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  بيساو -احلالة يف غينيا  - ١١
  

  عرض عام    

، ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨عقد جملس األمـن، خـالل الفتـرة      
بيسـاو، واختـذ قـراراً     –يف غينيـا  جلسة فيما يتعلق باحلالة  ١١

واحداً واعتمد أربعة بيانات صادرة عن رئيسه. وركز الـس  
ى التطورات املتعلقة ببنـاء السـالم، وإصـالح قطـاع األمـن،      عل

واجلرمية املنظمة واالجتار باملخـدرات، وعملـييت اغتيـال رئـيس     
، وكذلك علـى  لقوات املسلحةارئيس أركان بيساو و -غينيا 

إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية. واسـتمع إىل إحاطـات   
بيســاو ورئــيس   -منتظمــة قــدمها ممثــل األمــني العــام لغينيــا      

، بيســاو -مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف غينيــا 
 لجنــة بنــاء الســالم، التابعــة لبيســاو  -تشــكيلة غينيــا ورئيســة 

كتـــب األمــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات  واملــدير التنفيـــذي مل 
، واملدير العام ملكتب األمم املتحـدة يف فيينـا، ووكيـل    واجلرمية

  السياسية.   األمني العام للشؤون
مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء      ومدد الس والية   

 إىل األمـني ، وطلـب  )١٢٢(لستة أشـهر  بيساو -السالم يف غينيا 
العــام إنشــاء مكتــب متكامــل لألمــم املتحــدة لبنــاء الســالم يف   

بيســاو ليخلــف مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء        -غينيــا 
  شهرا. ١٢بيساو، لفترة أولية مدا  -السالم يف غينيا 

ــارس  ٢٦   ــاين/  ٥إىل  ٢٠٠٨آذار/مــ ــرين الثــ  تشــ
  : أنشطة بناء السالم  ٢٠٠٩نوفمرب 

إىل إحاطـة   ٢٠٠٨آذار/مـارس   ٢٦استمع الس يف  
. (١٢٣)قدمها ممثل األمني العام، الذي عرض تقرير األمـني العـام  

__________ 

). للمزيــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــزء  ٢٠٠٩( ١٨٧٦القــرار   )١٢٢(
مكتـب األمـم املتحـدة    العاشر، القسم الثاين، فيما يتعلـق بواليـة   

  .بيساو –يا لدعم بناء السالم يف غين
  (١٢٣)  S/2008/181.  

الربــع األول مــن عــام  وركــز املمثــل، يف مجلــة أمــور، علــى أن
ــذي     ٢٠٠٨ ــوس الـ ــدم امللمـ ــور التقـ ــا يصـ ــاطا قويـ ــهد نشـ شـ

 التواصل مـع اتمـع الـدويل. وذكـر علـى      أحرزته احلكومة يف
ــاء الســالم        ــة بن ــن جلن ــات م وجــه اخلصــوص أن وصــول البعث
ــن االحتــاد األورويب، وال ســيما      ــيني م ــة املســاعدين التقن وأفرق
فيمـــا يتصـــل بإصـــالح القطـــاع األمـــين، خيلـــق توقعـــات بـــني  

وقـدمت رئيسـة   .)١٢٤(السكان بتحقيق عوائد ملموسـة للسـالم  
إحاطـة إىل   لجنـة بنـاء السـالم   التابعـة ل  بيسـاو  -تشكيلة غينيـا  

الس بشأن عمل اللجنة مع البلد، وأوضحت أن اهلدف مـن  
هــو تقيــيم التحــديات  بيســاو  -عمــل التشــكيلة اخلاصــة بغينيــا  

ــع     ــق مـ ــال الوثيـ ــالم، باالتصـ ــاء السـ ــية لبنـ ــات الرئيسـ واألولويـ
السلطات، إىل جانب وضع إطار استراتيجي ملعاجلة أهم قضايا 

 بيسـاو  -بناء السالم. وقالت إن التحديات اليت تواجهها غينيـا  
ــاء القــدرة      تشــمل اــاالت الــيت حــددها الــس، أال وهــي بن

إصــالح القطــاع العــام وقطــاع األمــن، احلكوميــة، والنــهوض ب
وتعزيـــــز ســـــيادة القـــــانون، وتقـــــدمي املســـــاعدة يف العمليـــــة 

  .  )١٢٥(االنتخابية
بيســاو، مــع اإلشــارة إىل التقــدم   -وأكــد ممثــل غينيــا   

ــة، حاجــة بلــ       ــز الدميقراطي ــذي أُحــرز يف جمــال تعزي ــام ال ده اهل
للحصول على مساعدة اتمـع الـدويل مـن أجـل املضـي قـدماً       
ــن واإلدارة      ــك إصــالح قطــاعي األم ــا يف ذل باإلصــالحات، مب

  .  (١٢٦)العامة، ومساعدة بلده يف جه إزاء حقوق اإلنسان
، الحـــــظ ٢٠٠٨تشـــــرين األول/أكتـــــوبر   ١٥ويف   

قيـام تشـكيلة   الس مع االرتياح، يف بيان صادر عـن رئيسـه،   
اعتمــاد اإلطــار  ببيســاو التابعــة للجنــة بنــاء الســالم      -غينيــا 

__________ 

)١٢٤(  S/PV.5860 ٥-٢، الصفحات.  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(
  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   (١٢٦)  
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تشــرين   ١بيســاو يف  -االســتراتيجي لبنــاء الســالم يف غينيــا    
ــار ، و٢٠٠٨األول/أكتــــوبر  الســــريع أمهيــــة التنفيــــذ إىل أشــ

والفعال ملشاريع األثر السـريع، وأعـرب عـن تطلعـه إىل إنشـاء      
  .)١٢٧(االستراتيجيآلية لرصد ومتابعة اإلطار 

لجنـة  التابعـة ل بيساو  -يا تشكيلة غينرئيسة وشددت   
، يف اإلحاطـــــة الـــــيت قدمتـــــها إىل الـــــس يف بنـــــاء الســـــالم

ــه  ٢٣ ــى٢٠٠٩حزيران/يوني ــف حــدة املشــاكل    ، عل أن ختفي
ــة  ــة اعتمــاد      -االجتماعي ــد وكفال ــرية يف البل االقتصــادية اخلط

استراتيجية طويلة األجل لتنميته مها أمران ضـروريان. ودعـت   
ويل جــا متكــامال لبنــاء الســالم يف    إىل أن يتــبىن اتمــع الــد  

البلــد، ألن طــريف املعادلــة السياســي واالقتصــادي متعاضــدان.   
بيساو قد أبـرز   -وقالت إن عدم االستقرار السياسي يف غينيا 

ــة مـــن    ــة املخصصـ ــاعف التشـــكيلةُ القطريـ ــة إىل أن تضـ احلاجـ
جهودها. وباإلضافة إىل ذلك، أُشـري يف إطـار حمادثـات مائـدة     

ــتدي ــدت يف    مســ ــين، عقــ ــاع األمــ ــالح القطــ ــة بإصــ رة متعلقــ
احلاجــة إىل يف الــرأس األخضــر، إىل  ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢٠

تأسيس صندوق معاشات ألفراد اجليش. وقالت إن جناح بنـاء  
بيساو يتطلب وجودا أقـوى وأكثـر متاسـكا     -السالم يف غينيا 

 .  )١٢٨(لألمم املتحدة على األرض

لجنـة  التابعـة ل بيسـاو   -تشكيلة غينيـا  رئيسة وأكدت  
ــاء الســالم  ــس يف      بن ــها إىل ال ــيت قدمت ــة ال ــدداً، يف اإلحاط جم

يف  املضـي قـدماً  ، على ضـرورة  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٥
والعناصـر األخـرى    ملعاشـات التقاعديـة  اصـندوق  عملية إنشاء 

من إصالح قطاع األمن. وباإلضـافة إىل ذلـك، رأت أن البلـد    
، وبنـاء   بناء قـدرات مؤسسـات الدولـة   حباجة إىل املساعدة يف 

دولة تؤدي عملها وقادرة على تلبية االحتياجـات االجتماعيـة   
__________ 

)١٢٧(  S/PRST/2008/37   للمزيد من املعلومات بشأن املناقشـة املتعلقـة .
  .S/PV.5988باإلطار االستراتيجي، انظر 

)١٢٨(  S/PV.6149 ٦و ٥، الصفحتان.  

إلنســان. وكــررت األساسـية، وكفالــة األمــن وتعزيـز حقــوق ا  
أيضاً تأكيد أمهية جتديد وتعزيز تواجـد األمـم املتحـدة امليـداين     

  .  )١٢٩(يف هذا البلد
 تشـــرين الثـــاين/ ٥إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيـــه  ٢٥  

  : خطر االجتار باملخدرات٢٠٠٩نوفمرب 

ــه  ٢٥يف    ــتمع الــــس إىل ٢٠٠٨حزيران/يونيــ ، اســ
ــذي مل   ــدير التنفي ــدمها امل ــم املتحــدة املعــين   إحاطــة ق كتــب األم

ــا   باملخــدرات واجلرميــة ــة يف غيني ــذي   -بشــأن احلال بيســاو، ال
ن جــدول األعمــال ال يتضــمن املســألة اخلطــرية املتعلقــة ذكــر أ

أيضــا التهديــد احلــاد  باملخــدرات يف بلــد واحــد فحســب، بــل 
الذي متثله اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة علـى األمـن     

  .)١٣٠(اإلقليمي يف غرب أفريقيا
بيســاو علــى أن بلــده، باعتبــاره   -ل غينيــا وشــدد ممثــ  

هــو احللقــة الضــعيفة يف السلســلة دون اإلقليميــة  بلــداً صــغرياً، 
ملكافحة االجتار باملخدرات، وأضاف أنه يـتعني مكافحـة هـذه    

ــة حبيــث ال   تــؤدي املخــدرات إىل  اآلفــة عــاجال وبوســائل فعال
  .)١٣١(تعويق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف بلده

، ذكـر وكيـل األمـني    ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٧ويف   
لــس، أن العــام للشــؤون السياســية، يف اإلحاطــة الــيت قــدمها إىل ا  

ــز القــدرة      ــذل للمســاعدة علــى تعزي ــيت تب ــة ال ــة احلالي اجلهــود الدولي
ــذين    ــدرات الـ ــرين باملخـ ــطة املتجـ ــة أنشـ ــد يف مكافحـ ــة للبلـ الوطنيـ
أصبحوا يشكلون حتـديا كـبريا بالنسـبة للبلـد وجريانـه، جهـود غـري        

نظـر  بـأن ي  )١٣٢(كافية. وأشار إىل أن األمني العام أوصـى يف تقريـره  
  .  )١٣٣(اء فريق خرباء لدراسة املسألةالس يف إنش

__________ 

)١٢٩(  S/PV.6212 ١٠-٨، الصفحات.  
)١٣٠(  S/PV.5925 ١٠ - ٨، الصفحات.  
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣١(
)١٣٢(  S/2008/628.  
)١٣٣(  S/PV.5988 ٥ - ٢، الصفحات.  
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ــاء   التــزامهم جمــدداً املتكلمــون وأكــد   بــدعم جهــود بن
بيســــاو، ال ســــيما يف ضــــوء التــــوترات  -الســــالم يف غينيــــا 

السياســية واألمنيــة والزيــادة يف أنشــطة االجتــار باملخــدرات.      
ــكلة      ــترك إزاء مشـ ــم املشـ ــس قلقهـ ــاء الـ ــدى أعضـ ــئن أبـ ولـ

نقســمني بشــأن فكــرة إنشــاء فريــق  املخــدرات، فــإم كــانوا م
للتحقيــق يف هويـة وأنشــطة الضـالعني يف عمليــة االجتــار    خـرباء 

  بيساو.   -باملخدرات واجلرمية املنظمة يف غينيا 
، ذكر الـس  ٢٠٠٨ول/ أكتوبر تشرين األ ١٥ويف   

ه يسـاور الشـديد ال يـزال   القلـق  يف بيان صـادر عـن رئيسـه أن    
ــو البشــأن  ــار باملخــدرات  املســتمر ألنم ــاب نشــطة االجت ، وأه

باتمع الدويل أن يتعاون بصفة خاصـة يف تقـدمي الـدعم لبنـاء     
قــدرات ســلطات إنفــاذ القــانون والســلطات القضــائية علــى       

  .)١٣٤(الصعيد الوطين
، أعــرب الــس يف بيــان ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٩ويف   

غــري  االجتــارتزايــد بــالغ بســبب ال هقلقــصــادر عــن رئيســه عــن 
 للحـدود  العـابرة وكذلك اجلرمية املنظمة  ،باملخدرات املشروع

 أثــىن. ودون اإلقليميــة بيســاو ويف املنطقــة - الوطنيــة يف غينيــا
كتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات      العمـل املشـترك مل  على 

مكتب األمم املتحدة لغـرب  /وإدارة الشؤون السياسية واجلرمية
املنظمة الدولية للشـرطة  وأفريقيا وإدارة عمليات حفظ السالم 

الرامــي إىل املســاعدة علــى تنفيــذ خطــة   ة (اإلنتربــول)، اجلنائيــ
ملكافحـة االجتـار    االقتصادية لدول غرب أفريقيـا  اجلماعةعمل 

ــاب بــ باملخــدرات ــدويل مواصــلة  . وأه ــدعم  اتمع ال ــوفري ال ت
ــذ ل ــل تنفيـ ــة عمـ ــا خطـ ــاو - غينيـ ــدرات  بيسـ ــة املخـ  ،ملكافحـ

االقتصـــادية لـــدول غـــرب    اجلماعـــةخطـــة عمـــل   وكـــذلك
  .)١٣٥(أفريقيا

__________ 

)١٣٤(  S/PRST/2008/37.  
)١٣٥(  S/PRST/2009/6.  

ــاين/نوفمرب   ٥ويف    ــس  ٢٠٠٩تشــرين الث ، أصــدر ال
بيساو، من ضـمن مجلـة    -بياناً رئاسياً حثَّ فيه حكومة غينيا 

ــور،  ــار    أمـ ــة االجتـ ــرورية ملكافحـ ــراءات الضـ ــاذ اإلجـ ــى اختـ علـ
  .(١٣٦)درات واجلرمية املنظمة يف غرب أفريقياباملخ

ــارس إىل  ٣   ــاين/نوفمرب   ٥آذار/مـــــ ــرين الثـــــ تشـــــ
رئـــيس أركـــان عمليتــا اغتيـــال الــرئيس و  : ٢٠٠٩

  لقوات املسلحةا

ــارس  ٣يف    ــسان ادأ، ٢٠٠٩آذار/مـــ ــان  لـــ يف بيـــ
 -بأشــد العبــارات اغتيــال رئــيس غينيــا       صــادر عــن رئيســه  

القـوات املسـلحة،   جواو بريناردو فيريا ورئيس أركـان   بيساو،
ــومي   ــا واي، يـ ــاغمي نـ ــارس  ٢و  ١تـ ــى  ٢٠٠٩آذار/ مـ علـ

بيسـاو تقـدمي املسـؤولني عـن      -غينيـا  ب حبكومة اهوأالتوايل. 
ــة    ــاب الـــس حبكومـ ــة. وأهـ ــذه إىل العدالـ ــال العنـــف هـ أعمـ

بيساو وقادا السياسـيني ل وقواـا املسـلحة وشـعبها      - غينيا
حلفـاظ علـى االسـتقرار    التزام اهلدوء وممارسـة ضـبط الـنفس وا   

ــة      ــانون والعمليــ ــيادة القــ ــرام ســ ــتوري واحتــ ــام الدســ والنظــ
الدميقراطية. كما حث مجيع األطراف علـى حـل نزاعاـا مـن     
ــات      ــار املؤسسـ ــلمية يف إطـ ــية والسـ ــائل السياسـ ــالل الوسـ خـ
الدميقراطية وأعرب عن معارضـته ألي حماولـة لتغـيري احلكومـة     

  .(١٣٧)بوسائل غري دستورية
ــل اخلــاص   ٢٠٠٩ان/أبريل نيســ ٨ويف    ــرض املمث ، ع

وأفـاد بـأن جلنـة التحقيـق      )١٣٨(لألمني العام تقرير األمـني العـام  
املـدعي  . وذكـر أن  )١٣٩(قـد بـدأت أعماهلـا    يف عملييت االغتيال

 الدعم الفـين واملـادي وانعـدام    عن قلقه إزاء انعدامأعرب العام 
__________ 

  (١٣٦)  S/PRST/2009/29.  
  (١٣٧)  S/PRST/2009/2.  

)١٣٨(  S/2009/169.  
ــن امل   )١٣٩( ــد م ــا    للمزي ــة لغيني ــق الدولي ــة التحقي ــات بشــأن جلن  -علوم

  بيساو، انظر اجلزء السادس
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 عضـاء اللجنـة والشـهود يف ظـل مـا يتعرضـون      أل بالنسبة األمن
تعـاون اجلـيش فيمـا يتعلـق بتبـادل      وعـدم  له من ديد وترويـع  

املعلومات خبصوص التحقيق العسكري. وأفـاد املمثـل اخلـاص    
 الفريـق يف اغتيـال  مـواز  حتقيـق  اجليش شكَّل جلنـة إلجـراء    بأن

عــددا مــن   اعتقلــت اللجنــة العســكرية وأن  نــا واي، تــاغمي
  .)١٤٠(العسكريني واملدنيني

لجنـة  التابعـة ل بيساو  -تشكيلة غينيا رئيسة وأشارت   
ــاء الســالم  ــا يف    بن ــاالت والتطــورات األخــرية، مب إىل أن االغتي

يف  حوادث العنـف والتخويـف ضـد شخصـيات معروفـة     ذلك 
ــا  ــة احلســابات      -غيني ــيس حمكمــة مراقب ــها رئ بيســاو، مــن بين

ــذكِّر     ــة، تـ ــابق لســـالح البحريـ ــان السـ ــيس األركـ ــامي رئـ وحمـ
بيساو وباحلاجـة إىل أن حيشـد اتمـع الـدويل      -شاشة غينيا 

  .)١٤١(الدعم السياسي واملايل للبلد
ــؤرخ      ــه مـ ــان لرئيسـ ــس، يف بيـ ــا الـ ــرين  ٥ودعـ تشـ

ــاين/نوفمرب  ــا  ٢٠٠٩الث ــة غيني ــل   -، حكوم بيســاو إىل التعجي
بعمليـــة التحقيـــق يف االغتيـــاالت السياســـية الـــيت حصـــلت يف  

  .)١٤٢(٢٠٠٩شهري آذار/مارس وحزيران/يونيه 
تشــرين  ٥إىل  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكتــوبر   ١٥  

: إجــــــــراء االنتخابــــــــات ٢٠٠٩الثــــــــاين/نوفمرب 
  التشريعية والرئاسية  

، رحـب الـس   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتـوبر   ١٥يف   
نتخابـات  الكومة بتنظيم ااحلام بالتزيف بيان صادر عن رئيسه، 

ودعـا احلكومـة ومجيـع     تشرين الثـاين/نوفمرب  ١٦يف  تشريعيةال
األطــراف الفاعلــة، ومــن بينــها األحــزاب السياســية وقــوات       
ــة مواتيــة لتنظــيم        ــدين، إىل كفالــة يئــة بيئ ــن واتمــع امل األم

__________ 

)١٤٠(  S/PV.6103 ٦-٢، الصفحات.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤١(
)١٤٢(  S/PRST/2009/29.  

ــائج     ــرام نتـــ ــة وإىل احتـــ ــرة ونزيهـــ ــفافة وحـــ ــات شـــ انتخابـــ
  .  (١٤٣)االقتراع
مــن احلتمــي أن حيقــق بيســاو أنــه  -غينيــا وأكــد ممثــل   

ــا  ــاحلة، وأن يـــؤثر اتمـــع الـــدويل   -شـــعب غينيـ بيســـاو املصـ
وجملس األمن تأثريا إجيابيا وفوريا. وذكر أنـه مـن األساسـي أن    

جـــو مـــوات يقـــدم الـــس واتمـــع الـــدويل املســـاعدة لتهيئـــة  
ــرر إجراؤهـــا يف     ــات املقبلـــة، املقـ حزيران/يونيـــه  ٢٨لالنتخابـ

من احليوي أن يساعد اتمـع الـدويل يف    . وأضاف أن٢٠٠٩
بدء واستكمال إصالح قوات الدفاع واألمن يف بلده، باعتبـار  

  .  )١٤٤(بيساو -ذلك عنصرا أساسيا لبناء السالم يف غينيا 
ــان   ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٩ويف    ــس يف بي ، رحــب ال

 -لغينيـا  رئيسا مؤقتـا  راميوندو برييرا صادر عن رئيسه بتنصيب 
ــة    ،بيســاو ــع األطــراف السياســية الفاعل وحــث احلكومــة ومجي

ــة أفضــل الظــروف إلجــرا   ــات رئاســية حــرة  علــى يئ ء انتخاب
حزيران/يونيـــــه  ٢٨ونزيهــــة وشـــــفافة وذات مصــــداقية، يف   

ــسدان ا. وأ٢٠٠٩ ــن     لـ ــؤخرا مـ ــدث مـ ــا حـ اعتقـــاالت مـ
وطالـب باحلمايـة التامـة    تعسفية واعتـداءات مسـلحة وترويـع،    

بيسـاو.   - قوق اإلنسان واحلريـات األساسـية لشـعب غينيـا    حل
التزامهـا  اء التام بالوف ضمانعلى وحث قيادة القوات املسلحة 

  .)١٤٥(لسلطات املدنية واحترام النظام الدستوريباالمتثال ل
ــاين/نوفمرب  ٥ويف    ، أعــرب الــس ٢٠٠٩تشــرين الث

ــه، يف مج  ــن رئيسـ ــادر عـ ــه  يف بيـــان صـ ــن ترحيبـ ــور، عـ ــة أمـ لـ
ــات الرئاســية الســلمية الــيت جــرت يف    ــران/ ٢٨باالنتخاب  حزي

، وشــدد علــى التحــديات الــيت ٢٠٠٩متوز/يوليــه  ٢٦يونيــه و 
ــا   ــة اتســام    -تواجههــا حكومــة غيني بيســاو، وال ســيما لكفال

قطاع األمن بالفعالية واملهنية وروح املسؤولية. وأكد الـس،  
__________ 

  (١٤٣)  S/PRST/2008/37.  
)١٤٤(  S/PV.6103 ١٠ - ٨، الصفحات.  
)١٤٥(  S/PRST/2009/6.  
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عي إىل وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية    يف هذا الصدد، ضـرورة السـ  
وطنية إلصالح قطاع األمن تتسم بالفعالية والشـمول وحتظـى   

  .)١٤٦(بدعم الشركاء الدوليني
: متديـــد واليـــة  ٢٠٠٩حزيران/يونيـــه  ٢٦ و ٢٣  

 –مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السـالم يف غينيـا   
مكتــب األمــم املتحــدة  وصــدور إذن بإنشــاء بيســاو

  بيساو -م يف غينيا املتكامل لبناء السال

، قـــدم املمثـــل اخلـــاص ٢٠٠٩حزيران/يونيـــه  ٢٣يف   
ــة    ــام عــــن التطــــورات السياســــية واألمنيــ تقريــــر األمــــني العــ

بإنشــاء األمــني العــام . وتطــرق إىل مقترحــات )١٤٧(نتخابيــةواال
بيســـاو، إدراكـــا  -مكتـــب متكامـــل لبنـــاء الســـالم يف غينيـــا  

ــز  ل ــة  لحاجــة إىل تعزي ــم املتحــدة يف  وحتســني فعالي وجــود األم
لتـوتر  ويسود ا الفقرحيث يتفشى  ،يف هذا الوقت احلرج البلد

 وأضـــاف أن املكتـــب املتكامـــلالسياســـي وعـــدم االســـتقرار. 
 - دعم اجلهــود الــيت تبــذهلا ســلطات غينيــااملقتـرح إنشــاؤه ســي 

علـــى إصـــالح قطـــاعي الـــدفاع واألمـــن     ســـريكز بيســـاو، و
ســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان، وتعزيــز احلــوار  والنــهوض ب

كمـا   املؤسسات الوطنيـة. تقوية السياسي واملصاحلة الوطنية، و
ــب املتكامــل   ــاء الســالم و  ســيدعم املكت ــة بن  ســيعملعمــل جلن

املبـادرات العديـدة اجلاريـة حاليـاً يف     تنسـيق   بوجه خاص علـى 
، وهـــو أمـــر ضـــروري صـــالح قطـــاع األمـــنالبلـــد يف جمـــال إ

__________ 

)١٤٦(  S/PRST/2009/29.  
)١٤٧(  S/2009/302.  

الــذي يعتــرب  إصــالح قطــاع األمــنإلحــداث تغــيري حقيقــي يف 
   .)١٤٨(ال غىن عنه لتوطيد السالم يف البلد اًشرط

لجنـة  التابعـة ل بيساو  -تشكيلة غينيا رئيسة وأشارت   
ــاء الســالم  ــدد  بن ــن التطــورات  إىل ع ــرت  م ــيت أث ــاء  ال ــى بن عل

الـذي  دابـو،  باسـريو   بيساو، وخاصة اغتيال - السالم يف غينيا
، عضــو هلــدر بروينســاة، والنتخابــات الرئاســيل اًمرشــح كــان

. وقالــت إــا تتفــق مــع الــرأي  الربملــان ووزيــر الــدفاع الســابق 
بيسـاو يتطلـب وجـوداً     -القائل إن جناح بناء السالم يف غينيـا  

أقوى وأكثر اتساقاً لألمم املتحـدة علـى أرض الواقـع. ولـذلك     
فـإن التوصـيات املتعلقــة بتحويـل مكتـب األمــم املتحـدة لــدعم      

ــاء الســالم يف ــا  بن بيســاو إىل مكتــب متكامــل تســتحق   -غيني
  .  )١٤٩(الدعم

، قرر الس يف القـرار  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٦ويف   
ــد ٢٠٠٩( ١٨٧٦ ــة ) متدي ــدعم   والي مكتــب األمــم املتحــدة ل

كانون األول/ديسـمرب   ٣١حىت  بيساو –بناء السالم يف غينيا 
األمني العام إنشـاء مكتـب األمـم املتحـدة      ، وطلب إىل٢٠٠٩

بيساو ليخلـف مكتـب األمـم     -املتكامل لبناء السالم يف غينيا 
بيسـاو، حسـبما أوصـى     -املتحدة لدعم بناء السـالم يف غينيـا   

شــهرا اعتبــارا مــن   ١٢، لفتــرة أوليــة مــدا  (١٥٠)ريــرهتق بــه يف
  .  ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١

__________ 

)١٤٨(  S/PV.6149 ٥-٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٩(
  (١٥٠)  S/2009/302.      
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    بيساو - اجللسات: احلالة فيما يتعلق بغينيا 
 املتكلمون الدعوات ىوثائق أخر البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٠  
ــارس  ٢٦ آذار/مـــــــــــ

٢٠٠٨  

ن تقريــر األمــني العــام عــ 
 -التطـــورات يف غينيــــا  

بيســاو وأنشــطة مكتــب  
األمم املتحدة لدعم بناء 
ــد   الســـالم يف ذلـــك البلـ

)S/2008/181(  

  ٣٧املادة   
  وبيسا -غينيا 
  ٣٩املادة 

 -تشــكيلة غينيــا رئيســة 
لجنـة بنـاء   التابعة لبيساو 
، وممثـــل األمـــني الســـالم

العـــام ورئـــيس مكتـــب   
األمم املتحدة لدعم بنـاء  

ــا الســـــــالم يف   -غينيـــــ
  بيساو

    مجيع املدعوين

٥٩٢٥  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٥

٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ

 لـــــــــــــــك البلـــــــــــــــدذ
)S/2008/395(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 
  ٣٩املادة 

ــذي   ــدير التنفي ــب ملامل كت
ــين   ــدة املعــ ــم املتحــ األمــ
 باملخـــــدرات واجلرميـــــة 

واملــــدير العــــام ملكتــــب  
ــا،   األمــم املتحــدة يف فيين

 -تشكيلة غينيا ورئيسة 
لجنـة بنـاء   التابعة لبيساو 
، وممثـــل األمـــني الســـالم

  العام

    مجيع املدعوين

٥٩٨٨  
 تشــــــــــرين األول/ ٧

  ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2008/628(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 

  ٣٩دة املا
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

ــية  ــؤون السياســــ ، للشــــ
 -تشكيلة غينيا ورئيسة 
لجنـة بنـاء   التابعة لبيساو 
  السالم

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

  املدعوين  

  

٥٩٩٥    
 تشـــــــرين األول/ ١٥

    ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2008/628(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 

  S/PRST/2008/37  
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 املتكلمون الدعوات ىوثائق أخر البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٨٩  
آذار/مـــــــــــــــــارس  ٣

٢٠٠٩  

        S/PRST/2009/2  

٦١٠٣  
ــان/أبريل  ٨ نيســــــــــــ

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2009/169(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 
  ٣٩املادة 

 -تشــكيلة غينيــا رئيســة 
لجنـة بنـاء   تابعة لالبيساو 
، وممثـــل األمـــني الســـالم

  العام

    مجيع املدعوين

٦١٠٥  
ــان/أبريل  ٩ نيســــــــــــ

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -غينيــــا التطـــورات يف  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2009/169(  

      S/PRST/2009/6  

٦١٤٩  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٣

٢٠٠٩  

 عــن العــام األمــني تقريــر
 - اغينيــــ يف التطـــورات 

ــاو ــن و بيســ ــطةعــ  أنشــ
 املتحـــدة األمـــم مكتـــب

 فيهــا الســالم بنــاء لــدعم
)S/2009/302(  

  ٣٩املادة   
 -تشــكيلة غينيــا رئيســة 
لجنـة بنـاء   لالتابعة بيساو 
، وممثـــل األمـــني الســـالم

  العام

    مجيع املدعوين  

٦١٥٢  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٦

٢٠٠٩  

 عــن العــام األمــني تقريــر
 - يــــاغين يف التطـــورات 

ــاو ــن و بيســ ــطةعــ  أنشــ
 املتحـــدة األمـــم مكتـــب

 فيهــا الســالم بنــاء لــدعم
)S/2009/302(  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــو  ــا فاســ  مــــن بوركينــ

)S/2009/327(  

  )٢٠٠٩( ١٨٧٦القــــــــرار     
    دال أح -ال أحد -١٥

٦٢١٢  
ــاين/  ٥ ــرين الثــــ  تشــــ

    ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -رات يف غينيــــا التطـــو 

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2009/552(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 
  ٣٩املادة 

ــذي   ــدير التنفي ــب ملامل كت
ــين   ــدة املعــ ــم املتحــ األمــ
 باملخـــــدرات واجلرميـــــة 

واملــــدير العــــام ملكتــــب  
ــا،   األمــم املتحــدة يف فيين

 -تشكيلة غينيا ورئيسة 
لجنـة بنـاء   التابعة لبيساو 
، وممثـــل األمـــني مالســـال
ــام،  واملراقــب الــدائم  الع

    مجيع املدعوين
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 املتكلمون الدعوات ىوثائق أخر البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

بالنيابة لالحتـاد األفريقـي               
  لدى األمم املتحدة

٦٢١٣  
ــاين/  ٥ ــرين الثــــ  تشــــ

  ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2009/552(  

  ٣٩املادة   
  ممثل األمني العام  

  S/PRST/2009/29  

    
    احلالة يف كوت ديفوار - ١٢

  عام عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
جلسة، منـها أربـع جلسـات خاصـة مـع البلـدان املسـامهة         ١٩

رات مبوجـب الفصـل   ، اختـذ فيهـا الـس سـتة قـرا     )١٥١(بقوات
السابع من امليثاق، واعتمد مخسة بيانات رئاسية، وتلقى أربـع  
إحاطات إعالمية يف ما يتعلق باحلالة يف كـوت ديفـوار قـدمها    
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف كــوت ديفــوار ورئــيس عمليــة 

وركـز الـس علـى العمليــة     األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار.    
أجيل االنتخابات الرئاسية، اليت كـان  االنتخابية خالل تكرار ت

، ٢٠٠٧تشرين األول/أكتـوبر   ٢٧من املقرر عقدها بدايةً يف 
ــك إىل    ــت بعــد ذل  ٢٠٠٨تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣٠مث أرجئ

، ٢٠١٠وآذار/مـــارس  ٢٠٠٩تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢٩ و
ــة كـــبرية أمـــام تنفيـــذ اتفـــاق    علـــى التـــوايل، ممـــا يشـــكل عقبـ

ــادوغو السياســي  ــد يف عــام   ا )١٥٢(واغ مــن  ٢٠٠٧لــذي اعتم
  أجل حتقيق املصاحلة السياسية يف كوت ديفوار.  

__________ 

، املعقــــــــــودة يف ٦١٦٦، و٦٠٧٠و ٥٩٤٣و ٥٨١٩اجللســــــــــات   )١٥١(
ــاير  ١٤ ــانون الثاين/ينـــ ــه  ٢٤، و٢٠٠٨كـــ  ٢١، و٢٠٠٨متوز/يوليـــ

   ، على التوايل.٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٣، و٢٠٠٩  كانون الثاين/يناير 
)١٥٢(  S/2007/144.املرفق ،   

ومدد الس، يف أربع مناسبات، والييت عمليـة األمـم     
املتحـــــدة يف كـــــوت ديفـــــوار والقـــــوات الفرنســـــية الـــــيت      

، )١٥٤(. وجـــدد الـــس نظـــام اجلـــزاءات مـــرتني )١٥٣(دعمهاتـــ
  .  )١٥٥(والية فريق اخلرباء لعام واحد

 كوت ديفـوار  ، زار الس٢٠٠٨ويف حزيران/يونيه   
  .  )١٥٦(يف إطار بعثته إىل أفريقيا

ــاير إىل   ١٥   ــانون الثاين/ينــ ــرين األول/ ٢٩كــ  تشــ
ــوبر  ــي،  ٢٠٠٨أكتــ ــادوغو السياســ ــاق واغــ : اتفــ

  خابية  والعملية االنت

، أهاب الـس، يف  ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٥يف   
ــرار  ــذ  ٢٠٠٨( ١٧٩٥القــ ــة أن تنفــ ــاألطراف اإليفواريــ )، بــ

__________ 

 ١٨٦٥) و٢٠٠٨( ١٨٢٦) و ٢٠٠٨( ١٧٩٥القـــــــــــرارات   )١٥٣(
   ).٢٠٠٩( ١٨٨٠) و٢٠٠٩(

ــراران   )١٥٤( ــن  ٢٠٠٩( ١٨٩٣) و ٢٠٠٨( ١٨٤٢القــ ــد مــ ). ملزيــ
ــق     املعلومــات، انظــر اجلــزء الســابع، القســم  الثالــث، فيمــا يتعل

   من امليثاق. ٤١باملادة 
، انظــر اجلــزء  ). ملزيــد مــن املعلومــات  ٢٠٠٨( ١٨٤٢القــرار   )١٥٥(

باء، فيمـا يتعلـق باللجنـة املنشـأة عمـال       - التاسع، القسم األول
   بشأن كوت ديفوار. ) ٢٠٠٤( ١٥٧٢بالقرار 

ــذا اجلــزء، القســم       )١٥٦( ــات، انظــر ه ــن املعلوم ــد م ، واجلــزء ٤٠ملزي
   السادس، القسم  الثاين، فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.




