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

    
  مقدمة  - أوال   

الـذي مـدد الـس مبوجبـه      )٢٠١٦( ٢٢٦٧يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن   - ١
شــباط/فرباير  ٢٨بيســاو حــىت  -الســالم يف غينيــا واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء   

بيســاو  -ر عــن الوضــع يف غينيــا ، وطلــب إيلّ فيــه تقــدمي تقــارير منتظمــة كــل ســتة أشــه٢٠١٧
التقدم احملرز يف تنفيـذ القـرار وواليـة املكتـب املتكامـل. ويعـرض التقريـر أبـرز املسـتجدات           وعن

سـانية واملسـتجدات يف جمـال حقـوق اإلنسـان      االجتماعية واإلن -السياسية واألمنية واالقتصادية 
  ).S/2016/675( ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢بيساو منذ صدور تقريري املؤرخ  -يف غينيا 

    
  التطورات الرئيسية  - ثانيا   
  احلالة السياسية  -ألف   

البلـد، واجلهـود اإلقليميـة والدوليـة إلجيـاد      ال يزال املأزق السياسي الـذي طـال أمـده يف      - ٢
أيلول/سـبتمرب،   ١٠بيسـاو. ففـي    - حل مستدام يف اهليمنة يطغيان على احلالة السياسية يف غينيا

بيساو وفد رفيع املستوى من اجلماعة االقتصادية لغـرب أفريقيـا بقيـادة رئـيس غينيـا       -زار غينيا 
بيسـاو، ورافقـه رئـيس سـرياليون، إرنسـت       -غينيـا  ألفا كونديه، بوصفه وسيط اجلماعـة املعـين ب  

باي كوروما، ووزيرا خارجية ليربيا وسرياليون مارجون فاشيت كامارا وسامورا م. و. كامـارا،  
ورئـــيس مفوضـــية اجلماعـــة االقتصـــادية لغـــرب أفريقيـــا، مارســـيل دي ســـوزا. وأجـــرى الوفـــد  

وسيه ماريو فاز، ورئـيس اجلمعيـة   مشاورات مع األطراف السياسية الوطنية، مبن فيهم الرئيس خ
ــة          ــو األحــزاب اخلمســة املمثل ــوزراء باســريو دجــا، وممثل ــيس ال ــاما، ورئ ــيربيانو كاس ــة س الوطني
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ــق          يف ــي لتحقي ــن احلــزب األفريق ــردوا م ــذين ط ــر ال ــانيني اخلمســة عش ــة الربمل ــان، وجمموع الربمل
  .استقالل غينيا وكابو فريدي

بيسـاو ورئـيس مكتـب األمـم      -ص يف غينيـا  وشارك بصفة مراقب كل من ممثلي اخلـا   - ٣
املتحدة املتكامل موديبو إبراهيم توري، واملمثل اخلاص ورئيس مكتب االتصال التـابع لالحتـاد   

بيســاو أوفيــديو بيكوينــو، يف املشــاورات الــيت قادــا اجلماعــة االقتصــادية  -األفريقــي يف غينيــا 
بيسـاو املكونـة    -اء الـدوليني يف غينيـا   لدول غرب أفريقيا، وذلك بالنيابة عـن جمموعـة الشـرك   

ــة بالربتغال     ــدان الناطقـ ــة البلـ ــي ومجاعـ ــاد األفريقـ ــن االحتـ ــدول    مـ ــادية لـ ــة االقتصـ ــة واجلماعـ يـ
  أفريقيا واالحتاد األورويب واألمم املتحدة.  غرب

يـــــا إىل التوقيـــــع، وأفضـــــت مشـــــاورات اجلماعـــــة االقتصـــــادية لـــــدول غـــــرب أفريق  - ٤
أيلول/سبتمرب، على خريطة طريق من ست نقاط ترمي إىل إاء األزمة السياسية. وكـان   ١٠ يف

يف عــداد األطــراف املوقعــة رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة ورئــيس الــوزراء وزعيمــا احلــزبني الرئيســيني   
املمثلني يف اجلمعية الوطنية، ومها احلزب األفريقي لتحقيق استقالل غينيا وكـابو فـريدي وحـزب    

االجتماعي. وتتمثل النقاط الست الـيت تتضـمنها خريطـة الطريـق يف عقـد حـوار وطـين        التجديد 
شـــامل؛ وتشـــكيل حكومـــة شـــاملة للجميـــع تتـــوىل تنفيـــذ اإلصـــالحات الرئيســـية قبـــل إجـــراء  

؛ وإنشـاء آليـة للرصـد واملتابعـة تتبـع للجماعـة االقتصـادية        ٢٠١٨االنتخابات التشـريعية يف عـام   
إصالحات يف قطاعي الدفاع واألمـن؛ واالنسـحاب التـدرجيي لبعثـة      لدول غرب أفريقيا؛ وتنفيذ

بيســاو يف غضــون ســتة أشــهر مــن تــاريخ   -اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا يف غينيــا  
  .تشكيل قوة وطنية تضطلع بالوالية اليت كانت موكلة إليها، وهي محاية مؤسسات الدولة

 أيلــول/ ١٦ريقــي يف قــرار اختذتــه بتــاريخ وقــد أوضــحت اللجنــة املركزيــة للحــزب األف  - ٥
“ حبـق احلـزب ممارسـة احلكـم    ”اف سبتمرب أن مفهوم احلكومـة الشـاملة للجميـع يقتضـي االعتـر     

. ويف اليوم نفسه، أعلنت اللجنـة السياسـية الوطنيـة    ٢٠١٤فوزه باالنتخابات التشريعية لعام  إثر
الراميـة إىل قيــام حـوار سياســي    حلـزب التجديـد االجتمــاعي موافقتـها علـى مواصــلة املفاوضـات     

  .شامل برعاية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وعلى حنو مياشي خريطة الطريق
ــرة مــن   - ٦ ــوبر، عقــد وســيط اجلماعــة االقتصــادية    ١٤إىل  ١٠ويف الفت تشــرين األول/أكت

اكري، بيساو مشاورات مع أصحاب املصـلحة الـوطنيني يف كونـ    -لدول غرب أفريقيا يف غينيا 
ركــزت حتديــدا علــى تنفيــذ العنصــرين األولــني مــن عناصــر خريطــة الطريــق، ومهــا إجــراء حــوار  

ـــ   ــاملة للجمي ــة شـ ــكيل حكومـ ــع وتشـ ــامل للجميـ ــون  وطـــين شـ ــاورات ممثلـ ــارك يف املشـ ع. وشـ
احلكومــة ومؤسســات الدولــة واألحــزاب السياســية املمثلــة يف اجلمعيــة الوطنيــة والربملــانيون    عــن

ون مـن احلـزب األفريقـي وممثلـون عـن اتمـع املـدين. وحضـر املشـاورات          اخلمسة عشر املطرود
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أيضا رئيس مفوضية اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا وممثلـي اخلـاص، ومبعوثـو أنغـوال          
عــت األطــراف   أكتــوبر، وقّ تشــرين األول/  ١٤د األفريقــي. ويف  والســنغال وســرياليون واالحتــا   

ــاكري ا  ــة اتفــاق كون رئــيس وزراء حيظــى بتوافــق اآلراء  لــذي يــنص علــى تعــيني  السياســية املعني
، وعلـــى تشـــكيل حكومـــة شـــاملة جلميـــع األطـــراف تتـــوىل تنفيـــذ برنـــامج “بثقـــة الـــرئيس” و

يومـا مـن تـاريخ تعـيني      ٣٠إصالحات ينبثق عن مـؤمتر احلـوار الـوطين الـذي سـيعقد يف غضـون       
ر واعتمـاده؛ وعلـى إعـادة ضـم     رئيس وزراء املتوافق عليه؛ وعلى وضع ميثـاق لتحقيـق االسـتقرا   

  .الربملانيني اخلمسة عشر الذين طردوا من احلزب األفريقي بدون شروط ووفقا لقواعد احلزب
 -بيد أن خالفات ظهرت بني خمتلف األطراف السياسية املعنية عقب عودـا إىل غينيـا     - ٧

ن جهــة أوىل، رئــيس الــوزراء. فمــبيســاو بشــأن مــا اتفــق عليــه يف كونــاكري فيمــا خيــص تعــيني  
ــيري أن األطــراف       ذكــر ــدميقراطي واالحتــاد مــن أجــل التغ ــارب ال ــي وحــزب التق احلــزب األفريق

اتمعة اتفقت على اختيار اسم واحد من قائمة تتضمن أمساء ثالثـة مرشـحني اقتـرحهم الـرئيس     
مشــاورات كونــاكري.  فــاز علــى وســيط اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا قبــل انعقــاد 

قراطيـة اجلديـدة أن اـتمعني    هة أخـرى، ذكـر حـزب التجديـد االجتمـاعي وحـزب الدمي      ج ومن
إىل اتفــاق ــائي علــى أي اســم. كونــاكري نظــروا يف األمســاء الثالثــة، بيــد أــم مل يتوصــلوا   يف

تشرين األول/أكتوبر، بدأ الرئيس فاز جولة جديـدة مـن املشـاورات     ٢٧إىل  ٢٤الفترة من  ويف
ب السياسية واتمع املدين واملنظمات الدينية للوقوف على آرائهـم بشـأن هويـة    مع ممثلي األحزا

رئيس الوزراء اجلديد. ويف مـوازاة ذلـك، أعلـم الـرئيس أيضـا ممثلـي االحتـاد األفريقـي واجلماعـة          
  .االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب واألمم املتحدة بنتائج املشاورات

ــت رئيســة ليربيــ  تشــرين ال ٥ويف   - ٨ ــاين/نوفمرب، قام ــارة   ث ــني جونســون ســريليف بزي ا إل
بيساو، بصـفتها رئيسـة هيئـة رؤسـاء دول وحكومـات اجلماعـة االقتصـادية لـدول          -غينيا  إىل

غرب أفريقيا، للتشاور مـع الـرئيس ورئـيس اجلمعيـة الوطنيـة ورئـيس الـوزراء، وممثلـي احلـزب          
انيني اخلمســة عشــر الــذين طــردوا مــن احلــزب   األفريقــي وحــزب التجديــد االجتمــاعي والربملــ 

األفريقي. وأكد مجيـع أصـحاب املصـلحة مـن جديـد التـزامهم باتفـاق كونـاكري. ويف البيـان          
بيسـاو ورئـيس اجلماعـة     - عـه رئيسـا ليربيـا وغينيـا    اخلتامي الصادر عقب هذه الزيارة الذي وقّ

ادة ضـم الربملـانيني املطـرودين    االقتصادية لدول غرب أفريقيا، جرى االتفاق على التعجيل بإعـ 
بيسـاو، دون مزيـد مـن التـأخري،      - إىل صفوف احلزب األفريقي، وعلى أن يعـني رئـيس غينيـا   

  .“بثقة الرئيس”و رئيس وزراء حيظى بتوافق اآلراء 
تشـرين الثـاين/نوفمرب، وبعـد إجـراء مزيــد مـن املشـاورات مـع مجيـع األحــزاب          ١٥ويف   - ٩

السياسية املمثلة يف اجلمعية الوطنية، قام الرئيس حبل حكومـة رئـيس الـوزراء لعـدم نيلـها موافقـة       
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ــة.     ــها الوطنيـ ــها وميزانيتـ ــامج عملـ ــى برنـ ــة علـ ــة الوطنيـ ــاين/نوفمرب،  ١٨ويف اجلمعيـ ــرين الثـ تشـ
مارو سيسوكو إمبالو رئيسا للوزراء، وهو أحد ثالثة أمساء اقترحهـا علـى وسـيط    الرئيس أو عني

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لشغل هذا املنصب قبـل انعقـاد احملادثـات يف كونـاكري.     
ويف مرسوم التعيني، أشار الرئيس إىل اتفاق كوناكري ونـوه إىل أن عمليـة التعـيني اتبعـت مجيـع      

ــيني     اإلجــراءات الدســ  ــى تع ــة عل ــة الوطني ــل اجلهــات املعني تورية ذات الصــلة. وجــاءت ردود فع
 ١٩و  ١٨رئيس الوزراء اجلديد مماشية للمواقف اليت اختذا عقب التوقيـع علـى االتفـاق. ففـي     

تشرين الثاين/نوفمرب على التوايل، ادعى احلزب األفريقي أن الرئيس قـد نقـض اتفـاق كونـاكري     
ــهاكا لالتفــاق.  شــجب االحتــاد مــن أجــل التغــيري التعــي  مــن خــالل التعــيني، فيمــا   ــربه انت ني واعت

تشرين الثـاين/نوفمرب، أعلـن حـزب التجديـد االجتمـاعي موافقتـه علـى التعـيني، وأشـار           ١٩ ويف
  .إىل أنه سيتدارس إمكانية املشاركة يف احلكومة املقبلة، إذا ما دعي إىل ذلك

عـة علـى   يف مشاورات مع مجيع األطراف املوقّ وشرع رئيس الوزراء، إثر توليه املنصب،  - ١٠
االجتماعـات   جلميـع األطـراف. وباإلضـافة إىل   اتفاق كوناكري دف تشـكيل حكومـة شـاملة    

مع أصحاب املصلحة الوطنيني، عقد رئيس الوزراء اجتماعات مع الرئيس السنغايل ماكي سـال  
 تشــرين الثــاين/نوفمرب ومــع  ٢٨ نروفيــا يفورب، ومــع ليربيــا مبتشــرين الثــاين/نوفم ١٩بــداكار يف 

تشـرين الثـاين/نوفمرب،    ٢٦ ين/نوفمرب. ويفتشـرين الثـا   ٢٩املنظمات الدولية الشريكة ببيساو يف 
أعرب احلـزب األفريقـي جمـددا عـن عزمـه علـى عـدم السـماح ألعضـائه باملشـاركة يف احلكومـة            

ــان صــادر يف     ــرئيس. ويف بي ــه يف ال ــ ٢٧اجلديــدة وأعلــن ســحب ثقت اين/نوفمرب، أدان تشــرين الث
الربملانيون اخلمسة عشر املطرودين موقف احلزب األفريقي، وأعربوا عـن ثقتـهم التامـة يف رئـيس     

كـانون األول/ديسـمرب،    ١٢الوزراء اجلديد وحثوه على التعجيل بتشـكيل حكومـة شـاملة. ويف    
خلمسـة  أصدر الرئيس مرسوما عني مبوجبه أعضاء حكومة رئيس الـوزراء. ومـن بـني األحـزاب ا    
ــد         ــو احلــزب الوحي ــاعي ه ــد االجتم ــان حــزب التجدي ــة، ك ــة الوطني ــة يف اجلمعي ــارك املمثل املش

  .مقاليد السلطة يف اليوم التايل احلكومة اجلديدة اليت تسلمت  يف
كـــانون األول/ديســـمرب، أكـــدت هيئـــة رؤســـاء دول وحكومـــات اجلماعـــة    ١٧ويف   - ١١

مي الصـادر عـن مـؤمتر قمتـها العاديـة اخلمسـني،       االقتصادية لدول غرب أفريقيـا يف البيـان اخلتـا   
بيسـاو،   -من جديد قلقها العميق إزاء األزمة السياسـية واملؤسسـية الـيت طـال أمـدها يف غينيـا       

وأن اتفــاق كونــاكري ال يــزال اإلطــار الوحيــد إلجيــاد حــل ســلمي هلــا. وحثــت اهليئــة رئــيس    
ألحكــام اتفــاق كونــاكري،   بيســاو الــذي حضــر االجتمــاع علــى االمتثــال   -مجهوريــة غينيــا 

ودعت مجيع األطراف إىل احترام أحكام هذا االتفـاق واالمتثـال هلـا علـى حنـو تـام. وأوعـزت        
اهليئة إىل مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تسحب بعثة اجلماعـة االقتصـادية   
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. ٢٠١٧ع األول مـن  وابتـداء مـن الربـ    ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠عند انتهاء واليتها احلالية يف 
ومل تشـر إىل الشـروط املسـبقة الــيت سـيتوقف عليهـا االنسـحاب وفقــا ملـا هـو مـبني يف خريطــة          

  أيلول/سبتمرب. ١٠غرب أفريقيا يف الطريق اليت وضعتها اجلماعة االقتصادية لدول 
احلــزب  -كــانون األول/ديســمرب، ادعــى زعــيم اجلمعيــة الشــعبية املتحــدة        ٢٨ويف   - ١٢

بيســاو، نونــو نابيــام، عالنيــة أن الــرئيس يعتــزم تغــيري مكتــب اجلمعيــة    -يف غينيــا  الــدميقراطي
اجلمعيـة الوطنيـة علـى اعتمـاد      “إجبـار ” للجمعيـة الوطنيـة بغيـة    الوطنية وإقصاء الرئيس احلـايل 

كانون األول/ديسـمرب، اجتمعـت اللجنـة الدائمـة للجمعيـة       ٣٠برنامج احلكومة اجلديدة. ويف 
ى طلب احلـزب األفريقـي ودون مشـاركة ممثلـي حـزب التجديـد االجتمـاعي،        الوطنية، بناء عل

ملناقشــة مجلــة أمــور، منــها ادعــاءات الســيد نابيــام. وعقــب االجتمــاع، حثــت اللجنــة الدائمــة   
الرئيس على إلغاء مرسومي تعيني رئيس الوزراء وحكومته وتعـيني أوغوسـتو أوليفـاس بوصـفه     

من قائمة املرشحني الثالثـة املقدمـة إىل األحـزاب السياسـية      رئيس الوزراء املختار بتوافق اآلراء
شـــاملة وتوافقيـــة. وأشـــاروا  يف كونـــاكري. ودعـــا أعضـــاء اللجنـــة أيضـــا إىل تعـــيني حكومـــة

هذه اخلطوات من شأا أن تيسر تنفيذ البنود املتبقيـة مـن اتفـاق كونـاكري، وال سـيما       أن إىل
  احلكومة. ستديرة لوضع برنامج عملعقد اجتماع مائدة م

أقـــر الـــرئيس  كـــانون األول/ديســـمرب،   ٣١ويف خطـــاب متلفـــز إىل األمـــة بـــث يف      - ١٣
بيسـاو، ودعـا مجيـع املـواطنني إىل االحتـاد لبنـاء        -كان عاما عسريا على غينيا  ٢٠١٦ عام بأن

ــوه أيضــا إىل ضــرورة أن تتر    ــة. ون ــة وإصــالح اإلدارة العام ــد   األم ــة يف البل ــود املبذول كــز اجله
  معاجلة بطالة الشباب ووضع حد للفساد وزيادة إنتاج األرز.  على

  
  احلالة األمنية  -باء   

ظل الوضع األمين هادئا بصورة عامة رغم املناخ السياسي املتوتر، ومل يفد عن وقـوع    - ١٤
تشرين الثاين/نوفمرب الذي حيتفل فيه بيـوم القـوات املسـلحة،     ١٦أي حوادث ذات شأن. ويف 

غي نا نتـان، رئـيس هيئـة األركـان العامـة، مـن جديـد تبعيـة اجلهـاز العسـكري           أكد اجلنرال بيا
للسلطات السياسية والدستور، مشريا إىل أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي حماولـة تـدخل   

  للعسكريني يف األمور السياسية.
  

  حالة حقوق اإلنسان  -جيم   
أن القـدرات احملـدودة والقيـود    مل يفد عن أي انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، بيد   - ١٥

جمـال حقـوق اإلنسـان    املالية ال تزال تعيـق قـدرة سـلطات الدولـة علـى االضـطالع مبهامهـا يف        
  على حنو فعال.
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ــع       ١٤ويف   - ١٦ ــات اتم ــها منظم ــب مســرية احتجــاج نظمت ــاين/نوفمرب، وعق تشــرين الث
جمعـات العامـة يف مجيـع أحنـاء     املدين، أصدر وزير اإلدارة اإلقليميـة أمـرا حيظـر املظـاهرات والت    

  البلد لفترة مل حيددها، واستثىن من ذلك التظاهرات والتجمعات العامة اليت يأذن ا.
نطقـة كاشـو ، فـإن سـبل الوصـول      ورغم إعادة فـتح حمكمـة القطـاع يف كانتشـونغو مب      - ١٧
عيفة والنســاء. ســبة للفئــات الضــالعدالــة يف مجيــع أحنــاء البلــد ال تــزال قليلــة، وال ســيما بالن  إىل
املعيشـــية الســـيئة.   تـــزال الســـجون تعـــاين مـــن االكتظـــاظ وانعـــدام األمـــن والظـــروف        وال
حمتجـزا مـن مركـز االحتجـاز التـابع للشـرطة القضـائية         ٢٤تشرين األول/أكتوبر، فر  ١٦ ففي

ــة اإلجــراءات األمنيــ     ة يف احملــيط اخلــارجي للمركــز.  يف بيســاو نتيجــة لالكتظــاظ وعــدم كفاي
  .منهم طلقاء ١٤يزال   وال
قــوق اإلنســان الــيت ارتكبــت وأحــرز تقــدم حمــدود يف معاجلــة االنتــهاكات اجلســيمة حل  - ١٨
بعــد جلنــة دوليــة للتحقيــق وفقــا املاضــي مــن خــالل نظــام العدالــة الرمســي القــائم. ومل تنشــأ   يف
املعقــود لعدالــة وحقــوق اإلنســان أوصــى بــه املــؤمتر الــوطين املعــين بــاإلفالت مــن العقــاب وا ملــا
. ومل حيرز أي تقدم يف إنشـاء آليـات للعدالـة االنتقاليـة أو يف عقـد مـؤمتر       ٢٠١٣متوز/يوليه  يف

  املصاحلة الوطنية املقترح بسبب احلالة السياسية.
  

  احلالة االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية  -دال   
صـرف مبلـغ    كانون األول/ديسمرب، وافق صندوق النقد الـدويل علـى اسـتئناف    ٢يف   - ١٩
بيسـاو، وذلـك يف ضـوء     -ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لدعم ميزانية غينيا  ٧

 ٢٠١٥يــة إلنقــاذ املصــارف لعــام التقــدم الــذي أحرزتــه احلكومــة يف العــودة عــن اخلطــة اخلالف 
  لرامية إىل حتسني األداء املايل.اختاذ التدابري ا  ويف
بيســاو منــوا اقتصــاديا  -واملؤسســي، ســجلت غينيــا  ورغــم عــدم االســتقرار السياســي  - ٢٠

، سـجل اإلنتـاج الزراعـي منـوا     ٢٠١٦قويا بفضل حمصولٍ ومبيعات قياسية للكـاجو. ويف عـام   
طـن. ونتيجـة    ١٩٠ ٠٠٠يف املائة، وزادت صادرات الكاجو اخلـام عـن    ٨,٣بنسبة قُدرت بـ 

ــام       ــايل لعـ ــي اإلمجـ ــاتج احمللـ ــو النـ ــوق منـ ــع أن يفـ ــذلك، يتوقـ ــة    ٢٠١٦لـ ــادة البالغـ ــبة الزيـ نسـ
يف املائـة   ٣٠,٦. غـري أن نسـبة   ٢٠١٥املائة اليت توقعها صندوق النقد الدويل يف عـام   يف ٤,٨

بيساو ال تزال تعاين من انعدام األمن الغذائي، وفقا ملسـحٍ أجرتـه    -من سكان الريف يف غينيا 
ــامل     ــة الع ــامج األغذي ــن برن ــدعمٍ م ي ومنظمــة األمــم املتحــدة  وزارة الزراعــة يف أيلول/ســبتمرب ب

  .٢٠١٥يف املائة مقارنة بعام  ١٠,٥لألغذية والزراعة. ومتثل هذه النسبة زيادة قدرها 
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وشهد القطاع العام عددا من اإلضرابات بسـبب التـأخر يف صـرف املرتبـات، قـام ـا         - ٢١
ـــ   ــاد واملالي ــيم واالقتصـ ــو وزارات التعلـ ــي موظفـ ــات املعلمـــني  بشـــكل رئيسـ ــربت نقابـ ة. وأضـ

تشرين الثـاين/نوفمرب، األمـر الـذي انعكـس سـلبا علـى املـدارس         ٢١أيلول/سبتمرب إىل  ٢٦ من
االبتدائية والثانوية. وأعاق اإلضـراب أيضـا قيـام منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)         

مليون كتاب مدرسي. وتعكف احلكومة منذ ذلك احلـني علـى دفـع املتـأخرات      ١,١٧بتوزيع 
وال تزال إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعيـة األساسـية حمـدودة عمومـا،     غري املسددة. 

  مما يلحق ضررا أكرب بالفئات الضعيفة، مبن فيها النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة.
    

  حالـــة تنفيـــذ واليـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الســـالم          - ثالثا   
  بيساو - غينيا يف 

  السياسي الشامل وعملية املصاحلة الوطنيةاحلوار   -ألف   
واصل املكتـب املتكامـل تشـجيع اجلهـات املعنيـة الوطنيـة علـى السـعي إىل إحيـاد حلـول             - ٢٢

صــدد، عمــل ممثلــي اخلــاص بانتظــام     إلــاء األزمــة السياســية عــن طريــق احلــوار. ويف هــذا ال      
وطنيـة ورئـيس الـوزراء ورئـيس     اجلهات املعنية الوطنيـة، مبـن فيهـا الـرئيس ورئـيس اجلمعيـة ال       مع

ن. وعمـل املكتـب املتكامـل أيضـا     احملكمة العليا ورئيس هيئـة األركـان العامـة والقـادة السياسـيو     
الذين طُردوا مـن احلـزب األفريقـي ومـع اتمـع       ١٥ممثلي األحزاب السياسية، والربملانيني الـ  مع

  .مع الزعماء التقليديني والدينينياملدين، مبا يف ذلك املنظمات الشبابية والنسائية، وكذلك 
ودعماً جلهود الوساطة اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، قـام ممثلـي        - ٢٣

اخلاص بزيارات إىل عواصم املنطقة دون اإلقليميـة مشلـت أبوجـا وأبيـدجان وداكـار وفريتـاون       
  اجلماعة االقتصادية.رئيس مفوضية نروفيا، وعمل بشكل وثيق مع ووكوناكري وم

بيســاو، واصــل ممثلــي اخلــاص االضــطالع   -وبالتنســيق مــع الشــركاء الــدوليني لغينيــا    - ٢٤
بدور قيادي يف بلورة تفـاهم مشـترك للحالـة يف البلـد وخيـارات إلجيـاد حـل سياسـي لألزمـة.          

تشــرين األول/أكتــوبر إىل عقــد اجتمــاع للمنظمــات الشــريكة    ٢٨ويف هــذا الصــدد، دعــا يف 
ولية املمثَّلة يف بيساو، من بينها االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب واألمم املتحدة واجلماعـة  الد

ــدى األحــزاب          ــيت تشــكِّل منت ــتة ال ــي األحــزاب الس ــا، وملمثل ــرب أفريقي ــدول غ االقتصــادية ل
ــدمي     ــة للتشــاور السياســي، مبــا يف ذلــك احلــزب األفريقــي وحــزب التقــارب ال قراطي الدميقراطي

  د من أجل التغيري.واالحتا
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وواصل املكتب أيضا تقدمي الدعم إىل اللجنة التنظيمية للمؤمتر الوطين لتوطيـد السـالم     - ٢٥
بيساو، ال سيما عرب توفري اخلربة التقنية والـدعم املـايل مـن خـالل صـندوق       -والتنمية يف غينيا 

تبـين كيـف ميكـن    بناء السالم. وتعكف اللجنة على إعـداد تقريرهـا الـذي ستضـمنه توصـيات      
للمؤمتر الوطين أن يواصل عمله لوضع آليات دائمة أو شبه دائمة لتسوية الـرتاع وإقامـة احلـوار    

ــدم اال   ــة لعـ ــباب اجلذريـ ــة األسـ ــاعدة يف معاجلـ ــن  ـــدف املسـ ــرة مـ ــتقرار. ويف الفتـ إىل  ١١سـ
أيلول/ســبتمرب، قــام أعضــاء اللجنــة التنظيميــة بــرحالت    ٢٤إىل  ١٨آب/أغســطس ومــن  ٢٠
ليشيت وكوت ديفوار، علـى التـوايل، السـتخالص الـدروس مـن عمليـات        -اسية إىل تيمور در

احلوار الوطين واملصاحلة يف سياقات أخرى، وذلـك بـدعم تقـين ومـايل قدمـه املكتـب املتكامـل        
ــني       ــة بـ ــت اللجنـ ــالم. ونظَّمـ ــاء السـ ــندوق بنـ ــالل صـ ــن خـ ــبتمرب و  ٩مـ ــرين  ٩أيلول/سـ تشـ

بيسـاو مـع جمموعـات تركيـز خمتلفـة، بينـها الشـباب والنسـاء          األول/أكتوبر سلسلة لقـاءات يف 
ن املكتـب املتكامـل وبـدعم مـايل     واجليش وقوات األمن واإلعـالم والقضـاء، مبسـاعدة تقنيـة مـ     

  صندوق بناء السالم.  من
  

  إصالح قطاع األمن الوطين واستراتيجيات سيادة القانون  -باء   
ــب املتكامــل، بالتعــاون مــع ا    - ٢٦ الحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب واجلماعــة   قــدم املكت

االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا، املســـاعدة إىل اجلهـــات املعنيـــة الوطنيـــة يف إجـــراء تنقـــيح    
  .٢٠٠٦نشرت للمرة األوىل يف عام  لالستراتيجية القطرية إلصالح قطاع األمن اليت

ملكتــب املتكامــل الــدعم   ، قــدم اويف إطــار اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز قطــاع العدالــة       - ٢٧
ــع     إىل ــوطين الســادس الرفي ــدى ال ــد   وزارة العــدل يف تنظــيم املنت ــذي عق املســتوى للقضــاء ، ال
ممـثال عـن املؤسسـات القضـائية      ٧٠كانون األول/ديسمرب يف بيساو. وعمـل حنـو    ٨إىل  ٦ من

لقضـاء  نسـاء، لوضـع توصـيات تتعلـق با     ١٠ووكاالت إنفـاذ القـانون واتمـع املـدين ، بينـهم      
  التطرف العنيف واجلرمية املنظمة.العسكري وإصالح السجون ومكافحة 

تشـرين الثـاين/نوفمرب، قـدم املكتـب املتكامـل الـدعم لتنظـيم         ١٥إىل  ٨ويف الفترة من   - ٢٨
عضوا مـن جملـس كينـارا     ١٨٩مخس حلقات دراسية لتعزيز القدرات وحتسني التنسيق ضمت 

بدعم من املكتـب املتكامـل. وشـارك     ٢٠١٥ي أنشئ عام االستشاري اإلقليمي والقطاعي الذ
ــاء   ٣٠يف احللقــات الدراســية ممثلــون عــن اتمــع املــدين، بينــهم    امــرأة، يعملــون يف ميــادين بن

الســـالم، وســـيادة القـــانون، ومنـــع اجلرميـــة، واجلـــرائم البيئيـــة، وإدارة شـــؤون األمـــن. وتنظـــر  
  يف مناطق أخرى.السلطات الوطنية يف إمكان تكرار جتربة الس 
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وواصل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تقـدمي الـدعم الـتقين واملـايل إىل املركـز الـوطين            - ٢٩
للتدريب القضائي. وقدم املركز تدريبا لتجديد املعلومات شـارك فيـه قضـاة وحمـامون وضـباط      

ــادين منــها القــانون البيئــي واجلرميــة العــابرة للحــدود واالجتــ      ــةَ مي ار بالبشــر شــرطة، ومشــلَ مجل
كــانون األول/ديســمرب، وبــدعم  ٨تشــرين الثــاين/نوفمرب إىل  ٣٠واملخــدرات. ويف الفتــرة مــن 

مــايل مــن مكتــب شــؤون املخــدرات وإنفــاذ القــوانني الدوليــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة   
ودعــمٍ تقــين مــن املركــز، شــارك ســتة قضــاة وســتة مــدعني عــامني يعملــون يف احملــاكم اجلنائيــة  

ــتركة يف الرب  بامل ــة مشـ ــة يف دورات تدريبيـ ــاطق احلدوديـ ــاة   نـ ــب قضـ ــنغال إىل جانـ ــل والسـ ازيـ
  بلدان تواجه حتديات مماثلة.  من
تشــرين  ٢٥إىل  ٢٣وبــدعم مــن املكتــب املتكامــل، نظــم معهــد الــدفاع الــوطين مــن      - ٣٠

ــة      الثــاين/نوفمرب مــؤمترا عــن األمــن البحــري يف بيســاو، حضــره مشــاركون مــن ســالح البحري
ــة. ويف ا   ــة املعنيـ ــة الوطنيـ ــة واجلهـــات البحريـ ــرة مـــن والقـــوات اجلويـ ــانون  ٢١إىل  ١٧لفتـ كـ

ــيم        األول/ ــني الوكــاالت للتقي ــة مشــتركة ب ــى تيســري بعث ــل عل ــب املتكام ديســمرب، عمــل املكت
كــانون األول/ديســمرب، وبــدعم  ١٥البحــري مــن أجــل وضــع اســتراتيجية حبريــة وطنيــة. ويف  

قـد املعهـد مـؤمترا عـن القضـايا والتحـديات الرئيسـية يف مكافحـة         املكتب املتكامل أيضا، ع من
  نساء. ٦مشاركا، من بينهم  ٤٠التطرف العنيف واإلرهاب حضره 

وواصل الربنامج اإلمنائي تقدمي الدعم إىل وزارة العـدل لتـوفري املعونـة القانونيـة اانيـة        - ٣١
جـوء إىل القضـاء يف منـاطق بيسـاو     والوساطة يف الرتاعات الصغرية عن طريـق مراكـز إتاحـة الل   

وبافاتا وكاشو وأويو. وواصل املوظفون القانونيون العـاملون يف تلـك املراكـز زيـارة السـجون      
اوى الســجناء احملتجــزين بصــورة   ومســاعدة الشــرطة يف مطالعــة الــدعاوى، ومــن ذلــك دعــ      

إضـايف يف منطقـة   قانونية، األمر الذي أفضى إىل اإلفراج عن العديـد منـهم. وافتـتح مركـز      غري
  كانون األول/ديسمرب. ٥كينارا يف 

  
  حشد املساعدة الدولية ومواءمتها وتنسيقها  -جيم   

الوطنيــة لتخطــي اجلمــود السياســي  يف إطــار اجلهــود الراميــة إىل دعــم اجلهــات املعنيــة    - ٣٢
د بيساو، أجرى املكتـب املتكامـل مشـاورات منتظمـة مـع االحتـاد األفريقـي واالحتـا         -غينيا  يف

لبلـــدان الناطقـــة بالربتغاليـــة، األورويب واجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا ومجاعـــة ا 
  الثنائيني املمثَّلني يف بيساو. أعضاء جملس األمن والشركاء  ومع
وبتعــاون وثيــق مــع الشــركاء الــدوليني، وفــرت منظومــة األمــم املتحــدة الــدعم الــتقين      - ٣٣

ا اجلماعـة االقتصـادية يف شـهري أيلول/سـبتمرب وتشـرين      واللوجسيت جلهود الوساطة اليت قادـ 
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األول/أكتــوبر. وبــدعم مــن صــندوق بنــاء الســالم وبتمويــل مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة  
إلدارة الشؤون السياسية، قدم املكتب املتكامل الدعم التقين واللوجسيت واملـايل لوفـود أوفـدا    

 أيلـول/  ١٠أيلول/سـبتمرب، ويف   ٨ إىل ٥يف الفتـرة مـن    بيسـاو  -اجلماعة االقتصادية إىل غينيا 
تشرين الثاين/نوفمرب، ولتنظيم مشاورات املائدة املستديرة الـيت عمـل علـى وسـيط      ٥سبتمرب و 

تشـرين األول/أكتـوبر. وقـد شـارك ممثلـي       ١٤إىل  ١٠اجلماعة االقتصـادية يف كونـاكري مـن    
  اخلاص يف تلك املشاورات بصفة مراقب.

بيسـاو بشـكل وثيـق مـع الشـركاء       -فة إىل ذلك، عملت األمم املتحدة يف غينيا وإضا  - ٣٤
الرئيسيني ومنهم االحتاد االقتصادي والنقدي لغـرب أفريقيـا واالحتـاد األورويب والبنـك الـدويل      
ــدعم املتســق الســتمرارية اخلــدمات          ــن ال ــد م ــدمي مزي ــة تق ــي، لكفال ــة األفريق ومصــرف التنمي

  ئية.ومواجهة التحديات اإلمنا
  

  ترسيخ املؤسسات الدميقراطية وتعزيز قدرات أجهزة الدولة  -دال   
ــة إىل      - ٣٥ ــادرات الرامي ــدعم للمب ــم املتحــدة ال ــدمت األم ــز   ق ــوح وتعزي ــز احلــوار املفت تعزي
سـبتمرب وتشـرين األول/أكتـوبر،    بيسـاو. ويف شـهري أيلول/   -غينيـا   حالة الدميقراطيـة يف  فهم

البحوث، بدعم من املكتب املتكامـل، ثالثـة مـؤمترات ركـزت     نظم املعهد الوطين للدراسات و
علــى منــاذج الــنظم السياســية الوطنيــة وعمليــات املصــاحلة الوطنيــة يف ســياقات مــا بعــد انتــهاء    

ـــزاع، وإصــالح األحــزاب السياســية. وقــد حضــر هــ       شخصــا، بينــهم   ٢٥٥ذه املــؤمترات الن
ل اجلمعيــةَ الوطنيـة يف تنظـيم مــؤمتر   أيلول/سـبتمرب، ســاعد املكتـب املتكامـ    ٢٣امـرأة. ويف   ٤٠
  دور الشباب يف بناء الدميقراطية.عن 
تشرين الثاين/نوفمرب، أطلـق املكتـب املتكامـل محلـة توعيـة للتـرويج ملشـاركة         ١٠ويف   - ٣٦

املواطنني يف العمليات الدميقراطية ويف بنـاء ثقافـة الدميقراطيـة. ويف إطـار هـذه احلملـة، عقـدت        
ربعة مؤمترات عن املساءلة السياسية، وعن وضـع ميثـاق حيقـق االسـتقرار،     يف جامعات بيساو أ

كـانون   ١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب و    ١٠وعن حقـوق اإلنسـان، واملسـاواة بـني اجلنسـني، بـني       
األول/ديســمرب، ونقلــت وقــائع املــؤمترات عــرب التلفزيــون واإلذاعــة الــوطنيتني. ومجعــت تلــك     

رأة. كــذلك عقــدت منظمــات اتمــع املــدين الشــريكة، امــ ٢٧١طالبــا بينــهم  ٥٤٤املــؤمترات 
بـــدعمٍ مـــن املكاتـــب اإلقليميـــة للمكتـــب املتكامـــل، اجتماعـــات لتوعيـــة اجلمهـــور بـــاحلقوق  

كـانون   ٢١و  ٥الدستورية، وجرت تلك االجتماعات يف مجيع املناطق، باستثناء بوالما، بـني  
  .األول/ديسمرب
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رات اليت تعزز مشـاركة املـرأة والشـباب يف احلـوار     وواصل املكتب املتكامل دعم املباد  - ٣٧
كـــــانون األول/ديســـــمرب،  ٣٠و  ٢٩تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب و  ١١و  ١٠السياســـــي. ويف 

املكتب املتكامل الدعم لعقـد اجتماعـات إقليميـة يف كـاتيو، مبنطقـة تومبـايل، ويف بيسـاو،         قدم
دين وعـــن الســـلطات ت اتمـــع املـــامـــرأة، عـــن منظمـــا ٣٨ممـــثال، مـــن بينـــهم  ٦٧ضـــمت 

منطقيت كينارا وتومبايل، ومنطقة بومبو وبيساو، على التوايل. وناقش املشـاركون مواضـيع    من
احلـــوار بـــني الربملـــانيني واتمعـــات احملليـــة، والثقافـــة الدميقراطيـــة بـــني املـــواطنني، واألعمـــال   

  التحضريية للمؤمتر الوطين لتوطيد السالم والتنمية.
اإلمنائي تقدمي الدعم إىل اللجان املتخصصة التابعة للجمعيـة الوطنيـة.    وواصل الربنامج  - ٣٨

تشرين الثاين/نوفمرب، قدم الربنامج الـدعم للزيـارة الـيت قامـت ـا جلنـة الشـؤون         ٦إىل  ٣ومن 
االقتصادية إىل مؤسسات حتصيل إيرادات الدولة يف منطقة كينارا بغرض تقييم التحديات الـيت  

ــذ والياــ  ــني تعتــرض تنفي ــرأة     ٢٣و  ١٦ا. وب ــةَ امل ــامج جلن ــاين/نوفمرب، ســاعد الربن تشــرين الث
والطفــل يف تنظــيم حلقــيت عمــل وحلقــة دراســية يف كاشــو وأويــو للتعريــف بقــانون مكافحــة    
ــة ســت مناقشــات        ــاين النســائي، أجــرت اللجن ـــزيل. ويف شــراكة مــع التجمــع الربمل ــف املن العن

امــرأة مـن منظمــات   ٨٠ثــاين/نوفمرب، مبشـاركة  تشـرين ال  ٢٤و  ٢٣بيسـاو يــومي   -غينيـا   يف
  اتمع املدين ملناقشة دور املرأة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية الثقافية.

تشرين الثـاين/نوفمرب، ويف إطـار اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز       ٢٦إىل  ٢٢ويف الفترة من   - ٣٩
نظـم ديـوان مراجعـة احلسـابات، بـدعم مـن الربنـامج        قدرات الرقابة على اإلدارة املالية العامة، 

موظفــا للشــؤون املاليــة  ٥٣اإلمنــائي، حلقــة دراســية بشــأن إجــراءات ومعــايري احملاســبة ضــمت 
ــع الشــ     ــة الدراســية املوق ــق خــالل احللق ــد أُطل ــة. وق ــديوان مراجعــة احلســابات،  واإلداري بكي ل

  فافية يف إدارة املالية العامة.أداة هامة للتوعية دف إىل حتسني املساءلة والش  وهو
  

  إنفاذُ القانون ونظاما العدالة اجلنائية والسجون  -هاء   
 الـــدعم االســـتراتيجي والـــتقين واصـــل املكتـــب املتكامـــل جهـــوده الراميـــة إىل تقـــدمي   - ٤٠
وكــاالت إنفــاذ القــانون الوطنيــة ــدف تعزيــز قــدراا. ويف هــذا الصــدد، وضــع املكتــب      إىل

بيســاو، وقــدم الــدعم إلنشــاء مركــز   - ساســي ملؤسســات الشــرطة يف غينيــا برنــامج تــدريب أ
عــن عــدم وجـود أكادمييــة للشــرطة   للتطـوير الــوظيفي يهــدف إىل التخفيـف مــن اآلثــار املترتبـة   

. كذلك قدم املكتب املتكامـل الـدعم الـتقين إىل وكـاالت إنفـاذ      ١٩٩٢بيساو منذ  -غينيا  يف
  طط عمل يف جمال األمن الداخلي.القانون من أجل وضع استراتيجيات وخ
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وبغية تعزيـز التنسـيق بـني الشـرطة ووكـاالت األمـن الـداخلي، قـدم املكتـب املتكامـل             - ٤١
يــة للتنســيق االســتراتيجي تتمثــل الــدعم إىل وكــاالت إنفــاذ القــانون يف تكــرارِ تطبيــق آليــة وطن

اإلقليمـــي.  لي، علـــى الصـــعيد   الـــس األعلـــى لتنســـيق عمـــل الشـــرطة واألمـــن الـــداخ       يف
  تشرين األول/أكتوبر، عقدت أولُ آلية إقليمية اجتماعها االفتتاحي يف بافاتا.  ٢٣  ويف
أيلول/سبتمرب، نظم املكتب حلقـة عمـل تدريبيـة يف بوبـا،      ٢٣إىل  ١٩ويف الفترة من   - ٤٢

ضـابطا مـن شـرطة النظـام العـام واحلـرس الـوطين ـدف حتسـني           ١٦مبنطقة كينارا شارك فيها 
التقــارير، وآليــات التنســيق، وإدارة البيانــات والــدعاوى بــني ضــباط الشــرطة واملــدعني    كتابــة 

  العامني واحملاكم.
تشــرين الثــاين/نوفمرب، نظَّــم مكتــب  ٢تشــرين األول/أكتــوبر إىل  ٣٠ويف الفتــرة مــن   - ٤٣

يـق  األمم املتحدة املتكامل، بالتعاون مع الشرطة القضائية، حلقة تدريبيـة بشـأن مهـارات التحق   
ضـابطا،   ١٥يف قضايا اجلرمية املنظمة، أقيمت يف املكتب اإلقليمي التابع له يف بافاتا وحضـرها  

ــام واحلــرس      ــن شــرطة النظــام الع ــرأة واحــدة، م ــهم ام ــن بين ــن    م ــرة م ــوطين. ويف الفت إىل  ٧ال
تشرين الثاين/نوفمرب، نظَّم املكتب املتكامل حلقة تدريبية يف بيساو بشـأن أسـاليب إجـراء     ١٤

ضـابطا، مـن بينـهم     ٢٤ملقابالت واالستجواب يف التحقيقـات املعقـدة. وحضـر حلقـة العمـل      ا
مخـس نسـاء، مــن شـرطة النظــام العـام واحلـرس الــوطين والشـرطة القضــائية وجهـاز املعلومــات        

ــن     ــرة مـ ــام. ويف الفتـ ــدعي العـ ــب املـ ــة ومكتـ ــاين/نوفمرب إىل   ٢٨األمنيـ ــرين الثـ ــانون  ٩تشـ كـ
ــدربني بشــأن     األول/ديســمرب، استضــاف امل  ــدريب امل ــل أيضــا دورة يف بيســاو لت ــب املتكام كت
مـن مـوظفي إنفـاذ القـانون، مـن بينـهم ثـالث نسـاء، يتبعـون           ١٠السلوك واالنضباط حضرها 

لشــرطة النظــام العــام واحلــرس الــوطين والشــرطة القضــائية وجهــاز املعلومــات األمنيــة واملنظمــة 
  الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).

كـانون األول/ديســمرب، قـدم املكتــب    ٢تشـرين الثــاين/نوفمرب إىل   ٢٨يف الفتـرة مــن  و  - ٤٤
ضــباط، مــن بينــهم مخــس نســاء، يتبعــون  ١٠املتكامــل الــدعم الــتقين لفريــق عامــل يتــألف مــن 

لشــرطة النظــام العــام واحلــرس الــوطين والشــرطة القضــائية واإلنتربــول ومكتــب املــدعي العــام،  
  موحدة جلمع األدلة والتوثيق الفعال لسلسلة املسؤولية.دف وضع إجراءات تشغيل 

  
  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -واو   

واصـل املكتـب املتكامـل رصـد احملاكمـات واجللسـات التمهيديـة يف احملـاكم اإلقليميــة           - ٤٥
يف بيســاو وغــابو وبافاتــا وبوبــا. وبــالرغم مــن أن اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة تحتــرم بصــفة   

، فـإنَّ إمكانيـة االسـتعانة مبحـام ال تـزال حمـدودة. وواصـل املكتـب أيضـا رصـد السـجون            عامة
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ومراكــز االحتجــاز وزنزانــات الشــرطة يف بيســاو واألقــاليم وتوجيــه انتبــاه الســلطات إىل ســوء  
األحوال املعيشية للسـجناء وتـأخر إجـراء التحقيقـات. وواصـل أيضـا التوعيـة حبقـوق اإلنسـان          

  التقنية بشأا.وتقدمي املشورة 
واضطلع املكتب املتكامل باملزيد من أنشطة الدعوة واإلبالغ وبناء القدرات والتوعيـة    - ٤٦

والتواصل لفائدة مؤسسات الدولة ومنظمـات اتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك الزعمـاء التقليـديون        
  واملنظمات النسائية والشبابية واملؤسسات األكادميية.

قدرة املنظمات غري احلكومية يف جماالت التخطيط وتصميم املشـاريع  وسعيا إىل تعزيز   - ٤٧
يـة للمـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان      ومجع األموال، قـام املكتـب املتكامـل بتيسـري دورات تدريب    

أيلول/ســبتمرب،  ٢٣إىل  ٢٠كــانون األول/ديســمرب ويف بافاتــا مــن  ٣٠إىل  ٢٧بيســاو مــن  يف
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٩مـــن مرب، ويف كينـــارا إىل أيلول/ســـبت ٣٠إىل  ٢٧ويف كاشـــو مـــن 

ممــثال، منــهم  ١٠٥نشــطة التــدريب كــانون األول/ديســمرب. وحــىت اآلن، اســتفاد مــن أ   ٢ إىل
  امرأة، من املنظمات غري احلكومية الوطنية يف مجيع أحناء البلد.  ٣٣
، يف الفترة وأثناء حلقة عمل نظمتها وزارة الشؤون اخلارجية بدعم من املكتب املتكامل  - ٤٨
تشـرين الثــاين/نوفمرب، اتفقـت اجلهــات املعنيـة الوطنيـة علــى اختصاصـات جلنــة       ١٧إىل  ١٤مـن  

مشتركة بني الوزارات تعىن حبقوق اإلنسان، وتتوىل متابعة التزامات الدولة النامجة عن تصديقها 
إىل جملـس   على الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان. ووافـق وزيـر العـدل علـى أن يقـدم     

الوزراء، تنقيحـا للنظـام األساسـي للجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان حبيـث متتثـل اللجنـة للمبـادئ            
  املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها (مبادئ باريس).

ــق وزيــر         ١٦ويف   - ٤٩ ــوات املســلحة، أطل ــوم الــوطين للق ــاين/نوفمرب، وهــو الي تشــرين الث
دفاع دليــل حقــوق اإلنســان للعســكريني خــالل حفــل أقــيم يف بيســاو حبضــور وزيــر الدولــة  الــ

للمحاربني القدماء وأعضاء اجلمعية الوطنية ومجيـع فـروع القـوات املسـلحة، فضـال عـن ممثلـي        
اتمـــع الـــدويل واتمـــع املـــدين. وقـــد وضـــع املكتـــب الـــدليل اســـتنادا إىل القضـــايا وأفضـــل  

  .٢٠١١ريبية اليت أُجريت منذ عام لوقوف عليها خالل الدورات التداملمارسات اليت جرى ا
وساعدت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحـدة    - ٥٠

للمرأة) احلكومة يف تنظيم محلة الستة عشر يوماً من النشاط ملناهضة العنـف اجلنسـاين، وذلـك    
ومن خـالل سلسـلة مـن الفعاليـات العامـة. ومشلـت األنشـطة إقامـة          يف إطار محلة أوسع نطاقا،

حفل رمسـي يف تومبـايل، وهـي إحـدى املنـاطق النائيـة، لالحتفـال بـالتخلي عـن ممارسـة تشـويه            
  جمتمعات حملية. ١٠األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر يف 
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اإلنسان، أعد املكتـب   ودعما لوزارة العدل يف تشجيع التوصل إىل فهم أفضل حلقوق  - ٥١
دليال لفائدة منظمات اتمـع املـدين ـدف مسـاندا للتعامـل مـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان          
وتعزيــز الــوعي واملعرفــة بشــأن اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة حلمايــة حقــوق اإلنســان.  

نونيــة الوطنيــة وأعــد املكتــب أيضــا دلــيال عمليــا حلقــوق اإلنســان يهــدف إىل نشــر املعــايري القا  
  واإلقليمية والدولية احلاكمة لألشخاص احملرومني من حريتهم، وذلك لفائدة الوزارة.

ويف إطار االحتفال بـاليوم العـاملي حلقـوق اإلنسـان، وفـر املكتـب الـدعم الـالزم لعقـد            - ٥٢
ا كـانون األول/ديسـمرب، يف بافاتـا وبوبـ     ٨إىل  ٦جلستني مـن املناقشـات العامـة يف الفتـرة مـن      

يف منطقــة كينــارا، بغــرض تعزيــز احلــوار بــني الســلطات احملليــة والســكان. وركــزت جمريــات     
ــا، حبضــور   مشــاركا، علــى تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث،    ٥٠املناقشــة املعقــودة يف بافات

ــداء        ــن أشــكال االعت ــال، واالغتصــاب وغــريه م ــائلي، واســتغالل األطف ــف الع ــز، والعن والتميي
مــن العقــاب، وارتفــاع الرســوم الــيت تطلبــها احملكمــة والشــرطة. وركّــزت اجلنســي، واإلفــالت 

ــيت ضــمت حنــو      ــا، وال ــيت دارت يف بوب ــون    ٣٠٠املناقشــة ال ــون عمومي ــهم موظف مشــارك، من
وزعماء تقليديون وحمافظ كينارا، على انعدام إمكانية اللجـوء إىل القضـاء، والعنـف اجلنسـاين،     

ســرب مــن املــدارس، وســبل احلصــول علــى الرعايــة  والــزواج املبكــر والقســري، ومعــدالت الت 
  الصحية، وحفظ البيئة، وإدارة التنوع البيولوجي واملناطق احملمية.

  
  مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية  -زاي   

واصلت املؤسسات الوطنية، بدعم من املكتب املتكامل ومكتب األمـم املتحـدة املعـين      - ٥٣
اجلرمية، جهودها الرامية إىل كشـف عمليـات االجتـار باملخـدرات واإلبـالغ عنـها       باملخدرات و

ــا        ــيت أجر ــات املشــتركة ال ــات والعملي ومصــادرة املخــدرات غــري املشــروعة. وتشــري التحقيق
الشرطة القضائية ووحدة مكافحة اجلرمية عرب الوطنية إىل أن االجتـار باملخـدرات ال يـزال يـؤثر     

صـفها بلـدا مـن بلـدان العبـور. ويف الفتـرة بـني آب/أغسـطس وكـانون          بيسـاو بو  -على غينيـا  
األول/ديسمرب، قامت الشرطة القضائية ووحـدة مكافحـة اجلرميـة عـرب الوطنيـة باعتقـال مخسـة        

كيلوغرامــات  ٨,٥درة مــا جمموعــه أفــراد حيملــون املخــدرات يف مطــار بيســاو الــدويل ومصــا  
  .الكوكايني  من
ــان تقـــدمي ا   - ٥٤ ــتقين واللوجســـيت وواصـــل املكتبـ  واملـــايل إىل مشـــروع التواصـــل  لـــدعم الـ
املطــارات، املمــول مــن االحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة، والــذي يســاعد علــى تعزيــز   بــني

بيسـاو، يـوفر    -احلدود اجلوية واعتراض التدفق غري املشروع لألشخاص والبضائع. ويف غينيـا  
عــن طريــق جتــار يف املطــار الــدويل يف بيســاو، املشــروع الــدعم أيضــا لتفعيــل خليــة مكافحــة اال

  تقدمي التوجيه والتدريب.
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وقد وفر املكتبان الدعم التقين واللوجسيت واملايل ملشـروع بنـاء القـدرات الـذي ينفـذه        - ٥٥
ه وكالـــة التعـــاون الربازيليـــة، مـــدعون عـــامون مـــن الربازيـــل. ويركـــز املشـــروع، الـــذي متولـــ 

عاجلة القضايا اليت تنطوي على االجتار باملخدرات والبشـر،  تدريب املدعني العامني على م على
ــة. وت     ــة البيئ ــاب، ومحاي ــوال، واإلره ــع دورات    والفســاد، وغســل األم ــن أرب ــادرة م ــألف املب ت

متـدربا. وقـد اسـتفاد     ٣٠كل منها ثالثة أسابيع موعـات يضـم كـل منـها مـا يصـل إىل        مدة
ــرين الثـــاين/نوفمرب،  ٢٥طس و غســـآب/أ ٢٢مـــن الـــدورتني األولـــيني، املعقـــودتني بـــني   تشـ

تني يف النصـف  امرأة. ومن املقرر عقـد الـدورتني التـدريبيتني املتبقيـ     ١٣مدعيا عاما، منهم  ٥٤
  .٢٠١٧األول من عام 

ــة يف مكافحــة       - ٥٦ ــدويل أمهي ــات املشــتركة علــى الصــعيدين اإلقليمــي وال وال يــزال للعملي
طقــة دون اإلقليميــة. ويف شــراكة بيســاو واملن -غينيــا االجتــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة يف  

الـذي متولـه أملانيـا،    “ مشروع بناء القدرات مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار يف غـرب أفريقيـا      ” مع
بــا الثانيــة، الــيت نفِّــذت     قــدم املكتبــان الــدعم يف جمــايل التخطــيط والتمويــل إىل عمليــة أَدوين       

إىل  ١٤تارة يف البلدان املشاركة خالل الفتـرة مـن   نقاط احلدود الربية واملطارات املخ بعض يف
ــول ووحــدة        ٢١ ــا اإلنترب ــيت شــارك فيه ــة املشــتركة ال ــاين/نوفمرب. وأتاحــت العملي تشــرين الث

مكافحــة اجلرميــة عــرب الوطنيــة والشــرطة القضــائية واملديريــة العامــة للــهجرة واحلــدود وجهــاز    
استخدام املهـارات الـيت اكتسـبوها خـالل      ملعلومات األمنية وجهاز الشرطة املالية، للمشاركني

واجلرميـة  الدورات التدريبية بشأن العمليات املشتركة اليت أجراهـا مكتـب مكافحـة املخـدرات     
  بالتعاون مع اإلنتربول.

  
  إدماج منظور جنساين يف أنشطة بناء السالم  -حاء   

تعزيـز مشـاركة املـرأة    واصلت األمم املتحدة العمل مع اجلهات املعنية الوطنية مـن أجـل     - ٥٧
إمجــاال يف الشــؤون الوطنيــة، والوســاطة يف الرتاعــات، ويف تعزيــز آليــات احلمايــة. وقــدمت هيئــة  
األمم املتحدة للمرأة، بالتعاون مع صندوق األمـم املتحـدة للسـكان، املسـاعدة إىل وزارة شـؤون      

باســتعراض السياســة املــرأة واألســرة والتماســك االجتمــاعي ومعهــد املــرأة والطفــل فيمــا يتعلــق   
اجلنســانية الوطنيــة وصــياغة خطــة عمــل لتنفيــذها. ووفــرت اهليئــة أيضــا الــدعم للــوزارة لصــياغة  

  .السياسة الوطنية لألسرة من أجل احلد من أوجه عدم املساواة اجلنسانية داخل األسر املعيشية
ل لتـدريب  أيلول/سبتمرب، نظم املكتب املتكامل حلقة عمـ  ٢٩إىل  ٢٧ويف الفترة من   - ٥٨

احلــرس الــوطين، منــهم ســت نســاء،     ضــابطا مــن ضــباط    ١٥املــدربني ــدف تعزيــز قــدرة    
التصدي للعنف اجلنسي واجلنساين. واشترك املكتـب املتكامـل أيضـا مـع برنـامج التنسـيق        على

مـن متطــوعي األمـم املتحــدة    ١٦املخصـص ملتطــوعي األمـم املتحــدة مـن أجــل تيسـري تــدريب     
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شبابية دف تعزيز مهـارات تعمـيم املنظـور اجلنسـاين وإدارة الـربامج      ممثلني من منظمات  ٩ و
  بالتركيز على البعد اجلنساين.

تشــرين الثــاين/نوفمرب، قــام ثالثــة مــوظفني حكــوميني وثالثــة ممــثلني مــن هيئــة     ٤ويف   - ٥٩
األمــم املتحــدة للمــرأة بزيـــارة دراســية إىل زيغينشــور يف الســنغال، بـــدعم مــايل مــن اهليئـــة،         

تفادة من خربة إحدى رابطات األحياء اليت نفذت مشروعا جمتمعيـا ملنـع العنـف اجلنسـاين     لالس
واستئصــاله. وتتــوخى هــذه الزيــارة إنشــاء نســخة مطابقــة يف املســتقبل، بــدعم مــن الشــركاء،    

  بيساو. -ملركز يؤدي وظائف مشاة يف غينيا 
كتـب املتكامـل، شـبكة    كانون األول/ديسمرب، أطلقت احلكومة، بـدعم مـن امل   ٥ويف   - ٦٠

الوساطة النسائية كجزء من اجلهود الرامية إىل تعزيز مشـاركة املـرأة يف منـع نشـوب الرتاعـات      
وحلها. وقد سبق للمكتب املتكامل توفري الـدعم للتحضـري إلطـالق الشـبكة مـن خـالل تـوفري        

ل رجـال) ومـن خـال    ٢٤امـرأة و   ١٢١مـن الوسـطاء (   ١٤٥التدريب وبنـاء القـدرات لفائـدة    
  الرصد واملساعدة.

  
  العمل مع جلنة بناء السالم  -طاء   

بيسـاو التابعـة للجنـة بنـاء السـالم املشـاركة بنشـاط يف متابعـة          -واصلت تشكيلة غينيا   - ٦١
أيلول/ســبتمرب، أصــدرت بيانــا رحبــت فيــه خبريطــة الطريــق    ١٩بيســاو. ويف  -احلالــة يف غينيــا 

اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا،   املكونــة مــن ســت نقــاط الــيت وضــعت بوســاطة مــن 
  .وأكدت من جديد دعمها للجهود اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية من أجل تنفيذ هذه اخلريطة

ء الســالم القائمــة علــى التشــاور  وإقــرارا باحلاجــة إىل معاجلــة الفجــوة يف مبــادرات بنــا   - ٦٢
ــاء الســالم بتيســري إعــداد مشــ     مــع ــام صــندوق بن ــرأة  املســتفيدين، ق روع يهــدف إىل متكــني امل

والشباب لكي يشاركوا على حنو أكثر فعالية يف احلياة السياسـية. وقامـت أمانـة صـندوق بنـاء      
بيســاو مقــرا هلــا بــدعم هــذا املشــروع، إىل جانــب دعمهــا التنفيــذ   -الســالم الــيت تتخــذ غينيــا 

  .٢٠١٧-٢٠١٥ت بناء السالم للفترة الشامل خلطة أولويا
    

  ئل الشاملةاملسا  - رابعا   
  التكامل يف عمل منظومة األمم املتحدة  -ألف   

واصل املكتب املتكامل وفريـق األمـم املتحـدة القطـري، بقيـادة ممثلـي اخلـاص، العمـل           - ٦٣
مع السلطات الوطنية من أجل تفعيل إطار األمم املتحدة للمساعدة يف جمـال الشـراكات متشـيا    

م املتســق علــى نطــاق املنظومــة لألولويــات   مــع األولويــات الوطنيــة. ومــن أجــل ضــمان الــدع  
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الوطنيــة يف جمــال ســيادة القــانون، أحــرز املكتــب املتكامــل والربنــامج اإلمنــائي واملكتــب املعــين   
باملخــدرات واجلرميــة واليونيســيف وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تقــدما صــوب وضــع الصــيغة    

والعدالـة حتـت مظلـة جهـة      النهائية لربنامج مشترك بشأن إصالح قطاعات الشـرطة والسـجون  
التنسيق العاملية للشرطة والعدالـة والسـجون يف جمـال سـيادة القـانون يف فتـرات مـا بعـد الـرتاع          

  وغري ذلك من األزمات.
تشرين األول/أكتوبر، اجتمـع قـادة كبـار مـن املكتـب املتكامـل        ١٩و  ١٨ويف يومي   - ٦٤

ملتحــدة لكبــار املســؤولني املعــين    وفريــق األمــم املتحــدة القطــري يف معتكــف لفريــق األمــم ا      
بيساو مدته يومان، بغرض اسـتعراض اسـتراتيجيات املنظمـة وأولوياـا      -بالسياسات يف غينيا 

ــا  ــذ املنتظــر      -يف غيني ــة والتنفي بيســاو. وأُجــري االســتعراض يف ضــوء األزمــة السياســية الراهن
ا واتفــاق كونــاكري. خلريطــة الطريــق الــيت وضــعتها اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــ  

مـــم املتحـــدة وستســتخدم النتـــائج املنبثقـــة عـــن املعتكـــف لكفالــة االســـتفادة مـــن منظومـــة األ  
ــق االســتقرار، مبــا     أجــل مــن ــاء الســالم وحتقي يف ذلــك دعــم اســتمرارية  املســامهة يف جهــود بن

  اخلدمات األساسية.  الوصول إىل
  

  اإلعالم  -باء   
مـــل رصـــد الصـــحافة الوطنيـــة والدوليـــة ونشـــر واصـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكا  - ٦٥

املعلومـات، بــاللغتني اإلنكليزيـة والربتغاليــة، بشـأن املســاعي احلميـدة الــيت يبـذهلا ممثلــي اخلــاص      
بيسـاو.   -وتنفيذ االتفاق اإلطاري للشراكة واألنشطة اليت كُلِّفت ـا األمـم املتحـدة يف غينيـا     

صـحفية واملقـاالت والرسـائل علـى وسـائط      من النشـرات ال  ١٦٠ومشل ذلك نشر ما يزيد عن 
نســخة  ٢ ٠٠٠فضــال عــن توزيــع التواصــل االجتمــاعي واملوقــع الشــبكي للمكتــب املتكامــل، 

برناجمـا إذاعيـا بثّتـها     ٢٢جملة معنيـة بأنشـطة منظومـة األمـم املتحـدة. وأنـتج املكتـب أيضـا          من
 مجيــع أحنــاء البلــد. حمطــة إذاعيــة جمتمعيــة يف ٢٧حمطــات إذاعيــة خاصــة ذات تغطيــة وطنيــة و  

ومتشــيا مــع األنشــطة الــيت صــدر ــا تكليــف، مشلــت مواضــيع الــربامج الدميقراطيــة، واملواطنــة،  
واملشاركة السياسـية للشـباب والنسـاء، ومنـاذج احلكـم والـنظم السياسـية، واحلـوار السياسـي،          

اف التنميـة  واملصاحلة، واتفاقات الوسـاطة الـيت مت التوصـل إليهـا يف بيسـاو وكونـاكري، وأهـد       
  املستدامة، والعنف ضد املرأة.

تشرين األول/أكتوبر، قام املكتب املتكامل بتنظيم منتـدى   ١٤إىل  ١٢ويف الفترة من   - ٦٦
مـن املســؤولني التنفيـذيني يف ميــدان اإلعـالم وكبــار الصـحفيني ملناقشــة      ١٠٣إعالمـي حضــره  

ــحفية، وملســـ     ــات الصـ ــالم واألخالقيـ ــركات اإلعـ ــال االجتمـــاعي  اعدة إدارة شـ وزارة االتصـ
صياغة سياسة إعالمية وطنية. كذلك اشترك املكتب املتكامل مـع الـس الـوطين لالتصـال      يف
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ــومي      ــل، يـ ــة عمـ ــيم حلقـ ــاعي يف تنظـ ــرها    ٢٢و  ٢١االجتمـ ــمرب، حضـ ــانون األول/ديسـ كـ
نسـاء، مـن أجـل صـياغة مدونـة األخالقيـات للصـحفيني، علـى النحـو           ١٠صحفيا، منهم  ٥٠

  عليه يف القانون ذي الصلة املتعلق بوسائط اإلعالم.املنصوص 
  

  سالمة املوظفني وأمنهم  -جيم   
وادث أمنيــة جســيمة رغــم الزيــادة    مل يبلــغ عــن تعــرض مــوظفي األمــم املتحــدة حلــ        - ٦٧
ات وعمليـات السـطو املسـلح وقعـت     اجلرائم العنيفة اليت مشلـت حـاالت قليلـة مـن االعتـداء      يف
  بافاتا وغابو.بيساو ويف إقليمي   يف
    

  ة عن بعثة االستعراض االستراتيجياالستنتاجات والتوصيات الصادر  - خامسا   
ــا إذا       - ٦٨ ــد م ــي اخلــاص بتحدي ــن ممثل ــب م ــى طل ــل    ردا عل ــب املتكام ــادرا ”كــان املكت ق

بيســاو  -ن السياســية إىل غينيــا ، أُوفــدت بعثــة تقودهــا إدارة الشــؤو “الوفــاء مبســؤولياته علــى
كــانون األول/ديســمرب إلجــراء اســتعراض اســتراتيجي لألولويــات       ١٤إىل  ٤الفتــرة مــن   يف

عمليــايت، وحتديـد العناصــر الــيت  الرئيسـية للمكتــب املتكامـل، وتقــدمي توصـيات بشــأن وضـعه ال    
احملتمل أن تصب يف استراتيجية خلروجه مـن البلـد. وضـمت البعثـة أيضـا ممـثلني عـن إدارة         من

ألمنيــــة التــــابع إلدارة عمليــــات نون واملؤسســــات االــــدعم امليــــداين، ومكتــــب ســــيادة القــــا 
السالم، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومكتـب دعـم بنـاء السـالم، وبرنـامج       حفظ

  حدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل.األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املت
طنية، مبـا يف ذلـك   وعقدت بعثة االستعراض االستراتيجي اجتماعات مع السلطات الو  - ٦٩

الــرئيس ورئــيس اجلمعيــة الوطنيــة ورئــيس الــوزراء ووزيــرا اخلارجيــة والــدفاع. وعقــدت أيضــا 
اجتماعات مع ممثلي األحزاب السياسية واتمـع املـدين والشـركاء الـدوليني الـذين هلـم ممثلـون        

قيـيم مـا يقـوم    تكامـل يف بوبـا لت  بيساو. وزارت البعثة املكتب اإلقليمـي للمكتـب امل   -يف غينيا 
املكتب املتكامل خارج بيساو. وعقدت البعثة أيضا مشاورات متعمقة مع املكونـات املعنيـة    به

  ومع فريق األمم املتحدة القطري. من املكتب املتكامل،
ة الــوطنيني والــدوليني يتوقعــون   والحظــت البعثــة أن العديــد مــن أصــحاب املصــلح       - ٧٠
ع اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، ضـغطا أكـرب      متارس األمم املتحدة، باالشتراك م أن

على األطراف السياسية الرئيسـية يف البلـد مـن أجـل ضـمان اإلسـراع يف تنفيـذ خريطـة طريـق          
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واتفاقِ كونـاكري. وأكّـدت االجتماعـات مـع خمتلـف      

ريــق باعتبارهــا الســبيل األكثــر واقعيــة أصــحاب املصــلحة الــوطنيني اســتمرار أمهيــة خريطــة الط 
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للخروج من املأزق السياسي واملضـي قـدما يف إجنـاز اإلصـالحات الرئيسـية. والحظـت البعثـة        
إمكانية حدوث انتكاسة تعيد البلد إىل حالة انعدام االستقرار، واستمرار العوامـل احملركـة الـيت    

ــيم االســتراتيجي يف تشــرين الثــاين/   ) S/2015/37(انظــر  ٢٠١٤نوفمرب وقفــت عليهــا بعثــة التقي
  .)٢٠١٤( ٢١٥٧املوفدة عمال بقرار جملس األمن 

ورة أن يعمــل املكتــب املتكامــل    وخلصــت بعثــة االســتعراض االســتراتيجي إىل ضــر      - ٧١
وأن يركــز يف املــدى العاجــل علــى املســائل احملــددة يف خريطــة طريــق اجلماعــة    مراحــل،  علــى

ام إىل االســــتفادة إىل أقصــــى االقتصــــادية. وينبغــــي، علــــى ســــبيل األولويــــة، إيــــالء االهتمــــ 
مساعيه احلميدة، وإىل عمليات التيسري السياسي، وتنسـيق جهـود الشـركاء الـدوليني.      من حد

ض النظر عن تشـكيل حكومـة توافقيـة أم ال، ينبغـي للبعثـة      ويف األجلني العاجل والقريب، وبغ
أن تركــز يف مــا تبذلــه مــن جهــود يف اــال السياســي علــى تــوفري الــدعم إلجــراء االنتخابــات    

. وينبغـي املضـي يف تقصـي السـبل     ٢٠١٩و  ٢٠١٨التشريعية والرئاسية يف موعدها يف عـامي  
ــرة املفضــية إ    ــدعم مشــاريع اإلصــالح احلامســة يف الفت ــات، وال ســيما االســتعراض  ل ىل االنتخاب

ــات       ــانون االنتخاب واإلصــالح الدســتوريني وإصــالح قطــاع األمــن وإدخــال تعــديالت علــى ق
  وقانون األحزاب السياسية.

وأبرزت بعثة االستعراض االستراتيجي أيضا ضرورة أن يدعم املكتب املتكامـل تنفيـذ     - ٧٢
ــانون و   ــيادة القـ ــة إىل تعزيـــز سـ ــواإلصـــالحات اهلادفـ ــتهدف  حقـ ــي أن يسـ ــان. وينبغـ ق اإلنسـ

الــدعم إرســاَء أســس مؤسســات الدولــة واحلكــم الــدميقراطي، علــى اعتبــار أن وجــود          هــذا
مؤسســات دولــة تــؤدي عملــها وتتــوافر فيهــا مقومــات البقــاء أمــر بــالغ األمهيــة لتعزيــز ومحايــة  

وطنيـة للتصـدي   حقوق اإلنسان يف البلد. ومن الضروري أيضا أن يظل إجراُء عمليـة مصـاحلة   
لإلفالت من العقاب على االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسـان، واالسـتمرار يف تعزيـز قـدرات     

  الدولة، من ااالت الرئيسية للدعم الذي تقدمه األمم املتحدة.
وبغية إحراز تقدم يف حتقيق هذه األولويـات ومـا يقابلـها مـن نقـاط مرجعيـة، أوصـت          - ٧٣

ب املتكامــل وضــعه العمليــايت. وينبغــي للبعثــة أن تقــوم، علــى وجــه        البعثــة بــأن يعــزز املكتــ   
اخلصوص، بتعزيز قدراا يف اال السياسي كي تقدم ملمثلي اخلـاص دعمـا معـززا فيمـا خيـص      
ــتوري      ــاطة واإلصـــالح الدسـ ــدة والوسـ ــاعي احلميـ ــها املسـ ــاالت منـ ــذ، يف جمـ ــل والتنفيـ التحليـ

ك، ينبغــي االســتفادة بشــكل كامــل    ذلــ واالنتخــايب وإصــالح قطــاع األمــن. وعــالوة علــى     
وحــديت حقــوق اإلنســان واإلعــالم التــابعتني للمكتــب املتكامــل يف تقــدمي الــدعم املباشــر     مــن

ســتراتيجي يف تنفيــذ األعمــال،    للواليــة السياســية املنوطــة باملكتــب. ومــن شــأن التــدرج اال       
حيـرر املـوارد الالزمـة     سيما األنشطة الربناجمية الـيت يصـعب تنفيـذها يف الوضـع الـراهن، أن      وال
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لتعزيــز وجــود املكتــب املتكامــل يف األقــاليم، ألغــراض منــها تعزيــز الرصــد، واإلنــذار املبكــر،    
  اء القدرات، والتوعية اتمعية.والالمركزية يف بن

ورأت بعثة االستعراض االستراتيجي أنه ينبغي أيضـا دعـم أولويـات املكتـب املتكامـل        - ٧٤
فيه املكتب السياسي معززا ويتبع مباشرة إىل ممثلي اخلـاص، بينمـا    يكل إداري مبسط، يكون

يتوىل نائب للممثل اخلاص معين بشؤون سيادة القانون ونائب رئيس البعثة الذي يشـغل أيضـا   
منصب منسق األمم املتحدة املقيم، قيادةَ ما يشكل صلب العمل الربنـاجمي، وخباصـة مـا يتعلـق     

ألمنية. ومن شأن هذا الترتيب أن يؤدي أيضا إىل تعزيـز التكامـل   بسيادة القانون واملؤسسات ا
  أن ميهد خلروج املكتب املتكامل.فيما بني املكتب املتكامل وفريق األمم املتحدة القطري، و

س عمليــة خــروج املكتــب املتكامــل واقترحــت البعثــة عــددا مــن النقــاط املرجعيــة لقيــا   - ٧٥
ــة الشــاملة بالنســب البلــد. وينبغــي أن تكــون النقطــة امل  مــن ــة  رجعي ة إىل للســنوات الــثالث املقبل
بيساو يف عملية التوصل إىل اتفاق بشـأن اإلصـالحات الرئيسـية وتنفيـذها      -مواكبة غينيا  هي

على حنو يفضي إىل إجراء انتخابات ناجحة وإحـالل االسـتقرار يف فتـرة مـا بعـد االنتخابـات.       
ــأن يعيــد جملــس األمــن النظــر يف   ــة ب ــارات ا وأوصــت البعث ملتعلقــة بــدور املكتــب املتكامــل  اخلي

املســتقبل إذا مل يحــرز تقــدم كــبري يف حتقيــق األولويــات الرئيســية القصــرية األجــل للمكتــب  يف
  املتكامل حبلول اية الواليتني الرئاسية والتشريعية احلاليتني.

    
  مالحظات  - سادسا   

بيسـاو وتأثريهـا    -يساورين قلق بالغ إزاء األزمـة السياسـية الـيت طـال أمـدها يف غينيـا         - ٧٦
ــة.    ــه االقتصــادية واالجتماعي وإن عــدم إحــراز تقــدم يف إجيــاد  الســليب يف اســتقرار البلــد وتنميت

مســتدام وتطبيقــه يقــوض اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل التصــدي للتحــديات القدميــة العهــد   حــل
نســـان، واملضـــي قـــدما يف تنفيـــذ جمـــاالت الســـالم واألمـــن والتنميـــة وحقـــوق اإلوالناشـــئة يف 

  .عملية لبناء السالم خطة
بيسـاو أن تتخلـى عـن مواقفهـا املتشـددة       - وال بد لألطراف السياسية املعنية يف غينيـا   - ٧٧

اليت لن تفضي إال إىل تكريس االنقسـامات. وأحـث األطـراف السياسـية الرئيسـية علـى وضـع        
الشعب فوق كل االعتبارات األخرى. وأدعوهم إىل الدخول يف حـوار حقيقـي وإجيـاد     مصاحل

  كة حلل األزمة السياسية على عجل.أرضية مشتر
 ومــن ليمــيني والــدوليني الراســخ هلــا وقــد اســتفادت احلكومــة مــن دعــم الشــركاء اإلق    - ٧٨

أيلول/سـبتمرب   ١٠نواياهم احلسنة. وتشكل خريطة الطريـق ذات النقـاط السـت املوضـوعة يف     
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لــذان مت التوصــل إليهمــا بوســاطة    تشــرين األول/أكتــوبر، ال  ١٤واتفــاق كونــاكري املــؤرخ   
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وبدعم من األمم املتحدة وشركاء دولـيني آخـرين،    من

ق فرصــة تارخييــة للســلطات الوطنيــة والقــادة السياســيني واتمــع املــدين لالشــتراك معــا يف حتقيــ
  قرار السياسي وبناء سالم مستدام.االست
بيسـاو يف إحـراز تقـدم علـى صـعيد       -وتظل األمم املتحـدة مصـممة علـى دعـم غينيـا        - ٧٩

اإلصالحات الرئيسية، على النحـو املـبني يف اتفـاق كونـاكري، بغيـة يئـة بيئـة مواتيـة إلجـراء          
ح قــانون االنتخابــات، ، وإصــال٢٠١٩و  ٢٠١٨االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية يف عــامي  

ووضــع قــانون جديــد يتعلــق بــاألحزاب السياســية مــن شــأنه تعزيــز اســتقاللية هــذه األحــزاب    
مواتيـة  وتوطيد الدميقراطية داخلها. وستشكل هذه اإلصالحات اخلطوة األوىل حنـو إجيـاد بيئـة    

  لتعزيز املصاحلة الوطنية.
كومات بلدان اجلماعـة االقتصـادية   وأشعر بالتفاؤل إزاء ما أبدته هيئة رؤساء دول وح  - ٨٠

كــانون األول/ديســمرب  ١٧قــدت يف لــدول غــرب أفريقيــا يف دورــا العاديــة اخلمســني الــيت ع 
التــزام بــدعم تنفيــذ خريطــة طريــق اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا واتفـــاقِ            مــن 

ــوقّ        ــع امل ــرئيس ومجي ــة االقتصــادية يف حــث ال ــاكري. وأضــم صــويت إىل اجلماع ــى  عنيكون عل
  اللتزام بتنفيذمها تنفيذا كامال.االتفاقني على ا

ــريليف      - ٨١ ــون سـ ــني جونسـ ــا إيلـ ــة ليربيـ ــى رئيسـ ــين علـ ــاء    وأُثـ ــة رؤسـ ــرأس هيئـ ــيت تتـ الـ
ــة         دول ــى وســيط اجلماع ــا، وعل ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــدان اجلماع ــات بل وحكوم

لفـا كونـدي، وعلـى رئـيس     بيساو، وهو رئـيس غينيـا أ   -االقتصادية لدول غرب أفريقيا لغينيا 
بيسـاو. وأحـيط علمـا     -سرياليون إرنست باي كورومـا، ملـا يبذلونـه مـن جهـود لـدعم غينيـا        

ــالقرار الــذي اختذتــه هيئــة رؤســاء دول وحكومــات بلــدان اجلماعــة االقتصــادية والقاضــي          ب
ــة االقتصـــادية يف غينيـــا   ــاو حبلـــول  -بســـحب بعثـــة اجلماعـ ــه  ٣٠بيسـ . ٢٠١٧حزيران/يونيـ

املكتب املتكامل مع مجيع الشركاء الوطنيني واإلقليميني والدوليني لضـمان أال خيلـف   وسيعمل 
  االنسحاب فراغا يفضي إىل زعزعة االستقرار.

وأرحب بـااللتزام املتواصـل جلميـع الشـركاء الـدوليني املوجـودين يف البلـد، وال سـيما           - ٨٢
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا،  االحتاد األفريقي، ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية، و

بيســاو االســتراتيجية  -واالحتــاد األورويب. وأشــجعهم علــى أن يســتمروا يف دعــم خطــة غينيــا 
وأن يفوا بااللتزامات املقطوعة خالل احلوار الـوطين   ٢٠٢٠-٢٠١٥والتنفيذية الوطنية للفترة 

رنــامج صــندوق النقــد . وأرحــب باســتئناف ب٢٠١٥الــذي عقــد يف بروكســل يف آذار/مــارس 
الــدويل صــرف املــدفوعات، وأشــجع الشــركاء الــدوليني علــى مواصــلة بــراجمهم اإلمنائيــة أينمــا   
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كانـت هـذه الـربامج جمديـة وقابلـة لالسـتمرار، وال سـيما بغـرض دعـم تـوفري اخلـدمات العامـة             
 األساســية للســكان، وإتاحــة مزيــد مــن الفــرص االقتصــادية للجميــع مبــن فــيهم الشــباب، وبنــاء

  قدرات منظمات اتمع املدين والسلطات احمللية.
٨٣ -    وال تــزال التحــديات الــيت تطرحهــا اجلرميــةُ املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة وأخطــار

ــة لتحــديات أم    ــداعيات احملتمل ــة معقــدة أخــرى تشــهدها منطقــة   أخــرى ناشــئة، مبــا فيهــا الت ني
لالسـتقرار. وأدعـو الشـركاء الـوطنيني     أفريقيا دون اإلقليميـة، تشـكل ديـدات حقيقيـة      غرب

واإلقليمــيني والــدوليني لتنســيق أنشــطتهم ملنــع وصــد مــا يترتــب عــن اجلرميــة العــابرة للحــدود    
  الوطنية من آثار هدامة تقوض االستقرار.

ســات األمنيــة امتنعــت عــن التــدخل  ومــن دواعــي تفــاؤيل أن القــوات املســلحة واملؤس   - ٨٤
مــة السياســية اجلاريــة. ومــن الضــروري تشــكيل حكومــة تــؤدي اــال السياســي طــوال األز يف

كامل مهامها ومتتثل لنص وروح اتفاق كونـاكري وتـدعمها اجلمعيـة الوطنيـة، ليتسـىن إحـراز       
تقدم مستدام يف عصرنة القوات املسلحة وتنفيذ اخلطط الوطنية إلصالح القطاع األمين تنفيـذا  

  فعاال بدعم من الشركاء الدوليني.
ع اجلهات املاحنـة بشـدة علـى دعـم الربنـامج املشـترك املتعلـق بالشـرطة والعدالـة          وأشج  - ٨٥

والســجون الــذي وضــعه املكتــب املتكامــل وفريــق األمــم املتحــدة القطــري اســتنادا إىل اخلطــط  
الوطنيــة ذات األولويــة. وبوســع اجلهــات املاحنــة الدوليــة أن تســتخدم أيضــا الربنــامج املشــترك    

  من مساعدات.ارا لتنسيق ما تقدمه إط
ــوق         - ٨٦ ــة حبق ــوزارات معني ــني ال ــة مشــتركة ب ــدم احملــرز صــوب إنشــاء جلن وأرحــب بالتق

اإلنسان لتتوىل متابعة االلتزامات املفروضة على الدولة مبقتضى تصديقها على صـكوك حقـوق   
ــاهج      ــة يف املنـ ــورة رمسيـ ــان بصـ ــوق اإلنسـ ــيم إدراج حقـ ــرار وزارة التعلـ ــيد بقـ ــان. وأشـ اإلنسـ

عــداد دليــل للمدرســني عــن حقــوق اإلنســان وتدريبــهم يف هــذا اــال. وأرحــب  الدراســية، وإ
أيضا بإصدار دليل عن حقـوق اإلنسـان خـاص بـالقوات املسـلحة، وأشـجع القيـادة العسـكرية         

  على التقيد التام مببادئه.
واستنادا إىل ما حتقق من تقدم، أشـجع السـلطات الوطنيـة علـى إمتـام عمليـة التصـديق          - ٨٧

وك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان الـيت مل تصـدق عليهـا بعـد، وأكـرر الـدعوة إىل تنفيـذ           على الصـك 
توصيات آليات حقوق اإلنسان، مبا فيها توصيات الفريق العامـل املعـين باالسـتعراض الـدوري     

ــام   ــال    ٢٠١٥الشــامل يف ع ــين ب ــرر اخلــاص املع ــوق اإلنســان   ، وتوصــيات املق ــدقع وحق فقر امل
  .٢٠١٥ل القضاة واحملامني يف عام املعين باستقال ، واملقرر اخلاص٢٠١٤  عام  يف
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ــهوت  - ٨٨ ــنت ــب املتكامــل يف  ي والي ــا  ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٨ة املكت  -. وإذ تواصــل غيني
بيساو البحث عن مسار صوب حتقيق السالم املستدام، تربز الضـرورة امللحـة ألن تقـدم األمـم     

صـدد، أؤيـد توصـيات بعثـة االسـتعراض      املتحدة مسامهة مفيدة يف اال السياسـي. ويف هـذا ال  
ونــة العملياتيــة الــيت متكنــها  االســتراتيجي الــواردة أعــاله. وعلــى األمــم املتحــدة أن تتحلــى باملر 

التصدي على حنو فعال للتحديات النامجة عن اجلمود السياسي والتركيـز يف الوقـت نفسـه     من
ع واحلفـاظ علـى السـالم يف األجـل     على واليتها الرئيسية املتمثلـة يف احليلولـة دون وقـوع الـرتا    

الطويـل. ويف هـذا الصـدد، يـتعني علـى املكتـب املتكامـل أن يعـزز قدراتـه السياسـية وأن يقـوم            
بتنفيذ األنشـطة املنوطـة بـه علـى مراحـل منظمـة بصـورة اسـتراتيجية تتـيح التركيـز علـى إجيـاد             

اإلدارة بــدوره  اهم تبســيط هيكــل املســاحة السياســية الالزمــة لبنــاء ســالم مســتدام. وسيســ      
بيساو. وأوصي أيضـا   - تعزيز التكامل بني عناصر منظومة األمم املتحدة املوجودة يف غينيا يف

  .٢٠١٨شباط/فرباير  ٢٨ى تنتهي يف بتمديد والية املكتب املتكامل لسنة أخر
وأود أن أعرب عن تقديري ملوظفي املكتـب املتكامـل وفريـق األمـم املتحـدة القطـري         - ٨٩

ثلي اخلـاص، موديبـو إبـراهيم تـوري، اللتـزامهم وجلَـدهم وعملـهم اجلـاد، وللشـركاء          بقيادة مم
  .بيساو -تواصلة يف بناء السالم يف غينيا الثنائيني واإلقليميني والدوليني إلسهامام امل

 


