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  )٢٠١٠ (١٩٤٩ قرارال    
  

 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣، املعقودة يف ٦٤٢٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
      

  ،جملس األمنإن   
ساو،  بيـ  -بـشأن احلالـة يف غينيـا          الـسابقة   إىل قراراته السابقة وبيانات رئيـسه      إذ يشري   

 ،)٢٠٠٩ (١٨٧٦وال سيما قراره 

بيـــساو،  -زاء اســـتمرار عـــدم االســـتقرار يف غينيـــا إعـــن قلقـــه العميـــق  عـــربيوإذ   
عمليـات االعتقـال    واسـتمرار   رقابة وسيطرة مدنية على القوات املسلحة       وجود  سيما عدم    وال

 ،باع اإلجراءات القانونية الواجبةدون ات ،٢٠١٠أبريل /نيسان ١اليت أعقبت أحداث 

سي،  علــــى هــــشاشة الوضــــع الــــسيا  علــــى أن هــــذه التطــــورات تــــدل وإذ يــــشدد  
للخطــر اجلهــود املبذولــة لتوطيــد الــسالم واالســتقرار، فــضال عــن ســيادة القــانون يف     وتعــرض

 بيساو، - غينيا

ــظيوإذ    ــالغ  الحـ ــق بـ ــدات بقلـ ــا ا   التهديـ ــرض هلـ ــيت يتعـ ــتقرار الـ ــن واالسـ ــى  ألمـ علـ
   االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة يف   منــو مــن جــراء  الــوطين ودون اإلقليمــي   الــصعيدين

 او، بيس- غينيا

ــريوإذ    ــور      ق ــشأ والعب ــدان املن ــشكلة االجتــار باملخــدرات يف بل  باحلاجــة إىل معاجلــة م
 شتركة،املعامة والسؤولية امل هنج باتباعوالوجهة النهائية 

 جيب أن تظـل     األطراف املعنية بيساو ومجيع    -حكومة غينيا   أن   ؤكد من جديد  يوإذ    
، واحتـرام   للجميـع اسـي حقيقـي وشـامل   حـوار سي إقامـة  املـصاحلة الوطنيـة مـن خـالل     بملتزمـة  

النظام الدستوري وإصالح قطاع األمن، وتعزيز سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان، ومكافحـة                
 اإلفالت من العقاب واالجتار غري املشروع باملخدرات،
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ــة إصــالح قطــاع األمــن، و  وإذ يــشدد   ــد اســتمرار دعــم األمــم   يكــرر  علــى أمهي تأكي
سـيما   ال الطويـل، و   يف األجـل    بيـساو  - يف غينيا والتنمية  األمن  وير  لتطاملتحدة واجملتمع الدويل    

الجتـار غـري   علـى التـصدي ل  يف جماالت إصالح قطاع األمن، والعدالة، وبنـاء قـدرات احلكومـة         
 املشروع باملخدرات،

ــد يوإذ    ــن جدي ــاون  ؤكــد م ــة التع ــصعيدين   أمهي ــى ال اإلقليمــي ودون اإلقليمــي يف  عل
رئــيس بقيــام رحــب يف هــذا الــصدد إذ ي و،بيــساو - اجههــا غينيــاالتــصدي للتحــديات الــيت تو

الحتـاد  تـابع ل  التـصال   مكتـب ل   بتعـيني ممثـل خـاص فـضال عـن إنـشاء              يفريقـ االحتاد األ مفوضية  
 ، وتشغيلهفريقي يف البلداأل

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وجمموعــة  وإذ يرحــب  
شجع إذ يـ  بيـساو و - تغاليـة لـدعم إصـالح قطـاع األمـن والـدفاع يف غينيـا         البلدان الناطقة بالرب  

 يف البلد،الرئيسية لتحديات التصدي لاجملتمع الدويل على مواصلة العمل من أجل 

ــشجع   ــة  وإذ ي ــراف املعني ــن أجــل    األط ــل م ــى مواصــلة العم ــصدي عل لتحــديات ل الت
 بناء السالم يف البلد،اليت تواجه احلكم والرئيسية 

إىل اجلماعـة االقتـصادية      باكـاي سـاهنا    الرئيس مـاالم     اليت وجهها  بالرسالة    يرحب وإذ  
طلــب الــدعم واملــساعدة يف تنفيــذ  ، ل٢٠١٠رب ســبتم/أيلــول ٢٠بتــاريخ  لــدول غــرب أفريقيــا 

  بيساو،- إصالح قطاع األمن يف غينيا

ايـة  تحمـل املـسؤولية الرئيـسية عـن األمـن، ومح     ت بيـساو   -  حكومة غينيا   أن وإذ يؤكد   
 سكاهنا املدنيني، وبناء السالم والتنمية الطويلة األجل يف البلد،

 إىل تقـديره لعمـل جلنـة بنـاء الــسالم ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنــاء         شرييـ إذ و  
ن وا األمـم املتحـدة والـشركاء الـدولي      بيساو يف تنـسيق املـساعدة الـيت تقـدمه          - السالم يف غينيا  

  بيساو،- لغينيا

 بيساو، - توطيد السالم واالستقرار يف غينياب الكامل  التزامهتأكيد يكرروإذ   

  يقــــرر متديــــد واليــــة مكتــــب األمــــم املتحــــدة املتكامــــل لبنــــاء الــــسالم يف    - ١  
كـانون   ٣١، حـىت   ١٨٧٦ مـن القـرار      ٣بيساو على النحـو املنـصوص عليـه يف الفقـرة             - غينيا
 ؛٢٠١١ديسمرب /األول

/ تـشرين األول   ٢٥بيساو املـؤرخ     - العام عن غينيا      بتقرير األمني  حييط علما   - ٢  
الـيت يـضطلع هبـا      نـشطة   باألرحـب   يالتوصيات الـواردة فيـه، و     بو) S/2010/550 (٢٠١٠أكتوبر  

  بيساو؛- مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا
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مرجعيـة  معـايري  ذات  ضع خطـة عمـل اسـتراتيجية        أن ي األمني العام   إىل   يطلب  - ٣  
التقدم احملرز يف تنفيذ والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف            تتبع  مناسبة لقياس و  

  بيساو؛- غينيا

 بيـساو علـى العمـل معـا         - الـسياسية يف غينيـا    األطراف   احلكومة ومجيع    ثحي  - ٤  
 شـامل حقيقـي و  الراميـة إىل إقامـة حـوار        د وتكثيـف اجلهـود      توطيد السالم واالسـتقرار يف البلـ      ل

دعم هـذه اجلهـود، مبـا يف       أن يقوم بـ    طلب إىل األمني العام   ياملصاحلة الوطنية، و  حتقيق   و للجميع
 ذلك من خالل ممثله اخلاص؛

علــى  بيــساو، وقادهتــا بــصفة خاصــة،  - القــوات املــسلحة لغينيــا أفــراد  ثحيــ  - ٥  
ــرام النظــام الدســتوري واحلكــم    ــة احت قــانون وحقــوق  ســيادة الباإلضــافة إىل ، نياملــدنيوالرقاب

اإلنــسان، واالمتنــاع عــن أي تــدخل يف القــضايا الــسياسية، لــضمان أمــن املؤســسات الوطنيــة،  
 فضال عن السكان بصفة عامة، واملشاركة الكاملة يف إصالح قطاع األمن والدفاع؛

اجلـيش  إقحـام    علـى االمتنـاع عـن        ني بيـساو الـسياسي    - قادة غينيـا   أيضاحيث    -٦  
اســتخدام الوســائل القانونيــة والــسلمية  يهيــب هبــم الــسياسة، وشؤون الــوالــسلطة القــضائية يف 

 ؛ملتسوية خالفاهت

التحقيقـات يف االغتيـاالت الـسياسية    إىل إهنـاء   بيـساو  -  حكومـة غينيـا  دعويـ   - ٧  
نتـائج التحقيقـات وعمـل      تكـون   أن   وكفالة ٢٠٠٩ هيوني/حزيرانمارس و /آذاراليت وقعت يف    

ذات مــصداقية وشـفافة وتتفـق مــع املعـايري املتفــق عليهـا دوليــا     لتقــصي احلقـائق  لجنـة الوطنيـة   ال
 وضمان حماكمة املسؤولني عن األعمال اإلجرامية، حبيث يتم حماسبتهم؛

 هـذه التحقيقـات واجلهـود        إجنـاز  ملساعدة يف أن يقدم ا   إىل األمني العام     يطلب  - ٨  
  نون والنظــام الدســتوري يفالعامــة الراميــة إىل إهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب، وتعزيــز ســيادة القــا 

  بيساو؛- غينيا

ــ  - ٩   املــسؤولني عــن األعمــال  حماكمــة ضــمان إىل  بيــساو - حكومــة غينيــادعو ي
ــة،  ــرام الكامــل    كاإلجرامي ــسياسية واالجتــار باملخــدرات، مــع االحت ــاالت ال لإلجــراءات االغتي

ب أفريقيـا، واالحتـاد     فريقي واجلماعة االقتـصادية لـدول غـر       ويدعو االحتاد األ  القانونية الواجبة،   
 لدعم هذه اجلهود؛الثنائيني الشركاء واألورويب، وجمموعة الدول الناطقة بالربتغالية 

 بيــساو إىل اإلفــراج فــورا عــن مجيــع  - دعوتــه لــسلطات غينيــا تأكيــد  يكــرر  - ١٠  
 أو حماكمتــهم مــع االحتــرام الكامــل لإلجــراءات ٢٠١٠أبريــل /نيــسان ١املعــتقلني يف أحــداث 

  مؤخرا؛ئت ساحتهمبراحملتجزين الذين نونية الواجبة وإىل إطالق سراح القا
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ــشراكة بــني   رحــبي  - ١١   ــا  بال ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل جمموعــة  واجلماعــة االقت
خلارطـة الطريـق    النـهائي   قرار  باإلاجلماعة االقتصادية   قيام  تطلع إىل   يالدول الناطقة بالربتغالية، و   

تــوفري التــدريب واحلمايــة إىل يف مجلــة أمــور، الــيت ترمــي  الــيت وضــعها رؤســاء أركــان الــدفاع،
 بيساو يف إطار إصالح القطاع األمين، وكجزء من استقرار البيئـة            - غينيايف  ملؤسسات الدولة   

 طلـب إىل األمـني العـام، مـن خـالل ممثلـه اخلـاص، أن يقـدم إىل                  ييف البلـد، و   واألمنيـة   السياسية  
ــد ــضمن  معلومــات شــاملة  البل ــة   ةاملقترحــألشــكال اتفاصــيل تت ــق اجلماع ــذ خارطــة طري  لتنفي

  واملوارد ذات الصلة؛هاوتوقيتاالقتصادية 

 مع اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا         أن يعمل    إىل األمني العام     يطلب  - ١٢  
 العاجـل  إجراء تقييم مشترك لالحتياجات لدعم التنفيذ        علىوجمموعة الدول الناطقة بالربتغالية     

بأفــضل املــوارد الالزمــة تعبئــة  يــة اجلماعــة، مبــا يف ذلــك، كيفهــاقرتن أق مبجــرد خلارطــة الطريــ
فريقـي واالحتـاد األورويب   مبـا يف ذلـك االحتـاد األ   املعنـيني  ، وذلك بالتنـسيق مـع الـشركاء      السبل

جمموعـــــة الـــــدول يف والـــــدول األعـــــضاء  اجلماعـــــة االقتـــــصادية لـــــدول غـــــرب أفريقيـــــا و
 بالربتغالية؛ الناطقة

الـدعم الـسياسي    أن يقـدم     إىل األمني العـام، مـن خـالل ممثلـه اخلـاص،              لبيط  - ١٣  
 لتنفيذ خارطة الطريق؛الالزم 

 بيساو على مواصـلة التـصدي للفـساد مبـا يف ذلـك عـن                -  حكومة غينيا  ثحي  - ١٤  
بيئـة مواتيـة لتنفيـذ مبـادرة الـساحل      هتيئـة  طريق تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد و           

وحــدة علــى إنــشاء ث الكيانــات الوطنيــة ذات الــصلة حيــ بيــساو، و- فريقيــا يف غينيــاألالغــريب 
 ناسبة؛املليات اآل بيساو من خالل - اجلرمية عرب الوطنية يف غينيا

 اجملتمع الدويل، مبا يف ذلـك جلنـة بنـاء الـسالم واملنظمـات اإلقليميـة مثـل            ثحي  - ١٥  
وجمموعـة الـدول    عة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا       اجلماوورويب  فريقي واالحتاد األ  االحتاد األ 

 الـسياسي  دعمالـ الناطقة بالربتغالية، وكذلك الشركاء الثنائيني، حـسب االقتـضاء، علـى زيـادة         
فريقيا ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالجتـار باملخـدرات          ألبادرة الساحل الغريب    ملواملايل  

 بيـساو ويف املنطقـة دون اإلقليميـة، ويرحـب يف هـذا              - نيـا م واألمن يف غي    السال اللذان يهددان 
مـع األمـم املتحـدة واالحتـاد األورويب      التزام اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا        بالصدد،  

لجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب        للتنفيذ الفـوري خلطـة العمـل اإلقليميـة          باوالشركاء اآلخرين   
جلرميــة املنظمــة، مبــا يف ذلــك خيــارات فــرض عقوبــات  االجتــار باملخــدرات وا ملكافحــة أفريقيــا

 أو مـن    شبكة لالجتـار يف املخـدرات     يتم حتديدهم على أهنم أعضاء يف         الذين هادفة ضد األفراد  
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ــديها ــى  مؤي ــق عل ــد االســتعراض ال  ، ويواف ــة قي ــاء احلال ــيإبق  ات، والنظــر يف اختــاذ اإلجــراء  فعل
 ؛ةاملناسب

أن يواصـل   بيساو،   - ممثله اخلاص يف غينيا       إىل األمني العام، عن طريق     يطلب  - ١٦  
علـى حنـو    دعم اجلهود الوطنية لتنسيق املساعدة الدولية على حنـو فعـال إلصـالح قطـاع األمـن                  

تقيــيم إجــراء صداقية وفقــا ملبــدأ الــسيطرة املدنيــة الكاملــة علــى اجلــيش وعلــى أســاس يتــسم باملــ
بــل االحتــاد األورويب واألطــراف العمــل الــذي مت إجنــازه مــن ق مراعــاة ، مــع اتلتهديــدلشــامل 

 الدولية الفاعلة األخرى يف هذا اجملال؛

يف دعـم تنفيـذ أولويـات بنـاء الـسالم           أن تواصـل    جلنة بنـاء الـسالم      إىل   طلبي  - ١٧  
كذلك تقدمي املشورة إىل جملس األمن بشأن كيفيـة إزالـة العقبـات    أن تواصل  و ، بيساو - غينيا

 بيـساو، وال سـيما إصـالح قطـاع األمـن واالجتـار             -  غينيـا  بنـاء الـسالم يف    احلرجة اليت تعترض    
 عن التقـدم الـذي أحرزتـه يف املـساعدة           علم بآخر التطورات  بقي اجمللس على    تباملخدرات وأن   

 ؛على معاجلة هذه املشكلة

 املمثل اخلاص لألمني العام على مواصلة اجلهود لتعزيز تكامل وفعاليـة            شجعي  - ١٨  
كومـة  حلالواقـع دعمـا ألولويـات حتقيـق االسـتقرار والـسالم والتنميـة               األمم املتحدة على أرض     

  بيساو؛- وشعب غينيا

ــ  - ١٩    نــشوب الرتاعــاتملــرأة يف منــع الــذي تــضطلع بــه ا  علــى الــدور اهلــام  شددي
 ١٨٢٠ و، )٢٠٠٠( ١٣٢٥ات وتــسويتها ويف بنــاء الــسالم، كمــا اعتــرف بــذلك يف القــرار  

ــد)٢٠٠٩ (١٨٨٩ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٨ و ،)٢٠٠٨( ــي  ، ويؤكـ ــه ينبغـ ــاة امل أنـ ــور مراعـ نظـ
   يف تنفيـــذ مجيــع جوانـــب واليـــة مكتــب األمـــم املتحـــدة املتكامــل لبنـــاء الـــسالم يف   ايناجلنــس 
ــ بيــساو، و- غينيــا مــع لعمــل مــع الــسلطات الوطنيــة يف هــذا الــصدد، و  علــى اكتــب املشجع ي

 السالم؛  لتحسني مشاركة املرأة يف بناءاألطراف املعنية

 األمني العام أن يقدم تقريرا عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ هـذا القـرار                  إىل طلبي  - ٢٠  
 بيــساو علــى النحــو املــبني يف - وواليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا

عـن التقـدم    تفاصـيل   أول تقريـر لـه      وأن يقـدم يف     ، كـل أربعـة أشـهر،        )٢٠٠٩ (١٨٧٦القرار  
ن أ وتنفيـذ خارطـة الطريـق، مبجـرد          ١١شترك املـشار إليـه يف الفقـرة         املـ تقيـيم   الاحملرز يف إجراء    

 االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛  اجلماعةهاقرت

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢١  
  


