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 بيـساو وعـن أنـشطة مكتـب األمـم      -تقرير األمني العام عن التطورات يف غينيـا          
 املتحدة لدعم بناء السالم يف ذلك البلد

 
 مقدمة -أوال  

، الــيت )١٩٩٩ (١٢٣٣ مــن قــرار جملــس األمــن ١٤يقــدم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة  - ١
 بيساو وعلى أنـشطة مكتـب   -يا  أن أطلعه بانتظام على التطورات يف غين   طلب فيها اجمللس إيلّ   

 وطلــب إيلّ.  بيــساو وأن أقــدم لــه تقريــرا عنــهما-األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف غينيــا 
ــرة    ــا يف الفق ــراره  ١١اجمللــس الحق ــن ق ــا كــل    ) ٢٠٠٤ (١٥٨٠ م ــرا خطي ــه تقري ــدم إلي أن أق

 .أشهر ثالثة
 (S/2008/181)ري األخـري    ويغطي هذا التقرير التطورات اليت حدثت يف البلد منذ تقري          - ٢

؛ ويقـدم علـى وجـه اخلـصوص تفاصـيل عـن مجلـة أمـور، منـها          ٢٠٠٨مارس /آذار ١٧املؤرخ  
 االقتـصادية   -التقدم احملرز واملعوقات، خبصوص احلالـة الـسياسية واألمنيـة واحلالـة االجتماعيـة               

 .وحالة حقوق اإلنسان يف ذلك البلد
 

 التطورات السياسية -ثانيا  
ت الفترة املشمولة هبذا التقرير توترات سياسية ومؤسسية بني الـرئيس خـواو             لقد شهد  - ٣

وقد نشأت التوترات عن اخلالف بشأن والية اجلمعيـة         . برناردو فيريا واجلمعية الشعبية الوطنية    
ــة الــيت كــان ُيتوقــع أن تنتــهي يف     مــن الدســتور  ٧٩فاملــادة . ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢١الوطني

مدهتا أربع سنوات للجمعية الوطنية تبدأ من وقت اإلعـالن عـن نتـائج           الوطين تنص على والية     
االنتخابات التشريعية، يف حـني حيـدد القـانون االنتخـايب أن تـاريخ االنتخابـات هـو الفتـرة مـن                    

نوفمرب من السنة الـيت تنتـهي فيهـا واليـة اهليئـة             / تشرين الثاين  ٢٥أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٣
 أكتــــوبر/ تـــشرين األول ٢٣يــــت االنتخابـــات يف الفتــــرة مـــا بــــني   وإذا مـــا أجر . التـــشريعية 
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، ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ٢١نوفمرب اليت تلي هناية والية اجلمعية الوطنيـة يف         / تشرين الثاين  ٢٥و  
 .سينشأ فراغ مؤسسي تزيد مدته على ستة أشهر بني هناية الوالية وموعد إجراء االنتخابات

ــة الو   - ٤ ــام اجلمعي ــة يف ويف كلمــة ألقيــت أم ــرئيس  ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٥طني ، ذكــر ال
 ســـتنتهي يف ٢٠٠٨-٢٠٠٤فـــيريا، بـــني مجلـــة أمـــور، أن واليـــة اهليئـــة التـــشريعية للفتـــرة        

ــسان ٢١ ــل /ني ــا  ، ٢٠٠٨أبري ــا لدســتور غيني ــساو-وفق ــوم، صــدر مرســوم   .  بي ويف نفــس الي
وردا . ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦رئاســي يعلــن أن االنتخابــات التــشريعية ســتجرى يف 

، ٢٠٠٨مـارس  / آذار٢٧على ذلك، عقدت اجلمعية الوطنيـة جلـسة إلجـراء نقـاش عاجـل يف             
 صـوتا   ٦٥، بأغلبيـة    PL/2008/3بناء على طلب حزب التجديد االجتماعي، واعتمـدت القـرار           

مقابل صوتني معارضني، مع امتناع ثالثة أعضاء عن التصويت، لتمديد والية اجلمعيـة الوطنيـة         
 .الن عن نتائج االنتخابات التشريعية املقبلةحىت وقت اإلع

وخالل النقاش، استشهد مؤيدو القرار بالئحة داخلية للجمعية الوطنية تـنص علـى أن               - ٥
واليـــة الربملـــانيني تبـــدأ مـــع أول دورة عقـــب االنتخابـــات وتنتـــهي بعـــد اإلعـــالن عـــن نتـــائج  

ــة  ــات التالي ــري   . االنتخاب ــاده غ ــرار أن اعتم ــوى   ورأى املعارضــون للق ــسوا الفت ــتوري والتم  دس
وشكك كـذلك يف طابعـه القـانوين الـرئيس فـيريا وغـريه مـن                . القانونية من حمكمة العدل العليا    

األطراف الفاعلة السياسية الوطنية حيث رأوا أنه غري قانوين، مبا أنه اُعتمد بدون أغلبية الثلـثني                
وافقـة الـرئيس، ممـا يعـد     اإللزاميـة وكـان سيوضـع موضـع التطبيـق فـورا بـدون احلـصول علـى م         

وقـدمت جمموعـة مـن الربملـانيني الحقـا،          . اغتصابا لسلطاته الدستورية يف جمال إصدار القـوانني       
أبريـــل، طلبـــا إىل احملكمـــة العليـــا، للحـــصول علـــى فتـــوى قانونيـــة بــــشأن         / نيـــسان ١٤يف 

 .القرار دستورية
ة مــع أعــضاء  ويف أعقــاب اعتمــاد القــرار، أجــرى الــرئيس فــيريا مــشاورات مــستقل        - ٦

األحــزاب الــسياسية الربملانيــة ومــن بينــهم رئــيس الــوزراء ورئــيس اجلمعيــة الوطنيــة، تالهــا يف     
 .أبريل اجتماع جمللس الدولة، بغرض التوصل إىل حل توافقي/نيسان ١٥
قـانون  أبريل، أثناء دورة استثنائية للجمعية الوطنية، اعتمـد األعـضاء ال          / نيسان ١٦ويف   - ٧
ــة إىل مــا بعــد    ١/٢٠٠٨ رقــم ســتثنائياالايل نتقــاالدســتوري ال ــة الوطني ــة اجلمعي ــد والي  لتمدي

 إىل حني اإلعـالن عـن نتـائج االنتخابـات التـشريعية املقبلـة، علـى أن                  ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٢١
 أصــوات ٧ صــوتا مقابــل ٦٨وقــد أقــر القــانون بأغلبيــة . يوضــع موضــع التنفيــذ فــور إصــداره 

وعقــب مواجهــة سياســية تتــسم بــالتوتر بــني  . صويت أعــضاء عــن التــ٦معارضــة، مــع امتنــاع 
وبـذلك تـسىن   . أبريـل / نيـسان ١٨الرئيس واجلمعية الوطنية، أصـدر الـرئيس الحقـا القـانون يف            

تفادي أزمة سياسية ومؤسسية مؤقتا، ولكن اسـتمر إبـداء القلـق مـن جانـب أحـزاب املعارضـة            
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وقَّــع علــى القــانون حتــت ضــغط وأفـراد مــن اجملتمــع املــدين، حيــث كــانوا يعتقــدون أن الــرئيس  
ويف . ونـــددوا بتـــدخل القـــوات املـــسلحة املتواصـــل يف أمـــور الـــسياسة  . املؤســـسة العـــسكرية

القـــانون أبريـــل، قـــدم الربملـــانيون طلبـــا إىل احملكمـــة العليـــا لتـــصدر فتـــوى بـــشأن /نيـــسان ٢٨
ــايل االســتثنائي   ــار١٧ويف . الدســتوري االنتق ــش   / أي ــا أن م ــة العلي ــايو، أكــدت احملكم اورات م

قانونية بشأن املـسألة كانـت جاريـة مـع عـدد مـن األطـراف، مـن بينـهم املـدعي العـام ورئـيس                        
 .اجلمعية الوطنية

أبريل أيـضا وقّـع الـرئيس قـانون العفـو، الـذي يعفـي مـن املقاضـاة كـل                     / نيسان ١٨يف   - ٨
قـوق  ، بينما يعيد أيـضا احل ٢٠٠٤ عسكرية قبل عام     -أولئك الذين تورطوا يف جرائم سياسية       

وإضـافة إىل ذلـك،     . السياسية واملدنية إىل أولئك الذين كانوا قد فقدوها نتيجة ألزمات سابقة          
يضفي القانون طابعا رمسيا على إنـشاء جلنـة املـصاحلة الوطنيـة، الـيت تـضطلع جبملـة مهـام منـها                       
ــة مــن جــراء       ــدوا خــسائر مادي تقــدمي تعــويض مــايل ألولئــك الــذين تعرضــوا إلصــابات أو تكب

وعـالوة علـى ذلـك، يأخـذ القـانون يف احلـسبان مـذكرة         .  عـسكرية سـابقة    - سياسـية    نزاعات
 الصادر عن اجلمعيـة     ANP/2004/12 والقرار   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٠التفاهم املؤرخة   

الـذي دعـا اجمللـس مبوجبـه الـسلطات          ) ٢٠٠٤ (١٥٨٠الوطنية، فضال عن قـرار جملـس األمـن          
 . العدل واإلفالت من العقابإىل أن تأخذ يف احلسبان مسأليت

وعقب إعالن الرئيس فيريا عن تاريخ االنتخابات التشريعية وعـرض احلكومـة امليزانيـة               - ٩
فعـالوة علـى   . ، أمـست تعبئـة املـوارد املاليـة حتـديا كـبريا      ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٣١االنتخابية يف   

 ماليـني   ٤مـة، الـيت تنـاهز       التكاليف االنتخابية التشغيلية، تشمل امليزانيـة تكـاليف سـيادة احلكو          
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وتتألف مـن متـأخرات مـستحقة عـن انتخابـات سـابقة                  

ــدرها  ــدره    ١ ٥١٣ ٠٣٥ق ــغ ق ــات املتحــدة، ومبل  ١ ٨١٥ ١٨٥ دوالرا مــن دوالرات الوالي
 ٥٠٠ ٠٠٠دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة لرواتب موظفي االنتخابـات، ومبلـغ قـدره          

أبريــل / نيــسان٢٩ويف . الر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة لتــسجيل النــاخبني يف الــشتاتدو
، وقَّع كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية األوروبية اتفاقية تتعلـق مبـسامهة          ٢٠٠٨

. ٢٠٠٨ يـورو يف متويـل االنتخابـات التـشريعية لعـام           ٦٠٠ ٠٠٠االحتاد األورويب مببلـغ قـدره       
نـت تلـك األمـوال أول مـسامهة مـن اجلهـات املاحنـة يف الـصندوق االسـتئماين املـشترك                      وقد كا 

الــذي يــديره برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وســاهم الربنــامج اإلمنــائي هــو نفــسه مببلــغ قــدره 
 وســـامهت احلكومـــة أيـــضا مبـــا يعـــادل .  دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة٦٠٠ ٠٠٠
 الواليـات املتحـدة لتـسديد املتـأخرات األكثـر إحلاحـا النامجـة                دوالر من دوالرات   ٣٥٦ ٠٠٠

وتعهـدت الربتغـال بتقـدمي مـسامهات عينيـة لتغطيـة تكـاليف تـسجيل         . عن االنتخابات الـسابقة   
يونيه، أبلغ حممد ابن مشباس، رئـيس جلنـة اجلماعـة           / حزيران ٥ويف  . الناخبني وعملية التصويت  
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، ممثلــي بــأن تلــك اجلماعــة ستــساهم مببلــغ قــدره  )ساإلكــوا(االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا 
أبريـل،  /ويف نيـسان  .  دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة مـن أجـل االنتخابـات            ٥٠٠ ٠٠٠

وافقُت علـى صـفقة ماليـة مـن صـندوق بنـاء الـسالم مـن أجـل أربعـة مـن املـشاريع ذات األثـر                            
ــسجيل ا       ــة ت ــدعم االنتخــايب لتغطي ــق بال ــشروع يتعل ــها م ــسريع، من ــة   ال ــة املدني ــاخبني والتربي لن

 دوالرا مـن دوالرات الواليـات       ١ ٣٨١ ٨٨٩وخيصص له يف إطـار هـذه الـصفقة مبلـغ قـدره              
ــيت ُجمعــت حــىت اآلن     . املتحــدة ــوارد ال ــغ إمجــايل امل ــن دوالرات ٣ ٢٩٧ ٨٨٩وبل  دوالرا م

 دوالرات مــن دوالرات ٥ ٢٦٦ ٢٠٩الواليــات املتحــدة، ممــا خيلــف عجــزا يف امليزانيــة قــدره 
 . الواليات املتحدة

وعلى إثر قرار احلكومة استخدام الـسمات البيولوجيـة يف عمليـة تـسجيل النـاخبني يف                  - ١٠
، عرض برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ميزانيـة           ٢٠٠٨االنتخابات التشريعية اليت ستجري عام      

ا يفـوق    دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة، وهو م       ١٥ ٦٠٥ ٦٦٨انتخابية منقحة قدرها    
 دوالرا مـن دوالرات الواليـات املتحـدة املرصـودة           ٨ ٥٦٤ ٠٩٨بكثري امليزانية األصلية البالغة     

، اجتماعـا   ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٩وعقد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الحقـا، يف         . لالنتخابات
 اسـتخدام    بيساو ملناقشة الدعم االنتخـايب، وال سـيما خيـار          -للجهات املاحنة الرئيسية يف غينيا      

ــة      ــاهظ التكلفــة للغاي ــه ب ــاخبني الــذي تــبني أن ــة تــسجيل الن ــة يف عملي ويف . الــسمات البيولوجي
مايو، التقـى ممثلـي، مـع املمثـل املقـيم لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وممثـل اجلماعـة                       /أيار ٢٠

لزمنيـة واملاليـة،    األوروبية، برئيس الوزراء مارتينهو نـدافا كـايب ليبلغـاه بأنـه بـالنظر إىل القيـود ا                 
يعد خيار استخدام السمات البيولوجية يف التسجيل قابال للتطبيـق إذا مـا أريـد اإلبقـاء علـى             مل

ويف . ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٦تاريخ إجراء االنتخابات الذي أعلنه الرئيس فيريا وهو         
عـادت النظـر يف   يونيه، أوضح رئيس الوزراء كايب أثناء مؤمتر صحفي أن احلكومة أ   / حزيران ٥

قرارهــا األصــلي الــذي يقــضي باســتخدام تكنولوجيــا الــسمات البيولوجيــة يف عمليــة تــسجيل    
ــة يف انتخابــات عــام       ــاخبني بطريقــة يدوي ــاخبني، ومــن مث فقــد قــررت تــسجيل الن . ٢٠٠٨الن

ــاين    ــه يف أن يتــسىن يف كــانون الث ــاير /وأعــرب عــن أمل ــدء التحــضريات الســتخدام  ٢٠٠٩ين  ب
جيــة يف عمليــة تــسجيل النــاخبني يف االنتخابــات الرئاســية املقــررة إجراؤهــا يف  الــسمات البيولو

، سيوفد برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي إىل البلـد فريقـا            ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران  .٢٠١٠عام  
من املستشارين االنتخـابيني يف جمـال إدارة االنتخابـات والتربيـة املدنيـة واللوجـستيات، بغـرض                  

 .نتخابية الوطنيةدعم اهلياكل اال
، واصـــل برنـــامج احلـــوار ٢٠٠٨مـــايو /مـــارس إىل أيـــار/ويف خـــالل الفتـــرة مـــن آذار - ١١

 وهـو برنـامج     --التشاركي الذي يقوده املعهد الوطين للدراسات والبحوث ومنظمة أنتربيس          
 حبوثه بـشأن األسـباب اجلذريـة النعـدام االسـتقرار االجتمـاعي والـسياسي يف              -صوت السالم   
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وواصــل .  دائــرة انتخابيــة٣٨مــن خــالل مــشاورات علــى مــستوى القواعــد الــشعبية يف   البلــد 
الربنــامج جهــوده التعاونيــة مــع الرابطــات االقتــصادية األهليــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة،          

وكانـت  . واحملطات اإلذاعية األهلية، بغرض تعزيز املنـابر اإلقليميـة للحـوار يف كـل أحنـاء البلـد                 
 أثناء املناقشات احمللية هي تصاعد انعدام األمن والعنف نظرا لتعسف هياكـل             املواضيع املتكررة 

الدولة احمللية أو غياهبا؛ وسوء اإلدارة، الذي قوض الثقـة يف مؤسـسات الدولـة؛ ونظـام العدالـة                   
املختل وتطبيق أشكال تقليدية للعدالة، وهي عدالـة ال تكـون يف كـثري مـن األحيـان متفقـة مـع           

ة؛ وزيادة نسبة الفقر يف أوساط قطاعات واسعة مـن الـسكان بـسبب سـوء إدارة                 املعايري الدولي 
 .املوارد الطبيعية؛ وتفاقم الصراعات احمللية نتيجة للبطالة وتفشي الفقر

وأثناء الفترة املشمولة هبـذا التقريـر، أعـد مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء الـسالم يف                - ١٢
كــز علــى املــصاحلة والقــضايا اجلنــسانية واالنتخابــات       برناجمــا إذاعيــا ير ١٣ بيــساو -غينيــا 

، جــرى بــث سلــسلة مــن الــربامج  ٢٠٠٨يونيــه /ويف حزيــران. ومكافحــة االجتــار باملخــدرات 
وعلــــى مــــشاركة املــــرأة يف ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اإلذاعيــــة، تركــــز علــــى قــــرار جملــــس األمــــن 

 .االنتخابية العملية
ام هايــل منكريــوس، األمــني العــام  ، قــ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٨ إىل ١٦ويف الفتــرة مــن  - ١٣

.  بيـساو يف سـياق بعثـة عمـل إىل غـرب أفريقيـا      -املساعد لشؤون الـسياسية، بزيـارة إىل غينيـا         
وقد التقى بالرئيس ووزير اخلارجية ورئيس اللجنة االنتخابيـة الوطنيـة ورئـيس أركـان القـوات                 

ورات علـى اجلهـود اجلاريـة    وركـزت املناقـشات واملـشا   . املسلحة وممثلي منظومة األمم املتحدة    
ــا يف ذلـــك التحـــضريات     ــتقرار، مبـ ــة وشـــركاؤها لتوطيـــد الـــسالم واالسـ الـــيت تبـــذهلا احلكومـ

 بيـساو، وإصـالح قطـاع       -لالنتخابات التـشريعية القادمـة، والتـزام جلنـة بنـاء الـسالم يف غينيـا                 
العــام املــساعد وأقــر األمــني . األمــن والــدفاع، ومكافحــة االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة 

بالتحــديات الــيت تواجــه احلكومــة وشــركاءها، وال ســيما احلاجــة إىل تعزيــز قــدرة املؤســسات   
الدميقراطية للدولة؛ وإحلاحية معاجلة انعدام األمن الغذائي وغـري ذلـك مـن احتياجـات الـسكان           

ية ذات  االجتماعية واالقتصادية؛ وهتيئة بيئة متكينية وظـروف مالئمـة إلجـراء انتخابـات تـشريع              
وقـد تعهـد بزيـادة الـدعم املقـدم      . ٢٠٠٨نـوفمرب   /مصداقية وتتـسم بالـشفافية يف تـشرين الثـاين         

ــا        ــدعوة يف غيني ــم املتحــدة وشــركاؤها يف جمــال ال ــذهلا األم ــيت تب ــود ال ــساو هبــدف  -للجه  بي
مــساعدة البلــد علــى اإلبقــاء علــى اجلهــود اجلاريــة يف جمــال حتقيــق االســتقرار، مــشددا علــى أن 

الكلــي الــذي ينطــوي عليــه التــزام جلنــة بنــاء الــسالم ســيوفر أيــضا منــربا إضــافيا لتعبئــة      النــهج 
 .للبلد املوارد
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 أنشطة جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم -ثالثا  
، واصـل مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم           ٢٠٠٨مـايو   /أبريـل وأيـار   /طوال شهري نيسان   - ١٤

مــع مكتــب دعــم بنــاء الــسالم، تقــدمي الــدعم لعمــل   بيــساو، بالتعــاون -بنــاء الــسالم يف غينيــا 
ورأست ماريـا فيـويت، املمثلـة الدائمـة للربازيـل لـدى األمـم املتحـدة ورئيـسة                   . بناء السالم  جلنة

 بيـساو يف    - بيساو، وفدا من جلنـة بنـاء الـسالم زار غينيـا              -التشكيلة القطرية املخصصة لغينيا     
الزيـارة هـو إجـراء مـشاورات         رض الرئيـسي مـن    وكان الغـ  . أبريل/ نيسان ١١ إىل   ٦الفترة من   

مع مجيع أصحاب الشأن املعنيني، ومن بينهم احلكومة والشركاء الوطنيـون والـدوليون، فـضالً               
عن التشاور مـع اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، بـشأن اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم يف                       

 . م اجلارية يف مجيع أحناء البلدوتفقَّد الوفد أيضا مشاريع حفظ السال.  بيساو-غينيا 
 بيـساو والتابعـة للجنـة       -مايو، شرعت التشكيلة القطرية املخصصة لغينيـا        / أيار ٧ويف   - ١٥

إجراء جولة من املناقشات املواضـيعية بـشأن األولويـات الرئيـسية لبنـاء الـسالم،                 بناء السالم يف  
ــا يف ذلــك االنتخابــات؛ وإصــالح اإلدارة العامــة، والتــدابري      ــة إىل تنــشيط االقتــصاد؛   مب  الرامي

ومكافحــة االجتــار باملخــدرات؛ وتعزيــز قطــاع العدالــة؛ والتحــديات االقتــصادية واالجتماعيــة، 
ويـشارك يف هـذه     . ومن بينها عمالة الشباب، والطاقة؛ وإصالح قطاع األمن، وسيادة القـانون          

ا يف ذلـك مجاعـات املـرأة       خالل وصلة فيديو ممثلون للحكومة واجملتمع املدين، مبـ         املناقشات من 
ــا    ومــن .  بيــساو وغريهــم مــن الــشركاء -والقطــاع اخلــاص، ومنظومــة األمــم املتحــدة يف غيني

 بيساو، بالتشاور مـع مجيـع       -تفيد هذه املناقشات املواضيعية يف قيام حكومة غينيا          املتوخى أن 
لـد، الـذي ُيتوقـع      أصحاب الشأن ذوي الصلة، بصياغة اإلطار االستراتيجي لبنـاء الـسالم يف الب            

 .٢٠٠٨يوليه /أن يوضع يف صيغته النهائية وأن ُيعتمد يف أواخر متوز
.  بيـساو  -، ُووفق على خطة األولويـات املؤقتـة لغينيـا           ٢٠٠٨أبريل  /ويف أوائل نيسان   - ١٦

 ماليني دوالر من صـندوق بنـاء الـسالم مـن أجـل      ٦وعالوة على ذلك، وافقُت على ختصيص      
مــشاريع قــصرية األجــل يف جمــاالت قطــاع األمــن، وتوظيــف الــشباب، تنفيــذ مقترحــات أربعــة 

واجتمعـت اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة املنـشأة حـديثاً يف أواخـر           . التـشريعية املقبلـة    واالنتخابات
ــسان ــرى       /نيـ ــرة أخـ ــت مـ ــداخلي، واجتمعـ ــا الـ ــصاصاهتا ونظامهـ ــى اختـ ــة علـ ــل للموافقـ أبريـ

 مشاريع أعدهتا وقدمتها احلكومـة، عـن طريـق          مايو للموافقة على أربعة مقترحات    /أيار ٢٩ يف
ــة      ــات الوطني ــن اهليئ ــا م ــم املتحــدة ونظرائه ــار    . وكــاالت األم ــة اإلط ــن خط ــهاء م ــد االنت وعن

، ومتاشياً مع األولويات احملددة، سأعلن عـن احلافظـة الثانيـة            ٢٠٠٨يوليه  /االستراتيجي يف متوز  
 .  بيساو من صندوق بناء السالم-من املساعدات لغينيا 
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 اجلوانب األمنية -رابعاً  
، تعـــرض مقـــر الـــشرطة القـــضائية يف بيـــساو للـــهجوم  ٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان١٣يف  - ١٧

ويف أثنــاء اهلجــوم، .  مــن عناصــر شــرطة النظــام العــام ٢٠وللتخريــب مــن ِقبــل مــا يقــرب مــن  
 مــن نــزالء الــسجون واقتيــد ضــابط بالــشرطة القــضائية، كــان حمتجــزاً لقتلــه   ٢١ســراح  أطلــق
أبريــل، /نيــسان ١٤ ويف. باط شــرطة النظــام العــام، وقُتــل وُعرضــت جثتــه علــى املــأل  ضــ أحــد

ــة         ــرا العــدل والداخلي ــوزراء ووزي ــيس ال ــسألة، أدان رئ ــشأن هــذه امل ــؤمتر صــحفي ب وخــالل م
احلادث، وأعلنوا عن إنشاء جلنة لكي حتقق حتقيقـا وافيـا يف كـل مالبـسات احلـادث وحتاسـب                    

 . شرطة القضائية ووضع حتت حراسة الشرطة العسكريةوأُغلق مقر ال. املسؤولني عنه
ويف وقت الحـق التقـى ممثلـي يف مناسـبات خمتلفـة مـع املـسؤولني، ومـن بينـهم رئـيس                        - ١٨

ــضائية،         ــشرطة القـ ــام للـ ــدير العـ ــام، واملـ ــدعي العـ ــة، واملـ ــدل والداخليـ ــرا العـ ــوزراء، ووزيـ الـ
ى إجيـاد حـل سـريع للحالـة،     ينجم عن احلادث مزيـد مـن األزمـات، وللتـشجيع علـ         أال لضمان

مــن بــني أهدافــه احليلولــة دون تقــويض عمليــات مكافحــة املخــدرات الــيت تقــوم هبــا الــشرطة     
عـدم   وعمد املدعي العام إىل بدء عمل جلنة التحقيق، ولكنه أعـرب عـن اسـتيائه مـن         . القضائية

 . تعاون بعض املناطق
وقـد  .  بيـساو يف برايـا     -ين بغينيـا    مايو، اجتمع فريـق االتـصال الـدويل املعـ         / أيار ٥ويف   - ١٩

أدان الفريق االشتباكات األخرية بـني قـوات األمـن يف البلـد، ودعـا احلكومـة إىل وضـع آليـات           
الـصكوك الدوليـة املتاحـة يف        ىل النظـر يف   إقوية إلنفاذ القانون ملكافحة اإلفالت من العقـاب، و        

 يتـألف مـن ممثليـه يف بيـساو،          واتفـق الفريـق أيـضا علـى إنـشاء فريـق اتـصال حملـي               . هذا الصدد 
وسيـضمن  ). اإليكـواس (وتشترك يف رئاسته الربتغال واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا           

الفريق احمللي استمرارية أنشطة الفريق وجلسات عمله الدورية عـن طريـق احلفـاظ علـى حـوار               
 . دائم مع احلكومة وغريها من اجلهات الفاعلة احمللية

رة املـشمولة هبـذا التقريـر، صـيغت مـشاريع، إىل جانـب أنـشطة املـساعدة                  وخالل الفتـ   - ٢٠
ــشأن       ــدويل بــ ــؤمتر الــ ــدويل يف املــ ــع الــ ــا اجملتمــ ــد هبــ ــات الــــيت تعهــ ــذ االلتزامــ ــة، لتنفيــ التقنيــ

ــار ــا  االجتـ ــدرات يف غينيـ ــانون األول  -باملخـ ــشبونة يف كـ ــد يف لـ ــذي ُعقـ ــساو الـ ــسمرب / بيـ ديـ
باملخـــدرات واجلرميـــة واملفوضـــية األوروبيـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  ووضـــع .٢٠٠٧

 بيــساو الــصيغة النهائيــة لعقــد مــن شــأنه أن يتــيح مبلــغ املليــوين يــورو الــذي  -وحكومــة غينيــا 
 ٢٠٠٨مــايو / أيــار٨وقــد دشَّــنت احلكومــة يف  . أعلنــت املفوضــية يف لــشبونة أهنــا تــساهم بــه  

كوميـــة ملكافحـــة املخـــدرات اهلياكـــل الوطنيـــة اإلداريـــة لإلشـــراف علـــى اخلطـــة التـــشغيلية احل
وتــشمل تلــك اهلياكــل هيئــتني تــوجيهيتني تنفيــذيتني مــسؤولتني عــن إدارة مــشاريع   . وتنفيــذها
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ــة املختــصة       ــوزارات الوطني ــألف مــن ال ــة، وجملــس استــشاري يت ــة اجلنائي إنفــاذ القــانون والعدال
 . املختصني والشركاء الدوليني

رمية املنظمة تـابع ملكتـب األمـم املتحـدة          وتوىل مستشار خاص ملكافحة املخدرات واجل      - ٢١
مــايو، الســتكمال اإلنــشاء األويل  /املعــين باملخــدرات واجلرميــة مهــام منــصبه يف بيــساو يف أيــار  

وُيعد وجود املكتب يف بيـساو أمـرا حاسـم األمهيـة     .  بيساو-لوجود مكَّرس للمكتب يف غينيا     
 القضائية وسرعة تنفيـذ املـشاريع الـيت         لإلسراع يف تقدمي مدخالت املساعدة التقنية إىل الشرطة       

 . املخدرات يقوم هبا املكتب ووزارة العدل، وفقاً للخطة التنفيذية احلكومية ملكافحة
، عقــد ممثلــي اجتماعــا للــشركاء الــدوليني، الســتعراض      ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٢ويف  - ٢٢

شات علـى قيـام املكتـب       وتركـزت املناقـ   . اجلهود املبذولة لتعبئة املوارد يف أعقاب مؤمتر لشبونة       
بإنشاء آليات لتجميع وصرف املـساعدات املقدمـة مـن اجلهـات املاحنـة مـن أجـل تنفيـذ اخلطـة                      

عن روابط مع مـؤمتر اإليكـواس اإلقليمـي املقـرر            التنفيذية احلكومية ملكافحة املخدرات، فضال    
يف وزارة  ، عقـد    ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٣ويف  . عقده بشأن االجتار باملخـدرات يف غـرب أفريقيـا         

العدل االجتماع األول للجنة الوطنية لتنفيـذ اخلطـة التنفيذيـة ملكافحـة املخـدرات، السـتعراض                 
 . اجلهود املبذولة حاليا يف جمال مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة

، اســتدعى مكتــب املــدعي العــام رئــيس الــوزراء كــايب  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢١ويف  - ٢٣
 تتعلق بزعمه مؤخرا عالنية أنه على علم باشتراك عـدة أشـخاص يف أنـشطة           جلسة استماع  إىل

مايو، استجوب نائب املـدعي العـام رئـيس الـوزراء،       / أيار ١٤ويف  . االجتار باملخدرات يف البلد   
 . وهو أيضا رئيس جلنة مكافحة االجتار باملخدرات

 
 اجلوانب العسكرية -خامساً  

ــسان  - ٢٤ ــل /يف منتـــصف نيـ ــلت    ، ٢٠٠٨أبريـ ــائج الـــيت توصـ ــن النتـ ــة عـ أعلنـــت احلكومـ
عملية تعداد القوات املسلحة اليت موهلا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وجـرت يف الفتـرة                  إليها

ويف هناية هـذه العمليـة، مت إصـدار بطاقـات هويـة جلميـع       . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠ و   ٢ما بني   
يف  ٩٥,٨ دا، منــهم نــسبة قــدرها فــر٤ ٤٥٨األفــراد العــاملني يف القــوات املــسلحة، وعــددهم 

ويتوخى برنامج إصالح قطـاع األمـن   .  يف املائة من النساء٤,٢املائة من الرجال ونسبة قدرها   
ــا   .  فــردا٣ ٤٤٠ختفــيض حجــم القــوات املــسلحة إىل   ويبلــغ جممــوع الــضباط يف الرتــب العلي

نخفـضة املـستوى،    ، يف حني يبلغ جمموع أفراد الفئـات امل        ) يف املائة  ٥٥,٤ (٢ ٤٧٣واملتوسطة  
ويشكل هذا اهلرم املقلوب هليكل القـوات       ).  يف املائة  ٤٤,٦ (١ ٩٨٥ومنهم العرفاء واجلنود،    

املسلحة ضغطا هائالً على كشوف مرتبات العسكريني العاملني لدى احلكومة ويؤكد احلاجـة              
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و امللحـة إىل إجــراء تعــداد جلميــع قـوات الــدفاع واألمــن األخــرى مـن أجــل التخطــيط علــى حنــ   
 . مالئم لتسريح كل من قوات الدفاع واألمن وإعادة إدماجها

ويعترب إجراء تعداد للقوات املسلحة شـرطا أساسـيا للمـشاركة الفعالـة مـن املـاحنني يف                   - ٢٥
ويف الوقــت نفــسه، بــدأت جلنــة  . دعــم االســتراتيجية الوطنيــة إلصــالح قطــاع الــدفاع واألمــن 

ل التحـضريية، لتعـداد احملـاربني القـدماء يف حـرب       التنسيق الفـين إلصـالح قطـاع األمـن األعمـا          
 .مبساعدة مالية من االحتاد األورويب ٢٠٠٨يونيه /حزيران التحرير املقرر إجراؤه يف

، قامـت منظمـة املعونـة       ٢٠٠٨أبريل  /يناير ونيسان /وخالل الفترة ما بني كانون الثاين      - ٢٦
 غـري احلكـوميتني بـتطهري    Lutamos Todos Contra as Minasومنظمـة  ) HUMAID(اإلنـسانية  

 لغمــاً مــن األلغــام املــضادة لألفــراد، ٤٥ مــن ٢ ٧١٩ ٥٠٢مــساحة جمموعهــا باألمتــار املربعــة 
ــدبابات و   ١٥٢ و ــضادة للـ ــام املـ ــاً مـــن األلغـ ــوارب،   ٦ لغمـ ــضادة للقـ ــام املـ ــام مـــن األلغـ  ألغـ

ل الفتـرة   ويف خـال  .  من أجهـزة الـتفجري     ٧٨ صنفا من الذخائر غري املنفجرة و        ٣٤٨ عن فضال
أبريـل نظـم املكتـب دورات للتـدريب علـى اسـتخدام القـوة         / نيـسان  ٤مارس إىل   / آذار ٣٠من  

ــاذ       ــسان يف إنف ــادئ حقــوق اإلن ــسلوك واألخــالق، ومب ــة قواعــد ال ــة، ومدون واألســلحة الناري
 مـن أفـراد الـشرطة، بينـهم     ٥٩وكان من بني املشاركني فيهـا     . القانون، وحقوق املرأة والطفل   

وقـد عقـدت دورات     . نتمون إىل فروع شرطة النظام العـام، واهلجـرة، وأمـن الدولـة             نساء، ي  ٥
مايو جرى تـدريب    / أيار ٣٠ إىل   ٢٦ويف الفترة من    . تدريبية يف بوالما وبوما، يف جنوب البلد      

ضـباط الـشرطة الـذين يعملـون يف الـشرطة القـضائية علـى اسـتخدام                   من ٢٥عدد إضايف قدره    
 مـن أفـراد شـرطة    ٥٠يقرب مـن     يونيه، جرى تدريب ما   /ويف حزيران . القوة واألسلحة النارية  

 . اجلمارك واحلدود على املسائل املتعلقة باهلجرة السرية واالجتار باملخدرات
 بيــساو فريــق مــدين وعــسكري    -، وصــل إىل غينيــا  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٤ويف  - ٢٧

وضــاع اللوجــستية والتقنيــة مــشترك مــن االحتــاد األورويب مــن خــرباء الــدفاع واألمــن لتهيئــة األ
وسـيقدم األفـراد    .  فرداً مـن املـدنيني والعـسكريني التـابعني لالحتـاد األورويب يف البلـد               ١٥لنشر  

الذين سيجري نشرهم املساعدة التقنية يف جمال إصالح قطاع األمن إىل دوائـر األمـن والـدفاع         
 وتعزيز اآلليـات القـضائية    بيساو، ومشل ذلك تنقيح وصياغة التشريعات ذات الصلة       -غينيا   يف

ــدرها      . القائمــة ــة ق ــة، مبيزاني ــدفاع األوروبي وُتمــنح هــذه املــساعدة يف إطــار سياســة األمــن وال
ــرة      ٥,٦ ــدى فت ــى م ــورو عل ــني ي ــهرا١٢مالي ــك خصــصت املفوضــية    .  ش وباإلضــافة إىل ذل

شـر،  مليون يـورو ملنـع نـشوب الرتاعـات يف إطـار صـندوق التنميـة األورويب العا            ٢٧األوروبية  
يضع اجلماعة األوروبيـة يف موقـع الـصدارة مـن حيـث الـدعم املـايل والـتقين املقـدم لربنـامج                        مما

 .  بيساو-إصالح قطاع األمن يف غينيا 
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وقـــدم مكتـــب برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي ملنـــع األزمـــات واإلنعـــاش املـــساعدة   - ٢٨
 مـشروع احلكومـة إلصـالح قطـاع          بيساو إلعداد  -الفريق القطري لألمم املتحدة يف غينيا        إىل

ويهـدف املــشروع  .  دوالرا٧ً ٩٨٠ ٤٨٨العدالـة واألمـن، مبـساعدة ماليـة تقـدر قيمتـها مببلـغ        
زيــادة إمكانيــة وصــول الفئــات الــضعيفة، ال ســيما النــساء، إىل العدالــة؛ وتعزيــز القــدرات    إىل

الل تعزيـز قطـاع     الوطنية، ومنع تأثري الرتاعات العنيفة، وكـذلك التخفيـف مـن حدتـه، مـن خـ                
 دوالر، وذلك نتيجة ملـسامهات      ٢ ١٨٧ ٩٠٠وحىت اآلن، مت تدبري     .  بيساو -العدالة يف غينيا    

مقدمة من أملانيـا وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي معـا، وحبيـث يظـل هنـاك مبلـغ مل ُيـّدبر بعـد                      
 .  دوالرا٥ً ٧٩٢ ٥٨٨قدره 
 قـام وفـد مـن جلنـة رؤسـاء أركـان       ،٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان  ١٦ إىل   ١٤ويف الفترة مـن      - ٢٩

الدفاع يف اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا يـضم رؤسـاء أركـان الـدفاع مـن نيجرييـا                        
وكـان اهلـدف الرئيـسي مـن الزيـارة          .  بيساو لتقصي احلقـائق    -وبوركينا فاسو، ببعثة إىل غينيا      

عـسكريني، واالجتمـاع    هو التأكد من حالة الثكنات العسكرية، والظـروف املعيـشية لألفـراد ال            
مــع الــسلطات الوطنيــة ملناقــشة التطــورات الــسياسية واحلالــة االجتماعيــة واالقتــصادية يف البلــد  

ويف هناية الزيارة، أهاب الوفـد باجلماعـة        . وحالة اجلهود اجلارية إلصالح قطاع الدفاع واألمن      
نفيـذ بـرامج ومـشاريع      االقتصادية وباألمم املتحدة أن ترفعا مـستوى حـشدمها لـدعم املـاحنني لت             

أعـضاء الوفـد     ودعـا .  بيساو لصاحل القطاعني املدين والعسكري من الـسكان        -التنمية يف غينيا    
 بيـساو يف تنفيـذ برنـامج    -اجملتمع الـدويل أيـضا إىل العمـل جنبـا إىل جنـب مـع سـلطات غينيـا                  

 . سالسةب إصالح قطاع األمن، وال سيما إدماج املقاتلني السابقني يف احلياة املدنية
وتعترف احلكومة والشركاء الدوليون بأن التصدي للتحدي املتمثـل يف حـشد املـوارد               - ٣٠

 بيساو سـوف يتطلـب تعزيـز التنـسيق          -من أجل التنفيذ الناجح إلصالح قطاع األمن يف غينيا          
مـــساعدات اجلهـــات املاحنـــة لتفـــادي االزدواجيـــة ولتيـــسري حتقيـــق التـــآزر والتكامـــل          بـــني
ويف إطـار اجلهـود الراميـة إىل املـساعدة علـى التـصدي لـذلك التحـدي، نظمـت                    . الشركاء بني

مــايو  / أيــار٢٣ و ٢٢إدارة الــشؤون الــسياسية ومكتــب دعــم بنــاء الــسالم يف نيويــورك يف       
 عملية لرسم خرائط املوارد للدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة، أو الذي تعتزم تقدميـه،               ٢٠٠٨

ــا    ــسالم      -إلصــالح قطــاع األمــن يف غيني ــات حفــظ ال ــدعم مــن إدارة عملي ــساو، وذلــك ب بي
وكان من بني املـشاركني فيهـا الوكـاالت واإلدارات التابعـة لألمـم              . ومكتب دعم بناء السالم   

نيويورك فضال عن ممثلي حكومـات، والبنـك الـدويل، واالحتـاد األورويب، ومنظمـة                املتحدة يف 
 األفريقـي، واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب           التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واالحتـاد      

وشـــارك مـــشاركون مـــن املكاتـــب اإلقليميـــة التابعـــة ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  . أفريقيـــا
 بيـساو يف االجتمـاع      -باملخدرات واجلرمية ومكتب خدمات املشاريع يف داكار، وممثلو غينيـا           
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ىل مزيـد مـن الـدعم للحكومـة،         وأبـرزت املناقـشات احلاجـة إ      . وذلك باالستعانة بوصـلة فيـديو     
ومـن املتوقـع أن     . الثغرات يف جمايلّ إنفاذ القانون والعدالة اجلنائيـة        سد ماليا وماديا وتقنيا، وإىل   

 مـن أجـل حتديـد       ٢٠٠٨ بيـساو يف وقـت الحـق مـن عـام             -غينيـا    جيري إيفـاد بعثـة تقيـيم إىل       
 . ة لربنامج إصالح قطاع األمناجملاالت ذات األولوية لتقدمي مسامهة إضافية من اجلهات املاحن

 
 اجلوانب االقتصادية واالجتماعية - سادسا 

. هبـذا التقريـر   ةلوشماملـ سجل البلد حتسنا يف بعض مؤشـراته االقتـصادية خـالل الفتـرة           - ٣١
رتفــاع اإلنتــاج الزراعــي وتزايــد النــشاط يف قطــاع نتيجــة الفقــد ازدادت األنــشطة االقتــصادية 

لنــاتج اإلمجــايل احمللــي قــدره ل  إىل معــدل منــو٢٠٠٨ت االقتــصادية لعــام وتــشري التوقعــا. البنــاء
ــة، وإىل تراجــع معــدل التــضخم مــن    ٣ ــة يف عــام  ٩,٣يف املائ ــة٧ إىل ٢٠٠٧ يف املائ .  يف املائ

 طن من جوز الكاجو، ويتوقع أن يبلـغ إمجـايل حجـم             ٢٥ ٠٠٠وحىت هذا التاريخ، مت تصدير      
  طـــن يف٩٦ ١٠٠ طـــن، مقابـــل  ١٠٦ ٠٠٠م الـــصادرات مـــن جـــوز الكـــاجو هلـــذا العـــا     

يتوقـع أن تبلـغ االحتياجـات املاليـة للحكومـة           و. ٢٠٠٦ طن يف عـام      ٩٣ ٣٠٠  و ٢٠٠٧ عام
وعلـى الـرغم مـن الزيـادة        . ٢٠٠٨ لعـام    من دوالرات الواليات املتحدة    مليون دوالر    ١١٥,٨

اإليــرادات   مجيــعوبعــد اقتطــاع.  كــان متوقعــاأعلــى ممــاالنــسبية لإليــرادات فــإن اإلنفــاق العــام 
  مليـون دوالر   ١٢توقع أن تسجل امليزانيـة عجـزا قـدره          اجلهات املاحنة، يُ  من  املسامهات املالية   و

  ينـاهز  للميزانيـة وقـد قـدمت اجلهـات املاحنـة حـىت اآلن دعمـا              . من دوالرات الواليات املتحـدة    
 .من دوالرات الواليات املتحدة مليون دوالر ٦٠,٧ جمموعة

 ضـعيفا بـسبب االرتفـاع املـستمر يف           بوجـه عـام    بيـساو  -غينيـا   ماليـة   ع  وضـ  يزال   وال - ٣٢
مـن قبيـل    تطبيـق عـدد مـن التـدابري الوقائيـة،           يف   وقـد بـدأت احلكومـة     . أسعار الوقود واألغذيـة   

ــضريبية  ــاءات ال ــ اإلعف ــسكان، وكــذلك     واردات األرزل ــة ال ــذاء األساســي لغالبي ــاره الغ ، باعتب
 الرتفاع األسعار على عامة الشعب، لكن ذلـك يعـين أيـضا             الوقود، للتخفيف من األثر السليب    

 . للحكومةاملتوقعةاخنفاض اإليرادات الضريبية 

، قامــت بعثــة مــن صــندوق النقــد  ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٢و  ٨مــا بــني خــالل الفتــرة و - ٣٣
برنـامج  بيـساو هتـدف إىل اسـتعراض أداء احلكومـة يف إطـار               - إىل غينيـا     يـة الدويل بزيارة تقييم  

ساعدة الطارئة بعد انتهاء الرتاع الـيت يقـدمها الـصندوق، وملناقـشة ختـصيص مـساعدة طارئـة         امل
وتوصــل . مــن دوالرات الواليــات املتحــدة مليــون دوالر ٢,٨قــدرها يف إطــار الربنــامج ثانيــة 

 يتعلـق   مـا ي مـؤخرا ف   الـيت حتققـت   صندوق النقد الدويل إىل اتفاق مع احلكومة لتعزيز املكاسـب           
 مــن  وذلــك، وجتنــب تــراكم مبــالغ متــأخرة جديــدة٢٠٠٨ خــالل عــام اليــة العامــةباســتقرار امل

وإدارة  إيــرادات، حتــصيلأكثــر صــرامة وتعزيــز اجلهــود لزيــادة ضــوابط للميزانيــة خـالل تطبيــق  
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ومن املتوقع أن ينـاقش اجمللـس التنفيـذي لـصندوق النقـد الـدويل طلـب                 . ةرشيدإدارة   تصاداالق
وقد أعربت بعثـة صـندوق النقـد        . ٢٠٠٨أغسطس  /ية حبلول آب  تسديد الدفعة املخصصة الثان   

الدويل الزائرة عن ثقتها بأن اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة حاليـا سـتمهد الطريـق لالتفـاق علـى                      
 عنـــد بلـــوغ للحـــد مـــن الفقـــر وحتقيـــق النمـــو، وذلـــك   لـــصاحل البلـــدترتيـــب إلنـــشاء مرفـــق

ان الفقرية املثقلة بالـديون، ولتخفيـف عـبء    البلدنقطة اإلكمال يف إطار برنامج بيساو  -غينيا  
وقــد أكــد . الــدين املترتــب عليهــا يف إطــار املبــادرة املتعــددة األطــراف لتخفيــف عــبء الــدين   

لـى  جلهات املاحنة ع  تحث ا ستلك   ةاالقتصادياإلدارة  صندوق النقد الدويل أن سلسلة مبادرات       
كذلك اقتـرح    .الكلي القتصادية ل  هيكلية حامسة األمه   صالحاتإتقدمي مزيد من الدعم للقيام ب     

ــاع    ــة اجتمـــ ــصندوق متابعـــ ــدةالـــ ــستديرة الـــــ املائـــ ــدذي  املـــ ــشرين   ج يفعقـــ ــف يف تـــ نيـــ
 لتقــدم  بيــساو- وذلــك هبــدف حــشد اجلهــات األساســية املاحنــة لغينيــا   ٢٠٠٦ نــوفمرب/الثــاين
 .من الدعم مزيدا

 زيــادة يف ســعر يواصــل برنــامج األغذيــة العــاملي مراقبــة أســعار األغذيــة، وقــد الحــظو - ٣٤
األمـم املتحـدة    ووفقـا ملنظمـة     .  يف املائة خالل األشهر اخلمـسة املاضـية        ٢٠األرز بنسبة تقارب    

 طنـا، فيمـا يتوقـع أن يبلـغ اإلنتـاج          ٨٤ ٥٢١والزراعـة، يتوقـع أن تبلـغ واردات األرز          لألغذية  
 ر األغذيـة زيادة أسـعا ال يوجد حىت اآلن ما يدل على أن      و . أطنان ٥٣ ٢٠٨الوطين من األرز    

، لكـن احلالـة قـد تتـدهور بـسهولة           بوجـه عـام    لـسكان  ل وأ على الوضع التغذوي لألطفـال       تؤثر
م األمــن الغــذائي  الريفيــة يف البلــد تعــاين مــن انعــدا األســر املعيــشية يف املائــة مــن ١٤نظــرا ألن 

ــة أو  ــصورة معتدل ــادة ب ــة يف وزارة     . ح ــع إدارة التغذي ــاون م ــسيف، بالتع ــد خططــت اليوني وق
ــارات إىل   الــص ــام بزي ــة مركــزا ٢٤حة ومنظمــة كاريتــاس غــري احلكوميــة، للقي  يف البلــد للتغذي

 .هبدف مجع بيانات عن الوضع التغذوي لألطفال

ــة         - ٣٥ ــة، محل ــة والزراع ــة األغذي ــدعمها منظم ــة، ت ــة الريفي ــة والتنمي ــدأت وزارة الزراع وب
 طنـا مـن األرز      ٦٥ ذلـك    ويشمل ر على املزارعني الريفيني،   ولتنويع الزراعة وتوزيع البذ    وطنية

 علـى وجـه     وتـستهدف احلملـة الوطنيـة     .  أطنان من اللوبياء   ٩  طنا من الفول السوداين و     ٤٠ و
 .الكاجو خالل السنوات املاضيةجوز  من اخنفاض حماصيل واتضررذين  املنتجني الاخلصوص

 بيـساو   - مة غينيـا  كوإىل ح املساعدة   فريق األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز        ويقدم - ٣٦
ملكافحـة  نـها مـن اسـتالم املنحـة الـيت أقرهـا الـصندوق العـاملي          إلجياد الظروف املالئمـة الـيت متكِّ      

 مـن دوالرات األمـم املتحـدة    مليـون دوالر   ٤٤ وتبلـغ    ٢٠٠٧نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    اإليدز  
طـوات ملكافحـة   ختصص ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، وذلك دعما ملا يقوم بـه البلـد مـن خ       

تعزيز التنسيق عموما، وفر فريق األمم املتحدة القطري الدعم الـتقين للنظـام             إىل  وسعيا   .اإليدز
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 الــسلع املتــصلة ءشــرادارة كــذلك الــدعم الــتقين إل  لإليــدز، ولتــصديالــوطين لرصــد وتقيــيم ا 
 للفريوســـات العكوســـةالــذين يتلقـــون عالجـــا مــضادا   وارتفـــع عـــدد .  واإلمـــداد هبــا باإليــدز 

ــة عــام  ٣٩  وراشــدا ٨٦٠ مــن )الريتروفريوســات(  راشــدا ١ ٠٧٧  إىل٢٠٠٧ طفــال يف هناي
 .٢٠٠٨ طفال يف عام ٤٦ و

 الـدويل منحـة مـن      مـديرو اجمللـس التنفيـذي للبنـك       ، أقـّر    ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٢٩ويف   - ٣٧
ــة الدوليــ  ــهاقيم ةاملؤســسة اإلمنائي ــني دوالر ١٠ ت ــات املتحــدة  مالي ــدعمــن دوالرات الوالي م  ل

 اأساسـ ل املنحـة  وستموِّ. بيساو -مشروع تقدمي اخلدمات العامة يف حاالت الطوارئ يف غينيا       
رار تـوفري خـدمات التعلـيم األساسـي         ، وستـضمن اسـتم    يـة بتدائاالاملـدارس   مرتبات املعلمـني يف     

، ٢٠٠٨  لتـوفري دعـم أوسـع نطاقـا بعـد عـام             أيضا ستمهد الطريق و. ٢٠٠٨الضرورية يف عام    
ن تـأخر تـسديد     إوحيـث    .امج التعليم للجميع الذي متوله جهـات ماحنـة متعـددة          من خالل برن  

املرتبــات يف قطــاع التعلــيم قــد تــسبب العــام املاضــي يف عــدة إضــرابات للمعلمــني، فــإن البنــك  
 األساســـية  احلامســـة األمهيـــة  اخلـــدمات العامـــة تـــوفريالـــدويل مـــا زال ملتزمـــا باملـــسامهة يف    

 .انقطاع دون
 

 )٢٠٠٠ (١٣٢٥ قرار جملس األمن تنفيذ - سابعا 
 مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم     قــام٢٠٠٨بريــل أ/نيــسان١٦ إىل ١٤يف الفتــرة مــن   - ٣٨
ل عــن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن      تنظــيم حلقــة عمــ  سرييــتببيــساو  -الــسالم يف غينيــا   بنــاء

 مــشاركا مــن املكتــب، وفريــق ٣٠ حــضرها ،ة والــسالم واألمــنأبــشأن املــر) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
ــا،    واملفوضــية املتحــدة القطــري،  األمــم  ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة، واجلماعــة االقت األوروبي

ووفرت حلقـة العمـل منتـدى هامـا ملناقـشة االسـتراتيجيات             . وشبكة غرب أفريقيا لبناء السالم    
ويف هــذا املــضمار، . بيــساو -تعزيــز مــشاركة املــرأة يف بنــاء الــسالم يف غينيــا  املتعلقــة بكيفيــة 
ط عمـل خاصـة ترمـي إىل إدمـاج عناصـر خاصـة بـاملنظور اجلنـساين يف اخلطـة                     جرى حتديد نقا  

جلنـة بنـاء الـسالم، والعمليـة االنتخابيـة، وإعـادة هيكلـة        اآلن اإلطارية االستراتيجية الـيت تعـدها      
وصـي بإدمـاج   أُ، وعـالوة علـى ذلـك      .قطاع األمن والدفاع، وكذلك عمليـة املـصاحلة الوطنيـة         

ومشـل   . بيـساو  - مجيع جوانـب عمـل منظومـة األمـم املتحـدة يف غينيـا             املنظورات اجلنسانية يف    
يكفـل التنـسيق    لعـين بـاملنظور اجلنـساين،       مذلك أيضا مقترحات إلنشاء فريـق عامـل مواضـيعي           

، مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين، بــشأن إدمــاج  واجلهــات املعنيــة الوطنيــةفيمــا بــني األمــم املتحــدة 
 . بيساو-  السياسية يف غينيا- الجتماعية االتنمية مجامنظور جنساين يف بر

 التقريــر، واصــل مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء    هــذاخــالل الفتــرة الــيت يــشملها و - ٣٩
بيساو للمرأة واألطفـال، وهـو شـبكة اجملتمـع        - بيساو عمله مع معهد غينيا       - السالم يف غينيا  
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ات الربملانيـات والـوزيرات، إضـافة    ضم أيضا منظمـ   ي، و  بيساو -الرئيسية للمرأة يف غينيا     املدين  
إىل مؤسسات تركز يف عملها على املسائل املتعلقـة بـالعنف اجلنـساين وإدمـاج املـرأة يف عمليـة                    

 علـى  - ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ٢٩ يف  أنـشئت - واتفقـت جلنـة  . التنمية االجتماعية االقتصادية 
يــات، ومــع القــادة  مــع معلومــات أساســية وإجــراء مــشاورات حمليــة مــع القياد  جلر عمــل امــس

 ،تنظيم حلقة عمـل وطنيـة     ب هذه العملية    وجوستت. عات احمللية التقليديني  ااحلكوميني وقادة اجلم  
دف حتليل حالة الرجل واملرأة يف البلد، وصـياغة توصـيات حمـددة             هب،  ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران 

 .م اخلاصة بلجنة بناء السال بيساو- بشأن اخلطة اإلطارية االستراتيجية لغينيا
 

 حبقوق اإلنسانة املتعلقاجلوانب  - ثامنا 
 بيـساو   -  لويس فـاز مـارترت، رئـيس رابطـة غينيـا           عرض،  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩يف   - ٤٠

ــسان،   ــوق اإلن ــىحلق ــضمَّ    عل ــذي ت ــة ال ــسنوي للرابط ــر ال ــي التقري ــق    ممثل ــشوبه القل ن وصــفا ي
ة والناشـطني يف ميـدان حقـوق        اعتربته الرابطة اجتاها متزايدا حنو ختويـف الـصحفيني والقـضا           ملا

ونـدد  .  الشؤون السياسية وشـؤون الدولـة      يفاإلنسان، إضافة إىل تصاعد تأثري القوات املسلحة        
التقريــر بالزيــادة املزعومــة يف التركيــز علــى اإلثنيــة والرتعــة القبليــة يف البلــد، ودعــا إىل تــوخي    

 . التوازن اإلثين والديين يف تشكيلة القوات املسلحة

بيساو عملـه هبـدف رصـد        -، بدأ مرصد الصحفيني يف غينيا       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣  ويف - ٤١
وكالــة لل ألربتــو دابــو، وهــو مراســل  ، مثُــمــايو/ أيــار٢٠ويف . حالــة وســائل اإلعــالم يف البلــد 

، وذلــك بــسبب مــشاركته كمتــرجم القــذف بيــساو، أمــام احملكمــة بتهمــة - رويتــرز يف غينيــا
، أشـري فيـه إىل سـالح        ٢٠٠٧يونيـه   /ون الربيطاين يف حزيران   شفوي يف برنامج إخباري للتلفزي    

 وسيواصــل مكتــب . ضــالع يف أنــشطة هتريــب املخــدراتعلــى أنــه بيــساو - البحريــة يف غينيــا
 . رصد تطورات هذه القضية بيساو-األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا 

يـصل  مـن األطفـال     عم أن عـددا     زإذ يُـ   ،ما زال االجتار باألطفال مبعثا أساسـيا للقلـق        و - ٤٢
 .عـرب احلـدود إىل الـسنغال   كـل شـهر    جيري هتريبه،  ، ال يتجاوز سن بعضهم اخلامسة     ٢٠٠إىل  

 الطفل وقادة اجملتمعـات احملليـة،       النسائية املعنية حبماية  نظمات  املوجيري تدريب شرطة احلدود و    
ــدعم مــن اليونيــسيف، علــى اســتخدام أدوات حمــددة ملنــع أعمــال االجتــار        ســتزود و.  هــذهب

 نقاط اتصال الشرطة املعنية حبماية الطفل مبعدات لتسهيل أعمال املراقبـة علـى      أيضا اليونيسيف
ويــسود التــوتر العالقــات بــني املــدافعني الــدوليني واحمللــيني عــن حقــوق الطفــل   . طــول احلــدود
 “اراالجتـ ”مـصطلح  إذ أن األخـري ال يوافـق علـى اسـتعمال        . بيـساو اإلسـالمي    -وجملس غينيا   

 . إىل السنغال يستند إىل أسباب دينية“ طاليبأطفال” سفر قائال إن
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اتفقت اليونيـسيف وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى بـرامج مـشتركة لتـسريع               و - ٤٣
 جتـري  يـزعم أهنـا    وهـو ممارسـة   بيـساو،    - يف غينيـا     خلتان اإلنـاث   هنايةاجلهود الرامية إىل وضع     

وبـدعم مـن وكـاالت      .  عامـا  ٤٩إىل   ١٥ مـن  أعمـارهن    س نـساء تتـراوح    كـل مخـ   مـن   الثنتني  
التابعـة  األمم املتحدة ومنظمات اجملتمـع املـدين، قامـت اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـاملرأة واألطفـال                    

رئـيس اللجنـة الربملانيـة      وإن كـان    لجمعية الوطنية بتقدمي مـشروع قـانون ملنـع هـذه املمارسـة،              ل
 قرر مؤخرا شطب البند من جـدول أعمـال اجلمعيـة      قد طفالاملعنية باملسائل املتعلقة باملرأة واأل    

 .الوطنية، حبجة أن ذلك قد يزيد من حدة التوتر اإلثين والديين
 

 أمن املوظفني - تاسعا 
إن احلالــة األمنيــة خــالل الفتــرة الــيت يــشملها هــذا التقريــر تــأثرت بانعــدام االســتقرار      - ٤٤

ومـن املفارقـات    .  بالـسطو علـى قـرى بأكملـها        السياسي ووجود اجلماعات املسلحة اليت تقـوم      
وقــد تعــّرض أساســا موظفــو األمــم املتحــدة وغريهــم مــن  . أن معــدل اجلرميــة مــا زال منخفــضا

. املوظفني الدوليني حلـوادث سـرقة بـسيطة وحملـاوالت اقتحـام منـازهلم بـدون اسـتخدام العنـف                   
ة الـيت يـشملها هـذا       وُسجلت حالـة سـطو واحـدة وحماولـة واحـدة القتحـام مـرتل خـالل الفتـر                  

 .ويف وسع موظفي األمم املتحدة التجول حبرية يف مجيع أرجاء البلد. التقرير
 

 املالحظات والتوصيات -عاشرا  
 بيـساو مـؤخرا عـن معرفتـها لألشـخاص الـضالعني يف              -إن كشف السلطات يف غينيا       - ٤٥

 اجملتمــع الــدويل تــدابري قويــة االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة يــربز احلاجــة املاســة إىل اختــاذ
ــة      ــة املنظم ــار باملخــدرات واجلرمي ــها لالجت ــة يف مكافحت ــا للحكوم وإين أحــث ســلطات  . دعم

ــا ــار       - غيني ــة ملعاجلــة هــذه الظــاهرة، الــيت هلــا آث ــساو علــى االســتفادة مــن الــصكوك الدولي  بي
 .ودولية إقليمية
تعـاش االقتـصادي، وكـذلك      وتشجعين التقارير اليت تفيـد حبـدوث حتـسن يف آفـاق االن             - ٤٦

 بيــساو علــى اختــاذ تــدابري قويــة هتــدف إىل حتــسني االنــضباط املــايل         -عــزم حكومــة غينيــا   
بيد أن احلالة االقتصادية واملالية ما زالت سيئة، وتـستدعي أن           . واالستقرار االقتصادي يف البلد   

ج مـن ورطتـها احلاليـة،      بيـساو أن ختـر     -يقدم اجملتمع الدويل دعما كبريا إذا كـان املـراد لغينيـا             
 .سيما استمرار عجز امليزانية وعدم االستثمار احلكومي يف اخلدمات العامة والبنية التحتية ال
 بيـساو إلجـراء االنتخابـات    -ومن املقلق على وجه اخلصوص أنـه بينمـا تـستعد غينيـا            - ٤٧

ضع يف البلـد بوجـه      ، ويف الوقت الذي ما زال فيه الو       ٢٠٠٨نوفمرب  /التشريعية يف تشرين الثاين   
. عام متقلبا، مل توجد املوارد املالية الالزمـة إلجـراء تلـك االنتخابـات احلامسـة األمهيـة بـسالسة                   
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فاالشتباكات اليت حدثت مؤخرا بني قوات األمن وتصور وجود ظاهرة اإلفـالت مـن العقـاب                
ــة الدميقرا     ــز ســيادة القــانون والعملي ــةيقوضــان املكاســب الــيت حتققــت يف جمــال تعزي ومــن . طي

املمكن أن يؤدي عجز احلكومة عـن دفـع متـأخرات املرتبـات عـن الـشهور القليلـة املاضـية إىل                      
وإين يف هذا الصدد، أجدد ندائي إىل اجملتمع الدويل أن يقدم مـساعدة خاصـة               . زيادة التوترات 

ــا   ــة إىل غينيـ ــادي     -للميزانيـ ــايل واملـ ــدعم املـ ــصوص، الـ ــه اخلـ ــى وجـ ــوفر، علـ ــساو، وأن يـ  بيـ
 تظـل   يوأشيد مبا تبذلـه املؤسـسات املاليـة الدوليـة مـن جهـود كـ               . املقبلةخابات التشريعية   لالنت

 . تقدم، على وجه اخلصوص، مساعدات حيويةيملتزمة بالعمل مع البلد، وك
ــن يف       - ٤٨ ــاع األمــ ــالح قطــ ــال إصــ ــا يف جمــ ــضطلع هبــ ــشطة املــ ــرة األنــ ــشجعين طفــ  وتــ

اختتـام تعـداد القـوات املـسلحة الـذي مّولـه             بيساو، وأالحـظ مـع االرتيـاح النجـاح يف            -غينيا  
فبإجناز التعـداد   .  بيساو يف ذلك الصدد    -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وتعاون سلطات غينيا        

. بنجاح مت التغلب على عقبة رئيسية تقف يف طريق تقدمي املاحنني دعما إلصالح قطـاع األمـن                
 بيـساو، وبالـدعم   -مـن والـدفاع يف غينيـا    وأرحب ببـدء البعثـة األوروبيـة املعنيـة بـسياسات األ         

 .املايل والتقين املقدم من االحتاد األورويب لربنامج إصالح قطاع األمن يف البلد
وأُثين على احلكومة لتعاوهنا املستمر والبّناء مع جلنة بناء الـسالم وأهيـب باحلكومـة أن                 - ٤٩

فنجـاح عمليـة    .  واملستوى السياسي  تواصل كفالة االلتزام املستمر على كل من املستوى التقين        
 ة بيساو، وأوصي بتعزيز موارد وقدرة مكتب األمـم املتحـد     -بناء السالم حيوي ملستقبل غينيا      

 القطري لتمكينـهما مـن دعـم العمليـة          ة بيساو وفريق األمم املتحد    -لدعم بناء السالم يف غينيا      
 املترتــب علــى االلتــزام ببنــاء  دعمــا كــامال وفعــاال، ال ســيما بــالنظر إىل عــبء العمــل اإلضــايف  

 .السالم
ــاء الــــسالم يف    - ٥٠ ــوظفي مكتــــب دعــــم بنــ ــرة أخــــرى مبــ ــادة مــ ــتم باإلشــ  وأود أن أخــ

 بيــساو، الــذين يعملــون بقيــادة ممثلــي، شــوال أومرييغــي، وكــذلك بــأفراد فريــق األمــم   -غينيــا 
 ظـل ظـروف      بيـساو، يف   -املتحدة القطري كله، ملا يواصلون القيام به من عمل هـام يف غينيـا               

 .تكون صعبة يف كثري من األحيان
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