االقتـصاد    إ ةاجلهود الراميـ  ويف سياق    - ٣٠

بـشروط أكثـر سـخاء مـع مراعـاة حالتـها             بيساو   -غينيا   لكفالة ختفيف عبء ديون    من اللجنة 
ديون البلـد مـن تكـريس املزيـد       الـ  ختفيـف عـبء   وسيمكن  . صراع لتوه من بوصفها بلدا خرج    

 . احلد من الفقروساسية األياكل اهلللربامج املعنية بمن املوارد 



PBC/2/GNB/7
 

8 08-34055 
 

 املرفق األول
 تها الرئيسية البعثة ورسالأغراض   
 غراض البعثةأ  

  
 : متثلت أغراض البعثة فيما يلي - ١

 ة األخرى؛ واجلهات املعنية الرئيسي بيساو -مع حكومة غينيا العمل املشترك  )أ( 
بــشأن األولويــات   واجلهــات املعنيــة األخــرى   احلكومــة  إجــراء مناقــشة مــع    ) ب( 
جلـاري  جـراءات ا  اإلوبناء السالم يف البلد،     اليت تواجه   خاطر  املتحديات و الو للحكومةالرئيسية  

ــل    ــن قب ــا م ــة لاختاذه ــك  احلكوم ــذليل تل ــ،التحــدياتت ــدويل   ة وطبيع ــدعم ال ــاق ال ــذي  ونط ال
  ؛البلد حيتاجه

يف  إجنازهــا اجلــاري بنــاء الــسالم يف البلــدذات الــصلة بزيــارة مواقــع املــشاريع  ) ج( 
  ؛بيساو وخارجها

لجنـة  النـشاء   صندوق بناء السالم وبـشأن إ      ةنشطأبشأن  وجهات النظر   تبادل   ) د( 
 .  الوطنيةهيةالتوجي

 
 الرسالة الرئيسية 

؛ اجلهــات املعنيــةمجيــع  بــني وإقامــة الــشراكات فيمــامهيــة التنــسيق أشــدد الوفــد علــى  - ٢
داة أ بيــساو بوصــفه - لبنــاء الــسالم يف غينيــا يطــار االســتراتيجبــشأن اإلحــراز تقــدم إمهيــة وأ

، علــى الــصلةاجلهــات املعنيــة ذات علــى املــدى الطويــل بــني احلكومــة ومجيــع  للعمــل املــشترك 
وقـام  . الـشمول  وسياسة   ،، واملشاركة املستمرة  ة الوطنية، واملساءلة املتبادل   ةمبادئ امللكي أساس  

 صــندوق بنــاء عمليــةترابطهــا مــع والوفــد كــذلك بتوضــيح واليــة جلنــة بنــاء الــسالم وعملياهتــا 
 علــى العمليــةبحلكومــة ، والتــزام ا بيــساو- واالســتقرار يف غينيــا ة، وأمهيــة االســتمراريالــسالم

 . مستمر حنو
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 املرفق الثاين 
  االجتماعات حمتوى  
  املسؤولني وزراء احلكومة وكبار  

اإلصـالح اإلداري، واالقتـصاد،    والعـدل، و ،الـدفاع وزراء كـل مـن    اجتمع الوفـد مـع     - ١
 والــشباب والرياضــة، وشــؤون احملــاربني ، والــصحة، والتعلــيم، والثقافـة ،والتـضامن االجتمــاعي 

 . وزير الدولة لشؤون التعاون الدويلوالقدماء، 
مــع علــى حنــو مــشترك جلنــة بنــاء الــسالم لعمــل وزراء احلكومــة عــن امتنــاهنم وأعــرب  - ٢

عربــوا عــن أو. علــى مــر الــسنني هم املتواصــل التــزامعلــى  الــشركاء وا وشــكر، بيــساو- غينيــا
تـهم  ثقوأعربـوا أيـضا عـن    . بيـساو  -اللجنة وخباصة ما تقوم به تـشكيلتها لغينيـا          دعمهم لعمل   

مـني العـام   األ إلعـالن    معـرب الـوزراء عـن ارتيـاحه       أ و .بيـساو  -  تشكيلة غينيـا   يف رئيس التامة  
، وهـو مـا   دعم مـن صـندوق بنـاء الـسالم    الـ تـستويف الـشروط املؤهلـة لنيـل      بيـساو  -غينيـا  بأن  

ــا  حكومــةأعطــى  ــة وأعطــى زمخــا هلــذا    اضــافي حــافزا إ بيــساو-غيني العمــل للعمــل مــع اللجن
يــع لعمــل مــع مجلــديهم ملواصــلة اسياسية الــرادة تــوفر اإليــضا علــى أالــوزراء شــدد و. املــشترك

  .ء اآلخرين والتزامهم املستمر هبذا العملشركاال
 مـن   بناء السالم ذات األولويـة     ن احلكومة تركز على عدد من جماالت      أالوزراء  أعلن  و - ٣

صـالح قطـاع    وإ ؛نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٦املزمع عقدها يف     ، املقبلة ةاالنتخابات التشريعي بينها  
وغـريه مـن    االجتار باملخدرات   مكافحة  اع الطاقة، و  اإلدارة العامة، وقط  قطاع  صالح  إمن، و األ

رغـم أنـه أثـريت مـسائل أخـرى          و. رهـاب االجتار بالبـشر واإل   كالعابرة للحدود   اجلرائم املنظمة   
 . آنفاتدعو إىل القلق ، فإن الوزراء منحوا األولوية القصوى للمجاالت املذكورة

مرب بـسبب وجـود فجـوة يف        نـوف / تـشرين الثـاين    النتخابـات وقد تأخرت االستعدادات     - ٤
. ةلميزانيـ والتأخر يف وضع صيغة توافقية ل     ،  اجلهات املعنية التمويل، والتأخر يف استجابة خمتلف      

قـرار احلكومـة اختيـار      ويعـين    . بـدأ بعـد     للسكان وال تسجيل النـاخبني     تعداد الوطين ومل يكن ال  
ونـشرها  عـدات الالزمـة     ىل احلـصول علـى امل     إ ةنـه ينبغـي تكثيـف اجلهـود الراميـ         أ بيومترينظام  

وإذا مـا مل يـتم االنتـهاء مـن إعـداد            . قبـل مـدة كافيـة مـن موعـد االنتخابـات             الناخبني تسجيلل
وقـد متـت مفاحتـة     . ٢٠٠٥سجل الناخبني يف الوقت احملدد، فسيتعني اسـتخدام سـجلهم لعـام       

ساعدة الــشركاء الثنــائيني والــشركاء املتعــددي األطــراف بــشأن مــا إن كــان ميكنــهم تقــدمي مــ   
وعرضــت نــسخة مــن ميزانيــة  . ، إال أن ذلــك مل يــسفر عــن فائــدة تــذكر  لتمويــل االنتخابــات

فرنــك مـن فرنكــات  بليـون   ١,٩وكانـت احلكومــة خصـصت   . االنتخابـات علـى الوفــد للعلـم   
ــأخرات          ــن مت ــة ع ــشأت يف امليزاني ــيت ن ــسامهة يف ســد الفجــوة ال ــة للم ــة األفريقي ــة املالي اجلماع
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ــات ــداد املرتب ــن ســكان   املغ، وتع ــربني م ــات ــساو- غيني ــ.  بي ــه   وق ــا جمموع ــل إدراج م د مت بالفع
ــة  فرنــك بليــون  ٠,٦ ــمــن فرنكــات اجلماعي ــاألة املالي ــةفريقي  وبلغــت .٢٠٠٨عــام ة  يف ميزاني

، وإن مل يكن واضحا كيف كانـت احلكومـة          مليون دوالر  ٤,٣٢٠ لحكومةالديون السيادية ل  
  .سترد هذا املبلغ

يف أكيدات بأن الربملان سيواصل أنشطته العادية بعد انتـهاء واليتـه            توقد قدمت للوفد     - ٥
 هعملــه مـن خــالل جلانــ  الربملـان سيواصــل  احلكومـة،  ثلــومما ذكـره  وفقـا ملــ ف. بريــلأ/ نيـسان ٢١
جــراء إىل حــني إتمديــد واليتــه القاضــي بوالقــرار الــذي اعتمــده  بــصرف النظــر عــن  دائمــة، ال

جـراءات الدسـتورية    شـدد الوفـد علـى ضـرورة احتـرام اإل          قد  و. نوفمرب/انتخابات تشرين الثاين  
 . )أ(ء عملية سياسية منظمةلالستقرار وإجراكشرط ضروري 

رتع الــوزراء أن ذلــك يــشمل عنــصرا لــ  وضــح أ، بإصــالح قطــاع األمــن وفيمــا يتعلــق  - ٦
الـذين  أفـراد قـوات األمـن       الختيـار   وأنـه مت حتديـد املعـايري        ،  دمـاج عـادة اإل  إالسالح والتسريح و  

علـى  وجـرى التـشديد أيـضا       .  السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج       يف برنامج نزع  سيشاركون  
وقـد أجـرى اجلــيش   . لعـسكريني املعتـزم تـسرحيهم    لاحلاجـة إىل كفالـة أنـشطة اقتـصادية بديلـة      

اجملتمـع  وسـيتم يف الوقـت املناسـب مـشاطرة          . تعدادا سيعطي صورة أوضح عـن حجـم اجلـيش         
إصـــالح املمكنـــة الـــيت ســـتدخلها احلكومـــة علـــى خطـــة نتـــائج التعـــداد والتعـــديالت  الـــدويل
 .األمن قطاع

ى ضــرورة اإلســراع يف تنــاول أوجــه ال التنميــة االقتــصادية، شــدد الــوزراء علــ ويف جمــ - ٧
وال يـتمكن   .تنميـة بـدون طاقـة   تكون هنـاك  وأشري إىل أنه ال ميكن أن  .لعجز يف قطاع الطاقةا

مـن احلـصول علـى الكهربـاء،        يف بيـساو    يف الوقت احلايل سوى عدد قليل من األحياء السكنية          
ومثــة جمــال آخــر  .اعتمــادا شــديدا علــى املولــدات الكهربائيــة الــصغرية بينمــا تعتمــد بقيــة البلــد 

يتطلــب اهتمامــا فوريــا وهــو جمــال الزراعــة الــذي، إذا مــا طُــّور، ميكــن أن يــوفر فــرص عمــل     
والبلــد يف الوقــت احلــايل مــستورد للمــواد الغذائيــة  . األمــن الغــذائي املــستدامحتقيــق للــشباب و
وجرى التأكيد علـى احلاجـة      . جل دعم القطاع الزراعي   هناك حاجة للموارد من أ    و .األساسية

 .لجنود املسرحنيتوفريه لإىل تعزيز القدرات من خالل تقدمي التدريب، مبا يف ذلك 

مكافحـة اجلرميـة املنظمـة      تعمـل بـصورة حثيثـة علـى         وشدد الـوزراء علـى أن احلكومـة          - ٨
جـدا علـى مراقبـة أراضـي إقليمهـا،          سيما االجتار باملخدرات، رغم قدراهتا احملدودة        الدولية، ال 

وجعلــت هــذه القيــود البلــد عرضــة بوجــه خــاص للجرميــة   .وحــدودها البحريــة وجماهلــا اجلــوي
 

د للبلد، اعتمد الربملـان الـوطين قـرارا مثـل تنقيحـا للدسـتور، حيـث قـضى أساسـا بتمديـد               عقب مغادرة الوف   )أ( 
 .نوفمرب/والية الربملان إىل الوقت الذي يتسىن فيه إجراء االنتخابات يف شهر تشرين الثاين
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ــابرة للحــدود   ــةاملنظمــة الع ــشر     الوطني ــا االجتــار باملخــدرات، واالجتــار بالب ــا فيه  واهلجــرة ،، مب
ولــئن كــان مــن  .ة واالجتــار باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــ،املــشروعة، واإلرهــاب غــري

ا، فقــد لــوحظ أيــضا أن هــذا وحــده مــسؤولية الدولــة ضــمان مراقبــة حــدودها وســالمة إقليمهــ
 اإلقليمـــي ينيـــساعد يف معاجلـــة هـــذه املـــشاكل، الـــيت حتتـــاج إىل معاجلـــة علـــى الـــصعيد   لـــن

 مكافحـة االجتـار باملخـدرات يف أواخـر العـام       بشأنويتوقع عقد مؤمتر إقليمي      .اإلقليمي ودون
 .عاية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياحتت ر

 رغـم  التدابري اليت اختذهتا احلكومة ضد جتـار املخـدرات،           أدتلوزراء،  ملا أعلنه ا  ووفقا   - ٩
ومتكنـت احلكومـة مـن     .حمدوديتها، إىل اخنفـاض كـبري جـدا يف عـدد التجـار احملـتملني يف البلـد               

شروع للطــائرات وأنــه مل يكــن هنــاك أيــة اخنفــاض العــدد اإلمجــايل للــهبوط غــري املــمــن التأكــد 
ــد      ــسية يف البل ــاك،  يف (عمليــات هبــوط غــري مــشروعة يف مهــابط الطــائرات الرئي بيــساو، وبوب

 .تمثـل أحـد أهـم التـدابري املتخـذة يف وضـع عوائـق ماديـة علـى مهـابط الطـائرات                      يو ).وكوفار
 .كما نشر مستوى حمدود من الوجود العسكري يف املطارات وحوهلا

ــة بــ وتعــزى املــشاكل   - ١٠ ــه حــوايل   اهلجرة غــري املــشروعة إىل جغراف املتعلق ــد، إذ في ــة البل ي
ومـن الـصعب الوصـول إىل بعـض تلـك         . جزيرة مأهولـة   ١٧، ليس من بينها سوى      جزيرة ٩٠

 .اجلزر غري املأهولة لذا جيري استخدامها لغرض اهلجرة غري الشرعية

املزعـومني للـسياح الفرنـسيني      لقـاتلني   اوأصبح خطر اإلرهاب أكثر وضوحا مع إبعـاد          - ١١
الكريـول، ممـا يـدل أنـه أقـام يف البلـد فتـرة          املوريتانيني املبعـدين لغـة      أحد  يتكلم  و .إىل موريتانيا 

ــتعلم هــذه اللغــة   ــة ل ــة كافي ــها للموقــف املتعلــق    .طويل ومل تبــد احلكومــة أي هتــاون يف مواجهت
كومة عن قلقها من أن اإلرهابيني الـذي        وأعربت احل  .باإلرهابيني، رغم مواردها احملدودة جدا    

وُيتوقــع عقــد  .ارتكبــوا جــرائمهم بعيــدا عــن بيــساو مل ُيقــبض علــيهم قبــل وصــوهلم إىل البلــد   
دون اإلقليمــي للتهديــد الــذي   اجتمــاع يف وقــت قريــب يف داكــار بــشأن البعــد اإلقليمــي و      

 .اإلرهاب يشكله

 القـضائية أولوياهتمـا الـيت تـضمنت         لـشرطة االسياق، بّين وزير العدل ومـدير       ذلك  ويف   - ١٢
ملعـايري الدوليـة، والـسعي إىل    للوفـاء با نوعية اخلـدمات  ترقية  ، و ة القائم ةكل األساسي احتسني اهلي 

وتفتقــر احلكومــة للمــوارد املاليــة  .إقامــة شــراكات مــع الــشركاء الثنــائيني واملتعــددي األطــراف
 يف جهودهـا ملكافحـة اجلرميـة        ،ت البلد وتعترض سلطا  .القطاعذلك  برناجمها يف   لتنفيذ  الالزمة  

الــسجون، مثــل ســيما االجتــار باملخــدرات، عوائــق تتمثــل يف غيــاب املرافــق املناســبة  املنظمــة ال
وهنـاك حاجـة ملحـة ملعاجلـة هـذه       .القـضاة مثـل  واالفتقار إىل املوارد البشرية القانونيـة املناسـبة      

 من اإلفالت من العقوبة والـسماح للقـضاة   حلدبغية ا ةكل األساسيااالحتياجات العاجلة يف اهلي  
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ــهم  ــأداء عملـ ــدار أ   .بـ ــن إصـ ــا عـ ــضاة حاليـ ــم القـ ــق   وحيجـ ــود مرافـ ــدم وجـ ــسبب عـ ــام بـ حكـ
 .الكافية السجون

فقهــا اجلديــدة ألن هــذه املرافــق    الــشرطة القــضائية االنتقــال إىل مرا  لــيس يف وســع  و - ١٣
ن هـذه اخلطـوة أن تـسمح        ومـن شـأ    .يكن أعيد تشكيلها مبا يتناسـب مـع وظائفهـا اجلديـدة            مل

 .املعــايري الدوليــة ليفــي بمــستواه ترقيــة احلــايل والــسجن بتحــسني املرافــق القدميــة، وتوســيع    
كتبيـــة املعـــدات املثـــاث واألمتتلـــك الـــشرطة القـــضائية املـــوارد املاليـــة الالزمـــة لـــشراء        وال

 .اجلديدة للمرافق

أحــد يتمثــل و .الوطنيــةوأحــرزت احلكومــة بعــض التقــدم علــى طريــق حتقيــق املــصاحلة  - ١٤
وتـرى   . رمسيـا عفو، الذي قُّدم إىل الرئيس من أجل إصـداره   قانون ال  مشروع   يفعناصر العملية   

ــصاحلة        ــز امل ــساهم يف تعزي ــد سي ــصادي يف البل ــاعي واالقت ــة أن حتــسني الوضــع االجتم احلكوم
ــة ــاء الثــروة، وخلــق فــرص      .الوطني  ،مــلعالويف هــذا الــصدد، تتمثــل أولويــات احلكومــة يف بن

علـى   االسـتقرار  حتقيـق وإذا ما حتقق تقدم على هذه اجلبهات الـثالث، ميكـن             .ومكافحة األمية 
وعلــى وجــه اخلــصوص، حيتــاج القطــاع الزراعــي للــدعم  .االجتمــاعي واالقتــصاديالــصعيدين 

 .أن هذا األمر سيؤدي خللق الكثري من فرص العمل مبا

احمللية يف البلد توّجـه لـدفع مرتبـات مـوظفي           اإليرادات  وأشار وزير املالية إىل أن مجيع        - ١٥
وفيمـا يقـر الـوزير       .اخلدمة املدنية، مما ال يترك أية مـوارد السـتخدامها يف االسـتثمارات العامـة              

أشــار إىل أن تنــوع االقتــصاد ومــا يتبعــه مــن فقــد باحلاجــة إىل مواصــلة إصــالح القطــاع العــام، 
ولفــت وزيــر املاليــة االنتبــاه إىل  . وتني ال بــد منــهمااإليــرادات يــشكالن خطــ زيــادة يف قاعــدة 

 بيـساو وطلـب احلـصول علـى دعـم اللجنـة يف تـسريع                - املستويات املرتفعة من املديونية لغينيـا     
 .املثقلة بالديونالفقرية العملية اليت جتعل البلد يستفيد من مبادرة البلدان 

 
وروبيــة املعنيــة بــسياسات األمــن  الــسلك الدبلوماســي واإلحاطــة الــيت قدمتــها البعثــة األ   

 املتعلقة بإصالح القطاع األمينع والدفا

عـدم وجـود    أبرز السلك الدبلوماسي عددا من التحديات الـيت تواجـه البلـد، مبـا فيهـا                  - ١٦
ربة التقنية يف جماالت خمتلفة، واحلاجة إىل تنفيذ إصالح القطـاع األمـين             القدر الضروري من اخل   
 .بات القادمة على وجه السرعةللبلد وإجراء االنتخا

واليـة الربملـان، شـدد أعـضاء الـسلك الدبلوماسـي علـى أمهيـة التأكـد           نتهاء  وبالنسبة ال  - ١٧
 .من العثور على حل، وإيالء االحترام الواجب للقانون والدستور
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جـرى التـسليم بأنـه    ولكـن   .وُسلّط الضوء على أمهية تعزيز التنسيق بني اجلهات املاحنة - ١٨
ــة بــسبب عــدم وجــود مــا يكفــي مــن قــدرات     املمكــن أن يعــاق مــن  األداء الــسليم هلــذه اآللي

وينبغــي جملموعــة الــشركاء الــدوليني، أن  .يف البلــداملــوظفني يف بعــض الــسفارات واملؤســسات 
تسعى إىل عقد املزيد من االجتماعات بتنسيق من مكتب األمم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                 

 . بالفعلرح أيضا استخدام اللجنة التوجيهية الوطنية، اليت أنشئت بيساو، واقُت-غينيا 

وأكد الوفد أن جلنة بناء الـسالم ليـست ماحنـا إضـافيا أو مـسامها بـاألموال، وإمنـا هـي               - ١٩
آليـة لتقيـيم احتياجـات البلـد واملـساعدة علـى تلبيتـها مـن خـالل وضـع إطـار اسـتراتيجي لبنــاء             

 . بيساو-السالم يف غينيا 

وقدمت فرنسا، اليت تضطلع حاليا بالرئاسة احملليـة لالحتـاد األورويب يف بيـساو، عرضـا                 - ٢٠
 املعنيــة بـسياسات األمـن والـدفاع املتعلقـة بإصـالح القطــاع      املقبلـة للوفـد عـن البعثـة األوروبيـة     

 مليون يورو إلعادة دمـج      ٧,٧ اللجنة األوروبية مبلغا قدره      خصصتإضافة إىل ذلك،     .األمين
 يـورو  يـني  مال٤اإلمجـايل، ُخـّصص مبلـغ قـدره       املبلغ  ومن أصل هذا     .اتلني املسرحني وضم املق 

 مليــون يــورو الختــاذ تــدابري  ٠,٥  للمقــاتلني الــسابقني، ويــورو مليــون ١,٢ إلعــادة الــضم، و
وسـيتيح االنتـهاء مـن تعـداد عناصـر           .وسيغطي املبلغ املتبقي التكاليف التقنية واإلداريـة       .شاملة

 .حة تقدمي صورة أكثر دقة لالحتياجات احلقيقية وأمهية املشكلةالقوات املسل
 

 منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص  

الـيت متثـل    عقد وفد جلنة بناء الـسالم اجتماعـات منفـصلة مـع منظمـات اجملتمـع املـدين                    - ٢١
د علـى    وشـد  ، وممـثلني عـن القطـاع اخلـاص        ، واملقاتلني السابقني  ، والشباب ،، النساء فئات منها 

ــذها        ــسالم وتنفي ــة لل ــتراتيجية متكامل ــد اس ــدين يف حتدي ــع امل ــدور احلاســم للمجتم ــدت  .ال وأب
املنظمات النسائية أسفها لعدم تقـدير احلكومـة للجماعـات النـسائية وشـددت علـى أن النـساء                   

النـساء،  أعلـى بـني   معـدالت األميـة    أن ؛ إذ بيـساو -حمرومـات بـشكل خـاص يف جمتمـع غينيـا      
 وفيــات تكمــا أن معــدال .اإليــدز/ية اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشروكــذلك معــدالت

الرضع والوفيات النفاسية مرتفعة جـدا، وأن النـساء كـثريا مـا يقعـن ضـحايا للعنـف اجلنـساين،               
 . واملمارسات التقليدية،وانتهاك حقوق اإلنسان

يـتم توظيـف العـامالت      والنساء يف أماكن العمل قليالت املزايا وممثالت متثيال ناقـصا و           - ٢٢
وأوصـت املنظمـات النـسائية       .مبستويات أقل ورواتب أدىن مما هو عليه احلـال بالنـسبة للرجـال            

 يف عـضوية اللجنـة التوجيهيـة    رجنبأن متثَّل املرأة على مجيع مستويات اختاذ القرارات، وأن يـد         
ا أوصـي بـأن يـوىل       كمـ  .الوطنية وأن ُتدَرج املسائل اجلنـسانية يف مجيـع ميـادين عمـل احلكومـة              

 .اهتمام خاص لنوع اجلنس يف جمال بناء القدرات
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أشار ممثلو املنظمات غري احلكومية إىل أن الـسلطة القـضائية ال تـتمكن بـشكل فعـال                  و - ٢٣
اإلفـالت مـن العقـاب وال تـتمكن مـن تقـدمي اخلـدمات األساسـية                 حالـة   من مكافحـة الفـساد و     
وُسـلّط الـضوء علـى       .ان إىل أخذ حقوقهم بأيديهم    دفع بأفراد من السك   يللسكان، األمر الذي    

 .بوصفه أحد العوائق الرئيسيةالسياسي عدم االستقرار 

 منظمات اجملتمع املدين أيضا عن قلقهـا إزاء اهلجـرة غـري املـشروعة، واالجتـار                 توأعرب - ٢٤
 وفيمــا يتعلــق بالبطالــة بــني الــشباب، . والبطالــة بــني الــشباب،باملخــدرات، وجنــوح األحــداث

 . خطـة عمـل للـشباب مل تنفـذ حـىت اآلن            ٢٠٠٧ديـسمرب   /اعتمدت احلكومة يف كـانون األول     
للشباب يف مجيع القطاعـات، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت             احملددة  وتعكس هذه اخلطة االحتياجات     

واإلدارة  لعمالــة، ومــشاركة الــشباب يف اختــاذ القــرار، لاألنــشطة املولــدة التعلــيم، والتــدريب و
 . القطاع األمين وإصالح،العامة

وبالنسبة إلصالح القطاع األمين، شددت املنظمات غري احلكوميـة علـى أمهيـة ضـمان                - ٢٥
عــدين وتأمينــهم مــن إجــراء إصــالح بكرامــة، يــشمل اعترافــا معنويــا بــاجلنود املــسرحني واملتقا  

م هبــا مــن أال حتقــق الطريقــة الــيت يــت املنظمــات غــري احلكوميــة وختــشى  .ديــة واملاليــةالناحيــة املا
وبغية جتنب وقوع األخطـاء      .اإلصالح النتائج املرجوة وأن تفشل على غرار احملاوالت السابقة        

 تنفيــذاملتــصلة بعمليــات إصــالح القطــاع األمــين الــيت جــرت يف الــسابق، اقترحــت املنظمــات     
تطبيقـه  حينئـذ  مشروع جترييب يف جمال إصالح القطاع األمين، فإذا ما كتب له النجـاح، ميكـن                

 .بقية قطاعات اجليشعلى 

 بيساو عـزز موقـف      -وأشار ممثلو القطاع اخلاص إىل أن دمج غرفيت التجارة يف غينيا             - ٢٦
 إىل أنه ينظر إىل القطاع اخلاص بـشكل متزايـد    املمثلونوأشار .القطاع اخلاص ودوره يف البلد    

تـساعد جلنـة    ن  يف أ فرص العمل يف البلد، وأعربوا عن أملهم        إجياد  بوصفه حمرك النمو ومصدر     
 .بناء السالم القطاع اخلاص على القيام هبذه األدوار بشكل فعال

وأبــرز املمثلــون عــددا مــن املعوقــات والتحــديات الــيت حتــول دون منــو وتطــور القطــاع  - ٢٧
فهنـاك عـدد   . ويتمثل أحد التحـديات الرئيـسية يف قطـاع املـصارف والتمويـل            . اخلاص يف البلد  

، وهي تركز بصفة رئيسية على اإلقراض التجـاري القـصري األجـل،             قليل من املصارف يف البلد    
مما جيعل من الصعب جداً على شركات القطـاع اخلـاص احلـصول علـى قـروض لالسـتثمارات                

 بيـساو إلنـشاء مـصرف    -وللتغلب على هذه املشكلة، حتتاج غينيـا   . املتوسطة والطويلة األجل  
رة الـذين يتطلعـون آلفـاق اسـتثمارات متوسـطة           للتنمية يقوم بتقدمي قروض ملنظمي األعمال احل      

 .إىل طويلة األجل



PBC/2/GNB/7  
 

08-34055 15 
 

ويتمثل املعوق الرئيسي اآلخر لتطور القطـاع اخلـاص يف عـدم وجـود إمـدادات كافيـة                - ٢٨
وموثوقــة للطاقــة، وهــو األمــر الــذي مل يــؤد إىل تقييــد اإلنتــاج الــصناعي والتجــاري وحــسب،  

وقــد تطلــب . العديــد مــن قطاعــات االقتــصاد أدى أيــضا إىل تثبــيط االســتثمار اخلــاص يف   بــل
التغلــب علــى املعــوق املتمثــل يف عــدم تــوفر إمــدادات كافيــة مــن الطاقــة اختــاذ جمموعــة متنوعــة  

التــدابري تــشمل إعــادة تأهيــل حمطــات الطاقــة القائمــة؛ وتــشجيع مــشاركة القطــاع اخلــاص   مــن
 لتــشمل اســتخدام ألــواح توليــد الطاقــة ونقلــها وتوزيعهــا؛ وتنويــع مــصادر إمــدادات الطاقــة يف

الطاقة الشمـسية واسـتخدام غـالف جـوز الكـاجو إلنتـاج الطاقـة الكهربائيـة؛ وحتـسني اإلطـار               
 . القانوين والتنظيمي لقطاع الطاقة

وتــشمل املعوقــات اهلامــة األخــرى الــيت حــددت بوصــفها مــن معوقــات منــو القطــاع       - ٢٩
ون، والتكــاليف العاليــة للنقــل  اخلــاص ضــعف النظــام القــضائي وجممــل ضــمانات ســيادة القــان   

ــة، وانعــدام سياســة فعالــة تــدعم القطــاع           اجلــوي والبحــري، ونظــم االتــصاالت غــري املوثوق
 . الزراعي، وعدم وجود سياسات عامة ومؤسسات عامة تدعم العمل التجاري

 
 )ب (اللجنة التوجيهية الوطنية  

م الوزير يف رئاسـة اجلمهوريـة        وه -قدم الرئيسان املشاركان للجنة التوجيهية الوطنية        - ٣٠
 آراءهـم   - بيـساو، وممثـل األمـني العـام الـذي ميثـل األمـم املتحـدة                  -الذي ميثـل حكومـة غينيـا        

وأكــد الرئيــسان علــى أن عمــل اللجنــة سيــسترشد مببــادئ امللكيــة الوطنيــة . بــشأن دور اللجنــة
ــس       ــاء ال ــات بن ــرارات ستجــسد أولوي ــة، وأن الق ــساءلة املتبادل ــشراكة وامل الم، والتحــديات وال

وبفعلــها ذلــك فــإن اللجنــة ســتتعاون .  بيــساو-تواجهــه، حــسبما حتــددها حكومــة غينيــا  الــيت
 . مجيع اجلهات املعنية الوطنية املشاركة يف احلوار مع جلنة بناء السالم مع

__________ 
 :اركني، تشمل اللجنة التوجيهية الوطنية اجلهات التاليةباإلضافة إىل الرئيسني املش )ب ( 

؛ وزيـر الـدفاع؛ وزيـر اإلدارة العامـة؛ وزيـر االقتـصاد والتكامـل اإلقليمـي؛                  )٥(املسؤولون احلكوميون    )أ(  
 وزير الدولة للتعاون الدويل؛ ممثل رئاسة اجلمهورية؛

 .ل وجنوب أفريقيا والصنيإسبانيا والربازيل والربتغا): ٥(الشركاء الثنائيون  )ب(  
املنــسقة /اإلمنــائي املتحــدة األمــماملمثلــة املقيمــة لربنــامج ): ٥(الــشركاء علــى الــصعيد املتعــدد األطــراف  )ج(  

املقيمة لألمم املتحـدة، املفوضـية األوروبيـة، اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، البنـك الـدويل،                      
 مصرف التنمية األفريقي؛

 .ممثالن للمجتمع املدين وممثل للغرفة التجارية املشتركة): ٣(املدين والقطاع اخلاص اجملتمع  )د(  
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وعــرب الرئيــسان املــشاركان عــن ثقتــهم يف أن عمــل اللجنــة ســيدعم اجلهــود املــشتركة   - ٣١
وأشـار إىل أنـه   . احلكومة وجلنة بناء السالم من أجل توطيد بنـاء الـسالم يف الـبالد   تقوم هبا   اليت

 . سُيعقد اجتماع للجنة خالل أسبوع لدراسة اختصاصاهتا وقواعدها اإلجرائية واعتمادها
والحظ أعضاء الوفد أن اللجنة التوجيهية الوطنية هي أداة هامـة يف القيـام بعمـل جلنـة                   - ٣٢

وتشمل املهام الرئيسية للجنة املسامهة يف حتديـد أولويـات بنـاء الـسالم؛              . مليدانبناء السالم يف ا   
وتقييم املشاريع املقدمة للتمويل لـضمان تواؤمهـا مـع أولويـات بنـاء الـسالم يف البلـد؛ وتعميـق               

ومت التأكيــد . املــشاورات مــع خمتلــف اجلهــات املعنيــة املــشاركة يف عمليــة بنــاء الــسالم يف البلــد
باع هنج شامل هو أمر ضروري لعمل اللجنة التوجيهيـة الوطنيـة وفعاليتـها، ال سـيما                 على أن ات  

لــضمان املــشاركة النــشطة للمجتمــع املــدين يف عمليــة اختــاذ اللجنــة لقراراهتــا وحتــسني التــوازن  
ــني ــشاركة  ب ــل وامل ــضمان     . اجلنــسني يف التمثي ــة ل ــالغ األمهي ــرا ب ــشامل أم ــهج ال ــرب هــذا الن وُيعت

 . ل اللجنة والثقة فيهالشفافية يف عم
 

 األحزاب السياسية  
استطلع الوفد آراء خمتلف األحزاب السياسية يف البلد بشأن الوضـع الـسياسي احلـايل،                - ٣٣

واإلعداد لالنتخابات، وأولويات بناء السالم، وما تتوقعه تلك األحـزاب مـن عمليـة جلنـة بنـاء                  
إضــافة إىل احلــزب األفريقــي ) املرفــق الثالــثانظــر (وقابــل الوفــد ممــثلني حلــزيب األقليــة . الــسالم

ــدميقراطي االجتمــاعي املتحــد وحــزب        ــرأس األخــضر واحلــزب ال ــا وال ــق اســتقالل غيني لتحقي
 . التجديد االجتماعي، وهي األحزاب اليت تشكل احلكومة االئتالفية

وركز قادة أحزاب األقلية حـديثهم علـى الوضـع الناشـئ مـن اختـاذ قـرار بـشأن متديـد                       - ٣٤
فـالقرار الـذي    . وشدد قادة أحزاب األقليـة علـى أمهيـة إجيـاد حـل وفقـاً للقـانون                . الية الربملان و

وأكـد قـادة أحـزاب األقليـة بـأن اهلـدوء احلـايل              . أجيز يف الربملان لتمديد واليتهم غري دستوري      
 . عرضة لالهنيار

عـم كـبري    وأكدت أحزاب االئتالف الـيت تـشكل احلكومـة علـى الطـابع امللـح لتلقـي د                  - ٣٥
وأعربت األحـزاب عـن موافقتـها علـى األولويـات الـيت       . لالنتخابات القادمة من اجملتمع الدويل  

وضــعتها احلكومــة، وعلــى وجــه اخلــصوص بــشأن إصــالح القطــاع األمــين، والــشباب، والبنــاء 
ومشلت األولويات األخرى للحكومـة دفـع       . املؤسسي، وإعادة تأهيل اهلياكل األساسية القائمة     

ب املتأخرة والتعليم، واألمن الغذائي، والقطاع الصحي، وإصالح قطـاع اإلدارة العامـة،             الروات
 . والسيطرة على املوارد البحرية، ومشاكل النقل
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وترى أحزاب احلكومة أن مـا قررتـه مـن اختـاذ قـرار يف الربملـان بتمديـد واليتـها حـىت                        - ٣٦
. اســتمرارية العمــل يف الربملــان إجــراء االنتخابــات اجلديــدة هــو أفــضل حــل للمــشكلة ويــوفر    

أحد األحزاب أعرب عن أسفه من أنه مل جتر مشاورات كافية بني األحزاب قبـل طـرح           ولكن
ويف النهاية، فإن على احملكمة العليـا أن تقـرر، إذا مـا نـشأت مـشاكل نتيجـة                   . القرار للتصويت 

 .للقرار الذي اختذه الربملان
 بيـساو مل تـتمكن      - احلكومات السابقة لغينيـا      والحظ أحد أحزاب احلكومة أن مجيع      - ٣٧

من ممارسة سيطرة ورقابة مدنيتني كافيتني على اجليش وقـوات األمـن اللتـان تتـدخالن بطريقـة            
منتظمة يف احلياة السياسية للبلد بسبب اإلرث املتمثل يف دورمها القيادي يف اصـراع مـن أجـل                  

 . يت صدرت من ممثلي اجملتمع املدينوكررت املالحظة ما ورد يف املالحظات ال. التحرير
 

 املؤسسات الوطنية األخرى  
رحب رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية بقـرار رئـيس اجلمهوريـة بتحديـد تـاريخ إجـراء            - ٣٨

.  الـذي سيـصادف هنايـة موسـم األمطـار          ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٦االنتخابات يف يوم    
ــة عــن ا   ــة االنتخابيــة الوطني لقلــق إزاء التــأخر يف بــدء التعــداد الــوطين وحتــديث   وأعربــت اللجن

ــاخبني   ــوطين للن ــسجل ال ــة إىل اســتخدام     . ال ــضطر احلكوم ــأخريات ألن ت ــذه الت ــؤدي ه ــد ت وق
وشــددت اللجنــة . ٢٠٠٥البيانــات املتــوفرة مــن التعــداد األخــري الــذي يرجــع تارخيــه إىل عــام   

 . رع ما ميكناالنتخابية الوطنية على أن من مسؤولية احلكومة التصرف بأس
والحظت اللجنة االنتخابية الوطنية أيضا حدوث تأخريات يف البدء يف برنـامج التربيـة               - ٣٩

وقـد مت اإلعـراب عـن       . الوطنية وهو ما قد يعزى جزئيـا للفجـوة التمويليـة لالنتخابـات عمومـا              
رت شواغل أخرى فيمـا يتعلـق مبتـأخرات الرواتـب الـيت يعـود تارخيهـا إىل االنتخابـات الـيت جـ                      

ومــن املطلــوب أيــضا تنظــيم تعــداد منفــصل ملــواطين   . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ١٩٩٩األعــوام  يف
وجتــــرى .  شــــخص١٤٤ ٠٠٠ بيــــساو املغتــــربني الــــذين يقــــدر عــــددهم حبــــوايل  -غينيــــا 

ــات ــبالد باخلــارج    االنتخاب ــصليات ال ــق قن ــربني عــن طري ــسائل   . ملغت ــاجل تلــك امل ــتعني أن تع وي
 .سبيل األولوية على
فــد علــى حاجــة اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة ألن تطلــب رمسيــا، ويف الوقــت   وشــدد الو - ٤٠

 .املناسب، مشاركة مراقبني دوليني مبا أن موعد االنتخابات قد حتدد
ي، رئـيس أركـان اجلـيش، الـذي أكـد           يـ تـاغمي نـا وا    اجلنرال  وعقد الوفد اجتماعا مع      - ٤١

أن تقـود للـسالم     أعـرب عـن أملـه يف         الـيت    صالح القطاع األمـين    إل التزام اجليش خبطة احلكومة   
سري يف املــسار الــصحيح، يــوأكــد ثقتــه يف أن البلــد . املــستدام يف البلــد مث إىل التنميــة فيمــا بعــد
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والــدليل علــى ذلــك هــو األعــداد املتزايــدة لألجانــب الــذين يــزورون الــبالد، ممــا يــبني اســتعادة  
الـضوء علـى    أن يـسلط     للجيش   اخرجري مؤ أالتعداد الذي   من شأن   و. هاجملتمع الدويل لثقته في   
تاغمي علـى احلاجـة لكفالـة اإلصـالح املتـسم بالكرامـة،          اجلنرال  وأكد  . احلجم الفعلي للجيش  

اإلصـــالح املتـــسم ”ويـــستخدم مـــصطلح . علـــى النقـــيض ممـــا حـــدث يف احملـــاوالت الـــسابقة 
سرحني، والـيت  للجنـود املتقاعـدين أو املـ   كافيـة   ماليـة   ماديـة و   ليشري إىل تـوفري فوائـد        “بالكرامة
 .التسريحلن يذهب اجلنود إىل أوطاهنم أو ينفذوا عملية  بدوهنا
الـدور املنـوط    يقـوم ب  ن اجليش مل يكن يف وضع ميكنه من أن          أل تاغميأسف اجلنرال   و - ٤٢
اخنفاضـا  فقـد شـهد اجلـيش خـالل العـشرين سـنة املاضـية               . د يف احملافظة على الـسالم يف البلـ        به

فلم يكـن اجلـيش قـادرا علـى املـسامهة يف            . املناسبةاملعدات  نية مع انعدام    يف كفاءته امله  تدرجييا  
 لتــهريب املخــدرات واألشــكال األخــرى مــن اجلرميــة يف مكافحتــه أو يف محايتــهد أو  البلــتنميــة

ذلــك، عــزم اجلــيش علــى مواصــلة اخلــضوع للــسلطة  ولكنــه أكــد، رغــم. املنظمــة عــرب الوطنيــة
 .يف املعترك السياسياملدنية ورفض أي حماولة للتدخل 

 
 رئيس الوزراء  

 بيـساو، والـذي     - شكر الوفد رئيس الوزراء علـى الـدعم الـذي قدمتـه حكومـة غينيـا                - ٤٣
وأكد أعضاء الوفد أن الزيارة مكنتـهم مـن أن          . دشخصيا، للوفد منذ وصوله إىل البل     قدمه هو   

يف اجلهات املعنيـة    ديد من   د بطريقة أفضل ومنحتهم الفرصة ملشاركة الع      ليتفهموا الوضع يف الب   
وقد أمثرت تلك املناقـشات أيـضا       .  بيساو - حتديد التحديات اليت تواجه حكومة وشعب غينيا      

 وتقـدمي الـدعم   ،إصـالحات القطـاع األمـين   ال سيما عن أراء هامة بشأن أولويات بناء السالم،   
ة وموثوقــة، طاقــة كافيــ وتــوفري إمــدادات ،مــن أجــل تعزيــز القــدرات املؤســسية لقطــاع العــدل 

 . املخدراتاالجتار ب ومكافحة ،وإصالحات القطاع العام
، واملتـوفر للبلـدان     صندوق بنـاء الـسالم    ومت توضيح أن الدعم املايل من النافذة األوىل لـ          - ٤٤

 الـشرحية األوىل  ىُتْعطـ : املوضوعة علـى جـدول أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم، سـيقدم يف شـرحيتني            
 الشرحية الثانية بعـد اعتمـاد        قدمتها احلكومة بالفعل، وُتْعطى     اليت “السريعة املردود ”للمشاريع  

 . بيساو -اإلطار اإلستراتيجي لبناء السالم مع غينيا 
وأكد األعـضاء أن جلنـة بنـاء الـسالم ملتزمـة بـدعم جهـود بنـاء الـسالم الـيت تقـوم هبـا                           - ٤٥

د، قرار الـسياسي يف البلـ  تعزيز االسـت وسيعتمد جناح تلك اجلهود بدرجة حامسة على   . احلكومة
 ، والتــرويج للــشراكة الدوليــة دعمــا للجهــود الوطنيــة،وتــشجيع امللكيــة الوطنيــة لعمليــة التنميــة

ــع    او ــة تــشاورية شــاملة تــسمح جلمي ــاع عملي ــسية تب ــة الرئي  باملــشاركة يف وضــع  اجلهــات املعني



PBC/2/GNB/7  
 

08-34055 19 
 

املـشاركة بـني    م  سـتنظ سـتراتيجية   ن هـذه اال   أوشـرح الوفـد بـ     . متكاملة لبناء السالم   ستراتيجيةا
 . بيساو وجلنة بناء السالم-حكومة غينيا 

 بنـاء  جلنـة  وفـد  زيـارة  علـى  كـربى  أمهية تعلق احلكومة إن قال الوزراء، رئيس رد ويف - ٤٦
 تــشمل الــيت الــسالم بنـاء  جمــال يف البلــد أولويـات  علــى الــضوءرئــيس الـوزراء   وســلط .الـسالم 
 باملخـدرات،  االجتـار  ومكافحـة  ،نزيهـة و حرة تانتخابا وتنظيم السياسي، باالستقرار النهوض
 إمــدادات وزيــادة ،العــام القطــاع إصــالحات ومتابعــة األمــين، القطــاع يف إصــالحات وإجــراء
 سـبيل  يف الـدويل  املـستوى  علـى  والـشراكة  الدعم على باعتمادها دراية على واحلكومة .الطاقة
البالغـة   احلاجـة  الـسالم  بنـاء  نـة جل مع العمل قرار وعكس .األولويات تلك يف كبري تقدم حتقيق
 .اإلمنائية جهودهايف  بيساو - غينيا مساعدة أجل من الدولية الشراكات حشد إىل
 وحـذر  .اجملاالت من كثري يف الدويل للدعم احلكومة احتياج إىل الوزراء رئيس وأشار - ٤٧

 ماليـة  ساعدةمـ  دون املقبلـة  االنتخابـات  متويـل  مـن  تـتمكن  لـن  ةاحلكومـ  أن مـن رئيس الـوزراء   
ــة ــاه واســترعى .خارجي ــة احلكومــة أن إىل أيــضاً االنتب ــأخرات مدين  إىل تنقــسم الرواتــب يف مبت
 القطــاع يف آخــرين وعــاملني واجلــيش االنتخابيــة اللجنــة مــوظفي رواتــب :هــي فئــات، ثــالث
ــام ــن .الع ــك ســداد شــأن وم ــأخرات تل ــسهم أن املت ــصورة ي ــن احلــد يف كــبرية ب ــوترات م  الت

 حتــسني مــن الــرغم علــى ،أنــه علــى وشــدد .ةالوطنيــاملــصاحلة  وتعزيــز الــسياسيةو االجتماعيــة
 كافيــة غــري ظــلت احلكومــةإيــرادات  فــإن كــبري، بــشكل املــايل للوضــع املــايل االســتقرار برنــامج
 الــدويل، الــدعم إىل ماســة حاجــةهنــاك  الظــروف تلــك ويف .املتكــررة العامــة النفقــات لتغطيــة
 .املسعى ذلك حتقيق على السالم بناء جلنة مع لعملا يساعد أن يف أمله عن وأعرب

 
 الرئيس

 إىل الــسالم بنــاء للجنــة املــستوى الرفيــع الوفــد زيــارة عــن رضــاه عــن الــرئيس أعــرب - ٤٨
 تبعــاتمباشــرة  تــشاهد أن مــن الوفــود تــتمكن أن أمهيــة علــىالــرئيس  وشــدد .بيــساو - غينيــا

 إعـادة  يف حاليـاً  البلـد تواجـه    الـيت  والتحـديات  ١٩٩٩-١٩٩٨ فتـرة  خـالل  دار الذيالصراع  
 قبــل عليــه كانــت مــا أضــعاف ١٠ حاليــاً البلــد احتياجــاتوتبلــغ  .عليــه واحلفــاظ الــسالم بنــاء

 اإلسـهام  علـى  املاضـي  يف البلد دأب حني ويف .١٩٩٩-١٩٩٨ فترة خالل دار الذيالصراع  
 مـن  لـدعم ا يطلـب  أضـحى  إذ ،اآلن تـدهورت  مكانتـه  فـإن  الـسالم،  حفـظ  عمليات يف بنشاط
 .نتخاباتاال لعقد حىت الدويل اجملتمع
 خيبـة  مبثابـة  ٢٠٠٦ عـام  جنيـف  يف ُعِقـدت  الـيت  املـستدرة  املائـدة  اجتماعـات  وكانت - ٤٩
 املتعلقـة  املشاكل واستمرت .القليل إال منها ُينفَّذ مل أنه إال كثرية وعودفقد أعلنت    .للبلد أمل
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 غـري  واهلجـرة  باملخدرات االجتارمثل  و .اجلوي جملالوا اإلقليمية واحلدود الثكنات على بالرقابة
 .معها التعامل البلد علىمشكلتني إضافيتني تعني  القانونية

 تـشرين  ١٦ هـو ( الربملانيـة  االنتخابـات  إلجـراء  تـاريخ  حتديد أمهية على الرئيس وشدد - ٥٠
 لـن  إنـه  الـرئيس ال  قـ  الربملـان،  والية هناية أبريل/نيسان ٢١ يوم شكّل حني ويف ).نوفمرب/الثاين
 .احلكومة يقيل لن أنه كما الدائمة، التقنية اللجان يف عمله سيواصل الذي الربملان حيل
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 الثالث املرفق
 بيساو - غينيا يف السالم بناء جلنة بعثة برنامج  

 
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١-٦

 أبريل/ نيسان٦األحد، 
 الوصول إىل بيساو  

 فينيتقدمي إحاطة موجزة للصح يعقبه
 

 أبريل/ نيسان٧االثنني، 
 لربنــامج األمــم ة املقيمــةاجتمــاع مــع ممثــل األمــني العــام، شــوال أومــورجيي، واملمثلــ  ٣٠/٨-٠٠/٨

  ماتسااوزيبيي لألمم املتحدة، جة املقيمةاملنسق/املتحدة اإلمنائي
ريـق األمـم    بيساو وف  - اجتماع مع مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا          ٠٠/١٠-٣٠/٨

 املتحدة القطري
 ، ووزيــر العــدل، ووزيــر الداخليــة،وزيــر الــدفاع(اجتمــاع مــع مــسؤويل احلكومــة   ٣٠/١٣-٣٠/١١

ــر  ــصادي،صـــالح اإلداراإلووزيـ ــر االقتـ ــة، ووزيـ ــر املاليـ ــضامن ، ووزيـ ــر التـ  ووزيـ
 ، ووزيــر الثقافــة والــشباب والرياضــة، ووزيــر التعلــيم، ووزيــر الــصحة،االجتمــاعي

 ) ووزير الدولة للتعاون الدويل،احملاربني القدامىووزير شؤون 
 الغداءفترة  ٠٠/١٥-٣٠/١٣
 اجتماع مع البعثات الدبلوماسية ٣٠/١٦-٠٠/١٥
 بنــاء الــسالمإىل وفــد جلنــة ) الــرئيس احمللــي لالحتــاد األورويب(فرنــسا تقدمــه عــرض  ٠٠/١٨-٤٥/١٦

 لتابعة لالحتاد األورويب بشأن البعثة األوروبية املعنية بسياسات األمن والدفاع ا
 مراسم أداء اليمني: اللجنة التوجيهية الوطنية ٠٠/٢٠-٠٠/١٩
 

 أبريل/ نيسان٨الثالثاء، 
 زيارة إىل مشروع األعمال املتعلقة باأللغام، بيساو ٣٠/٩-٣٠/٨
 إحدى اجلماعات النسائية، بيساوتنفذه ىل مشروع زراعي إزيارة  ٠٠/١١-٠٠/١٠
 ة إىل حمطة للطاقة الكهربائية، بيساو زيار ٤٥/١١-١٥/١١
 زيارة إىل ميناء بيساو  ٤٥/١٢-٠٠/١٢
 )واجتماع مع وزير املالية(غداء فترة ال ٣٠/١٤-٠٠/١٣
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 اجتماع مع وزير الدفاع ووزير العدل  ١٥/١٦-٣٠/١٤
 زيارة إىل مكاتب اللجنة االنتخابية الوطنية ٤٠/١٧-٣٠/١٦
 ع املديناجتماع مع اجملتم ١٥/٢٠-٥٠/١٧
 

 أبريل/ نيسان٩األربعاء، 
االحتـاد  حزبـا  (مقاعـد يف الربملـان   تـشغل  الـسياسية الـيت   األقليـة  اجتماع مع أحـزاب      ٣٠/٨-٠٠/٨

 ) االنتخايب، والتحالف الشعيب املتحد
  احلزب الدميقراطي االجتماعي املتحدزعيماجتماع مع  ٠٠/٩-٣٥/٨
 الجتماعياجتماع مع زعيم حزب التجديد ا ٣٠/٩-٠٥/٩
 اجتماع مع زعيم احلزب األفريقي لتحقيق استقالل غينيا والرأس األخضر  ٠٠/١٠-٣٥/٩
  وايياجتماع مع رئيس األركان العامة للقوات املسلحة، اجلنرال تاغمي نا ٣٠/١١-٠٠/١١
 زيارة إىل الثكنات العسكرية لبيساو ٣٠/١٢-٣٠/١١
ــارة إىل  ٠٠/١٣-٤٥/١٢ ــرزي ــشرطة القــ /مق ــساو ضائية ســجن ال ــشرطة   يف بي ــدير ال ــع م واجتمــاع م

 القضائية
 الغداءفترة  ٠٠/١٤-٠٠/١٣
 زيارة إىل مشروع لتصنيع جوز الكاجو يف بيساو ٤٥/١٥-١٥/١٤
 املغادرة إىل بورتو دي ساو فيسينيت وكانتشونغو ٤٥/١٥
  بوالزيارة إىل أحد اجلسور والوحدة الطبية بكلية: بورتو دي ساو فيسينيت ٤٥/١٦-١٥/١٦
ــشونغو ٣٠/١٨-١٥/١٧ ــدة مـــشاريع   : كانتـ ــارة إىل عـ ــشفى وقـــرى    (زيـ ــسكرية ومستـ ــات عـ ثكنـ

 ) األطفال إنقاذ
 املغادرة إىل بيساو  ٤٥/١٨
 

 أبريل/نيسان ١٠اخلميس، 
 زيارة ليوم كامل: تشي وغابو وبافاتا - املغادرة إىل تشي ٠٠/٨
 تشي - زيارة تفقدية إىل معرب تشي ٠٠/١٢-٣٠/١١
 لربنـامج األمـم املتحـدة     ة املقيمـ  ةشارك يف استضافته ممثل األمني العـام واملمثلـ        يغداء   ٠٠/١٦-٣٠/١٤

  لألمم املتحدةة املقيمةاملنسق/اإلمنائي
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 املغادرة إىل بيساو ١٠/١٦
 لطاقة مع املمثلني احلكوميني والشركاءبشأن ااجتماع  ٠٠/١٩-١٥/١٨
  دافا كايبعشاء يستضيفه رئيس الوزراء مارتينو ٣٠/٢٠
 

 أبريل/ نيسان١١اجلمعة، 
اجتمـــاع مـــع وزيـــرة الـــصحة، كارميليتـــا بـــايرس ومـــديرة الـــشرطة القـــضائية،         ٤٥/٨-٠٠/٨

 باربوزا وسيندال
 ) ةيغرفة التجارال(اجتماع مع القطاع اخلاص  ٢٠/٩-٥٠/٨
 خلارجية اجتماع مع اللجنة التوجيهية الوطنية، يعقبه اجتماع مع وزير الشؤون ا ٠٠/١٠-٣٠/٩
 اجتماع مع رئيس الوزراء ٤٥/١٠-١٥/١٠
 اجتماع مع رئيس الربملان، فرانسيسكو بينانيت  ٣٠/١١-٠٠/١١
 اجتماع مع رئيس اجلمهورية، اجلنرال خواو برناردو فيريا ٤٥/١٣-٣٠/١٢

 مؤمتر صحفي ٠٠/١٥-٣٠/١٤
 لربنـامج األمـم     ة املقيمـ  ةلـ جلسة الستخالص املعلومات مع ممثـل األمـني العـام واملمث           ٣٠/١٥-٠٠/١٥

  لألمم املتحدةة املقيمةاملنسق/املتحدة اإلمنائي
 املغادرة ٥٥/١٥
 



PBC/2/GNB/7
 

24 08-34055 
 

 الرابع املرفق
 الوفد أعضاء  
 السالم بناء جلنة وفد  

ــا ــويزا ماري ــوّتي، .ر ل ــة في ــسة الدائمــة، املمثل ــشكيلة رئي ــا ت ــساو - غيني ــة بي ــة التابع ــاء للجن  بن
 )الربازيل( السالم
 )بيساو - غينيا( الدائم املمثل برال،كا ألفريدو
 )لكسمربغ( الدائم املمثل هوشيه، مارك - جان
 )الربتغال( الدائم املمثل سالغويرو، غويرا مانويل خواو
 )التشيكية اجلمهورية( الدائم املمثل بالوش، مارتني
 )غامبيا( الدائم املمثل نائب جارا، بابا تاماسا
 )اليابان( السفري كوديرا، جريو
 )نيجرييا(املؤقت  باألعمال والقائم الوزير أكينديل، لورنس
 )أنغوال( مستشار وزير أنطونيو، تييت
 )شيلي( مستشار كانيلو، تاغلي أليخاندرو يهخخور
 )فاسو بوركينا( ثان مستشار كوين، إبسن سيفانا

 )الربازيل( أول سكرتري نينا، أليكساندر
 )الدويل البنك( الصراعات االجتماعية، ةالتنمي يف أقدم أخصائي كورودا، كازوهيدي
 السالم بناء دعم مكتب رئيس ونائب ستراتيجيالا التخطيط مدير أوتوبو، إلوهو إجيفيوم
  )السالم بناء دعم مكتب( السياسية للشؤون موظف لمينغر،ِه فيليب

 
 ممثلون إضافيون موجودون يف البلد

  بيساو - غينيا لدى الربازيل سفري كادري، ريالدوخ خورخيه
 بيساو - غينيا لدى الروسي االحتاد سفري بيتوخوف، فالدميري
 )األوروبية املفوضية( بالنيابة الوفد رئيس رت،راوِ كارل

 )الربتغال(املؤقت  باألعمال القائم سيلفا، فريديريكو
 )إسبانيا( السفارة  أمينةتوكينو، هبارتولومي خيمينا
 )الصني( ملحق فنغ،شوي 

 )األوروبية املفوضية( نبانِس كارولني
 )الدويل البنك( اتصال موظفة برييرا، ماريا كارمن


