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  )٢٠١١ (٢٠٣٠القرار     
ــسته        ــن يف جلـ ــذه جملـــس األمـ ــذي اختـ ــودة يف ٦٦٩٥الـ ــانون األول ٢١ املعقـ   /كـ

  ٢٠١١ ديسمرب
    

  ،إن جملس األمن  
 بيـساو،   - إىل قراراته السابقة وبيانات رئيـسه الـسابقة بـشأن احلالـة يف غينيـا                 إذ يشري   

  ،)٢٠١٠ (١٩٤٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٧٦ه اوال سيما قرار
بيــساو يف ســبيل احلفــاظ علــى     - هود الــيت تبــذهلا حكومــة غينيــا    بــاجلوإذ يرحــب  

االستقرار والنظام الدستوري، مبا يف ذلك األعمال الـيت تقـوم هبـا اجلمعيـة الوطنيـة فيمـا يتعلـق                      
  باملصاحلة،

 بيــساو يف جمــال حتقيــق - اخلطــوات املــشجعة الــيت اختــذهتا حكومــة غينيــا وإذ يالحــظ   
 باعتمـاد   يرحـب  وإذلك إصـالح اإلدارة العامـة واملاليـة العامـة،           اإلصالح االقتصادي، مبا يف ذ    

بيــساو ورقــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر الثانيــة ووثيقــة اســتراتيجية وطنيــة     - ســلطات غينيــا
لإلجراءات املتعلقة بالعوامل احملددة للصحة، وإذ يالحظ اجلهود اليت يبـذهلا الـشركاء الثنـائيون               

  ة،من أجل دعم تنمية قطاع الصح
ــا   وإذ يؤكــد    ــة يف غيني ــشريعية املقبل ــات الت ــة االنتخاب ــساو وضــرورة إجــراء    -  أمهي بي

ــة       ــد الدميقراطي انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة بوصــفها خطــوة حامســة وضــرورية حنــو توطي
أن تساهم يف هتيئـة بيئـة سـلمية       األطراف صاحبة املصلحة     بكافة   وإذ يهيب واملصاحلة الوطنية،   
  بعدها،خالل االنتخابات و

ــد      ــا   وإذ يؤكــد مــن جدي ــع  - وجــوب أن تظــل حكومــة غيني ــساو ومجي األطــراف  بي
ملتزمة بتحقيق املصاحلة الوطنية من خالل إجراء حوار وطين حقيقـي وشـامل        صاحبة املصلحة   

ــللجميــع، و ــدفاع واألمــن    ب احترام النظــام الدســتوري، وإدخــال إصــالحات علــى قطاعــات ال
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 االقتـصادية   - وحقـوق اإلنـسان وتـشجيع التنميـة االجتماعيـة            والعدل، وتعزيز سـيادة القـانون     
  ومكافحة اإلفالت من العقاب واالجتار غري املشروع باملخدرات،

بيـساو وضـرورة    -  على أمهية إصالح قطاع األمن لتوطيد السالم يف غينيا        وإذ يشدد    
زيز رقابة املـدنيني علـى    بيساو اجلهود الرامية إىل هتيئة بيئة مواتية لتع        - أن تكثف سلطات غينيا   

  بيساو، وال سيما القوات املسلحة، - قوات أمن غينيا
 ببالغ القلق التهديدات اليت يشكلها منو االجتار غري املـشروع باملخـدرات             وإذا يالحظ   

الـوطين ودون اإلقليمـي،     واالسـتقرار علـى الـصعيدين        بيساو لألمن    -واجلرمية املنظمة يف غينيا     
 ملكافحــة ٢٠١٤-٢٠١١حلكومــة علــى اخلطــة التنفيذيــة الوطنيــة للفتــرة  مبوافقــة ايرحــب وإذ

ــابرة        ــة الع ــة باجلرمي ــشاء وحــدة معني ــة املنظمــة، وبإن االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرمي
 وإذ يعيـد تأكيـد     بيـساو، يف إطـار مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا،               -للحدود الوطنيـة يف غينيـا       

املــشروع باملخــدرات يف بلــدان املنــشأ والعبــور واملقــصد  ضــرورة معاجلــة مــشكلة االجتــار غــري 
  ؛ قائم على املسؤولية الواحدة واملشتركةالنهائي باتباع هنج 

 أمهية استمرار األمم املتحدة واجملتمـع الـدويل يف دعـم األمـن والتنميـة                وإذ يعيد تأكيد    
ــا  ــد، وال ســيما يف جمــاالت إصــالح قطــاع ا    -يف غيني ــساو علــى املــدى البعي ألمــن والعــدل   بي

ومكافحة االجتار غـري املـشروع باملخـدرات وهتيئـة بيئـة مواتيـة ملكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب                      
   بيساو، -وتعزيز القدرات املؤسسية لغينيا 

ــا ومجاعــة     وإذ يرحــب    ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــذهلا اجلماعــة االقت ــاجلهود الــيت تب  ب
 بيــساو، - قطــاعي الــدفاع واألمــن يف غينيــاالبلــدان الناطقــة بالربتغاليــة للمــساعدة يف إصــالح  

 إىل ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيـذ خريطـة الطريـق الـيت وضـعتها اجلماعـة                   يشري وإذ
االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة دعمــا لتلــك اإلصــالحات 

  صدي للتحديات الرئيسية يف البلد، اجملتمع الدويل على مواصلة العمل من أجل التيشجع وإذ
ــد    ــن جدي ــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي يف    وإذ يؤكــد م ــى ال ــاون عل ــة التع  أمهي

   بيساو، -التصدي للتحديات اليت تواجهها غينيا 
علــى مواصــلة العمــل مــن أجــل التــصدي      األطــراف صــاحبة املــصلحة    وإذ يــشجع  

  سالم يف البلد،للتحديات الرئيسية اليت تواجه احلوكمة وبناء ال
ــا وإذ يؤكــد مــن جديــد    ــسية عــن   - أن حكومــة غيني ــساو تتحمــل املــسؤولية الرئي  بي

  األمن، ومحاية سكاهنا املدنيني، وبناء السالم والتنمية الطويلة األجل يف البلد،



S/RES/2030 (2011)  
 

11-64767 3 
 

   إىل تقـــديره لعمـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف        وإذ يـــشري  
 نياألمــم املتحــدة والــشركاء الــدوليكــل مــن قــدمها يملــساعدة الــيت  بيــساو يف تنــسيق ا-غينيــا 
   بيساو، - لغينيا

ــه  بالعمــل املتواصــل  إذ يرحــب و   ــذي تقــوم ب ــا   ال ــسالم يف غيني ــاء ال ــة بن ــساو -جلن  بي
وإذ حيــيط علمــا ، للجنــة بيــساو التابعــة -وبالزيـارة الــيت قــام هبــا مــؤخرا رئــيس تـشكيلة غينيــا   

، ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣ بيساو للجنـة يف      - تشكيلة غينيا    باإلحاطة اليت قدمها رئيس   
   بيساو،- غينيا  جهود بناء السالم يف صندوق بناء السالم يفسامهة مبوإذ يعترف

   بيساو، - تأكيد التزامه الكامل بتوطيد السالم واالستقرار يف غينيا وإذ يكرر  
ـــ يقــــرر  - ١     ل لبنــــاء الــــسالم يف  متديــــد واليــــة مكتــــب األمــــم املتحــــدة املتكامـ

، حــىت )٢٠٠٩ (١٨٧٦ مــن القــرار ٣ بيــساو علــى النحــو املنــصوص عليــه يف الفقــرة -غينيــا 
   ؛ ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٨

/  تـشرين األول   ٢١ بيساو املـؤرخ     - بتقرير األمني العام عن غينيا       حييط علما   - ٢  
الــيت يــضطلع هبــا وبالتوصــيات الــواردة فيــه ويرحــب باألنــشطة ) S/2011/655( ٢٠١١أكتــوبر 

    بيساو؛-مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا 
، ١٩٤٩ خبطــة العمــل االســتراتيجية الــيت وضــعت عمــال بــالقرار  حيــيط علمــا  - ٣  

ــار        ــاب واالجتـ ــن العقـ ــالت مـ ــة اإلفـ ــن ومكافحـ ــدفاع واألمـ ــاعي الـ ــالح قطـ ــد أن إصـ ويؤكـ
 بيــساو -لويــة لتوطيــد الــسالم يف غينيــا زالــت قطاعــات ذات أو املــشروع باملخــدرات مــا غــري

ويطلب كذلك إىل األمني العام أن يقـيس ويرصـد، يف تقـاريره املقبلـة، مـا أحـرز مـن تقـدم يف             
 للجهـود الـيت تبـذهلا      بيساو دعمـا     -أعمال مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا          

وذلك عن طريق وضع النقـاط املرجعيـة    بيساو يف تلك القطاعات، -السلطات املعنية يف غينيا  
املناسبة، مبا يف ذلك تقدمي توصيات لسد الثغرات، إن وجدت، دون املساس ببـاقي املهـام الـيت                  

   تشملها والية املكتب؛ 
 بيـساو   -يف غينيـا    صاحبة املـصلحة     احلكومة ومجيع األطراف السياسية      يدعو  - ٤  

 البلد، واستخدام الوسـائل القانونيـة والـسلمية    إىل العمل معا على توطيد السالم واالستقرار يف      
لتــسوية اخلالفــات وتكثيــف اجلهــود الراميــة إىل إقامــة حــوار حقيقــي وشــامل للجميــع وحتقيــق  
املصاحلة الوطنية، مبا يف ذلك املؤمتر الوطين للمصاحلة، ويطلب إىل األمني العـام أن يـدعم هـذه                  

  اجلهود، مبا يف ذلك عن طريق ممثله اخلاص؛
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 بيــساو، وقادهتــا بــصفة خاصــة، علــى  - أفــراد القــوات املــسلحة لغينيــا  حيــث  - ٥  
ــة املــدنيني، باإلضــافة إىل ســيادة القــانون وحقــوق       ــرام النظــام الدســتوري واحلكــم والرقاب احت

ســسات الوطنيــة، اإلنـسان، واالمتنــاع عــن أي تــدخل يف القــضايا الــسياسية، وضــمان أمــن املؤ 
فضال عـن أمـن الـسكان بـصفة عامـة، واملـشاركة الكاملـة يف إصـالح قطـاعي الـدفاع واألمـن                        

 بيساو علـى االمتنـاع عـن إقحـام اجلهـازين العـسكري       -وحيث كذلك القادة السياسيني لغينيا     
   والقضائي يف الشؤون السياسية؛

 بيـساو،   - اص يف غينيا   إىل األمني العام أن يواصل، عن طريق ممثله اخل         يطلب  - ٦  
ــة املقدمــة إلدخــال        ــه مــن تنــسيق للمــساعدة الدولي ــز مــا تقــوم ب مــساعدة احلكومــة علــى تعزي
ــة التامــة       ــة والرقاب ــة الوطني ــدأ امللكي إصــالحات ذات مــصداقية علــى قطــاع األمــن يف إطــار مب

  للمدنيني على اجلهاز العسكري؛
ــدول غــرب أفري  يرحــب  - ٧   ــدان   بــشراكة اجلماعــة االقتــصادية ل ــا ومجاعــة البل قي

 اجلماعـة   ويـدعو  بيـساو،    -الناطقة بالربتغاليـة الراميـة إىل دعـم إصـالح قطـاع األمـن يف غينيـا                  
 بيـساو إىل    - االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغاليـة وحكومـة غينيـا            

 االقتـصادية لـدول غـرب       مواصلة تنفيذ التزاماهتا يف إطار خريطة الطريق اليت وضـعتها اجلماعـة           
أفريقيا ومجاعة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة، وال سـيما بـدء تـشغيل صـندوق معاشـات تقاعديـة                     
ألفراد القوات املسلحة وخدمات األمن، مبن فيهم قادة هؤالء األفراد، وكذلك جتديد اهلياكـل              

ــة وإضــفاء الطــابع املهــين عليهــا،     ــسلمالعــسكرية واألمني ــة االشــترا وي كات يف صــندوق  بأمهي
يف هـذا الـصدد     ويرحـب كـذلك     املعاشات التقاعديـة يف املـضي قـدما بإصـالح قطـاع األمـن،               

  كـذلك سـلطات غينيـا      ويـدعو  بيساو يف صندوق املعاشات التقاعدية       -مبسامهة حكومة غينيا    
 بيــساو إىل إكمــال عمليــة اعتمــاد التــشريع واإلطــار األساســيني املــتعلقني بإصــالح قطــاعي     -

  األمن، مبا يف ذلك صندوق املعاشات التقاعدية؛ الدفاع و
مـارس  / إىل إهناء التحقيقات يف االغتياالت السياسية اليت وقعت يف آذار          يدعو  - ٨  
 بيـساو إىل هتيئـة البيئـة        - حكومـة غينيـا      ويـدعو  يف أبكر وقـت ممكـن،        ٢٠٠٩يونيه  /وحزيران

قـصي احلقـائق ذات مـصداقية وشـفافة         املواتية الالزمة لكفالة أن تكون أعمال اللجنة الوطنية لت        
 إىل األمني العام أن يقدم املـساعدة يف إجنـاز تلـك    ويطلبوتتفق مع املعايري املتفق عليها دوليا،      

االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا ومجاعـة          ويدعو كذلك   التحقيقات،  
ــشر   ــة واالحتــاد األورويب وال كاء اآلخــرين إىل تقــدمي الــدعم، حــسب  البلــدان الناطقــة بالربتغالي

االقتــضاء، إىل هــذه اجلهــود وغريهــا مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا الــسلطات لوضــع حــد لإلفــالت    
  العقاب؛  من
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 بيساو إىل كفالة حماكمة املسؤولني عن مجيع األعمـال         - سلطات غينيا    يدعو  - ٩  
   رام التام ألصول احملاكمات؛ اإلجرامية مبا يف ذلك االجتار غري املشروع باملخدرات، مع االحت

 بيـساو علـى مواصـلة التـصدي للفـساد، بوسـائل منـها               - حكومـة غينيـا      حيث  - ١٠  
  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

 بيــساو علــى مواصــلة تنفيــذ مبــادرة ســاحل غــرب   - حكومــة غينيــا يــشجع  - ١١  
  أفريقيا يف البلد؛

ا يف ذلك جلنة بنـاء الـسالم واملنظمـات اإلقليميـة             اجملتمع الدويل، مب   حيث أيضا   - ١٢  
ــة           ــدان الناطق ــة البل ــا ومجاع ــرب أفريقي ــدول غ ــصادية ل ــة االقت ــي واجلماع ــاد األفريق ــل االحت مث
بالربتغالية واالحتاد األورويب، وكذلك الشركاء الثنـائيني حـسب االقتـضاء، علـى زيـادة الـدعم                 

جلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية واالجتـار       املقدم إىل مبادرة ساحل غرب أفريقيا ملكافحة ا       
 بيـساو ويف املنطقـة دون       -غري املشروع باملخدرات اللذين يهددان األمن واالستقرار يف غينيـا           

 بيـساو بالتـصدي هلـذا التهديـد عـن           - يف هذا الصدد بالتزام حكومـة غينيـا          ويرحباإلقليمية؛  
 احلكومـة إىل ختـصيص     ويـدعو  ٢٠١٤-٢٠١١ طريق تطبيـق خطتـها التنفيذيـة الوطنيـة للفتـرة          

يلزم من موارد لتنفيذ هذه اخلطة ويدعو الـشركاء الـدوليني إىل مـساعدة الـسلطات الوطنيـة        ما
  يف هذا الصدد؛

 إىل جلنة بنـاء الـسالم أن تواصـل دعـم تنفيـذ أولويـات بنـاء الـسالم يف                     يطلب  - ١٣  
لس األمن بشأن كيفيـة إزالـة العقبـات     بيساو، وأن تواصل كذلك تقدمي املشورة إىل جم -غينيا  

 بيـساو، وال سـيما إصـالح قطـاع األمـن واالجتـار            -احلرجة اليت تعترض بنـاء الـسالم يف غينيـا           
 وأن تبقي اجمللس على علم بآخر التطورات عن التقدم الذي أحرزتـه يف املـساعدة               ،باملخدرات

  على التصدي لتلك العقبات؛
علــى الــصعيد الــوطين، مبــا يف ذلــك  املــصلحة األطــراف صــاحبة  مجيــع يــدعو  - ١٤  

الفاعلــة مــن اجملتمــع املــدين، إىل املــشاركة  واألطــراف الفاعلــة الــسياسية والعــسكرية األطــراف 
  التامة يف املؤمتر الوطين للمصاحلة وكفالة إنشاء آلية متابعة لتنفيذ توصيات املؤمتر الوطين؛ 

صلة اجلهود لتعزيز تكامل وفعاليـة       املمثل اخلاص لألمني العام على موا      يشجع  - ١٥  
وجــود األمــم املتحــدة علــى أرض الواقــع دعمــا ألولويــات حتقيــق االســتقرار والــسالم والتنميــة  

ــا   ــادة التفاعــل مــع ســلطات     -حلكومــة وشــعب غيني ــة خاصــة لزي ــساو وكــذلك إيــالء عناي  بي
   بيساو من أجل تعزيز قدراهتا املؤسسية؛ - غينيا
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هــم الــذي تــضطلع بــه املــرأة يف منــع نــشوب الرتاعــات    علــى الــدور امليــشدد  - ١٦  
ــرارات       ــذلك يف الق ــرف ب ــا اعت ــسالم، كم ــاء ال ــسويتها ويف بن  ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وت

 أنــه ينبغــي  ويؤكــد، )٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨(
 املتحــدة االســتمرار يف مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف تنفيــذ مجيــع جوانــب واليــة مكتــب األمــم  

العمـل مـع الـسلطات    مواصـلة   بيـساو، ويـشجع املكتـب علـى        -املتكامل لبناء السالم يف غينيا      
لتحــسني مــشاركة املــرأة يف صــاحبة املــصلحة الوطنيــة يف هــذا الــصدد، ومــع األطــراف املعنيــة  

   السالم؛  بناء
ر وواليـة    إىل األمني العام أن يبلغ عن التقدم احملرز يف تنفيـذ هـذا القـرا               يطلب  - ١٧  

 بيــساو علــى النحــو املــبني يف القــرار  -مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا  
ــة    ) ٢٠٠٩ (١٨٧٦ ــسة إحاط ــق جل ــن طري ــد ع ــارس /يف آذارتعق ــر  و٢٠١٢م ــدَّم تقري يف ُيق
    وكل ستة أشهر بعد ذلك؛ ٢٠١٢يوليه /متوز

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٨  
  


