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وبيسا - احلالة يف غينيا  -  ١٤
ــة  ٢٠٠٠آذار/مـــارس  ٢٩املقـــرر املـــؤرخ  (اجللسـ

 بيان من الرئيس): ٤١٢٢
ــة  ــودة يف  ٤١٢٢يف اجللســــ ــارس  ٢٩املعقــــ آذار/مــــ

 العــام األمــنيتقريــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه٢٠٠٠
، يف العـام  األمـني . وأشـار  )١(بيسـاو  -عن التطـورات يف غينيـا   

كـــانون  ١٦إجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية يف  تقريـــره، إىل أن
وضـــع حـــدا للفتـــــرة االنتقاليـــة التــي      قد  ٢٠٠٠ الثاين/يناير

، وهـي الفتـرة الـيت بـدأت     بيسـاو  – أعقبـــت الـرتاع يف غينيـا   
، ١٩٩٨تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١اتفـاق أبوجـا يف   عقب إبرام 

عريضــة  ومســح بافتتــاح برملــان تعــددي وتشــكيل حكومــة     
يســودها  بيســاو -يف غينيــا القاعــدة. وأقــر بــأن احلالــة العامــة  

حالة حقوق اإلنسان بصـورة ملحوظـة،   السالم، كما حتسنت 
ــه مـــع       ــة حالـــة الالجـــئني. وتوقـــع أنـ إجنـــاز العمليـــة  وخاصـ

 االنتخابية، وتنصيب رئيس جديـد، وافتتـاح اجلمعيـة الوطنيـة    
ــون املؤسســـات    ــدة، تكـ ــة اجلديـ ــكيل احلكومـ ــدة، وتشـ اجلديـ

 ،بوجــا قــد أدت غرضــهاأ االنتقاليــة الــيت انبثقــت عــن اتفــاق 
وُيتوقــــع أن ُتفســــح هــــذه اهلياكــــل غــــري الدســــتورية اجملــــال  

األمــني  وأعــرب. لتوهــا للمؤسســات الدســتورية الــيت أنشــئت
استمرار الدور البـارز للعسـكريني وتـداول     إزاءالعام عن قلقه 

بـروز مسـائل    إىل وأشاراملدنيني،  أوساطالصغرية يف  األسلحة
بات، ورحب بتحسن العالقـات  حقوق اإلنسان عقب االنتخا

ــه، بعــد التشــاور مــع احلكومــة    وأفــادمــع البلــدان اجملــاورة.   أن
لـدعم بنـاء    املتحـدة  األمـم متديد والية مكتـب   اجلديدة، اقترح

__________ 

  )١(  S/2000/250١٢٣٣قدم عمال بالقرار ، امل )١٩٩٩.( 

وافـق   اجمللـس ملـدة عـام واحـد، وأن     بيسـاو  - غينيـا السالم يف 
  .)٢(على ذلك

إىل إحاطـــة مـــن وكيـــل  اجمللـــسويف اجللســـة، اســـتمع 
، مث أدىل العـام  األمنيللشؤون السياسية عن تقرير  امالع األمني

، العـام  األمـني . وأعرب وكيـل  )٣(ببيانات اجمللسمعظم أعضاء 
صـودفت يف إعـادة    يف إحاطته، عن قلقـه إزاء الصـعوبات الـيت   

تعريــف العالقــة بــني احلكومــة اجلديــدة واملؤسســة العســكرية،  
ــة وال   ــار إىل أن املفاوضـــات بـــني احلكومـ ــه أشـ ــة غـــري أنـ طغمـ

العسكرية السابقة قد تواصـلت علـى حنـو مشـجع، كمـا بـذل       
مســاعيه احلميــدة علــى النحــو املطلــوب   العــام األمــنيمبعــوث 

ــيس    ــه. وأشــار إىل أن رئ ــامن ــى    بيســاو - غيني ــد عــرض عل ق
العســكريني مخســة مناصــب وزيــر دولــة بــدون وزارة. وحــث  

ــع أحــزاب   ــامجي ــاو - غيني ــة العســكرية    بيس ــا الطغم ــا فيه ، مب
بقة، على قبول الواقع الدميقراطي اجلديد قبـوال تامـا. غـري    السا

أنه الحـظ أن احلالـة االقتصـادية مـا زالـت تبعـث علـى القلـق،         
وحــث أعضــاء اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي املســاعدة لربنــامج   

  .)٤(يوم االنتقايل الذي أعلنته احلكومة ١٠٠  الـ
وعقـــب اإلحاطـــة، رحـــب معظـــم املـــتكلمني بعـــودة   
بعـد   بيسـاو  - غينيادستوري والدميقراطي تدرجييا إىل النظام ال

ــتكلمني إىل أن    ــات. وأشــار بعــض امل ــااالنتخاب  بيســاو - غيني
 . وشدد العديد مـن املـتكلمني  )٥(املتحدة ألمممتثل قصة جناح ل
__________ 

جاءت املوافقة على متديد الوالية من خالل تبـادل للرسـائل بـني      )٢(  
). S/2000/202و   S/2000/201( األمن جملسورئيس  العام األمني

 انظر الفصل اخلامس لإلطالع على مزيد من التفاصيل.

 ببيان. الروسي االحتادمل يدل ممثل   )٣(  

  )٤(  S/PV.4121، ٤إىل  ٢ات لصفحا. 

ــات( ٤ نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٥(    ٨ الصــفحة)؛ واملتحــدة الوالي
 (تونس). ٩ الصفحة(فرنسا)؛ و
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ــا لســيادة        ــف دور العســكريني وفق ــى ضــرورة إعــادة تعري عل
ــانون ــودة الطغ     )٦(الق ــد القبــول بع ــدا ع ــد ممثــل هولن مــة . وأك

بـأي شـكل    بيسـاو  - غينياالعسكرية إىل الساحة السياسية يف 
. وشـدد ممثلـو فرنسـا واألرجنـتني وبـنغالديش      )٧(من األشـكال 

على ضرورة التصـدي ملسـألة اسـتمرار تـداول كميـات كـبرية       
. وأكـــد ممثـــل )٨(مـــن األســـلحة الصـــغرية يف أوســـاط املـــدنيني

ة يف املنطقـة،  اململكة املتحدة على ضرورة مواصلة مراقبة احلالـ 
وشدد على أن بناء السالم هو التحدي الرئيسي الـذي يواجـه   

  .)٩(بيساو - غينيايف  املتحدة األمم
ــة  ــودة يف  ٤١٢٢ويف اجللســـ ــارسآذار ٢٩املعقـــ  /مـــ

ــر    اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠ ــرة أخــرى تقري ــه م يف جــدول أعمال
ــني ــام األمـ ــورات يف   العـ ــن التطـ ــاعـ ــاو - غينيـ . وأدىل )١(بيسـ

، جــاء فيــه، )١٠(اجمللــسديش) ببيــان بالنيابــة عــن الــرئيس (بــنغال
  :اجمللسضمن مجلة أمور، أن 

االنتقاليـة الـيت أدت    بيساو لنجـاح العمليـة   -شعب غينيا  حييي
  إىل تنظيم انتخابات حرة ومنصفة وشفافة؛

يف  بـــأداء الـــرئيس كومبــــا يـــاال الـــيمني الدســــتورية     يرحـــب 
والدميقراطيــة إىل  الدســتوري، وبعــودة النظــام ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ١٧
  ؛بيساو -  غينيا

بالتعـاون   بيسـاو علـى العمـل    –مجيـع املعنـيني يف غينيـا     يشجع
الوثيــق مــع بعضــهم الــبعض بــروح مــن التســامح مــن أجــل تعزيــز القــيم  

ومحاية دولة القانون، وإبعاد اجليش عن السياسة، وضـمان   الدميقراطية،
  محاية حقوق اإلنسان؛

__________ 

ــات( ٤ نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٦(    ٦ الصــفحة)؛ واملتحــدة الوالي
(أوكرانيـا)؛   ١١ الصـفحة (هولنـدا)؛ و  ١٠ الصـفحة (ماليزيا)؛ و

 (بنغالديش). ١٣ الصفحةو

 .١٠ فحةنفسه، الص املرجع  )٧(  

(األرجنـتني)؛   ١١ الصفحة(فرنسا)؛ و ٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٨(  
 (بنغالديش). ١٣ الصفحةو

 ١٣ الصــفحة(اململكــة املتحــدة)؛ و ١٢ نفســه، الصــفحة املرجــع  )٩(  
 (بنغالديش).

  )١٠(  S/PRST/2000/11. 

 ويشـجع  بيساو -دة يف غينيا عن دعمه للحكومة اجلدي يعرب
السلطات اجلديدة علـى وضـع وتنفيـذ بـرامج ترمـي إىل تعزيـز السـالم،        

  الوطنية. واملصاحلة
ــؤرخ  ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ٢٩املقـ ــرين الثـ  ٢٠٠٠تشـ

 ): بيان من الرئيس٤٢٣٩(اجللسة 
ــة  ــودة يف  ٤٢٣٨يف اجللســــ ــارس  ٢٩املعقــــ آذار/مــــ

ومــن  العــام األمــنيإىل إحــاطتني مــن اجمللــس  اســتمع، ٢٠٠٠
نائب رئيس البنـك الـدويل. وعقـب اإلحـاطتني، أدىل ببيانـات      

 - غينيـا ، وكذلك ممثلو غامبيـا وغينيـا و  )١١(اجمللسكل أعضاء 
ــنغال، و  )١٢(بيســاو ــق والس ــة   وموزامبي ــة جلماع ــة التنفيذي األمين

، إحاطتــهاألمــني العــام، يف  وأشــار. البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة
املواجهـة   أعقـاب بيسـاو يف   - غينيـا  هشاشة االسـتقرار يف  إىل

املســلحة الــيت وقعــت بــني قائــد الطغمــة العســكرية الســابقة        
يغــرق البلــد مــرة أخــرى يف  والــرئيس املنتخــب، وهــو مــا كــاد

االضطرابات. وفيما يتصل بتلك الواقعة، رحـب األمـني العـام    
 اإلقليميـة بسرعة اسـتجابة اجمللـس والقـادة داخـل املنطقـة دون      

حــث احلكومــة علــى احتــواء اآلثــار املترتبــة علــى وخارجهــا، و
 األزمــة األخــرية يف ظــل ســيادة القــانون ومــع إيــالء االعتبــار 

الالزم للمبادئ الدميقراطية واملصاحلة الوطنية. كما شدد علـى  
بيسـاو،   -اجلذريـة للصـراع يف غينيـا     األسبابضرورة معاجلة 

ــيت تشــمل ضــعف املؤسســات، وســخط اجلــيش وتسييســه       ال
ــة     الشــدي ــة الداخلي ــة، والبيئ ــديون املعوق ــزمن، وال ــر امل د، والفق

واخلارجيــة غــري اآلمنــة، وكلــها تقتضــي التزامــا جــادا وطويــل   
بنـاء السـالم بعـد انتـهاء      أنببنـاء السـالم. وشـدد علـى      األجل

تعـــددة التخصصـــات، فإنـــه كـــثريا الصـــراع، نظـــرا لطبيعتـــه امل
__________ 

. وانضـم إىل  األورويب االحتـاد أدىل ممثل فرنسا ببيـان بالنيابـة عـن      )١١(  
كــل مــن إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا واجلمهوريــة التشــيكية البيــان 

والتفيـــا وليتوانيـــا وهنغاريـــا.  ورومانيـــا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا
 وكانت هولندا ممثلة بوزيرة التعاون اإلمنائي فيها.

ممثلـــة يف هـــذه اجللســـة بنائـــب رئـــيس   بيســـاو - غينيـــاكانـــت   )١٢(  
 وزرائها.
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ديـة، وهلـذا ال تلـيب    بني اإلغاثة واملساعدة اإلمنائية التقلي يقع ما
 أعضــاء. ولــذلك، فقــد ناشــد احتياجاتــه املاليــة إىل حــد كــبري 

اجمللس ودوائر املاحنني تقدمي الـدعم تنفيـذا إلحـدى التوصـيات     
والسماح ملمثل األمـني العـام    ،)١٣(الواردة يف تقرير اإلبراهيمي

بتمويــل مشــاريع األثــر الســريع للحيلولــة دون الوقــوع مــرة       
  .)١٤(اع وعدم االستقراريف حلقة الصر أخرى

ــزام      ــه، الت ــدويل، يف بيان ــيس البنــك ال ــن نائــب رئ وأعل
يف القطاعـات   بيسـاو  - غينيـا البنك الدويل مبسـاعدة حكومـة   

الرئيسية، مثل القطاع املايل والتعلـيم والصـحة، غـري أنـه شـدد      
علــى ضــرورة تــوفر املســاعدة املســتمرة واملوســعة مــن جانــب   

ــع الــ   دويل. وأشــار كــذلك إىل أن  اجلهــات األخــرى يف اجملتم
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يقومان باستعراض مـدى  

للمساعدة مبوجب مبادرة البلـدان الفقـرية    بيساو - غينياأهلية 
أكـرب ختفيـف   املثقلة بالديون، وأنـه إذا مـا أٌقـر ذلـك، سـيكون      

لنمو بــا ذلــك الوقــت، ممــا سيســمح  لعــبء الــدين ُيمــنح حــىت 
  .)١٥(ن الفقراملستدام واحلد م

 - غينيـا ويف اجللسة نفسها، أكـد نائـب رئـيس وزراء    
علــى التقــدم الــذي أحــرزه بلــده يف جمــاالت احلكــم        بيســاو

. وأقــر بنجــاح رد اإلنســان حقــوقالرشــيد واحلــد مــن الفقــر و
 تشــــرين ٢٢القــــوات املســــلحة علــــى حماولــــة االنقــــالب يف 

ــاين/نوفمرب ــة    ٢٠٠٠ الثـ ــى ثالثـ ــوء علـ ــلط الضـ ــه سـ ــري أنـ . غـ
يات تواجه البلـد: إعـادة تنظـيم القـوات املسـلحة، وعـبء       حتد

الديون املـؤدي للشـلل، وحتقيـق السـالم واألمـن علـى الصـعيد        
وخاصـــة يف كازامـــانس. ويف هـــذه النقطـــة    دون اإلقليمـــي، 

القيـام بـدور رائـد يف أي مسـعى     ، تعهـد بـاعتزام بلـده    األخرية
__________ 

ــق املعــــين بعمليــــات األ   )١٣(   ــر الفريــ ــالم تقريــ ــدة للســ ــم املتحــ  مــ

)S/2000/809.( 

  )١٤(  S/PV.4238 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 

 .٦إىل  ٤ات نفسه، الصفح املرجع  )١٥(  

رم علـى  يف املنطقة دون اإلقليميـة حيتـ   االستقرارسلمي لتحقيق 
حنو كامل مبادئ السيادة الوطنيـة وسـالمة األراضـي، وميثـاق     

  .)١٦(األمم املتحدة
ــاء   ــم أعضــ ــسورحــــب معظــ ــام   اجمللــ ــمود النظــ بصــ

الدميقراطي عقـب حماولـة االنقـالب؛ وأعربـوا عـن قلقهـم إزاء       
دور العسكريني يف البلد؛ وأكدوا ضـرورة تـدعيم الدميقراطيـة    

ــة يف   ــز املصــاحلة الوطني ــاوتعزي ــى  بيســاو - غيني ؛ وشــددوا عل
أمهيــة االســتقرار اإلقليمــي وعالقــات حســن اجلــوار، وأكــدوا   
أمهية عملية نزع سالح املقـاتلني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة     

. وأكـــدت ممثلـــة  )١٧(إدمـــاجهم بالنســـبة لالســـتقرار الـــوطين   
أن اجملتمــع الــدويل لــن يقبــل بعــودة احلكــم   املتحــدة الواليــات

  .)١٨(وبيسا - غينياالعسكري يف 
واتفــــق معظــــم املــــتكلمني علــــى قيــــام ارتبــــاط بــــني 

، وشـددوا  بيسـاو  - غينياالصعوبات االقتصادية والسياسية يف 
علـى ضـرورة وضــع هنـج كلـي متكامــل للتصـدي هلـا. وشــدد       
ممثل جامايكا علـى مفهـوم التنميـة البشـرية املسـتدامة، وطلـب       

ــة إدراج تــدابري بنــاء الســالم كجــزء ال  األمــن جملــسإىل   كفال
. واقتـرح ممثـل مـايل إتبـاع هنـج      )١٩(يتجزأ من عمليات السـالم 

واملؤسســات  املتحــدة األمــممشــترك متكامــل يشــمل منظومــة 
دراســـة الســـبل . واقتـــرح ممثـــل األرجنـــتني )٢٠(املاليـــة الدوليـــة

__________ 

 .١٠إىل  ٦ات نفسه، الصفح املرجع  )١٦(  

 ١٤ الصـفحة (بنغالديش)؛ و ١٢و ١١تان نفسه، الصفح املرجع  )١٧(  
ــا)؛ و ــفحة(فرنســ ــدا؛ و ١٦ الصــ ــفحة(كنــ ــة  ١٧ الصــ (اململكــ
[مـــن  ٢ الصـــفحة، S/PV.4238 (Resumption 1)املتحـــدة)؛ و 

[مـــن النســـخة   ٥ الصـــفحةالنســـخة اإلنكليزيـــة] (الصـــني)؛ و  
[من النسـخة اإلنكليزيـة]    ١٠ الصفحةاإلنكليزية] (أوكرانيا)؛ و

 (هولندا).

  )١٨(  S/PV.4238 ،١٣ الصفحة. 

  )١٩(  S/PV.4238 (Resumption 1) ،ــفحة ــخة   ٤ الصــ ــن النســ [مــ
 اإلنكليزية].

  )٢٠(  S/PV.4238 ،١١ الصفحة. 
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من امليثاق، بشـأن التعـاون بـني جملـس      ٦٥جبعل املادة الكفيلة 
عاليــة وقابليــة األمــن واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي أكثــر ف 

مـن   األمـن  جملس. ورفض ممثل هولندا ما يدعو إليه )٢١(للتنفيذ
ــد         ــا بع ــاء الصــراع وم ــل الصــراع وأثن ــا قب ــني ُنهــج م فصــل ب
ــورة    ــاء الســـالم بصـ ــود بنـ ــراع، وذلـــك لالضـــطالع جبهـ الصـ

مســألة تــوفري  . ونــاقش العديــد مــن املــتكلمني أيضــا)٢٢(منســقة
يون يف ســـياق املســـاعدة اإلمنائيـــة والتخفيـــف مـــن عـــبء الـــد

ــا       ــا وناميبي ــثال ماليزي ــار مم ــاء الســالم. وأث إســتراتيجية اســع لبن
. )٢٣(مســألة ضــمان العــودة اآلمنــة لالجــئني واملشــردين داخليــا 

أنـه ميكـن اسـتخالص دروس مـن احلالـة      وأكد ممثل األرجنتني 
بيســـــاو وتطبيقهـــــا علـــــى عمليـــــات االنتقـــــال   -يف غينيـــــا 
جلماعة البلـدان الناطقـة    األمينة التنفيذيةوأكدت . )٢٤(األخرى

أمهيــة فريــق االتصــال التــابع لتلــك املنظمــة بالنســبة    بالربتغاليــة
ــة اســتعادة الســالم واألمــن يف   ــالعملي ، وطلبــت بيســاو - غيني

منح احلكومـة مهلـة لتنفيـذ بـرامج التنميـة الـيت حيتاجهـا البلـد،         
ــداف      ــذ أهـ ــة لتنفيـ ــروط الالزمـ ــارامترات والشـ ــث أن البـ حيـ

  .)٢٥(بغي أن تكون مبثابة عقبة أمام التنميةالربنامج ال ين
 الثـــاين/ تشـــرين ٢٩املعقـــودة يف  ٤٢٣٩ويف اجللســـة 

ــوفمرب ــة عــن    أدلــت الرئيســة ، ٢٠٠٠ ن ــان بالنياب ــدا) ببي (هولن
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٢٦(اجمللس

بيســاو املنتخبــة  -عــن تأييــده حلكومــة غينيــا  يكــرر اإلعــراب
  دميقراطيا؛

__________ 

 .١٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٢١(  

  )٢٢(  S/PV.4238 (Resumption 1) ،ــفحة ــخة   ٩ الصــ ــن النســ [مــ
  .اإلنكليزية]

(ماليزيــا)؛  [مــن النســخة اإلنكليزيــة] ٦ نفســه، الصــفحة املرجــع  )٢٣(  
 (ناميبيا). [من النسخة اإلنكليزية] ٧ الصفحةو

  )٢٤(  S/PV.4238 ،١٧ الصفحة. 

  )٢٥(  S/PV.4238 (Resumption 1) ،من النسـخة   ١٦و ١٥تان الصفح]
 .اإلنكليزية]

  )٢٦(  S/PRST/2000/37. 

ــ يرحــب ــام الدســتوري إىل    بع ــة والنظ ودة الســالم والدميقراطي
  بيساو؛ –غينيا 

مجيــع أفــراد الزمــرة العســكرية الســابقة وضــع أنفســهم   يناشــد
ــة       ــن العملي ــة واالنســحاب م ــل حتــت تصــرف املؤسســات املدني بالكام

  السياسية؛
بالدعم الذي قدمته مؤسسـات بريتـون وودز إىل عمليـة     يشيد

  بيساو؛ -اإلدماج يف غينيا نزع السالح والتسريح وإعادة 
بالــدور اهلـام الـذي يضــطلع بـه مكتـب األمــم      يعتـرف ويشـيد  

بيسـاو يف املسـاعدة علـى إحـالل      –املتحدة لدعم بناء السـالم يف غينيـا   
الســالم والدميقراطيــة وســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك تعزيــز املؤسســات    

سـخي   جملـس األمـن الـدول األعضـاء تقـدمي دعـم       ويناشـد الدميقراطية؛ 
ــرر يف شــباط/فرباير      ــل املق ــدة املســتديرة املقب ــاد اجتمــاع املائ ــدى انعق ل

  جبنيف؛ ٢٠٠١
  بأمهية البعد اإلقليمي؛ يعترف
بيساو ورئـيس   – باملبادرتني اللتني اختذمها رئيس غينيا يرحب

السنغال من أجـل حتقيـق االسـتقرار يف املنطقـة احلدوديـة املشـتركة بـني        
  البلدين.

(اجللســة  ٢٠٠٣/يونيــه حزيران ١٩املقــرر املــؤرخ 
 ): بيان من الرئيس٤٧٧٦

 حزيـــران/ ١٩املعقـــودة يف  )٢٨)(٢٧(٤٧٧٦يف اجللســـة 
 األمــنيتقريــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه٢٠٠٣يونيــه 
 األمـم وأنشـطة مكتـب    بيسـاو  - غينيـا عن التطورات يف  العام

ــاء الســالم يف    املتحــدة ــدعم بن ــال . والحــظ )٢٩(بيســاو - غيني
ــني ــام األمـ ــا يف   العـ ــد ازدادت ترديـ ــة قـ ــره، أن احلالـ ، يف تقريـ
، وأن حالـة عـدم االسـتقرار السياسـي وتـدهور      بيسـاو  - غينيا

__________ 

 /يوليـــهمتوز ٨املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٤٥٦٧يف اجللســـة   )٢٧(  
ورئـيس   العـام  األمـني إىل إحاطة من ممثل  اجمللس، استمع ٢٠٠٢

ــب  ــممكت ــاء الســالم يف    املتحــدة األم ــدعم بن ــال . بيســاو - غيني
 .العام األمنيمناقشة بناءة مع ممثل  لساجملوأجرى أعضاء 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٨(  
هـذه اجللسـة، انظـر الفصـل السـادس، اجلـزء الثـاين، القسـم بــاء،         

ــة  ــن واجمللـــس    ٩احلالـ ــة بـــني جملـــس األمـ ــل بالعالقـ ــا يتصـ ، فيمـ
 االقتصادي واالجتماعي.

  )٢٩(  S/2003/621١٢٣٣ال بالقرار ، املقدم عم )١٩٩٩.( 
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املناخ السياسي تؤدي إىل زيادة حـدة التـوترات بـني احلكومـة     
. اإلنســان قــوقواملعارضــني السياســيني وإضــعاف االحتــرام حل

ــات التشــريعية وإ    صــدار كمــا أهنــا حتــول دون إجــراء االنتخاب
 العـــام األمـــنيدســـتور مـــنقح وتنفيـــذ اإلصـــالحات. ورحـــب 

باجلهود الـيت تبـذهلا املنظمـات دون اإلقليميـة مـن أجـل حتقيـق        
املصاحلة الوطنيـة. وأشـار إىل تعهـد القـوات املسـلحة بـااللتزام       
ــاوالت     ــائعات عـــن حمـ ــردد مـــن شـ ــا يتـ ــة رغـــم مـ بالدميقراطيـ

لـى التقـدم   لالنقالب والفرار من اخلدمـة العسـكرية. وشـدد ع   
احملرز يف برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج، وإن  
شدد أيضا على أنـه ال توجـد بعـد قـوة شـرطة وطنيـة حمترفـة.        
كمــا أبــرز احلالــة االقتصــادية واالجتماعيــة املتفاقمــة وعجــز       

ام يـ قاحلكومة عن سـداد املرتبـات. وأشـار يف هـذا الصـدد إىل      
بيســاو علــى أهنــا بلــد   -يــا البنــك الــدويل بإعــادة تصــنيف غين 

للبنـك أن جيـري    يتـيح صـعوبات، ممـا    مـنخفض الـدخل يعـاين   
ــة     ــادية واالجتماعيـ ــاع االقتصـ ــا لألوضـ ــر متحيصـ ــدا أكثـ  رصـ

 علـى  بيساو - غينياقادة  العام األمني. وحث السائدة يف البلد
وبنــاء  اإلنعــاشبــذل كــل جهــد ممكــن إلعــادة برنــاجمي إعــادة  

انتخابات تشـريعية حـرة ونزيهـة     ، وإجراءالسالم إىل مسارمها
الظــروف مهيــأة إلجــراء   تكــنإذا مل  وموثــوق هبــا. وقــال إنــه 

قـد تعيـد النظـر يف     األمـم املتحـدة  هبـا، فـإن    انتخابـات موثـوق  
االنتخابية. وأفاد أنه أوفد بعثة انتخابية أخـرى   تقدمي املساعدة

  الستعراض الوضع. بيساو - غينياإىل 
مــن ممثــل   إحــاطتني إىلويف اجللســة، اســتمع اجمللــس   

األمني العام ورئيس مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم       
بيساو، ومن رئـيس الفريـق االستشـاري املخصـص      -يف غينيا 

ــا   ــأن غينيـــ ــس االقتصـــــادي     -بشـــ ــابع للمجلـــ ــاو التـــ بيســـ
ــاعي ــل   أدىلمث  ،)٣٠(واالجتمــ ــات كــ ــاءببيانــ ــس،  أعضــ اجمللــ

__________ 

 بيسـاو  -رئيس الفريق االستشاري املخصـص بشـأن غينيـا    كان   )٣٠(  
 أيضا. االقتصادي واالجتماعي اجمللسميثل رئيس 

األمـني  كـرر ممثـل   و .)٣١(بيسـاو وغامبيـا   -وكذلك ممثال غينيا 
 إزاءعنه األمني العام مـن شـواغل    أعرب، ما إحاطتهالعام، يف 

علـى ضـرورة التركيـز     وتأكيـده بيسـاو،   -غينيا  يف تطوراتال
حالته السياسية والدستورية الطبيعيـة. ويف   إىلالبلد  إعادةعلى 

املعارضة ما فتئت تتـهم احلكومـة بفـرض قيـود      أنحني الحظ 
املـاحنني قـد اشـترطوا     أن إىل أشـار ة، فقـد  على احلريـات املدنيـ  

لتقــدمي الــدعم املــايل لالنتخابــات أن هتيــئ احلكومــة الظــروف   
إلجــراء انتخابــات موثــوق هبــا. وعــرض لبعثــة تقيــيم   املالئمــة

الشـؤون السياسـية،    إدارة أوفـدهتا االحتياجات االنتخابية الـيت  
قــدر مــن التقــدم يف تســجيل النــاخبني،  إحــرازوالــيت الحظــت 

يؤجـل   أناالنتخابات ينبغـي   إجراءتاريخ  أن إىل أشارري أنه غ
احلالـة   إىل أشاركما  ز التعداد االنتخايب.احلني االنتهاء من اجن

الدوريـــة  اإلضـــراباتالقلـــق وإىل  إىلاالقتصـــادية الـــيت تـــدعو 
لعمـــال القطـــاع العـــام بســـبب عـــدم قيـــام احلكومـــة بصـــرف  

الـيت اختـذها جملـس     مرتباهتم املتأخرة. ورحب كذلك باملبـادرة 
بيســــاو مبشــــاركة اجمللــــس  -غينيــــا  إىلاألمـــن بإيفــــاد بعثــــة  

  .)٣٢(االقتصادي واالجتماعي
ــق االستشــاري املخصــص بشــأن       ــرر رئــيس الفري وك

بيســاو التــابع للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، يف  –غينيــا 
األمني العام بأن البلـد قـد    إليه، االستنتاج الذي خلص إحاطته

 طريــق الفوضــى بــل وحــىت الصــراع. كمــا      تكــون ترتلــق يف 
ــا  أنالحــظ  ــة فريــدة   -غيني ال تنطبــق عليهــا بيســاو متثــل حال

األدوات اليت يستخدمها جملس األمن لصـون السـالم واألمـن،    
وال األدوات الـــيت يســـتخدمها املـــاحنون ومؤسســـات بريتـــون  

. وشــدد وودز مــع البلــدان يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الصــراع 
ابات تشـريعية موثـوق   انتخ إلجراء األولويةء رورة إيالعلى ض

__________ 

 .بيساو - غينياتكلم ممثل غامبيا بصفته رئيس فريق أصدقاء   )٣١(  

  )٣٢(  S/PV.4776 ،ــفح ــن   ٤و ٣تان الصــ ــد مــ ــى مزيــ ــالع علــ . لإلطــ
ــة،   ــواردة يف   التفاصــيل عــن البعث ــة ال ــة اإلفرادي انظــر دراســة احلال

 ) من هذا الفصل.األمن جملس(البعثات املوفدة من  ٥٤القسم 
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الوضع السياسي اهلـش   املاحنني، وأن أوساطهبا الكتساب ثقة 
يتـــرك أثـــرا علـــى اجلهـــود الراميـــة ملعاجلـــة حاجـــات البلـــد        

  .)٣٣(اإلنسانية
وأعرب معظم املتكلمني، يف بياناهتم، عـن قلقهـم إزاء   

، فضـــال عـــن تفـــاقم احلالـــة  اإلنســـان حقـــوقهشاشـــة حالـــة 
قتصــادية واالجتماعيــة، وضــرورة اســتعادة ثقــة املــاحنني مــن  اال

خــالل إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة. كمــا شــدد املتكلمــون 
على ضـرورة املصـاحلة الوطنيـة، وأكـدوا جمـددا أمهيـة التعـاون        
اإلقليمـي، ورحبـوا بالزيـارة املقــرر أن تقـوم هبـا بعثـة مشــتركة       

 - غينيـا إىل  مناأل جملسو االقتصادي واالجتماعي اجمللسبني 
وباملساعدات املقدمة من املاحنني الدوليني. وشدد ممثلـو   بيساو

ــد موعــد إلجــراء      ــى ضــرورة حتدي ــا وفرنســا وأســبانيا عل أملاني
. وأكــدت )٣٤(انتخابــات حــرة ونزيهــة يف اقــرب وقــت ممكــن  

، وأيـدهتا بلغاريـا يف   األورويب االحتـاد أملانيا، بصفتها عضـوا يف  
ــك، أن  ــد ذل ــادبالتقي ــيد شــرط    املب ــم الرش ــية للحك ئ األساس

، بيساو إىل الدميقراطية والتنمية املستدامة -مسبق لعودة غينيا 
للعمليــة  األورويب االحتــادوأوضــح أن الــدعم املــايل املقــدم مــن 

مشـروط بتقيـد    بيساو - غينيااالنتخابية واجلهود اإلنسانية يف 
ــا  الواليــات. كمــا شــدد ممثــل  )٣٥(هبــذه املبــادئ بيســاو - غيني

أن املساعدة املقدمـة إىل العمليـة االنتخابيـة جيـب      على املتحدة
واضــحة ال رجعــة عنــها  أن تكــون مشــروطة باختــاذ خطــوات  

ــة     ــرة ونزيهـ ــات حـ ــون االنتخابـ ــمان أن تكـ ــم  ، وأنلضـ األمـ
ــدة  ــب أال املتحـ ــفي اجيـ ــة انتخابيـــة    تضـ ــى عمليـ ــرعية علـ لشـ

  .)٣٦(معيبة

__________ 

  )٣٣(  S/PV.4776 ،٦إىل  ٤ات الصفح. 

(بلغاريـا)؛   ٢٠ الصـفحة (فرنسـا)؛ و  ١٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٤(  
 (أسبانيا). ٢١ الصفحةو

 (بلغاريا). ٢٠ الصفحة(أملانيا)؛ و ١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٥(  

 .١١ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٦(  

، سـاو بي - غينيـا وأشار بعض املتكلمني إىل تفرد حالة 
. )٣٧(وهو ما يقتضي مرونـة خاصـة مـن جانـب اجملتمـع الـدويل      

املطبـق علـى    ‘‘نظام اجلزاءات غري الرمسي’’وانتقد ممثل غامبيا 
، وقال إن املغاالة يف توقعـات أداء احلكومـة قـد    بيساو - غينيا

  .)٣٨(حالت دون إيصال املساعدات اإلنسانية والدعم اإلمنائي
ــاء الســالم، أعــ    ــق ببن ــا يتعل ــل شــيلي عــن   وفيم رب ممث

تأييده إلتباع هنج متعدد التخصصات ميكن أن يكـون منوذجـا   
 املتحـدة  األمـم وسائر أجهـزة   األمن جملسللجهود املنسقة بني 

وأيـده   -يف التعامل مع حـاالت مـا قبـل ومـا بعـد الصـراعات       
. واقتــرح ممثــل )٣٩(الروســي االحتــاديف ذلــك ممــثال باكســتان و 

آليــة لالتصــال يف حديــد إنشــاء علــى وجــه الت الروســي االحتــاد
االجتــــاهني بــــني اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي وجملــــس 

إنشـاء جلـان مشـتركة    يف حني اقترح ممثل باكستان  ،)٤٠(األمن
ــادي      ــن واجمللـــس االقتصـ ــن جملـــس األمـ ــون مـ ــة، تتكـ خمصصـ

  .)٤١(واالجتماعي واجلمعية العامة
ــرئيس (  ) الروســي االحتــادويف اجللســة نفســها، أدىل ال

، جـاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور، أن      )٤٢(اجمللسن بالنيابة عن ببيا
  :اجمللس

قـادة البلـد واجملتمـع الـدويل علـى العمـل معـا بعـزم أكـرب           حيث
لكفالة إعادة الربنامج اإلمنائي والربنامج اإلنساين وبرنـامج بنـاء السـالم    

بيساو  -رئيس وحكومة غينيا  ويناشدإىل مسارها على وجه السرعة؛ 
يم االنتخابات التشريعية املقبلـة يف الوقـت املناسـب وبصـورة     القيام بتنظ

__________ 

(أنغـــوال)؛  ٩ الصـــفحة(غامبيـــا)؛ و ٨ نفســـه، الصـــفحة املرجــع   )٣٧(  
 الصـفحة (الكـامريون)؛ و  ١٥ الصـفحة (غينيـا)؛ و  ١٢ الصفحةو

 (باكستان). ٢٠

 .٨ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٨(  

(باكستان)؛  ١٩ الصفحة(شيلي)؛ و ١٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٩(  
 ).الروسي االحتاد( ٢٣ حةالصفو

 .٢٣ نفسه، الصفحة املرجع  )٤٠(  

 .١٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٤١(  

  )٤٢(  S/PRST/2003/8. 
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فعالة، وكفالة إجراء هذه االنتخابات بطريقة شـفافة، وعادلـة وموثـوق    
  هبا، وفقا للدستور وقانون االنتخابات؛

بيســــاو أن تتخــــذ اخلطــــوات  –إىل حكومــــة غينيــــا  يطلــــب
ريتــون الضــرورية لتيســري حــوار بنَّــاء مــع اجملتمــع الــدويل ومؤسســات ب   

ــدده الفريـــق     ــراكة الـــذي حـ ــامال هنـــج الشـ ــدا كـ ــد تأييـ وودز وأن تؤيـ
االستشاري املخصص التابع للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـم     

  بيساو؛ –املتحدة بشأن غينيا 
ــة السياســية    يناشــد ــذ العملي جمتمــع املــاحنني أن يســاهم يف تنفي

الـالزم إلجـراء   بيساو مبا يف ذلـك تقـدمي الـدعم     –واالقتصادية يف غينيا 
  االنتخابات التشريعية؛

إزاء حالة حقوق اإلنسـان واحلريـات املدنيـة،     يعرب عن قلقه
بيسـاو علـى اختـاذ التـدابري الضـرورية لتحسـني        –وحيث حكومـة غينيـا   

  هذه احلالة؛
علـــى أمهيـــة االحتـــرام الكامـــل حلريـــة التعـــبري وحريـــة  يشـــدد

  الصحافة.
ــت يف   ــيت أجريــ ــداوالت الــ ــ ٢٩ املــ بتمرب أيلول/ســ

 )٤٨٣٤(اجللسة  ٢٠٠٣
أيلول/ســبتمرب  ٢٩املعقــودة يف  )٤٣(٤٨٣٤يف اجللســة 

املسـاعد   العـام  األمـني إىل إحاطتني من اجمللس  استمع، ٢٠٠٣
للشـــؤون السياســـية ومـــن املبعـــوث اخلـــاص جلماعـــة البلـــدان  

، اجمللـس الناطقة باللغة الربتغالية، مث أدىل ببيانات معظم أعضاء 
املسـاعد علـى    العـام  األمـني . وعـرض  )٤٤(بيسـاو  - غينياوممثل 
عقـب االنقـالب    بيساو - غينياأخر تطورات احلالة يف  اجمللس

. وأفاد أنـه  ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١٤العسكري الذي وقع يف 

__________ 

ــة   )٤٣(   ــة يف    ٤٨٦٠يف اجللسـ ــة خاصـ ــودة كجلسـ ــرين ١٨املعقـ  تشـ
، العـام  األمـني ، جرى تبادل بناء لآلراء بني ٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب

ــيس  ــاورئـ ــاو - غينيـ ــاء بيسـ ــس، وأعضـ ــيس اجمللـ ــس، ورئـ  اجمللـ
، وممثــــل الــــرئيس احلــــايل للجماعــــة االقتصــــادي واالجتمــــاعي

االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وممثــل مجاعــة البلــدان الناطقــة   
باللغــة الربتغاليــة، ورئــيس الفريــق االستشــاري املخصــص واملعــين 

بيساو التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ورئيس  -بغينيا 
 .بيساو - غينياالسالم يف  لدعم بناء املتحدة األمممكتب 

 مل يدل ممثال بلغاريا واململكة املتحدة ببيانات.  )٤٤(  

بفضـــل جهـــود الوســـاطة الـــيت بذلتـــها منظمـــات إقليميـــة، مت   
إىل اتفــــــاق بــــــني  ٢٠٠٣ أيلول/ســــــبتمرب ١٧يف التوصــــــل 

عــودة القــوات املســلحة إىل نص علــى العســكريني والــرئيس، يــ
ثكناهتا واستقالة الرئيس وإنشاء حكومة وحدة وطنيـة انتقاليـة   

 ٢٨يف . واعتمـد  انتخابـات عامـة   وإجراءبقيادة شخص مدين 
ميثــــاق انتقــــايل يــــنص علــــى إجــــراء   ٢٠٠٣ /ســــبتمربأيلول

ــول   ا ــريعية حبل ــات التش ــارس  ٢٨النتخاب ، وأن ٢٠٠٤آذار/م
انتخـاب اجلمعيـة    خـالل عـام مـن    ئاسـية االنتخابـات الر تعقبها 

املســاعد إىل جــو التوافــق الــذي  العــام األمــنيالوطنيــة. وأشــار 
يسود بني األحزاب، ودعا اجملتمع الدويل ملواصلة تقدمي دعمـه  

  .)٤٥(املايل إىل احلكومة االنتقالية
املبعــوث اخلــاص مجاعــة البلــدان الناطقــة باللغــة  وأشــار

ــة  ــا  إىلالربتغاليــ ــا -غينيــ ــدخل    إىلو بيســ ــدو أن التــ ــه يبــ أنــ
بيســاو املنتخــب قــد   -العســكري الــذي أطــاح بــرئيس غينيــا  

بقوة وتسـامح   وأشاد. ‘‘بيساو كله -رحب به جمتمع غينيا ’’
بيساو، الـذي ظـل علـى سـلميته رغـم       -وتضامن شعب غينيا 

ما يواجهه من مصـاعب ماليـة وسياسـية. كمـا رحـب بـالتزام       
 إىلبيعية، ودعا اجملتمـع الـدويل   بعودة احلياة الط األحزابكافة 

ال يريـدون مواصـلة    أهنـم الثقة يف من قاموا بـاالنقالب، حيـث   
ــة     ــاء يف الســلطة، ومل حيــركهم ســوى األحــوال االجتماعي البق

  .)٤٦(واجهت البلد واالقتصادية الصعبة اليت
ودعــا معظــم املــتكلمني، يف بيانــاهتم، إىل ســرعة عــودة 

بوا باجلهود املنسقة الـيت تبـذهلا   احلياة الدستورية الطبيعية، ورح
ــة. وأعــرب كــثري مــن      ــة للوســاطة يف األزم املنظمــات اإلقليمي

بصـورة   بيسـاو  - غينيـا املتكلمني عن أسفهم لتغيري السلطة يف 
غري دستورية، وشددوا علـى أمهيـة إجـراء انتخابـات يف اقـرب      

__________ 

  )٤٥(  S/PV.4834 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 

 .٦إىل  ٤ات نفسه، الصفح املرجع  )٤٦(  
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. وأيد ممثال أملانيا وفرنسـا املوقـف الـذي اختـذه     )٤٧(وقت ممكن
د األفريقـي ضـد االسـتيالء علـى السـلطة بـالقوة، وأعربـا        االحتا

. )٤٨(دولــة منــهارة بيســاو - غينيــاعــن قلقهمــا مــن أن تصــبح  
ينبغي رفض مجيع االنقالبات، سـواء  وأشار ممثل شيلي إىل أنه 

 الروسـي  االحتـاد . وطلـب ممثلـو   )٤٩(كانت غري دموية أو عنيفـة 
ــن   ــا مـ ــا وغينيـ ــة   اجمللـــسوفرنسـ ــة وكفالـ ــة احلالـ ــراء مراقبـ إجـ
 الروسـي  االحتـاد . كمـا طلـب ممثـل    )٥٠(انتخابات حرة ونزيهـة 

إحاطتــــه علمــــا بالوســــائل الــــيت اختــــذت للتحضــــري إلجــــراء 
وباسـتخدام األمـوال    بيسـاو  - غينيـا االنتخابات التشـريعية يف  

. وشـدد بعـض األعضـاء    )٥١(املقدمة من املاحنني لـذلك الغـرض  
يف  املتحـدة  ألمـم اعلى اآلثار السلبية اليت ميكن أن تتعـرض هلـا   

. وأعـرب  )٥٢(بيسـاو  - غينيـا حالة فشل جهود بناء السـالم يف  
أولويـة لتمديـد واليـة     اجمللـس ممثل غينيا عن أملـه يف أن يعطـي   

. ورأى ممثــل املكســيك أن )٥٣(بيســاو - غينيــابنــاء الســالم يف 
تتمثـل يف كفالـة إجـراء     املتحـدة  األمـم املهمة امللقاة على عاتق 

بة األزمة االقتصادية، وتنسـيق اجلهـود فيمـا    االنتخابات، ومراق
  .)٥٤(بني الوكاالت املعنية

ـــل     ــرب ممثـــ ـــغينيوأعـ ــاو - اــ ـــه ألن   بيسـ ــن أسفــ عـ
استخدام القوة كان هو احلل الوحيد فيما يبدو، غري أنـه أكـد   

__________ 

(االحتـــاد  ٩والصـــفحة (أملانيـــا)؛  ٦ نفســـه، الصـــفحة  املرجـــع  )٤٧(  
)؛ والصـفحة  شـيلي وأسـبانيا وفرنسـا   ( ١٢الروسي)؛ والصـفحة  

 .)املكسيك( ١٥

 (فرنسا). ١٢ الصفحة(أملانيا)؛ و ٦ نفسه، الصفحة املرجع  )٤٨(  

 .١٢ نفسه، الصفحة املرجع  )٤٩(  

 ١٢ الصــفحة)؛ والروســي االحتــاد( ٩ الصــفحةنفســه،  املرجــع  )٥٠(  
 (غينيا). ١٤ الصفحة(فرنسا)؛ و

 .١٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٥١(  

ــه،  املرجــــع  )٥٢(   ــفحة نفســ ــتان)؛ و ١٠ الصــ ــفحةا(باكســ  ١٤ لصــ
 (املكسيك). ١٥ الصفحة(غينيا)؛ و

 .١٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٥٣(  

 .١٦ نفسه، الصفحة املرجع  )٥٤(  

ــاأن مثــة توافــق يف اآلراء علــى امليثــاق االنتقــايل يســود     - غيني
العتراف بالفروق الـيت متيـز   ، وطلب من اجملتمع الدويل ابيساو

ــاانقـــــالب  ــاو - غينيـــ ــداث يف  بيســـ ــةعـــــن األحـــ  مجهوريـــ
  .)٥٥(الوسطى  أفريقيا

__________ 

 .١٨إىل  ١٦١ات نفسه، الصفح املرجع  )٥٥(  


