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 بيساو وعـن أنـشطة مكتـب       -تقرير األمني العام عن التطورات يف غينيا            
  األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف ذلك البلد

  
  مقدمة  -أوال   

 وجبـه مب، الـذي أنـشأ جملـس األمـن          )٢٠٠٩ (١٨٧٦هذا التقرير مقـّدم عمـال بـالقرار           - ١
 بيـساو وطلـب إيلّ أن أقـدم تقريـرا كـل             -مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيـا          

ويشمل هذا التقرير التطورات الرئيـسية الـيت   . أربعة أشهر عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار      
  .٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٤ يف (S/2010/335)طرأت منذ صدور تقريري األخري 

  
  التطورات السياسية   -ثانيا   

 بيـساو   -راض اجلهـود الـيت بذلتـها سـلطات غينيـا            طغت على الفترة املشمولة باالسـتع       - ٢
 الــــيت جــــرت يف ةللحفــــاظ علــــى الــــدعم الــــدويل هلــــذا البلــــد عقــــب األحــــداث العــــسكري

، وكذلك حلسم املسائل املثرية للخالفـات، مبـا يف ذلـك قيـادة القـوات                ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١
  . داملسلحة واالستراتيجيات الوطنية لتحقيق استقرار البال

مـه وزيـر الـدفاع بترشـيح        يونيه، وافق جملس الوزراء على مقتـرح قدّ       / حزيران ٢٤ويف    - ٣
أحيـل املقتـرح إىل الـرئيس مـاالم         مث  اللواء أنطونيو إندجاي قائـدا جديـدا هليئـة األركـان العامـة              

ويف اليوم التايل، وقّع الرئيس ساهنا مرسوما يقيل اللواء البحـري خوسـيه زامـورا    . باكاي ساهنا 
س هيئة األركان العامة ويعّين اللواء أنطونيو إندجاي رئيسا جديدا هليئـة            ئير نصبدوتا من م  أن

يونيـه، أشـاد احلـزب      / حزيـران  ٢٦ويف  . األركان العامة، وقد متت ترقيته الحقا إىل رتبـة فريـق          
بـاجلهود الـيت     ، والرأس األخضر  بيساو -  األفريقي لتحقيق استقالل غينيا    ، وهو احلزب  احلاكم

. أبريـل / نيـسان  ١الرئيس ورئيس الوزراء إلجياد حل لألزمة اليت أملّت بالبلد منـذ            بذهلا كل من    
وبينما رّحب حزب التجديد االجتماعي املعارض أيضا هبذا التعيني، أعربـت منظمـات اجملتمـع               

ــه  ااملــدين عــن قلقهــ  ــا اعتربت ــنمط ا  إزاء م ــوات    تكــرارا ل إلفــالت مــن العقــاب يف صــفوف الق
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جملـس الـدفاع واألمـن، وحـث        اجتماعـا مـع     ليـه، عقـد الـرئيس سـاهنا         يو/ متوز ٩ويف  . املسلحة
العــسكريني علــى االلتــزام مبعــايري أرقــى مــن االنــضباط، وحــذّر مــن أن أفــراد القــوات املــسلحة  

ودافـع الـرئيس    . يثبت تورطهم يف االجتار باملخدرات سُيقالون من وظـائفهم علـى الفـور    نالذي
  .أنطونيو إندجاي باعتباره قرارا سياديا مت وفقا للدستورساهنا عن قرار تعيني وترقية الفريق 

ــا    - ٤ ــه شــركاء غيني ــة       - ووّج ــي واجلماع ــك االحتــاد األفريق ــا يف ذل ــدوليون، مب ــساو ال بي
، الكــثري مــن  األمريكيــةاالقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة

ب الــدور البــارز الــذي اضــطلع بــه يف أحــداث  االنتقــادات لقــرار تعــيني الفريــق إنــدجاي بــسب 
سابق هليئـة األركـان العامـة       زاء احتجـاز الـرئيس الـ      إكما أعربوا عن انـشغاهلم      . أبريل/نيسان ١

أركـان   وأرجأت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اجتماع رؤسـاء        . أبريل/نيسان ١منذ  
يونيـه يف   / حزيـران  ٢٩  و ٢٨ عقـده يف  الدفاع يف املنطقة دون اإلقليمية، الذي كان من املقـرر           

مــه لعمليــة يونيــه، تعليــق الــدعم الــذي تقّد/ حزيــران٢٩وأعلنــت الواليــات املتحــدة يف . بيــساو
يوليــه، دعــت ممثلــة االحتــاد األورويب الــسامية /ويف متــوز.  يف هــذا البلــدقطــاع األمــينالإصــالح 

 االحتـاد   تعامـل  إىل إعادة النظر يف      كاثرين أشتون، والسياسة األمنية،   املعنية بالشؤون اخلارجية،    
  .بيساو، مبا يتوافق مع أحكام اتفاق كوتونو - األورويب عموما يف غينيا

ويف مؤمتر القمة الذي عقده رؤساء دول وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول غـرب               - ٥
ري بيئـة  يوليه، حثوا الرئيس ساهنا علـى تـوف  / متوز٣  و٢أفريقيا يف سال، يف الرأس األخضر، يف        

. مواتية الستئناف التعاون مع الشركاء الدوليني لدعم اإلصالحات يف قطـاعي الـدفاع واألمـن              
ويف اجتمـاع ُعقـد يف      . عمليـة لـضمان سـالمة املؤسـسات اجلمهوريـة         ب املبـادرة  علـى    واكما حث 

ــل      /متــوز ٣ ــة الربازي ــصادية، شــدد وزراء خارجي ــى هــامش مــؤمتر قمــة اجلماعــة االقت ــه عل يولي
األخــضر والربتغــال ونائــب وزيــر خارجيــة أنغــوال، وممثلــون عــن اجلماعــة االقتــصادية   والــرأس 

واالحتاد األورويب ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية وممثلي اخلاص، على أن التقـدم يف إصـالح               
ــة لــضمان القطــاع األمــين عامــل رئيــسي لــضمان االســتقرار الــسياسي واألمــين وكــذلك      تنمي

  .املدى الطويلبيساو على  - غينيا
أن أولويته تكمن يف التواصل جمددا مـع شـركاء          الرئيس ساهنا   يوليه، أكد   / متوز ١٤يف    - ٦

وشـدد علـى أن تعليـق مـساعدهتم سـيؤدي إىل      . بيـساو  - بلده دعًما لربامج اإلصالح يف غينيـا    
لـرئيس  ويف هذا السياق، سـافر ا . ابتدأتتفاقم الوضع العام وتقويض عملية احلوار الوطين اليت       

يوليـــه حلـــضور مـــؤمتر قمـــة رؤســـاء دول / متـــوز٢٤إىل  ٢٢ ســـاهنا إىل أنغـــوال يف الفتـــرة مـــن
وكرر إعالن لواندا، الذي اعُتمـد يف هنايـة مـؤمتر           . وحكومات مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية    

ر  اليت أعربت عنها مجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة بـشأن تطـو               اإلعراب عن الشواغل  القمة،  
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بيساو وشـدد علـى أن العـصيان العـسكري عقبـةٌ رئيـسية يف طريـق إصـالح                    -الوضع يف غينيا    
ــسهم يف     ــل ي ــن وعام ــدفاع واألم ــشيطقطــاعي ال ــد    تن ــن جدي . ممارســة االجتــار باملخــدرات م

بيـساو والـشركاء     - وأكدت اجلماعة جمددا دعمها ملواصلة احلوار السياسي بني سلطات غينيا         
 بالعمـل مـن أجـل       حبمـاس لوقـت نفـسه مـن الـسلطات الوطنيـة أن تلتـزم              الدوليني، وطلبت يف ا   

  .حتسني الوضع األمين واالستقرار السياسي
ويف وقت الحق، وعلى هامش مؤمتر قمة االحتاد األفريقـي اخلـامس عـشر الـذي ُعقـد                - ٧

ــن   ــاال م ــ٢٧ إىل ١٩يف كمب ــرئيس ٢٠١٠ ه يولي ــويل، أوضــح ال  خوســيه إدواردو دوس  األنغ
وصـفه رئـيس مجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة، أنـه ال يـستبعد إمكانيـة نـشر بعثـة                       ، ب سانتوس

بيــساو لــدعم االســتقرار يف هــذا البلــد إذا طلبــت الــسلطات الوطنيــة املعنيــة    - دوليــة يف غينيــا
ويف الوقــت نفــسه، ويف إطــار اجلهــود اإلقليميــة املبذولــة للمــساعدة علــى دعــم احلــوار    . ذلــك

رئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي،  ن جــان بينــغ،بيــساو، عــّي - ار يف غينيــاالــسياسي واالســتقر
  .بيساو - ، مبعوثا خاصا له يف غينياأنغوالمن سيباستياو إيساتا، 

ــاع ُع  - ٨ أغـــسطس، توصـــل رئـــيس مجاعـــة البلـــدان الناطقـــة      / آب٥قـــد يف ويف اجتمـ
، جـيمس فيكتـور غبيهـو،       بالربتغالية، الرئيس دوس سانتوس، ورئيس جلنة اجلماعـة االقتـصادية         

واألمني التنفيـذي جلماعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة، دومينغـوس سـيمويس برييـرا، إىل اتفـاق                 
إلنشاء فرقة عمل مشتركة بني مجاعة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة واجلماعـة االقتـصادية لتنـسيق                 

نفيذ إصالح قطـاعي الـدفاع       من أجل توفري الشروط الالزمة لت      كلتامهااإلجراءات اليت تتخذها    
واألمن، وتعزيز القدرات املؤسسية والبشرية هبدف املساعدة علـى ترسـيخ الـسالم واالسـتقرار               

ويف وقت الحق، قـام وفـد رفيـع املـستوى مـشترك بـني               . بيساو - والتنمية االقتصادية يف غينيا   
شـيكويت، وزيـر الدولـة     جـورج  يرأسـه اجلماعة االقتصادية ومجاعة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة،         

أغـسطس إلجـراء   / آب١٢إىل  ٩بيساو يف الفترة من إىل بزيارة  للعالقات اخلارجية يف أنغوال،  
والتقى الوفـد،   .  بيساو -غينيا  مشاورات مع السلطات الوطنية بشأن آفاق تعزيز االستقرار يف          

ــذ الــذي ضــمّ  ــضا األمــني التنفي ــة وممــ  ي أي ــة بالربتغالي ــدان الناطق ــل   جلماعــة البل ثلني عــن الربازي
 األخضر والربتغال، مجيع السلطات املعنية، باستثناء رئـيس الـوزراء الـذي كـان خـارج              والرأس

  . القطر آنذاك
وخالل الفترة نفسها، دار اجتماع بني جلنة رؤساء أركان الدفاع يف الـدول األعـضاء                 - ٩

وحــضر . أغــسطس/ آب١٢  و١١يف اجلماعــة االقتــصادية ونظــرائهم األنغــوليني يف بيــساو يف 
ألمـني التنفيـذي جلماعـة البلـدان الناطقـة          اهذا االجتماع أيضا رئيس جلنة اجلماعة االقتصادية و       

ص رؤسـاء أركـان الـدفاع، يف تقريـرهم النـهائي، إىل أنـه رغـم                 وخلُـ . بالربتغالية وممثلي اخلاص  
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إن عــدم صلة، فـ الــتـشريعات ذات  الوجـود إطـار اســتراتيجي شـامل إلصـالح القطــاع األمـين و     
. تنفيذ اإلصالحات الرئيسية يف القطاع األمين يقع يف صميم مـشكلة عـدم االسـتقرار يف البلـد                 

، يف مجلة أمـور، نـشر وحـدات تـدريب ومحايـة             تتضمنوبناء على ذلك اقترحوا خارطة طريق       
اسـتيعاهبم   خمتارين مـن القـوات املـسلّحة وإعـادة       ءوتسريح أعضا لتعزيز أمن مؤسسات الدولة،     

حة  لــدعم تنفيــذ عمليــة إعــادة هيكلــة القــوات املــسلّ  ربفعاليــة أكــب وتعبئــة املــوارد املاليــة  ،فيهــا
، وإنشاء آلية محاية للشخصيات الوطنية الرئيـسية وأعـضاء جلـان التحقيـق الوطنيـة        هباتسريع  الو

  . وكذلك حلماية الشهود الرئيسيني٢٠٠٩يف االغتياالت اليت حدثت عام 
ســلطة  قمــة طارئــة لرؤســاء دول وحكومــات  يف، يف أبوجــا، ســبتمرب/ أيلــول١٧ويف   - ١٠

غــودالك النــيجريي اجلماعــة االقتــصادية دعــا إىل عقــدها رئــيس اجلماعــة االقتــصادية، الــرئيس   
 يف بلـدان مها رؤساء أركان الـدفاع  ، أحاط القادة اإلقليميون علما بالتوصيات اليت قدّ   جوناثان

أُِعّدت من أجل تنفيذ برنامج إصـالح القطـاع األمـين           جلماعة االقتصادية وخبارطة الطريق اليت      ا
وأعطــوا تعليمــات للجنــة اجلماعــة االقتــصادية بعقــد اجتمــاع لــوزراء خارجيــة جملــس  . بــسرعة

ــق املقترَ       ــدفاع وخارطــة الطري ــر رؤســاء أركــان ال ــن للنظــر يف تقري ــى حــة، الوســاطة واألم عل
وا جلنــة كمــا حثّــ. ماعــة االقتــصادية أثنــاء الــدورة القادمــة لــسلطة اجل توصــياتهيقــدم اجمللــس أن

 الـشركاء الـدوليني لتـوفري املـساعدة         تعبئـة اجلماعة االقتصادية على مواصلة جهودها الرامية إىل        
ــا  ــة لغيني ــساو - الالزم ــة      . بي ــيس اجلماع ــأن يكتــب إىل رئ ــرئيس ســاهنا ب ــوا إىل ال وأخــريا، طلب

بيــساو حلمايــة مؤســساهتا  - يــا طبيعــة ونطــاق املــساعدة الــيت حتتاجهــا غين موضــحااالقتــصادية 
  .وللمساعدة على تسريع نسق تنفيذ برنامج إصالح القطاع األمين

ــا      - ١١ ــدويل املعــين بغيني ــسابعة لفريــق االتــصال ال بيــساو، الــيت   - وأتاحــت دورة العمــل ال
. بيـساو  - سبتمرب يف نيويـورك، منتـدى إضـافيا ملناقـشة الوضـع يف غينيـا              / أيلول ٢٤عقدت يف   

بيـساو مـسؤولة عـن احلفـاظ علـى االسـتقرار             - يف بيانه اخلتامي، على أن غينيا     ،  قشدد الفري و
والنظام الدستوري ومكافحة اإلفالت من العقـاب واحتـرام سـيادة القـانون وتـشجيع املـصاحلة         

قتـصادية ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة          حب بالشراكة الناشئة بني اجلماعـة اال      وّر. الوطنية
ودعـــا الفريـــق . بيـــساو - الـــيت تبـــذهلا احلكومـــة لتحقيـــق االســـتقرار يف غينيـــالـــدعم اجلهـــود 

بيـساو إىل أن تبـدي التزامـا أكـرب مبكافحـة االجتـار باملخـدرات،                 - املؤسسات الوطنية يف غينيا   
العبـور والوجهـة النهائيـة وذلـك للـتحكم يف سلـسلة             وضرورة التعاون بني بلدان املنشأ      ب وذكر

عن ذلك، حث الفريق جلنة اجلماعـة االقتـصادية علـى عقـد اجتمـاع               وفضال  . العرض والطلب 
املـسار  جمللس الوساطة واألمن عند تلقي طلب الـدعم املقـدَّم مـن الـرئيس سـاهنا، هبـدف رسـم                     

، وذلك بالتشاور مـع الـشركاء الـدوليني املعنـيني مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار                   الذي ينبغي اتباعه  
  . ساوبي - السياسي واالجتماعي يف غينيا
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 الرسالة اليت وجهها إىل رئـيس       عن أكتوبر، كشف الرئيس ساهنا   / تشرين األول  ١ويف    - ١٢
 والــيت طلــب فيهــا الــدعم واملــساعدة علــى  ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢٠اجلماعــة االقتــصادية يف 

الـرئيس للـصحافة     وأفـاد مستـشار   . بيـساو  - تنفيذ إصالحات قطاعي الدفاع واألمـن يف غينيـا        
م بـه الـرئيس حيـث       ف عن الوثيقة يهدف إىل توضيح طبيعـة الطلـب الـذي تقـدّ             بأن قرار الكش  

  .نه مل يدع اجلماعة االقتصادية إىل نشر أفراد عسكرينيأ
وعلى الصعيد الوطين، سارعت أحزاب املعارضة الرئيسية، وال سـيما حـزب التجديـد         - ١٣

فكــرة نــشر بعثــة  االجتمــاعي واحلــزب اجلمهــوري مــن أجــل االســتقالل والتنميــة، إىل رفــض    
. لتحقيق االستقرار، يف حني أعربت منظمات اجملتمع املدين عن تأييدها لنـشر مثـل هـذه البعثـة                 

أغسطس، أعلن رئيس هيئة األركان العامة أنه مع أن القـوات املـسلحة تعـارض،         / آب ١٠ويف  
تخــذه مــن حيــث املبــدأ، نــشر بعثــة دوليــة لتحقيــق االســتقرار، إال أهنــا ســتلتزم بــالقرار الــذي ت  

 الـــسياسيأغـــسطس، أصـــدر املكتـــب / آب٩ويف الفتـــرة نفـــسها، أي يف . الـــسلطات املدنيـــة
والـرأس األخـضر بيانـا يؤيـد مبـدأ نـشر بعثـة              بيساو   -غينيا  للحزب األفريقي لتحقيق استقالل     

طلــب إىل احلكومــة إجــراء مــشاورات مــع الــشركاء الــدوليني، وال ســيما  ولتحقيــق االســتقرار 
واجلماعة االقتصادية ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة واألمـم املتحـدة، مـن                االحتاد األفريقي   

ق بواليـة بعثـة حتقيـق االسـتقرار املقترحـة           أجل التوصـل إىل اتفـاق بـشأن املقتـرح النـهائي املتعلّـ             
  . وتشكيلتها ومدهتا وأهدافها

ــسطس، / آب٢٠يف و  - ١٤  ونيــور، رئــيس الــوزراء، جلــسة   ج زتــرأس كــارلوس غــومي  أغ
اســتثنائية جمللــس الــوزراء، ُعقــدت ملواصــلة النظــر يف احتمــال نــشر بعثــة لتحقيــق االســتقرار يف  

جلماعـة االقتـصادية    ا يف بلـدان    بيساو، ولدراسة توصـيات جلنـة رؤسـاء أركـان الـدفاع            - غينيا
وقبلت احلكومة، من حيث املبدأ، االقتراح بإيفاد بعثـة حتقيـق االسـتقرار،             . لدول غرب أفريقيا  

يف ؤسـسات املعنيـة     امل مجيـعُ البعثـة    انتشار   توافق على  أنه ينبغي أوال أن       يف الوقت نفسه   دةمؤك
ــة  ــضا إىل إجــراء . األمــم املتحــدة فــضال عــن  الدول ــة مــع اجل  ودعــت أي هــات مفاوضــات فوري

 يف األصل إلصـالح القطـاع األمـين، مبـا يكفـل تعـديل أسـاليب عمـل          ة الداعم ة الدولي ةكيشرال
 بلـدان قرار هذه وواليتها وخارطة الطريق الـيت اقترحهـا رؤسـاء أركـان دفـاع      بعثة حتقيق االست 

 بإنـشاء   ، بشكل عاجـل   ،أعادت احلكومة التأكيد على ضرورة القيام     كما  .  االقتصادية اجلماعة
 مــن أجــل مواصــلة بــذل اجلهــود لتنفيــذ دوق للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي قطــاع الــدفاعصــن

بيـساو   -ويف غضون ذلـك، أعلـن وزيـر خارجيـة غينيـا             . إصالحات حقيقية يف القطاع األمين    
 اجلماعــة ينبغــي أن تأخــذ زمــام املبــادرة فيمــا يتعلــق بربنــامج إصــالح القطــاع   ه يف حــني أنأنــ

  . األمم املتحدة مسؤولة عن تنسيق الدعم الدويل وحشدهفإناألمين، 
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ة إىل حتقيـق االسـتقرار      ويف حماولة لتوفري الزخم واستمرار الدعم الدويل للجهود الراميـ           - ١٥
أنغــوال بيــساو، قامــت قيادتــا البلــد املدنيــة والعــسكرية بزيــارات رمسيــة منفــصلة إىل  -يف غينيــا 

ففــي الربازيــل، حــصل الــرئيس  . ٢٠١٠ســبتمرب /أغــسطس وأيلــول/، يف آبالربازيــل وكوبــاو
 العالقـات   ساهنا على تعهدات بتقدمي املساعدات العسكرية والتقنيـة، ونـاقش، يف كوبـا، تعزيـز              

ونيـور، رئـيس    ج زتاحـت الزيـارات الـيت قـام هبـا غـومي           وقد أ . بيساو وكوبا  -الثنائية بني غينيا    
 ركـان العامـة، إىل أنغـوال الفرصـة لتوسـيع اتفاقـات التعـاون              اي، رئيس هيئة األ   جالوزراء، وإند 

ــدفاع واألمــن   القائمــة ــصاد وال ــادين االقت ــشمل مي ــك، .  لت ــسلطات  ويف أعقــاب ذل  أرســلت ال
الـدعم الـالزم    تقدير لنوع   بيساو إلجراء    -الشرطة إىل غينيا    وألنغولية فريقا من خرباء اجليش      ا

  .بيساو -ؤسسات الدفاعية واألمنية يف غينيا املإلصالح 
مليــة وأُحــرز أيــضا، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تقــدم ملمــوس فيمــا يتعلــق بالع     - ١٦

يونيــه، عقــد  / حزيــران٣٠  و٢٩ ويف. ٢٠١١يف  املزمــع عقــده  التحــضريية للمــؤمتر الــوطين  
 بيــساو بالتعــاون مــع برنــامج األمــم  -مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا   

 عمــل تدريبيــة ألعــضاء اللجنـة املنظمــة فقــدم هلــم املــساعدة يف صــياغة  حلقــةاملتحـدة اإلمنــائي،  
يوليــه، /ويف متــوز. إلقليميــة واملواضــيعيةاملبــادئ التوجيهيــة للتيــسري يف املــشاورات التحــضريية ا 

 والربنامج اإلمنائي بشكل وثيق أيضا مع اللجنة التحـضريية           األمم املتحدة املتكامل   عمل مكتب 
للمــؤمتر الــوطين ومــع رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة، الــذي يقــود العمليــة، علــى املــساعدة يف وضــع   

ــة املــؤمتر الــوطين يف  توأُطلعــ. اللمــسات األخــرية علــى برنــامج املــؤمتر وميزانيتــه    الحقــاً عملي
وقــد تلقــى . ي اخلـاص  يف حفــل ترأسـه الــرئيس ســاهنا وحـضره ممثلـِـ  ٢٠١٠أغـسطس  /آب ١٩

 بيـساو يف حبثـه عـن حلـول لتوطيـد الـسالم يف               - املؤمتر، الذي يوفر حمفال جامعا لـشعب غينيـا        
  أن تــشاركوُيتوقــع . الرئيــسينيالبلــد، التأييــد مــن الزعمــاء الــسياسيني والعــسكريني والــدينيني  

وقـد أعربـت حكومـة      . واضـيعية ملـشاورات التحـضريية اإلقليميـة وامل       يف ا  قوات الـدفاع واألمـن    
 علـى أنـه ال يـزال   توفري دعم مايل، إىل جانب منظومة األمـم املتحـدة،      ب اهتمام قوي اليابان عن   

  . يلزم تقدمي مزيد من املساعدة الدولية
  

  اجلوانب العسكرية  - ثالثا  
منت على التطورات العسكرية، بشكل أساسي، املخاوف اليت أثريت بـشأن فعاليـة           هي  - ١٧

اي إىل رتبة فريـق وتعيينـه رئيـسا جديـدا           ج أعقاب ترقية اللواء أنطونيو إند     القيادة العسكرية يف  
وشـدد  . هليئة األركـان العامـة، فـضال عمـا تـال ذلـك مـن تعـديالت يف قيـادة القـوات املـسلحة                       

يونيـه،  / حزيـران ٢٩العامة اجلديد، خالل أدائه اليمني يف احتفـال أقـيم يف           رئيس هيئة األركان    
التزامــه القــوي بالبقــاء خاضــعا للقيــادة املدنيــة والعمــل عــن كثــب مــع اجلهــات الــشريكة  علــى 
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ويف غــضون ذلــك، قــام  . الدوليــة مــن أجــل حتقيــق تقــدم ملمــوس يف إصــالح القطــاع األمــين   
 الثكنـات العـسكرية يف بيـساو، وخلـص إىل أن تـدهور              الرئيس ساهنا بسلسلة من الزيارات إىل     

اهلياكــل حالــة املبــاين العــسكرية أمــر غــري مقبــول، داعيــا احلكومــة إىل مــنح األولويــة لتحــسني   
  . العسكريةاألساسية

يوليـه وترأسـه الـرئيس سـاهنا،        / متـوز  ٩وخالل اجتماع جمللس الدفاع واألمن، ُعقد يف          - ١٨
فرضـه  يامها بإصالح قطاعي الدفاع واألمن، وتعهدت بالوفاء مبا         كررت القيادة العسكرية التز   
يف للـسلطات املدنيـة، ومبكافحـة آفـة االجتـار يف املخـدرات       تبعيتها عليها الدستور من واجبات  

 رئــيس هيئــة األركــان العامــة بــادريوليــه، /ويف منتــصف متــوز. بــال هــوادةصــفوف العــسكريني 
  . لعسكرية لقيادات املناطق الشرقية واجلنوبية والوسطىاوبتغيري قادة هياكل القوات البحرية 

 بنــاء علــى اقتــراح مــن احلكومــة،  ،ع الــرئيس ســاهناأكتــوبر، وقّــ/ تــشرين األول٧ويف   - ١٩
وباملرسـوم  . بحري رئيسا هليئة األركـان العامـة للقـوات البحريـة          التعيني العميد   إعادة  مرسوما ب 

ــا لــ    ــه نائب ــيِّن الفريــق مامــادو توري ــة األركــان نفــسه ُع ويف . لقــوات املــسلحةلالعامــة رئيس هيئ
 مــزاعم بتــورط العميــد  إزاءأكتــوبر، عّبــرت الواليــات املتحــدة عــن خماوفهــا   /تــشرين األول ٨
أمر خميب لآلمـال وميثـل      ”وأشارت إىل أن إعادته إىل منصبه       بحري يف أنشطة غري مشروعة،      ال

ــا    خطــوة إىل  ــشعب غيني ــسبة ل ــوراء بالن ــساو -ال ــك، وصــف  وباإل. “بي ــاد ضــافة إىل ذل  االحت
بحـري،  ال ألن العميـد     “بيـساو  -رشيد يف غينيا    نكسة أخرى للحكم ال   ”األورويب التعيني بأنه    

ب صـالت مزعومـة بأنـشطة       خاضع لعقوبات فرضتها اجلهـات الـشريكة الدوليـة بـسب          ”حاليا،  
  . “مشروعة غري
يوليــه، مــن حــسن / متــوزوعلــى الــرغم ممــا عــربت عنــه القيــادة العــسكرية اجلديــدة، يف   - ٢٠

نتقادات إىل القوات املسلحة لتورطها يف حادث كبري عندما شـنت جمموعـة             االجهت  النوايا، وُ 
من ضباط اجلـيش يف بيـساو هجومـا عنيفـا علـى مخـسة مـن ضـباط شـرطة املـرور، أربـع نـساء                

 مــع ممثلــي مجيــع مؤســسات الدولــة، اجتماعــاوإثــر ذلــك، عقــد الــرئيس ســاهنا . ورجــل واحــد
فــيهم رئــيس الــوزراء، مــن أجــل تكــرار التأكيــد علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون فيمــا بــني       مبــن

والتــدليل علــى احترامهمــا، مــن خــالل الــسلوك العملــي، للمبــادئ      الــدفاع واألمــنمؤســسيت
وأقــر وزيــر الــدفاع، يف إحاطتــه الــيت قــدمها الحقــا إىل   . الدميقراطيــة والقــيم املدنيــة املتحــضرة 

العـسكريني علـى حـد سـواء، فـضال عـن ضـرورة حتـسني         وإعـداد الـشرطة   الربملان، بالنقص يف    
 كانـت   يف وقـت   منظمات اجملتمع املدين احلـادث الـذي وقـع           وشجبت. التعاون بني املؤسستني  

  .السلطات الوطنية تعمل على تعريف اجملتمع الدويل بضرورة دعم إصالح القطاع األمين
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  ونإصالح القطاع األمين وسيادة القان  - رابعا  
أبريــل العــسكرية وتعــيني رئــيس جديــد هليئــة األركــان   / نيــسان١يف أعقــاب أحــداث   - ٢١

أغــسطس، يف إشـارة منـه إىل عـدم االســتقرار    / آب٢العامـة، أعلـن جملـس االحتـاد األورويب يف     
ــه إلصــالح القطــاع األمــين يف       ــد، إغــالق بعثت ــرام ســيادة القــانون يف البل ــسياسي وعــدم احت ال

  .٢٠١٠سبتمرب/ أيلول٣٠ بيساو، يف - غينيا
، العمل بـشكل    دة املتكامل وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل مكتب األمم املتح         - ٢٢

تعزيــز تنــسيق علــى  ،وثيــق مــع أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل 
. واألمـن املساعدة املقدمة من اجلهات الشريكة الدولية يف دعم عملييت إصالح قطاعي الـدفاع             

ــول٢٧ويف  ــا    / أيل ــاع غيني ــر دف ــد وزي ــة     -ســبتمرب، أّي ــة التوجيهي ــسا للجن ــصفته رئي ــساو، ب بي
 وقـد تـضمنت هـذه   .  إصالح القطاع األمين   للتزامن يف  مبفهوم   اإلصالح القطاع األمين، اقتراح   

ــادرة أهــداف ــها إااملب ــشاء من ــع مــشاريع إصــالح القطــاع األمــين    إ منــرب ن ــروين مــشترك جلمي لكت
للبيانــات جلميــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني يف عمليــة إصــالح  مجــاعي ه، وإنــشاء نظــام وبراجمــ

وطلـب الـوزير مـساعدة مكتـب األمـم          .  القدرات الوطنية يف هذا اجملـال      وتنميةالقطاع األمين،   
وعمل املكتب أيـضا بـشكل وثيـق مـع الربنـامج اإلمنـائي              .  صياغة املبادرة  علىاملتحدة املتكامل   
ت بناء القدرات للجنـة التوجيهيـة الوطنيـة إلصـالح القطـاع األمـين، والفريـق        على توفري خدما  

اخلاص املعين بصندوق املعاشات التقاعدية، واألمانة الوطنية لصندوق بنـاء الـسالم، فـضال عـن       
   .هياكل إنفاذ القانون والنظام

، مــشروع مــشترك بــني مكتــب شــؤون نــزع  ٢٠١٠يوليــه / متــوز٣١، يف وقــد انتــهى  - ٢٣
تقـدمي الـدعم   ”، بعنوان  يف أمانة األمم املتحدة    االقتصادية واالجتماعية لشؤون  االح وإدارة   الس

بــدأ يف كـان قـد   ، “ار غــري املـشروع باألسـلحة الـصغرية   بيـساو يف القـضاء علـى االجتـ     -لغينيـا  
األســلحة الــصغرية بوســاهم املــشروع يف إنــشاء جلنــة وطنيــة معنيــة  . ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول ١

إالّ أن احلالة الـسياسية     .  تلك اللجنة، اليت أصبحت منربا ملبادرات تدمري األسلحة        وبناء قدرات 
وأسـفرت البعثـة    .  حالـت دون التنفيـذ الكامـل للمـشروع         ، بالتحديات يف البلد   احلافلةواألمنية  

الفنيــة املعنيــة مبخزونــات الــذخرية الــيت اضــطلعت هبــا دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة 
 مـن مكتـب األمـم املتحـدة         بيـساو  -، عـن طلـب حكومـة غينيـا          ٢٠١٠مـايو   /م يف أيـار   باأللغا

 اهلياكـل األساسـية   ، بتقدمي املـساعدة هلـا مـن أجـل حتـسني             ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٥ يف   ،املتكامل
ملخزونات األسلحة والذخرية يف البلد، وكذلك بناء القدرات يف جمال تقنيـات إدارة خمزونـات         

 إمكانيــة إزالــة وتــدمري خمــزون  بتقــديرتقــوم الــدائرة حاليــا مــع املكتــب  و. األســلحة والــذخرية
  . الذخائر غري املستقرة اليت متثل خطرا مباشرا على السكان
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ويف القطاع العديل، ركز الربنامج اإلمنائي علـى تقـدمي املـساعدة للمؤسـسات الوطنيـة                  - ٢٤
الرقابـة واملـساءلة يف إطـار سـيادة         يف وضع األسس القانونية الالزمة لبناء القدرات واحلوكمـة و         

لقطـاع  ل وطنيـة   ة سياس وضع، مشورة تقنية يف     السياق، يف هذا     اإلمنائي وقدم الربنامج . القانون
وقـدم  . القوانني األساسية ملراكز التدريب القضائي واألنظمة املتعلقـة بالتـدريب         صوغ  العديل و 
 االســتراتيجية للتنميــة، مــع   للخطــةة الــدعم أيــضا يف صــياغة اجلمعيــة الوطنيــ  اإلمنــائيالربنــامج

،  اإلمنـائي  وأخـريا، قـدم الربنـامج     . التركيز على الرقابة الربملانية على إصـالحات القطـاع األمـين          
يف إطــار اســتراتيجيته لتنميــة القــدرات، الــدعم للحكومــة يف إنــشاء املراكــز التدريبيــة القــضائية  

  . امني وغريهم من أصحاب املهن القانونيةالتابعة هلا، لتدريب القضاة واملّدعني العامني واحمل
 واســع النطــاق أجــري بتمويــل مــن الربنــامج اإلمنــائي  لبحــثوقُــدمت النتــائج األوليــة   - ٢٥

 خمتلفـة،  إثنيـة  جمموعـات  واالحتاد األورويب عن آليات العدالـة التقليديـة والقـانون العـريف لـستّ         
 أوىل مراحـل    البحـث   هـذا  ومثّـل . يوليـه /زإىل األساتذة والطالب يف كلية بيساو للقانون يف متو        

 وســيلةً ، ممـا يـشكل  غـري الرمسيــة قطــاع العدالـة  عمليـة هتـدف إىل ربـط قطــاع العدالـة الرمسيـة و     
لتوســيع بيــساو  - برنــامَج غينيــا وُيكمــل املــشروُع. كان إىل القــضاءلتعزيــز إمكانيــة جلــوء الــس

ــة إ ــامجلجــوء إىل القــضاءالمكاني ــامج ا، وهــو برن ــابع للربن ــراد اجملتمــع   وإلمنــائي ت موّجــه إىل أف
ــا يلــي   ــالنواحي    : املهمــشني، ويــشمل م ــام ب ــدريب علــى اإلمل نــشر املــساعدين القــانونيني؛ والت

رسـم  زاعات املـؤثرة علـى النـساء واألطفـال وتوثيقهـا وحتليلـها؛ و             ـ النـ   مسارات القانونية؛ وتتبع 
ــة حب    خــرائط ــا محــالت التوعي ــيت توجــه إليه ــة ال ــات احمللي ــ اجملتمع ــة   ق ــة األراضــي احمللي وق ملكي
  . اإلنسان وحقوق

تقـدما يف تنفيـذ املهـام املـسندة إليـه،      مكتب األمم املتحـدة املتكامـل مـن جانبـه     وحقق    - ٢٦
يف تقـدمي   واسـتمر املكتـب     . على الرغم من حتديات التوظيف اليت يواجهها عنصر الـشرطة فيـه           

ووِضـَعت ورقـة   . ادات اخلاصـة هبـا   وإصـدار الـشه  عمليـة فـرز شـرطة النظـام العـام        يف  املساعدة  
ويف . ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٣االستراتيجية املوضوعة لتنفيذ املشروع يف صيغتها النهائيـة يف          

ســبتمرب، وافقــت وزارة الداخليــة رمسيــاً علــى االســتراتيجية املقترحــة، وطلبــت إىل   / أيلــول٢١
دعم املقــدم إىل وزارة وستــساعد هــذه املبــادرة، يف إطــار الــ . املكتــب البــدء يف مرحلــة التنفيــذ 

وفيمـا يتعلـق مبـشروع    . الداخلية، على التصدي لظاهرة اإلفـالت مـن العقـاب وزيـادة املـساءلة          
ــدمي        ــة لتق ــة عملي ــار، عقــدت وزارة الداخلي ــايرو ميليت ــوذجي يف ب ــشاء أول مركــز شــرطة من إن

ــب        ــع مكت ــة م ــة املنحــة املوقع ــاً التفاقي ــاين وفق ــشييد املب ــراض ت ــاءات ألغ ــم االعط ملتحــدة  األم
بيـساو والربازيـل ومكتـب األمـم         - ويف إطـار مـشروع ثالثـي األطـراف يـضم غينيـا            . املتكامل

 دورات تدريبيـة   يـة املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، أجـرت إدارة الـشرطة االحتاديـة الربازيل              
وباإلضافة إىل ذلك، أجـرت حكومـة الربتغـال مبـادرات تدريبيـة             . بيساو - ألفراد شرطة غينيا  
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دورات جتديــد املعلومــات والقيــادة، تتعلــق ومــن بينــها ،  بيــساو-غينيــا ملؤســسات الــشرطة يف 
  .خبطط إصالح القطاع األمين يف البلد

وقـد أقـيم    . يوليه، افتـتح مركـز تـدريب قـائم علـى احلاسـوب يف بيـساو               / متوز ٢٢ويف    - ٢٧
، املتحـدة املتكامـل   األمـم    كنـدا ومكتـب   حكومـة   لـه   هذا املـشروع الـذي تقـوده احلكومـة ومتوِّ         

تنفيذه بفضل جهود املساعدة التقنية املقدمة مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                و  إنشاؤه وجرى
األمــم املتحــدة  باملخــدرات واجلرميــة، وقــدرة الــشرطة الدائمــة التابعــة لألمــم املتحــدة ومكتــب  

إنفـاذ   وكـاالت إىل تدريب أعضاء مؤسسات الشرطة وغريها مـن         املشروع  يهدف  و. املتكامل
، جـرى    املركـز  ومنـذ افتتـاح   . القانون اليت تقدم خدمات األمن، مبا يتوافـق مـع املعـايري الدوليـة             

وقـام مكتـب   .  ضـابط شـرطة مـن خمتلـف فـروع الـشرطة يف البلـد             ١٩٠تدريب ما يزيـد علـى       
 بيــساو املعنيــة حبملــة  -ربنــامج اإلمنــائي، بالتنــسيق مــع جلنــة غينيــا   ال واألمــم املتحــدة املتكامــل 

توعيــة بإصــالح القطــاع األمــين، بتنظــيم حلقــة عمــل تدريبيــة عــن إصــالح القطــاع األمــين يف ال
مـن   ٣٣لـدى   ، هتـدف إىل تعزيـز معرفـة القـضايا املعنيـة             ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠-٢٨الفترة  
نظمــــات وامل الربملــــان يفتــــصال االضــــباط مــــن  وســــائل اإلعــــالم الوطنيــــة وني يفصحفيالــــ
  .كوميةاحل غري
والــصني ونيجرييــا والــسنغال اجلماهرييــة العربيــة الليبيـة  قـت نفــسه، مــا برحـت   ويف الو  - ٢٨

إصــالح القطــاع األمــين، واســتجابة للــدعوات الــيت   هــود اجملــاورة، يف إطــار دعمهــا الثنــائي جل 
مــن بينــها ولقــوات املــسلحة، إىل ابيــساو، تقــدم مــساعدة مباشــرة   - وجهتــها ســلطات غينيــا 

وقـد تألفـت املـساعدة، يف مجلـة أمـور،          . امى يف حرب التحريـر    احلرس الرئاسي واحملاربون القد   
، وجممــع ســـكين، ومركبــات، وآالت هندســية، ومولـــدات،    جمــدد مــن مستــشفى عـــسكري   

  هيئـة  وعالوة على ذلك، ويف أعقاب الزيارة اليت قـام هبـا رئـيس            . وتعهدات بتقدمي دعم إضايف   
تقنـيني مـن اجلـيش والـشرطة        الرباء  اخلـ  إىل أنغـوال، قـام وفـد مـن            بيساو -غينيا  األركان العامة ل  

 يف  بيـــساو-غينيـــا  نائـــب وزيـــر الـــدفاع واهلياكـــل األساســـية، ببعثـــة إىل  بقيـــادةأنغـــوال،  يف
وهـــدفت البعثـــة إىل تقيـــيم االحتياجـــات يف خمتلـــف فـــروع . ســـبتمرب/ أيلـــول٢٦-٢١ الفتـــرة

رية وشـرطية مـن    الدفاعيـة واألمنيـة، بغيـة تـوفري قـدرات تقنيـة عـسك           بيـساو  -غينيا  مؤسسات  
 التــدريب واحلمايــة، وذلــك يف إطــار  بيــساو يف جمــايل - أجــل دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا غينيــا  

إصالح القطاع األمين والشراكة الناشئة بني اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا وجمموعـة              
  . البلدان الناطقة باللغة الربتغالية
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  نظمةاالجتار باملخدرات واجلرمية امل  - خامساً 
ــب         - ٢٩ ــة ومكت ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــتمر مكت ــم املتحــدة  اس األم

 يف جمـال مكافحـة       بيساو -غينيا  إىل   يف تقدمي املساعدة      من الشركاء الدوليني   اوغريمهاملتكامل  
ــة        ــا وخطــة العمــل اإلقليمي ــادرة ســاحل غــرب أفريقي االجتــار باملخــدرات، وذلــك يف إطــار مب

ــا مــن أجــل التــصدي للمــشكلة املتزايــدة    للجماعــة ا املتمثلــة يف القتــصادية لــدول غــرب أفريقي
وعلـى  . الجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة وتعـاطي املخـدرات يف غـرب أفريقيـا              ا

وجه اخلصوص، قـام املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة وغـريه مـن الـشركاء الـدوليني بتقيـيم                 
واألمن الداخلي، وذلك عن طريق إجراء حتليـل للثغـرات       أعمال الشرطة     قدرات البلد يف جمايل   

أدى إىل حتديد االحتياجـات ذات األولويـة الالزمـة ملنـع اجلرميـة ومكافحتـها، ولـدعم الـشرطة                    
وباإلضـافة إىل ذلـك، مـا بـرح         . التحقيقـات اجلنائيـة   ب فيمـا يتعلـق   القضائية وشرطة النظام العام     

وغــريه مــن الــشركاء يــساعدون الــسلطات الوطنيــة يف تعزيــز   كامــل األمــم املتحــدة املتمكتــب 
 ،بيــساو، وبــني تلــك الوكــاالت    - احلــوار والتعــاون بــني وكــاالت إنفــاذ القــانون يف غينيــا      

تعزيـز  هبدف  بناء القدرات   لوعالوة على ذلك، جيري تنفيذ برامج       .  واملدعني العامني  ،والقضاة
يف بيـساو و   - ئية ومؤسـسات إنفـاذ القـانون يف غينيـا         املعايري املعمـول هبـا يف املؤسـسات القـضا         

  . )نتربولإلا(للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية املكتب املركزي الوطين 
موظفي الـسجون املعـاد   فائدة ن لابرنامج تدرييب مدته شهر  سبتمرب  / أيلول ٢٠يف  وبدأ    - ٣٠

واملــديرون، وذلــك بــدعم مــن  تأهيلــها حــديثاً يف مــنطقيت بافاتــا ومانــسوا، مــن بينــهم احلــراس  
وقـدمت الربتغـال أيـضاً معـدات        . الربتغال، بناء على طلب املكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة          

وعـالوة علـى ذلـك،      . قيـود األيـدي   راوات و اهلـ واملالبس الرمسيـة    حلراس السجون، مبا يف ذلك      
جلرميــة بوضــع يقــوم فريــق عمــل يــضم ممــثلني مــن وزارة العــدل واملكتــب املعــين باملخــدرات وا  

  .بيساو - اإلطار القانوين لنظام السجون يف غينيا
  

  أنشطة جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم  -سادساً  
ــسالم مــشاورات مــع أعــضاء         - ٣١ ــاء ال ــة بن ــالتقرير، أجــرت جلن ــشمولة ب ــرة امل خــالل الفت

وزيـر خارجيـة    يوليـه شـارك فيـه       /، ونظمت اجتماعاً غري رمسـي يف متـوز         بيساو -غينيا  تشكيلة  
وقـدم  . بيـساو وممثلـي اخلـاص    -  ورئيس بعثـة صـندوق النقـد الـدويل إىل غينيـا      بيساو، - غينيا

 عـزم الـسلطات   وأكـد التطـورات يف البلـد،   أحـدث  الوزير إىل جلنة بناء الـسالم حملـة عامـة عـن      
مـع    ىل التضامن الـدويل   إودعا  . الوطنية على التغلب على ما جنم عن األزمات األخرية من آثار          

إىل اللجنة تقدمي الدعم من أجل النهوض بشكل عاجل وحاسـم خبطـط اإلصـالح      طلب  وبلده  
 باملخـدرات،   االجتار الوزير ضرورة تعزيز جهود مكافحة       برزوأ. يف القطاعني الدفاعي واألمين   
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 كبلـد للمـرور    بيـساو -غينيـا   وذلك عن طريق تعزيز املؤسسات الوطنية هبدف منـع اسـتخدام            
األمهيــة احلامســة لتعزيــز جهــود التعــاون علــى الــصعيد دون اإلقليمــي،   علــى أكــد  كمــا. العــابر

  . االجتار باملخدراترادة الدولية للقضاء على آفةلإلو
 التأكيــد علــى ضــرورة قيــام الــسلطات الوطنيــة  بيــساو-غينيــا وكــرر أعــضاء تــشكيلة   - ٣٢
فراج عـن الـرئيس الـسابق هليئـة         أبريل إىل العدالة؛ واإل   / نيسان ١تقدمي مرتكيب أحداث    : يلي مبا

األركــان العامــة وغــريه مــن كبــار الــضباط احملتجــزين؛ واختــاذ خطــوات فعالــة ملكافحــة االجتــار 
بعـض   كمـا أثـار   . باملخدرات؛ ومواصلة جهود اإلصالح يف قطاعات الدفاع واألمـن والعدالـة          

ضـرورة تقـدمي     يع األعـضاء  وأيد مج . ملدنية للبلد األعضاء احلاجة إىل املساعدة يف تعزيز القيادة ا       
مـن اجلهــود   إلصـالح القطـاع األمــين، وبـذل مزيــد   املـساعدة العاجلـة لتــسريع اخلطـط الوطنيــة    

  .االقتصادية - تلبية احتياجات البلد االجتماعيةلترسيخ سيادة القانون واملسامهة يف 
ل مـن   وبدأت عملية إعادة تأهيل الثكنـات العـسكرية يف مـنطقيت غـابو وكيبـو، بتمويـ                  - ٣٣

 لـشراء املـواد الالزمـة        يف طرح مناقـصة    أغسطس/ آب ١٩صندوق بناء السالم، بينما ُشرِع يف       
وجرى افتتاح السجنني يف منطقيت مانسوا وبافاتـا، اللـذين أُعيـد تأهيلـهما              . موراألتجديد قلعة   

مـشروع صـندوق بنـاء    ويف إطـار  . سـبتمرب / أيلـول ٢١أيضاً بدعم من صندوق بناء السالم، يف   
 مـن الـشباب   ١٤٥م املتعلق بالتدريب املهين وعمالة الشباب، جرى تـدريب مـا جمموعـه        السال

أعـدها املـستفيدون    جتـاري    خطة عمـل     ٢١ ما جمموعه    جرى انتقاء ، بينما   ةعلى مهارات خمتلف  
  .طار نظام التمويل البالغ الصغرمن الشباب، يف إ

ــتم الفريــــق الفــــين الــــوطين، الــــذي تتــــوىل وزارة االقتــــص    - ٣٤ ــوده، وخــ اد تنــــسيق جهــ
ويركـز مـشروع اخلطـة،      . ٢٠١٢-٢٠١٠بشأن خطـة أولويـات بنـاء الـسالم للفتـرة             مناقشاته

تغــيري أحــوال : الــيت صــيغت بــدعم مــن األمــم املتحــدة، علــى ثالثــة جمــاالت ذات أولويــة هــي   
ي الدفاع واألمن، واالنتعاش االقتصادي، وتنـشيط اخلـدمات         الدولة، مبا يف ذلك إصالح قطاعَ     

  .ماعية األساسيةاالجت
  

  اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  -سابعاً   
بإصـالحات  يـضطلع    بيساو هشاً، إال أنه      -ال يزال الوضع االقتصادي واملايل يف غينيا          - ٣٥

اســتقرار االقتــصاد الكلــي والنمــو  حتقيــق  ملحــوظ علــى صــعيد مبــا يعــزز األداء بــشكلهامــة، 
املؤســسات املاليــة الدوليــة مــن خــالل لــدى يتها وتواصــل احلكومــة تعزيــز مــصداق. االقتــصادي

بــادرة اخلاصــة مب نقطــة اإلجنــازبلــوغ إجــراء إصــالحات ماليــة وحتــسني االنــضباط املــايل، بغيــة   
 يف إطـار ورقـة      وأُِعـّد تقريـر مرحلـي ثـانٍ       . ٢٠١٠البلدان الفقرية املثقلة بالديون قبل هناية عـام         



S/2010/550  
 

10-59491 13 
 

ك الدويل وصندوق النقد الدويل، وفقا إلحدى نقـاط         استراتيجية احلد من الفقر، وقُدِّم إىل البن      
وزادت حــصيلة إيــرادات . اإلجنــاز املــستهدفة اخلاصــة مببــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون   

وأدت التحـسينات يف جمـال       .٢٠١٠ يف املائة يف الربـع األول مـن عـام            ٤٦,٩الضرائب بنسبة   
إجيايب يف سياق ما يقدمه صندوق النقد الـدويل مـن           إدارة املالية العامة إىل حتقيق أداء اقتصادي        

  .مساعدة يف حاالت الطوارئ لبلدان مرحلة ما بعد الصراع
 وحـدوث زيـادة   ٢٠١٠عـام    ويف الوقت نفسه، ونظرا لالرتفاع يف أسعار الكاجو يف          - ٣٦

قتـصادي يف   يف االستهالك احمللي ومنو يف االستثمارات يف قطاع التشييد، ُيَتَوقَّع ملعدل النمـو اال             
 .٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ٣، مقارنـة بــ      ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٤بيساو أن يصل إىل      - غينيا

، فبقـي    فقط  يف املائة  ١,٥إىل  معدل التضخم   ، اخنفض   ٢٠١٠وخالل الربعني األولني من عام      
ــا    ضــمنبــذلك  ،  اإلطــار املــستهدف الــذي حــدده االحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب أفريقي
بيد أنه نظرا لزيادة الواردات، يتوقـع البلـد مواجهـة عجـز صـغري يف احلـساب                  .  يف املائة  ٢ وهو

  . احمللي اإلمجايله يف املائة تقريباً من ناجت١اجلاري اخلارجي قدره 
ــة يف          - ٣٧ ــى منحــة ثاني ــة عل ــدويل مــن املوافق ــة البنــك ال ومكنــت هــذه التطــورات اإلجيابي

 يتعلـق   اً أوليـ  تصادية، بينما اختذ دائنو نـادي بـاريس إجـراءً          إلصالح احلوكمة االق   هيوني/حزيران
 نقطـة اإلجنـاز يف كـانون         بيـساو  -غينيـا   وحاملا تبلـغ     .٢٠١٠يوليه  /الدين يف متوز  باإلعفاء من   

ــسمرب /األول ــصل إىل     ٢٠١٠دي ــدين ي ــام لل ــستفيد مــن ختفــيض ع ــها أن ت ــون ٨٠٠، ميكن  ملي
ــ. دوالر قــام ، ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١الــيت وقعــت يف  رداً علــى األحــداث العــسكرية  هبيــد أن

اليـة  املالتزاماتـه   إذ تبلـغ      بيـساو  -غينيـا   االحتاد األورويب، وهو أحـد شـركاء التنميـة الرئيـسيني ل           
 مليــون ١٣٠,٦تقــدر حبــوايل (يــورو مليــون  ١٠٢,٨ قيمتــهمــا  ٢٠١٣-٢٠٠٨للفتــرة معهــا 
كـان   ممـا أثـار تـساؤالت بـشأن مـا إذا       يف استعراض التزاماتـه املاليـة جتـاه البلـد،      بالبدء،  )دوالر

بـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون،         اخلاصـة مب  القرار املتعلـق بنقطـة اإلجنـاز        سيستمر يف دعم    
وباإلضـافة  . ٢٠١٠ديـسمرب   /أن يتخذه صندوق النقد الدويل يف كانون األول       وهو قرار ُينتظر    

ترتـب  تن خطتـه لـدعم امليزانيـة الـيت قـد             مل يعط االحتاد األورويب أي إشارة بعد بـشأ         ،إىل ذلك 
عــدم تقــدميها تــداعيات شــديدة علــى نوعيــة وكميــة البــضائع واخلــدمات واالســتثمارات   ىعلــ

  .٢٠١١املقرر أن توفرها الدولة يف عام 
 علــــى خطتــــها الوطنيــــة لالســــتثمار الزراعــــي   بيــــساو-غينيــــا حكومــــة ووافقــــت   - ٣٨
 /يوليــه إىل أيلــول/زيــرة يف الفتــرة مــن متــوزونتيجــة هطــول األمطــار الغ .أغــسطس/آب ١٥ يف
 بيـد أن . ٢٠١١ و ٢٠١٠نتـاج الزراعـي يف عـامي    ، توجـد توقعـات جيـدة لإل     ٢٠١٠ بتمربس

زالـت معرضـة للعواقـب املترتبـة علـى أزمـة الغـذاء العامليـة بـسبب اعتمادهـا                      مـا   بيـساو  -غينيا  
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 طــن، ١٢٢ ٣٠٠ احمللــي تبلــغ تقــديرات إنتــاج األرز، ٢٠١٠يف عــام و. األرز املــستورد علــى
وبــالرغم ممــا تبذلــه احلكومــة مــن جهــود  .  طــن١٢٦ ٥٠٠بينمــا يبلــغ جممــوع واردات األرز 

، بزيـادة   ٢٠٠٩للسيطرة على أسعار املواد الغذائية األساسية، فقد بقيـت مرتفعـة مقارنـة بعـام                
ألرز املنـتج  ار ايف أسـع  يف املائة ٢٠ يف املائة يف أسعار األرز املستورد وزيادة قدرها       ٣٠قدرها  
ومن أجل تشجيع اإلنتاج احمللي من األرز، ينفذ برنامج الغـذاء العـاملي، بـدعم مـايل مـن                   . حملياً

 اليابان والبنـك الـدويل واالحتـاد األورويب، برناجمـاً للغـذاء مقابـل العمـل يهـدف إىل استـصالح                    
يعـود  ممـا   رز،   هكتاراً من األراضي الواطئـة وسـهول املنغـروف ألغـراض زراعـة األ              ٣ ٣٢٨,٥

  . شخصا١٩ً ٩٦٥بالفائدة على حوايل 
يوليــه، عقــد الربنــامج املــشترك مــن أجــل الطفــل واألمــن الغــذائي والتغذيــة،  /ويف متــوز  - ٣٩

ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  لألمــم املتحــدة الــذي تــشارك فيــه منظمــة األغذيــة والزراعــة  
العامليــة، والــذي أُنــشئ للمــساعدة يف وبرنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــة الــصحة ) اليونيــسيف(

حول أهداف الربنامج ترمي إىل إقامـة الـشراكات         حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، محلة توعية       
ــع وســائط اإلعــالم   ــة  . م ــت احلمل ــصحفيني  ومشل ــة لل ــيم دورات تدريبي وتلقــت وزارات . تنظ

عـات احملليـة ووسـائط اإلعـالم        الصحة والزراعة والتعليم واملنظمات احمللية غري احلكوميـة واإلذا        
علـى  األطـراف املعنيـة   عملت أفرقة التنـسيق مـع العديـد مـن        وقد  . احمللية مواداً مكتبية وتوعوية   

ــة ــواد املقدَّ  كفال ــة  االســتخدام املناســب للم ــة وعالجــه يف صــفوف     لم ــن ســوء التغذي ــة م لوقاي
مـــن  ٣ ٥٦٠، حـــصل ٢٠١٠أغـــسطس /آبويوليـــه /متـــوزشـــهري يف و .األطفـــال والنـــساء

فــريوس نقــص مــن املــصابني ب ٦٨٦علــى مــساعدة غذائيــة، باإلضــافة إىل  األمهــات واألطفــال 
 مـن مرضـى الـسل،       ٥٣٧تلقون عالجاً مضاداً للفريوسات العكوسـة، و        الذين ي املناعة البشرية   

وذلك يف إطـار عنـصر الـصحة والتغذيـة ضـمن العمليـة املمتـدة لإلغاثـة واإلنعـاش الـيت ينفـذها                   
 مــن تلميــذات الــصف ١٨ ٠٠٠  وإضــافة إىل ذلــك، اســتفاد.ة العــاملي يف البلــدبرنــامج األغذيــ

 لالســتهالك املنـــزيل الــيت ُتقــّدم كحــوافز علــى  املعــّدةالرابــع إىل الــسادس مــن احلــصص الغذائيــة
  .٢٠١٠يونيه / يف حزيران، وذلكاالنتظام يف الدراسة

ــوارد       - ٤٠ ــة امل ــسيف تعبئ ــة واليوني ــصحة العاملي ــة ال ــن ا ودعمــت منظم ــاملي  م ــصندوق الع ل
ــشرية   ــريوس نقــص املناعــة الب ــا /ملكافحــة ف ــسل واملالري ــدز وال ــوارد  اإلي ــها  ، وهــي م ــغ قيمت تبل

وتـشمل األولويـات    . للسنوات اخلمـس املقبلـة    ) ن دوالر و ملي ٦٠,٩ُيقّدر بـ   (مليون يورو    ٤٨
شـيا مـع توصـيات      ومتا. انتقـال اإلصـابة مـن األم إىل الطفـل         الوقاية األوليـة مـن      الرئيسية احملددة   

االحتــاد األفريقــي للحــد مــن الوفيــات النفاســية ووفيــات األطفــال حــديثي الــوالدة والرّضــع يف   
يوليــه محلــة ملــدة ســتة أشــهر لتــسريع وتــرية احلــد مــن   / متــوز١٥أفريقيــا، أطلقــت احلكومــة يف 

ــادات     الوفيــات النفاســية بــدعم  مــن األمــم املتحــدة ومنظمــات اجملتمــع املــدين، اســتهدفت القي
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 اسـتمرار التزامهـا بتحـسني      كفالةوالثقافية والقطاع اخلاص، ل    -السياسية واملدنية واالجتماعية    
  . صحة األمهات واألطفال احلديثي الوالدة

 ودعمــت منظمــة الــصحة العامليــة واليونيــسيف محلــة وطنيــة تتــألف مــن ثــالث مراحــل  - ٤١
وقـد ركـزت وزارة الـصحة،       . تـسعة أشـهر   لألطفـال دون ال   ضد شلل األطفال    املتزامن  للتلقيح  

مـا يتـصل    بدعم من اليونيسيف ومنظمات اجملتمـع املـدين، علـى التوعيـة بالنظافـة، مبـا يف ذلـك                    
 عـدد  سّجل سـوى يُُونتيجة لذلك، مل . املياه وختزينها يف مكان آمن للوقاية من الكولريا       عاجلة  مب

 اليونيسيف واملعهد الربتغـايل     وقد وقّعت . بالكولريا يف اآلونة األخرية   قليل من حاالت اإلصابة     
 مـــدارس ١٠للتعـــاون اإلمنـــائي مـــشروعاً مـــشتركاً يف جمـــال التعلـــيم، يتـــضمن إعـــادة تأهيـــل   

لدراسـة االستقـصائية العنقوديـة املتعـددة         ا يوليـه / يف هنايـة متـوز      أُجنـزت  وقد. ومدرستني مهنيتني 
، إجراءمهـا ف  ي اليونيـس  دعمـت  املؤشرات والدراسة االستقصائية املعنية بالصحة اإلجنابية اللـتني       

ــة   ــة  وُيتوقـــع أن تـــصبح البيانـــات األوليـ ــة عـــن الدراســـتني متاحـ ــة تـــشرين األولاملتأتيـ   /بنهايـ
  .٢٠١٠أكتوبر 

  
  حقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية  -ثامناًً   

البحري زامورا إندوتا حمتجزاً بـدون أن ُيحـاكم وفـق اإلجـراءات             اللواء  ال يزال نائب      - ٤٢
ــةالقانونيــة ا وقــّدم حماميــه التماســاً إلصــدار أمــرٍ   . ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١ منــذ ، وذلــكلواجب

أغـسطس،  /ويف آب . يوليـه، مطالبـاً بـاإلفراج عنـه       / متـوز  ٢٢للمثول أمام احملكمـة يف      ه  إحضارب
مث كتـب احملـامي الحقـا إىل احملكمـة          . ضـباط عـسكريني   حبـضور    إذناً مبقابلة حماميه     تَجزُمنح احمل 

، مطالباً مبراعاة اإلجراءات القانونية، مبا يف ذلك االسـتجابة الـسريعة لاللتمـاس         العسكرية العليا 
ممثلـون  أغـسطس، زار    / آب ١٩ويف   .ه للمثـول أمـام احملكمـة      إحـضار ب صدار أمـرٍ  شأن إ م ب املقدَّ
نائــب اللــواء مبكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل والــشؤون اجلنــسانية قــسم حقــوق اإلنــسان عــن 

واشــتكى احملتجــز . ر ضــباط عــسكريني، للتأكــد مــن ظــروف احتجــازه البحــري إنــدوتا حبــضو
ــن ــه        م ــسماح ألســرته بزيارت ــة وعــدم ال ــواد الغذائي ــة وامل ــساعدة الطبي ــى امل . عــدم حــصوله عل

، غــــري أن احملكمــــة رفــــضت. أيــــضا أن ُيــــسمح حملاميــــه وأســــرته بزيارتــــه بانتظــــام  وطلــــب
، متذّرعـة    للمثـول أمـام احملكمـة      هرإحـضا  ب  االلتماس املقدم بإصـدار أمـرٍ      ،أغسطس/آب ٢٦ يف

تزامـه  البحـري إنـدوتا عـن اع      اللواء  وأعرب حمامي نائب    . بأسباب أمنية وإمكانية هرب احملتجز    
 يوقد نـاقش ممثلـ    .  بيساو -غينيا  رية العليا لدى احملكمة العليا يف       كسالطعن يف قرار احملكمة الع    

 باختـاذ   موصـياً إلفراج عن احملتجز،    اخلاص التطورات األخرية مع املسؤولني احلكوميني وطلب ا       
  . إجراءات عاجلة لضمان حماكمته بشكل عادل
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  أغــسطس، تــرأس ممثلــي اخلــاص اجتماعــا مــع ممثلــي اجملتمــع الــدويل،         / آب١٦ويف   - ٤٣
مبا يف ذلك اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة، ودعـا                    

عملــييت اغتيــال إىل تقـدمي معلومــات مــستكملة عــن جلنـة التحقيــق يف   املـدعي العــام أمــني ســعد  
 برنـاردو فـيريا، ورئـيس األركـان العامـة الـسابق اجلنـرال تـاغمي نـا واي                    نالرئيس السابق جوا  

فقـد أحـرز تقـدم      وأعلن املدعي العام أنه على الرغم من القيود املاليـة،            .٢٠٠٩مارس  /آذار يف
وتوقّــع املــدعي العــام صــدور   .ع إىل إفــادات معظــم الــشهود  االســتماكمــا متّ، التحقيقــاتيف 

ــة تــشرهنــائيتقريــر  ــة   ٢٠١٠أكتــوبر /ن األولي بنهاي  وطلــب احلــصول علــى دعــم مــايل لتغطي
كمـا أعـرب املـدعي      . نفقات السفر الدويل لسبعة قضاة، وكذلك لوضـع آليـة حلمايـة الـشهود             

نسان لرصـد عمليـة التحقيـق، وفقـا         العام عن اعتزامه دعوة األمم املتحدة ومنظمات حقوق اإل        
 اجلـاري بقيــادة جلنــة  وأوضــح أن التحقيــق. للطلبـات املقدمــة مـن الــشركاء الــدوليني يف بيـساو   

 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١ حبياة اجلنرال تاغمي نـا واي يف         ذي أودى  يف انفجار القنبلة ال    عسكرية
ُيحــرز ثنــاء، مل ويف تلــك األ .نفجــار إىل فحــوص جنائيــةاالســوف يتقــدم عنــدما خيــضع موقــع 

ــا يف    تقــدم يف أي ــتني جرت ــال الل ــييت االغتي ــران٥ و ٤ التحقيقــات يف عمل ــه / حزي  ٢٠٠٩يوني
ــة   ــتهدفتا الـــوزير الـــسابق يف اإلدارة اإلقليميـ ــدفاع الـــسابق وواسـ ويـــساعد مكتـــب . وزيـــر الـ

ــة الــشهود والــضحايا،      األمــم ــامج حلماي ــوطنيني علــى وضــع برن املتحــدة املتكامــل الــشركاء ال
 يف التــصدي لالجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة وغــري ذلــك مــن  أساســياً يــشكّل عنــصراً ممــا

  .اجلرائم اخلطرية
بزيـارة القاعـدة اجلويـة حيـث        األمم املتحدة املتكامل    سبتمرب، ُسمح ملكتب    /ويف أيلول   - ٤٤

 واي  كان مخسة من املشتبه بتـورطهم يف انفجـار القنبلـة الـذي أودى حبيـاة اجلنـرال تـاغمي نـا                     
تتجـاوز بكـثري    بـدون أن ُتوّجـه إلـيهم أي هتمـة، وهـي مـدة           ٢٠٠٩مـارس   /حمتجزين منـذ آذار   

 . ثالثة مـن احملتجـزين   إفاداتوقد استمعت احملكمة العسكرية واملدعي العام إىل    . ةالقانونياملدة  
تعرضــا للتعــذيب ا اجــة ماســة إىل املــساعدة الطبيــة وأهنمــا حب للمكتــب أهنمــاوذكــر اثنــان منــهم

ن ـْييَـ ن الباقِ  يتمكن املكتـب مـن االجتمـاع مـع احملتجـَزيْ           ومل. االل األيام األوىل من احتجازمه    خ
  .ن للعالج الطيب يف املستشفى العسكريا كانا خيضعاإذ أعلنت السلطات العسكرية أهنم

اً إذاعيـاً بـشأن حقـوق    جمـ برنااألمم املتحـدة املتكامـل   أغسطس، أطلق مكتب   /ويف آب   - ٤٥
ويركـز الربنـامج علـى التوعيـة        . لتعاون مع احلكومة وأعضاء منظمات اجملتمـع املـدين        اإلنسان با 

ط الضوء على مسؤولية الدولة يف محاية حقـوق اإلنـسان للجميـع          مببادئ حقوق اإلنسان ويسلّ   
 املكتـب، كجـزء مـن أنـشطته الراميـة إىل تعزيـز احلـوار                ثّّوبـ  .ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب     

 بـرامج إذاعيـة عـن إصـالح قطـاع األمـن واحلـوار الـسياسي وحقـوق                   ١٠والسالم واملـصاحلة،    
  . اإلنسان والشؤون اجلنسانية واألسلحة الصغرية
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جلعلــه متفقــا مــع وبــدأت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان مراجعــة نظامهــا األساســي    - ٤٦
منـائي  ربنـامج اإل  السبتمرب، عقدت اللجنة حلقة عمل بتمويـل مـن          / أيلول ٩ويف   .مبادئ باريس 

.  بيـساو -غينيـا   املعنية الوطنية والدوليـة علـى االسـتعراض الـدوري الـشامل ل      ألطرافإلطالع ا 
أكتــوبر، شــاركت احلكومــة يف اجتمــاع جمللــس حقــوق اإلنــسان، وفيــه   / تــشرين األول١ويف 

 الــيت ١٠١ بيــساو علــى ســبيل متابعــة التوصــيات الـــ  -وافــق اجمللــس علــى تقريــر قدمتــه غينيــا  
  .٢٠١٠مايو /يق العامل املعين باالستعراضات الدورية الشاملة يف أيارأصدرها الفر

يونيه، أقّرت اجلمعية الوطنية باإلمجـاع قانونـاً جديـداً بـشأن الـصحة              / حزيران ٢٩ويف    - ٤٧
 عاماً ويضمن مبـدأ املـساواة يف جمـال      ١٨اإلجنابية وتنظيم األسرة، حيدد السن األدىن للزواج بـ         

عمل معهد املرأة والطفل على إعداد سياسة وطنيـة بـشأن العـدل واملـساواة         وي. الصحة اإلجنابية 
، وبـدعم تقـين ومـايل مـن األمـم           الـوطين بني اجلنسني، يف إطار من الشراكة مع معهد البحوث          

مـن  ،   الوطين لبحوثامعهد املرأة والطفل، يف إطار من الشراكة مع معهد          كما انتهى   . املتحدة
بيانــات شــاملة عــن  ولّــدت علــى الــصعيد الــوطيناجلنــساين حليــل لتلراســة استقــصائية إجــراء د

يف عمليـة وضـع اسـتراتيجية احلـد مـن           متـّت االسـتفادة منـها       أوجه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني          
ــر ــشأن   /ويف آب. الفق ــانون ب ــشروع ق ــّدم م ــشويه األعــضاء التناســلية     مكافحــةأغــسطس، قُ ت

جملتمع املـدين خـالل حلقـة عمـل نظمتـها وزارة            إلناث واالجتار باألشخاص للربملانيني وممثلي ا     ل
وأوصـى الربملـانيون بـإطالق       .العدل بالتعاون مع األمم املتحدة وغريهـا مـن الـشركاء الـدوليني            

جتنـب أي سـوء   مـن أجـل   وطين ملكافحـة املمارسـات الـضارة األخـرى      على الـصعيد الـ    محالت  
ــسري ملكافحــة   ــاث ع  تف ــلية لإلن ــشويه األعــضاء التناس ــا تــ  ت ــى أهن ــة  ل ــة اجتماعي ستهدف جمموع

  .حمددة وثقافية
نـدوة عـن    الـوطين   ووزيـر الدولـة لـشؤون األمـن         األمم املتحدة املتكامـل     ونظم مكتب     - ٤٨

 ضـابطا  ٤٧يوليـه حـضرها   /حقوق اإلنسان تتصل باالجتار باألطفال والعنف اجلنـساين يف متـوز      
لقــانون وضــباط األمــن ف التــدريب إىل تزويــد مــوظفي إنفــاذ اَدوَهــ .مــن شــرطة النظــام العــام

بــاألدوات واملهــارات الــيت ميكنــهم اســتخدامها ملكافحــة االجتــار باألطفــال والعنــف اجلنــساين،  
  . امتثاالً للقانون الدويل

،  املتعلـق بـاملرأة والـسالم واألمـن        )٢٠٠٠ (١٣٢٥ويف سياق تنفيذ قرار جملس األمن         - ٤٩
 العنـف اجلنـساين     أنـواع سانية حبثاً حّدد فيه     أجرى الفريق العامل املواضيعي املعين بالشؤون اجلن      

يوليــه، عقــد / متــوز٢٧ و ٢٦ويف  .كأســاس لوضــع اســتراتيجية وطنيــة الســتخدامها يف البلــد 
 حلقة عمـل تدريبيـة لتعمـيم مراعـاة          ،بتمويل من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      ،  الفريق

 ورقـة اسـتراتيجية احلـد       املعنية بتنفيـذ  عية   األفرقة العامة املواضي   ومنسق حضرها   املنظور اجلنساين 
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، عقدت اللجنة التوجيهية الوطنية لتنفيـذ خطـة العمـل           يوليه أيضا /متوزوخالل شهر    .من الفقر 
ــرار جملــس األمــن     ــشأن ق ــة ب ــسلة مــن حلقــات العمــل للتخطــيط    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥الوطني سل

  . ٢٠١١ ألنشطتها لعام
  
  سالمة املوظفني وأمنهم  -تاسعاً   

األمــم مــوظفي هتديــدات مباشــرة ضــد ُتوّجــه أي ل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مل خــال  - ٥٠
غـري أنـه مت اإلبـالغ عـن      .املـستويات العاديـة  أقل مـن     وال يزال معدل اجلرمية يف البالد        .املتحدة

ُتنفّـذ  ال تـزال  و .عملييت سلب عنيفتني حصلتا يف الشارع واستهدفتا موظفني يف األمم املتحـدة    
 .ع التدابري األمنية املطبقة على موظفي األمم املتحدةمجيبصرامة 

  
   بيساو-ل لبناء السالم يف غينيا مكتب األمم املتحدة املتكام  -عاشراً   

 -إطــار عمــل األمــم املتحــدة لتحقيــق الــسالم والتنميــة يف غينيــا   املوافقــة علــى عقــب   - ٥١
 وتنفيـذ الـربامج الـواردة يف        ادباجتـاه اعتمـ   بيساو، واصلت منظومة األمـم املتحـدة إحـراز تقـدم            

 فريـق   نفّـذه االسـتعراض ربـع الـسنوي الـذي         مـع    الفترة املشمولة بالتقرير  تزامنت   كما. اإلطار
ــتراتيجية لتنفيـــذ ذلـــك اإلطـــار   ــياً متامـــاً مـــع ورقـــة  لكفالـــة الـــسياسات االسـ أن يبقـــى متماشـ

واليـة   مـع  و،٢٠١٠ هنايـة   حبلـول إجنازهـا   االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر اليت من املتوقـع          
 لوضـع إطـار عمـل األمـم املتحـدة           “اسـتعراض الحـق   ”وباإلضـافة إىل ذلـك، أُجـري        . املكتب

أغـسطس  / آب ٢٤تكامـل يف    املسـتراتيجي   االطار  اإل/ بيساو -لتحقيق السالم والتنمية يف غينيا      
ــسترشد        ــيت سُي ــضل املمارســات ال ــد أف ــة وحتدي ــذه العملي ــن ه ــدروس م ــالســتخالص ال ا يف  هب

  .عمليات التخطيط املشترك اليت سُتجرى يف املستقبل
  
   مالحظات-حادي عشر 

إن حصيلة االجتماعات املتعاقبة اليت عقدها كل من اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب                 - ٥٢
أفريقيــا ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة واالحتــاد األفريقــي وفريــق االتــصال الــدويل املعــين     

إلضافة إىل الشراكة الناشئة بني اجلماعة االقتـصادية ومجاعـة البلـدان الناطقـة               بيساو، با  - بغينيا
فهذه التطورات تدلّل علـى مـا يبديـه الـشركاء الـدوليون مـن اهتمـام        . بالربتغالية، مشجعة متاما 

ــا      ــادة غيني ــصادرة عــن قي ــداءات املتكــررة ال ــساعدة   -باالســتجابة للن ــتمس امل ــيت تل ــساو وال  بي
ــاعي ا  يف ــالح قطـ ــبالد    إصـ ــتقرار الـ ــت اسـ ــن ويف تثبيـ ــدفاع واألمـ ــسلطات  . لـ ــث الـ وإين أحـ

 بيـساو،   -القيادة املدنية لغينيا    والشركاء اإلقليميني على استكشاف الطرق لتعزيز أمن         الوطنية
  .مبا يف ذلك مببادرات حمددة تنفذ يف سياق الدعم الدويل إلصالح قطاعي الدفاع واألمن
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عة البلدان الناطقة بالربتغاليـة، بقيـادة أنغـوال، واجلماعـة           وأود أن أثين على كل من مجا        - ٥٣
االقتصادية، بقيادة نيجرييا، ملا قامتا بـه مـن أعمـال ميكـن أن تـؤدي إىل اعتمـاد خارطـة طريـق                       

 فمـن شـأن خارطـة       .بيساو، على النحـو الـذي اقترحـه الـرئيس سـاهنا           -مشتركة ملساعدة غينيا    
باقتراهنــا بتعهــدات مجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة  الطريــق هــذه، إن متــت املوافقــة عليهــا، و 

باملساعدة يف جمال إصالح قطـاع األمـن، أن تـسهم يف تعزيـز محايـة مؤسـسات الدولـة وزيـادة                      
ومن املتوقـع أن تـنص علـى نـشر أفرقـة املـساعدة التقنيـة                . الرقابة املدنية على اهلياكل العسكرية    

ت الدولـــة وأعـــضاء اللجـــان الوطنيـــة للتحقيـــق  وخـــرباء األمـــن للمـــسامهة يف محايـــة مؤســـسا 
كمـــا أهنـــا ستـــساعد علـــى خلـــق الظـــروف .  والـــشهود الرئيـــسيني٢٠٠٩اغتيـــاالت عـــام  يف

لتنفيذ اجلوانب الشديدة األمهية من برنامج إصالح القطاع األمين، مبـا يف ذلـك تـسريح                 املواتية
قت نفسه علـى تيـسري حتقيـق        عناصر من القوات املسلحة وإعادة ضمها إليها، مع العمل يف الو          

كمــا أن مــن . تقــدم يف مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب واالجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة 
شــأهنا، أخــريا، أن ختلــق الظــروف املواتيــة لتجديــد التــزام اجلهــات املاحنــة والــشركاء الرئيــسيني  

ــدعم   ــا  بتقــدمي ال ــصادية يف غيني ــرامج إعفائ -لإلصــالحات االقت ــساو ويف ب ــديون  بي . هــا مــن ال
مــع الــدويل أدى هــذا الــدفع اجلديــد إىل إعــادة فــتح الفرصــة أمــام تعزيــز التعــاون بــني اجملت  وقــد

  .وينبغي أال تضيع هذه الفرصة. بعد أشهر من التأزم والتعطل بيساو -وقيادة غينيا 
  بيـساو املـدنيني والعـسكريني للتـدليل علـى        -إن املسؤولية تقع علـى عـاتق قـادة غينيـا              - ٥٤

التزامهم الراسخ بتحقيق استقرار بتحقيق استقرار دائم يف بلدهم وعلـى متـتعهم بالرؤيـة لبلـوغ                 
وإين أحثهم علـى خلـق توافـق آراء وطـين حـول الطريـق األفـضل لـضمان االسـتقرار يف                      . ذلك
كما إين أناشد السلطات أن تبذل قصاراها للحفاظ علـى االسـتقرار ولـضمان              .  بيساو -غينيا  

ام الدستوري وسـيادة القـانون، وأن تـصمد يف مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب ويف                   احترام النظ 
  .تعزيز املصاحلة الوطنية

ــشرطة يف توفري      - ٥٥ ــوات ال ــسامهة بق ــدان امل ــتمرار البل ــساعد اس ــشرطة   وسي ــضباط ال ــا ل ه
. املؤهلني، علـى تعزيـز قـدرات مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف جمـال إصـالح قطـاع األمـن                    

ــرة ــدعم       وأود م ــدمي ال ــدوليني ملواصــلة تق ــائيني واإلقليمــيني وال ــشركاء الثن ــو ال  أخــرى أن أدع
  . بيساو، وخصوصا فيما يتعلق بإصالح القطاع األمين-السياسي واملايل والتقين لغينيا 

علــى أن القلــق ال يــزال يــساورين حــول اســتمرار اإلفــالت مــن العقــاب، فــضال عــن       - ٥٦
اءات القانونية الواجبة، على حنو ما ميثلـه االسـتمرار يف احتجـاز             التأخر بال داع يف تأمني اإلجر     

رئيس األركان العامـة الـسابق نائـب اللـواء البحـري زامـورا إنـدوتا وغـريه مـن احملتجـزين دون                    
وال بــد مــن احتــرام املبــادئ األساســية لــسيادة . وال بــد مــن تطبيــق القــوانني الــسارية. اهتــام أي
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 ةوتبقـى األمـم املتحـد   . اءات القانونية العادلـة واحلـق يف الـدفاع        اإلجرالقانون، من قبيل ضمان     
علــى اســتعداد ملــساعدة الــسلطات علــى إجــراء إصــالح النظــام العــديل وللعمــل مــع احلكومــة    

  .إجراء التحقيقات من خالل عمليات شفافة يوثق هبابللتكفل 
ا علــى اســتقرار وال يــزال االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة يــشكالن خطــرا كــبري    - ٥٧
وهنــاك حاجــة إىل مــضاعفة اجملتمــع .  بيــساو ومنطقــة غــرب أفريقيــا الفرعيــة بأكملــها - غينيــا

الدويل جلهوده الرامية إىل مكافحة هـذا اخلطـر جبميـع جوانبـه، وخـصوصا إىل تعزيـز القـدرات             
يل،  بيـساو التـدل    -كما ينبغـي أن تواصـل سـلطات غينيـا           . الوطنية واإلقليمية على القيام بذلك    

بالعمل امللموس، على التزامها بالتصدي هلذه الظاهرة، مبا يف ذلك من خـالل ضـمان املقاضـاة                 
لقـد حـث رؤسـاء دول وحكومـات         . الواجبة لألشخاص الضالعني يف هذه األنشطة اإلجراميـة       

اخلتـامي الـصادر عـن اجتمـاع القمـة يف سـال، الـرأس األخـضر،               اجلماعة االقتصادية، يف البيان     
وليــه، جلنــة اجلماعــة االقتــصادية علــى القيــام، بالتعــاون مــع االحتــاد األورويب وغــريه    ي/يف متــوز

 فــوري/الــشركاء املعنــيني، باستكــشاف مجيــع ســبل التــآزر املمكنــة لتحقيــق تنفيــذ عاجــل   مــن
ــة ــدرات      خلطـ ــشروع باملخـ ــار غـــري املـ ــة االجتـ ــي ملكافحـ ــل اإلقليمـ ــصادية للعمـ ــة االقتـ اجلماعـ
 ملخـدرات، كمـا نظـروا يف فـرض العقوبـات علـى مـن يثبـت انتمـاؤه             وتعاطي ا  املنظمة واجلرمية

وتقــــف األمــــم املتحــــدة، مــــن خــــالل مكتــــب   . أو اإلرهــــاب/شــــبكات املخــــدرات و إىل
املعـين باملخـدرات واجلرميـة، علـى أهبـة االسـتعداد ملـساعدة اجلماعـة االقتـصادية                   املتحدة األمم

جتــار باملخــدرات، يف هنايــة ة االفمــشكل.  بيــساو علــى بلــوغ هــذه األهــداف-وحكومــة غينيــا 
املطاف، يتعني أن تعاجل على مجيع املستويات، وبالتحديد علـى مـستوى بلـدان املنـشأ والعبـور                  

  . والوجهة األخرية
سياسي حقيقي يـشارك فيـه اجلميـع        كما ينبغي أن تستمر اجلهود لضمان إجراء حوار           - ٥٨

ــا  ــات الفا    -يف غيني ــني اجله ــوار ب ــساو، وخــصوصا احل ــبالد     بي ــسية يف مؤســسات ال ــة الرئي عل
ــسياسية والعــسكرية، فــضال عــن اجملتمــع املــدين    ــى   . ال ــوطين عل ــؤمتر ال وإين أشــجع منظمــي امل

االستفادة من الدروس القيمـة واملمارسـات الفـضلى املـستقاة مـن التجـارب املماثلـة يف أمـاكن                   
  .  بيساو بنجاح حقيقي- يف غينيا ةأخرى، حبيث تكلل العملية اجلاري

 بيــساو، علــى الــرغم مــن حتــديات األوضــاع الــسياسية -لقــد واصــلت حكومــة غينيــا   - ٥٩
واألمنية، بـذل جهـود تـستحق الثنـاء يف جمـال االنتعـاش االقتـصادي وحتقيـق التقـدم حنـو بلـوغ                        

علــــى أن عواقــــب أحــــداث . نقطــــة اإلجنــــاز يف مبــــادرة البلــــدان الفقــــرية املثقلــــة بالــــديون 
ا تراجع ما تقدمه اجلهـات املاحنـة مـن الـدعم، تؤكـد مـا ميكـن                  ، مبا فيه  ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١

ســلبية كــربى علــى اآلفــاق  أن تــؤدي إليــه حالــة عــدم االســتقرار الــسياسي واألمــين مــن آثــار    
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من شـأن اسـتمرار الـدعم املـايل، مبـا يف ذلـك دعـم امليزانيـة، مـن جانـب الـشركاء                        . االقتصادية
وإين أشــجع .  يف ختفيــف وطــأة احلالــة الراهنــةالــدوليني عنــد هــذا املنعطــف اخلطــري، أن يــسهم

 بيساو، وهـي حكومـة سـجلت إجنـازات اقتـصادية مـشجعة ألول مـرة خـالل                   -حكومة غينيا   
  .عقد كامل، على مواصلة عملها على اإلصالح االقتصادي واملايل

. ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ٣١إن والية مكتب األمم املتحدة املتكامل تنتهي يف         - ٦٠
 للدور القيادي احلاسـم املطلـوب مـن البعثـة أن تؤديـه يف تنفيـذ إصـالح القطـاع األمـين،              نظراو

ــاء الــسالم يف        ــة بن ــه األمــم املتحــدة لعملي ــذي تقدم ــدعم املتكامــل ال وللحاجــة إىل اســتمرار ال
ــا ــا    - غيني  بيــساو، فــإين أود أن أوصــي  - بيــساو، وعلــى ضــوء املــشاورات مــع حكومــة غيني

 ١٨٧٦يف قـراره    مم املتحدة املتكامل، بالصيغة اليت أقرها جملس األمن         بتمديد والية مكتب األ   
وسيواصـل  . ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١، وذلك ملـدة سـنة أخـرى تنتـهي يف            )٢٠٠٩(

 بيـساو الوطنيـة     -املكتب خالل السنة القادمة تنفيذ واليته بالتعاون الوثيـق مـع سـلطات غينيـا                
ورة خاصة على عملية احلوار الـشامل واملـصاحلة الوطنيـة،           وشركائها الدوليني، مع التركيز بص    

ــة االجتـــار     ــانون وحقـــوق اإلنـــسان، ومكافحـ ــيادة القـ وإصـــالح القطـــاع األمـــين، وتعزيـــز سـ
  .باملخدرات واجلرمية املنظمة

ــادة ممثلــي اخلــاص جوزيــف       - ٦١ وأود أن أثــين علــى مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل، بقي
املتحــدة القطــري، واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة والوطنيــة، ، وعلــى فريــق األمــم موتابوبــا

  . بيساو-وغريها من الشركاء، ملا يقومون به مجيعا من عمل هام يف غينيا 
  


