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  بيان من رئيس جملس األمن    
  

ــن      ــس األم ــسة جمل ــودة يف ٦١٠٥يف جل ــسان٩، املعق ــل / ني ــيس ٢٠٠٩أبري ، أدىل رئ
احلالـة يف  ”جملس األمـن باسـم اجمللـس بالبيـان التـايل فيمـا يتعلـق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون                

  :“ بيساو-غينيا 
حيـيط علمـا    او، و بيـس  - يشري جملـس األمـن إىل بياناتـه الـسابقة بـشأن غينيـا             ”    
 بيـساو وعـن أنـشطة مكتـب األمـم           -تقرير لألمني العام عن التطورات يف غينيا        آخر  ب

جمــددا اجمللــس  ويؤكــد .)S/2009/169(بيــساو  - املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم يف غينيــا
  .يف هذا البلدتوطيد السالم  من أجل دعمه للجهود املستمرة

ــصيب ويرحـــب جملـــس  ”     ــن بتنـ ــسيد  األمـ ــرا  راميالـ ــدو برييـ ــا ونـ ــسا مؤقتـ   رئيـ
ــا  ــساو، و -لغيني ــدة   يبي ــسلطات اجلدي ــزام ال ــاح الت النظــام باحلفــاظ علــى  الحــظ بارتي

، وتــاغمي بيــساو - رئــيس غينيــا ،جــواو برنــاردو فــيريا الدســتوري يف أعقــاب اغتيــال
ــا ــز الرئــيس أركــان القــوات املــسلحة،   واي،  ن ــتوافــق وبتعزي ــتني  وطين ال حــول العملي

  .نتخابيةاالاالنتقالية و
ت الرئاســـية املقـــرر إجراؤهـــا يف ويرحـــب جملـــس األمـــن أيـــضا باالنتخابـــا ”    

، وحيـث احلكومـة ومجيـع األطـراف الـسياسية الفاعلـة علـى            ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٨
. هتيئة أفضل الظروف إلجراء انتخابات رئاسية حـرة ونزيهـة وشـفافة وذات مـصداقية             

على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطـراف      ويرحب باملساعدة اليت قدمها فعال الشركاء       
لــدعم ميزانيــة االنتخابــات، ويهيــب باجلهــات املاحنــة مواصــلة تقــدمي املــساعدة الفنيــة    

  .واملالية للعملية االنتخابية
وحيـيط جملــس األمــن علمــا بـالبالغ اخلتــامي لالجتمــاع الــسادس والعــشرين   ”    

لـدول غـرب أفريقيـا الـذي أعـرب          جمللس الوساطة واألمن التابع للجماعـة االقتـصادية         
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فيه عن ضرورة نشر وحدات عسكرية ووحـدات للـشرطة ضـمانا حلمايـة املؤسـسات          
ويف هـــذا .  بيــساو -اجلمهوريــة والــسلطات، وكــذلك العمليـــة االنتخابيــة يف غينيــا      

لس اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا إىل العمـل بالتنـسيق مـع              اجملالصدد، يدعو   
  .يساو ب-حكومة غينيا 

اعتقــاالت تعــسفية واعتــداءات األمــن مــا حــدث مــؤخرا مــن جملــس ويــدين ”    
قوق اإلنسان واحلريـات األساسـية لـشعب        ويطالب باحلماية التامة حل   مسلحة وترويع،   

ــا ــساو - غيني ــسلحة  حيــو. بي ــادة القــوات امل ــى ث قي ــام ب ضــمانعل ــاء الت ــا  الوف التزامه
  .الدستوريلسلطات املدنية واحترام النظام باالمتثال ل

 علــى أمهيــة املــصاحلة الوطنيــة ومكافحــة اإلفــالت مــن  األمــنجملــسويــشدد ”    
دعـم جلنـة التحقيـق الـيت أنـشئت      إىل بيساو، ويدعو اجملتمع الـدويل     - غينيا العقاب يف 
  . اغتيال الرئيس ورئيس أركان القوات املسلحةيفللتحقيق 

ــة إصــــالح قطــــاع األ األمــــن ويؤكــــد جملــــس ”       مــــن يفجمــــددا علــــى أمهيــ
يف هـذا الـصدد علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم         حيـث الـشركاء الـدوليني       بيساو، و  - غينيا

باجتمــاع املائــدة املــستديرة بــشأن إصــالح  رحــب يو. الــسريعة األثــرشاريع املــلتنفيــذ 
 /نيـسان  ٢٠الرأس األخـضر يف     بـ يف برايا    بيساو، املزمع عقده     -قطاع األمن يف غينيا     

ملشاريع والـربامج احملـددة إلصـالح       اتنسيق وتنفيذ   ، وذلك بغرض متابعة     ٢٠٠٩ أبريل
  .قطاع األمن

  غـري املـشروع  االجتـار تزايـد  بقلـق بـالغ بـسبب    األمن يـشعر   وال يزال جملس    ”    
بيـساو ويف    -  الوطنيـة يف غينيـا     العـابرة للحـدود    وكذلك اجلرميـة املنظمـة       ،باملخدرات
كتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين العمـــل املـــشترك ملويـــثين علـــى .  دون اإلقليميـــةاملنطقـــة

مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا  /وإدارة الــشؤون الــسياسية باملخــدرات واجلرميــة
الرامـي إىل   ) اإلنتربول(ة  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائي   ووإدارة عمليات حفظ السالم     

 ملكافحــة يــا االقتــصادية لــدول غــرب أفريقاجلماعــةاملــساعدة علــى تنفيــذ خطــة عمــل  
 خطـة عمـل   تنفيـذ   تـوفري الـدعم ل    اجملتمع الـدويل مواصـلة      ويهيب بـ  . االجتار باملخدرات 

 االقتـصادية لـدول     اجلماعـة  خطـة عمـل       وكـذلك  ،ملكافحـة املخـدرات    بيـساو  - غينيا
  .غرب أفريقيا

ــدعو ”     ــن جملــس وي ــت     األم ــدعم الكــايف يف الوق ــدمي ال ــدويل إىل تق اجملتمــع ال
.  الــذي اعتمدتــه جلنــة بنــاء الــسالمر االســتراتيجي لبنــاء الــسالمتنفيــذ اإلطــالاملناســب 
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لموارد من أجل إعادة البناء االقتـصادي وتوطيـد الـسالم           إىل احلشد املتواصل ل   تطلع  يو
  .بيساو - يف غينيا

أمهيـة البعـد اإلقليمـي يف حـل املـشاكل الـيت       على جمددا األمن  ويؤكد جملس   ”    
دور االحتــاد األفريقــي واجلماعــة بــهــذا الــصدد رحــب يف يبيــساو، و - غينيــا تواجههــا

االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية واالحتـاد األورويب يف            
  .عملية بناء السالم

ألمـني العـام ومـوظفي مكتـب األمـم املتحـدة           اعلـى ممثـل     األمن  ويثين جملس   ”    
لتـشكيلة  وايق القطري لألمم املتحدة     الفر وكذلك    بيساو -لدعم بناء السالم يف غينيا      
 ملــسامهتهم يف إحــالل بيــساو التابعــة للجنــة بنــاء الــسالم، -القطريــة املخصــصة لغينيــا 

 ويؤكـد اجمللـس جمـددا تطلعـه         .بيـساو  - السالم والدميقراطية وسيادة القـانون يف غينيـا       
ا تــشكيل إىل تلقــي توصــيات مــن األمــني العــام بــشأن الكيفيــة الــيت ينبغــي أن ُيعــاد هبــ  

  .“ بيساو من أجل دعم بناء السالم مبزيد من الفعالية-وجود األمم املتحدة يف غينيا 
  


