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العســكري يف املنطقــة األمنيــة املؤقتــة واملنــاطق املتامخــة ظــلّ       
مزيـد مـن األفـراد العسـكريني     متوترا. وقامت إريتريا بإدخـال  

ــدين عمليــات تنــاوب       ــاد يف املنطقــة، وأجــرى كــال البل والعت
وتــــدريب وإعــــادة جتميــــع لقوامــــا يف املنطقــــة احلدوديــــة.  
وواصـلت إريتريـا فــرض مجيـع القيــود الـيت كانــت قـد طبقتــها      
على بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا. وأشـار إىل إخفـاق   

اإلريترية، املعقـود  -جلنة احلدود اإلثيوبية اجتماع الطرفني مع 
أيلول/سبتمرب يف إجيـاد خمـرج مـن الطريـق املسـدود       ٧ و ٦يف 

الذي انتـهت إليـه مسـألة رسـم احلـدود. ويعـد اسـتمرار حالـة         
اجلمود بشأن هذه املسألة واستمرار التعزيز العسـكري، الـذي   
قد أدى بالفعل إىل حوادث إطـالق النـار أبـرزت خطـر املزيـد      
ــا       ــق. ودع ــالغ القل ــثرية لب ــن األســباب امل ــدير، م مــن ســوء التق
الطــرفني إىل ممارســة أقصــى قــدر مــن ضــبط الــنفس وســحب    

  قواما وختفيض األنشطة العسكرية يف املنطقة احلدودية.

ــس      ــان باســم ال ــرئيس (إندونيســيا) ببي . )١٥(وأدىل ال
  أنه:  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان

__________ 

  )١٥(  S/PRST/2007/43. 

التـزام كـل مـن إثيوبيـا وإريتريـا بإرسـاء أسـس        أكّد على أمهية   
السالم الـدائم يف املنطقـة، إذ يـدرك مسـؤوليات األمـم املتحـدة مبوجـب        
اتفاقي اجلزائر؛ وشدد على ضرورة قبول كل من إثيوبيـا وإريتريـا، دون   
شروط مسبقة، للقرار النهائي وامللزم املتعلق بتعيني احلـدود الصـادر عـن    

  اإلريترية؛ -  جلنة احلدود اإلثيوبية

ــى أن يتخــذا خطــوات ملموســة مــن أجــل        حــثّ الطــرفني عل
ــورا ودون شــروط مســبقة بتن   ــام ف ــيني احلــدود الصــادر   القي ــرار تع ــذ ق في

يتعلــق باملنطقــة  جلنــة احلــدود، مــع مراعــاة التزامــات الطــرفني فيمــا   عــن
  األمنية املؤقتة؛

ــوية        ــوة وتسـ ــتخدام القـ ــن اسـ ــاع عـ ــرفني إىل االمتنـ ــا الطـ دعـ
  ما بالوسائل السلمية؛خالفا

ــة     ــية املنوطــ ــؤولية الرئيســ ــى املســ ــد علــ ــل   أكــ ــالطرفني حلــ بــ
احلــدود وخالفامــا األخــرى، وأعــرب عــن اســتعداده لتأييــد        مســألة

  التزامات الطرفني؛

أشاد بالعمليات املتواصلة اليت تضـطلع ـا بعثـة األمـم املتحـدة        
أمهيــة أن يــوفّر يف إثيوبيــا وإريتريــا ودعمهــا دعمــا كــامالً، وشــدد علــى  

الطرفان للبعثـة سـبل الوصـول واملسـاعدة والـدعم واحلمايـة الـيت تلزمهـا         
مـن أجــل تنفيــذ واليتـها، ورحــب بــاجلهود املسـتمرة الــيت يبــذهلا األمــني    

  العام من أجل تعيني ممثل خاص يف أقرب وقت ممكن.
    

  بيساو -احلالة يف غينيا  - ١٢
    

ــس       ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال ــن  بي األم

  ٢٠٠٤  يونيه حزيران/ ١٨املعقودة يف  ٤٩٩٢

ــة    ــودة يف ٤٩٩٢يف اجللسـ ــه  ١٨، املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤

. وأشــار )١(بيســاو -العــام عــن التطــورات املســتجدة يف غينيــا 
األمني العام يف تقريره إىل التقدم الكبري احملرز صـوب اسـتعادة   

__________ 

  )١(  S/2004/456 ١٢٣٣، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.(  

ــا  ا ــتوري يف غينيــ ــام الدســ ــراء   -لنظــ ــوء إجــ ــاو، يف ضــ بيســ
انتخابات تشريعية نزيهة وتأسيس مجعية شعبية وطنية جديـدة  
وتشــكيل حكومــة جديــدة، وكــذلك انتخــاب رئــيس ونائــب  
ــا. وبفضــل حتقــق هــذه اإلجنــازات     رئــيس حمكمــة العــدل العلي
ونقل السلطة من الس االنتقايل الـوطين إىل اجلمعيـة املنتخبـة    

يثاً، اكتملت املرحلة األوىل من الفتـرة االنتقاليـة الـيت كـان     حد
اجليش واحلكومة قد اتفقا عليها يف ميثاق انتقال سياسي وقِّـع  

، يف أعقــــــــاب االنقــــــــالب ٢٠٠٣أيلول/ســــــــبتمرب  ٢٨يف 
العســــكري. ورحــــب باألولويــــات اجلديــــدة الــــيت وضــــعتها 



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 498/1582 
 

ــودة إ     ــة الع ــة؛ وكفال ــد املصــاحلة الوطني ــة، أي توطي ىل احلكوم
ــوق      ــرام حق ــانون واحت ــز حكــم الق النظــام الدســتوري، وتعزي

ــات مســـتقرة    ــان؛ وإقامـــة عالقـ ــع البلـــدان اـــاورة    اإلنسـ مـ
والشركاء الدوليني، وإنشاء القـدرات املؤسسـية الضـرورية يف    

ــال ــعة    جمــ ــفافة اخلاضــ ــة الشــ ــليم، واإلدارة املاليــ ــم الســ احلكــ
. االقتصـــادية - للمســـاءلة، وحتســـني الظـــروف االجتماعيـــة   

وأشــار أيضــاً إىل املســامهة اهلامــة ملكتــب األمــم املتحــدة لــدعم  
بيســاو يف محايــة حقــوق اإلنســان يف   -بنــاء الســالم يف غينيــا  

بيسـاو، ويف احلــوار السياسـي البنـاء الــدائر حاليـاً بــني      -غينيـا  
احلكومة واجلمعية والشركاء الدوليني. ورحب بالتقـدم احملـرز   

حلاق وإعـادة اإلدمـاج. غـري أنـه     يف برنامج التسريح وإعادة اإل
أعرب عن خمـاوف مـن احلالـة االقتصـادية الصـعبة، وأشـار إىل       
العجـــز احلاصـــل يف صـــندوق اإلدارة االقتصـــادية يف حـــاالت  

بيســاو املتعــدد املــاحنني، األمــر الــذي حــال   - الطــوارئ لغينيــا
دون تسديد مجيع الرواتب املتأخرة بالكامـل. وخلـص إىل أنـه    

دم احملــرز فــإن عمليــة التحــول الــدميقراطي يف  بــالرغم مــن التقــ
تزال هشة، وأن دعم اتمع الدويل ال يـزال   بيساو ال -غينيا 

  فائق األمهية.

ــا      ــل غيني ــس ممث ــا ال بيســاو إىل املشــاركة يف   -ودع
. ويف )٢(املناقشة. مث أدىل الرئيس (الفلـبني) ببيـان باسـم الـس    

  :مجلة ما أورده الس يف البيان أنه

أعــرب عــن ارتياحــه للتقــدم الــذي أحرزتــه الســلطات الوطنيــة   
ألحكـــام امليثـــاق االنتقـــايل   حنـــو اســـتعادة النظـــام الدســـتوري، وفقـــاً     

  الزمين؛  وجدوله

ــدة الــيت شــكلت يف       شــجع مجيــع األطــراف، واحلكومــة اجلدي
، على االلتزام بـإخالص بأحكـام امليثـاق االنتقـايل     ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٢

__________ 

  )٢(  S/PRST/2004/20.  

املصـاحلة الوطنيـة وتوطيـدها وكفالـة االسـتعادة الكاملـة       من أجل حتقيـق  
  للنظام الدستوري؛

أعرب، مع ذلك، عن قلقه إزاء هشاشـة عمليـة إرسـاء دعـائم       
ة إىل املشــاكل يبيســاو، الــيت تعــزى بصــورة رئيســ  - الدميقراطيــة فيغينيــا
يف ذلـــــك  اجلـــــذور الـــــيت يواجههـــــا البلـــــد، مبـــــا  اهليكليـــــة العميقـــــة

وهياكلــها، فضــال عــن األزمــة االقتصــادية      مؤسســات الدولــة  ضــعف
  ؛واالجتماعية املستحكمة

أعـــرب كـــذلك عـــن قلقـــه إزاء احلاجـــة إىل حتســـني أوضـــاع    
الرواتـب املتـأخرة، األمـر الـذي ال يـزال ميثـل        العسكريني، وخباصـة دفـع  

  عامال من العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل زعزعة االستقرار؛

مـؤمتر مائـدة مسـتديرة، واعتــرب     أكـد األمهيـة الـيت يوليهـا لعقـد       
بيسـاو   -ذلك أمـرا بـالغ األمهيـة يف تلبيـة بعـض أكثـر احتياجـات غينيـا         

  إحلاحا.
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين/ ٢املعقـــــــــــودة يف  ٥٠٦٩

  ٢٠٠٤  نوفمرب

ــة    ــودة يف ٥٠٦٩يف اجللسـ ــاين/  ٢، املعقـ ــرين الثـ  تشـ

بيسـاو.   -عـوة إىل ممثـل غينيـا    ، وجـه الـس د  ٢٠٠٤نوفمرب 
ــم الــس      ــان باس ــات املتحــدة) ببي ــرئيس (الوالي . )٣(مث أدىل ال

  أورده الس يف البيان أنه:  مجلة ما  ويف

ــا       ــا شــهدته غيني ــق إزاء م ــق عمي بيســاو مــن   -أعــرب عــن قل
ــل  ــد     تطــورات أدت إىل مقت ــوات املســلحة وقائ ــة أركــان الق ــيس هيئ رئ
  ؛٢٠٠٤أكتوبر  تشرين األول/ ٦شعبة املوارد البشرية، يف 

يف تســـوية اخلالفـــات أدان بأشـــد العبـــارات اســـتخدام القـــوة    
  رفع املظامل؛  أو

تشـرين   ١٠أحاط علماً بتوقيع مـذكرة التفـاهم يف بيسـاو، يف      
  ، وإنشاء جلنة لرصد تنفيذها؛٢٠٠٤األول/أكتوبر 

__________ 

  )٣(  S/PRST/2004/41.  
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حــث كافــة األطــراف السياســية علــى مواصــلة العمــل، حبســن    
طات الوطنيــة إلمتــام تنفيــذ ميثــاق االنتقــال السياســي قبــل نيــة، مــع الســل

  ؛٢٠٠٥  أبريل إجراء االنتخابات الرئاسية حبلول نيسان/

شدد على ضرورة اختاذ اتمـع الـدويل لتـدابري عاجلـة ـدف        
التغلـــب علـــى األزمـــة احلاليـــة،      بيســـاو يف  -مســـاعدة حكومـــةغينيا   

حلفـاظ علـى االسـتقرار    ا سيما لتعزيز قدرة السلطات الشـرعية علـى   وال
ــول ســليمة للتحــديات األسا   ــد حل ســية األشــد إحلاحــا  السياســي وحتدي

  البلد؛    يف

كــرر نــداءه للمجتمــع الــدويل مــن أجــل إبقــاء ثقتــه يف عمليــة    
وفــاء بالتزاماتــه بالتنميــة يف   بيســاو وال - التوطيــد الــدميقراطي يف غينيــا  

  البلد.  ذلك
  

األمـن  ) الذي اختذه جملس ٢٠٠٤( ١٥٨٠القرار   

 كـانون األول/  ٢٢املعقـودة يف   ٥١٥٧يف جلسته 

  ٢٠٠٤ديسمرب 

كــــــــانون  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥١٥٧يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر   ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

. )٤(بيسـاو  -األمني العام بشأن التطـورات املسـتجدة يف غينيـا    
بيسـاو   -والحظ األمـني العـام يف تقريـره، أن احلالـة يف غينيـا      

بب التمـــرد العســـكري الـــذي وقـــع يف    ازدادت تعقيـــداً بســـ 
تشرين األول/أكتوبر وتزعمتـه جمموعـة مـن الضـباط بـدافع       ٦

من املظـامل بشـأن املرتبـات وسـوء األحـوال املعيشـية والفسـاد        
داخل املؤسسة العسـكرية. وأصـر أولئـك املسـؤولون علـى أن      

السياسـي الـراهن،   التمرد ليس انقالباً يهدف إىل تغيري الوضـع  
غري أم استصدروا من السلطات الحقاً موافقتـها علـى تعـيني    
مرشحهم رئيسـاً جديـداً لألركـان. ورداً علـى ذلـك، أعربـت       
جهات فاعلة كثرية، سياسية ومن اتمـع املـدين، عـن ختوفهـا     
الشديد من ظاهرة اإلفالت من العقاب إثر التـزام احلكومـة يف   

__________ 

  )٤(  S/2004/969.  

تـها مـع اجلـيش باحتمـال إعـالن عفـو       مذكرة التفاهم اليت أبرم
عــام عــن مجيــع املتــورطني يف التــدخالت العســكرية منــذ عــام   

ــاظم وازداد     ١٩٨٠ ــتحفظ شــك متع ــاؤل امل . وحــل حمــل التف
ــأن اجلــيش ميثــل العقبــة األكــرب علــى طريــق تثبيــت     االعتقــاد ب
ــة االقتصــادية     ــام احلال ــة والســالم. وأكــد األمــني الع الدميقراطي

ــة احلر ــة اإلنســانية أصــبحت    واالجتماعي ــأن احلال ــاد ب جــة، وأف
مثــار قلــق يف أعقــاب التمــرد. وأشــار أيضــاً إىل احلاجــة امللحــة 
ــى املخــاطر املتصــلة       ــوات الشــرطة والقضــاء عل إىل إصــالح ق
باأللغــام. وباإلضــافة إىل ذلــك، أوصــى بتنقــيح واليــة املكتــب  
ــز قــدرات أصــحاب     ــة تعزي ــدة وأمهي لكــي تراعــي املهــام اجلدي

الوطنيني. ومن شأن الوالية املنقحة أن تـدمج أنشـطة   املصلحة 
التنميــة والســالم واألمــن ــدف حتديــد اســتراتيجية متماســكة  
ــب واألجــل املتوســط      ــاء الســالم يف كــل مــن األجــل القري لبن
واألجل الطويل. ومن شأا أيضا أن تسـهم يف بنـاء القـدرات    

ين الصـغرية علـى الصـعيد    املؤسسية؛ ويف منع انتشـار األسـلحة  
 الــوطين واإلقليمــي، وكــذلك يف إصــالح املؤسســة العســكرية.

وأوصى األمني العـام بإنشـاء صـندوق خـاص لتسـهيل ختطـيط       
  وتنفيذها.  عملية إصالح املؤسسة العسكرية

وجـــه الـــرئيس (اجلزائـــر) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع   
، طُــرح بعــد ذلــك للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع دون   )٥(قــرار

)، الــذي قــرر مبوجبــه ٢٠٠٤( ١٥٨٠رار مناقشــة بوصــفه القــ
  الس مجلة أمور منها:

  قرر متديد والية املكتب ملدة عام واحد؛  

قرر أيضاً تنقيح والية املكتب؛ وأهاب باجلمعية الوطنيـة لغينيـا     
بيســـاو، عنـــد تناوهلـــا مســـألة العفـــو العـــام علـــى كـــل املتـــورطني يف   -

ئ العـدل ومكافحـة   ، أن تراعـي مبـاد  ١٩٨٠التدخالت العسـكرية منـذ   
  اإلفالت من العقاب؛
__________ 

  )٥(  S/2004/986.  
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حث بقوة احلكومة وكذلك السـلطات العسـكرية واألطـراف      
املعنية األخرى على االتفـاق علـى خطـة وطنيـة إلصـالح قطـاع األمـن،        
وال سيما إصـالح املؤسسـة العسـكرية؛ وناشـد اتمـع الـدويل مواصـلة        

جاــا املباشــرة بيســاو مــن أجــل تلبيــة احتيا -تقــدمي املســاعدة إىل غينيــا 
  والتصدي لتحدياا اهليكلية.

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥  مارس آذار/ ٣١املعقودة يف  ٥١٥٧

آذار/مـــــارس  ٣١، املعقـــــودة يف ٥١٥٧يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

ــا  ــتجدة يف غينيـ ــورات املسـ ــأن التطـ ــاو - بشـ ــار )٦(بيسـ . وأشـ
ــد حتســن بشــكل ملحــوظ      ــره إىل أن البل ــام يف تقري األمــني الع
ــات      ــار إىل أن االنتخابـ ــديات. وأشـ ــواتر التحـ ــن تـ ــالرغم مـ بـ
الرئاسية املقبلة ستضع خامتـة رمسيـة لفتـرة االنتقـال الـيت بـدأها       
امليثــاق االنتقــايل السياســي والــيت تــؤذن باالســتعادة الكاملــة       

ة أن جتري االسـتعدادات هلـا   للنظام الدستوري يف البلد، شريط
وتـــدار بالشـــكل الصـــحيح. وأشـــار أيضـــاً إىل بدايـــة الـــدورة  
ــة     ــظ أن احلالــ ــة. والحــ ــعبية الوطنيــ ــة الشــ ــدة للجمعيــ اجلديــ

بيسـاو قـد حتسـنت حتسـناً طفيفـاً لكـن        -االقتصادية يف غينيـا  
احلكومة ظلت عاجزة علـى سـداد مجيـع متـأخرات الرواتـب.      

أن املســـؤولية الرئيســية عـــن  والحــظ أيضـــاً أنــه بـــالرغم مــن    
ــالح    ــرتاع وإصـــ ــي وإدارة الـــ ــال السياســـ ــتكمال االنتقـــ اســـ
 املؤسسات وإعادة إطالق اقتصاد البلد، تقـع علـى عـاتق غينيـا    

بيساو، حكومة وشعبا، إال أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن      -
ــه. وشــدد       ــذي يقدم ــدعم ال ــه وســخائه يف ال ــى يقظت يظــل عل

عتمـاد اسـتراتيجية مترابطـة لبنـاء     األمني العام على احلاجة إىل ا
ــات الفاعلـــة. واســـتناداً إىل       ــني مجيـــع اجلهـ ــالم يف مـــا بـ السـ
ــدة    ــم املتحــ ــة األمــ ــا بعثــ ــلت إليهــ ــيت توصــ ــتنتاجات الــ االســ

__________ 

  )٦(  S/2005/174.  

ــات الـــــيت أُوفـــــدت إىل      ــتعراض املتعـــــدد االختصاصـــ   لالســـ

ــا  ــاو يف  -غينيــــ ــن  بيســــ ــرة مــــ ــباط/ ١٧إىل  ١٢الفتــــ  شــــ

ــر ــب، يف  ٢٠٠٥ فرباي ــأن يركــز املكت ــه  ، أوصــى ب  إطــار واليت
املنقحـــة، علـــى تشـــجيع احلـــوار السياســـي؛ وإقامـــة عالقـــات  
مســـتقرة بـــني املـــدنيني واملؤسســـة العســـكرية؛ وتعزيـــز تنفيـــذ 
ــروع       ــري املشـ ــار غـ ــع االجتـ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــل األمـ ــامج عمـ برنـ
ــه     ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــلحة اخلفيفـ ــغرية واألسـ ــلحة الصـ باألسـ

ــتراتيجية   ــهوض باسـ ــه، والنـ ــاء عليـ ــه والقضـ ــاملة  ومكافحتـ شـ
ومتكاملة لألمم املتحـدة يف جمـال بنـاء السـالم. وأوصـى أيضـاً       

  .)٦(مبواءمة قدراته لتلبية االحتياجات يف إطار واليته املنقحة

بيسـاو. مث أدىل   - ووجه الس دعـوة إىل ممثـل غينيـا     
. ويف مجلـة مـا أورده   )٧(الرئيس (الربازيل) ببيـان باسـم الـس   

  الس يف البيان أنه:

ـــراز بعــــض التقـــــــدم يف بعــــض اــــاالت يف   سل     ـــــــم بإحـــــــ
  بيساو، مبا يف ذلك يف العملية االنتخابية؛ -غينيا 

أدان بقوة مجيع حماوالت إثارة العنف وعرقلـة اجلهـود اجلاريـة      
ــة     ــة االجتماعي الــيت ترمــي إىل إحــالل الســالم واالســتقرار وحتقيــق التنمي

ــا   ــه املتنـ ــن قلقـ ــرب عـ ــادية؛ وأعـ ــية  واالقتصـ ــورات السياسـ مي إزاء التطـ
حـــــزب التجديـــــد ”بيســـــاو، وخباصـــــة قـــــرار  -األخـــــرية يف غينيـــــا 

  باختيار الرئيس السابق كومبا ياال مرشحه للرئاسة؛“ االجتماعي

ــالغ قلقــه     إزاء حقيقــة أن اجلهــود الســلمية  أعــرب أيضــاً عــن ب
تسفر بعد عن حتقيق فوائد اجتماعية واقتصادية كافية للسـكان ميكـن    مل
  تثين عن استخدام القوة؛ أن

 أكـــــد وجـــــود حاجـــــة ماســــــة لتـــــوفري الـــــدعم الــــــدويل       
  االنتخابية؛  للعملية

__________ 

  )٧(  S/PRST/2005/14.  
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بيسـاو أن تتعـاون مـع     -ناشد شركاء التنميـة الـدوليني لغينيـا      
برحت تبـذل كـل مـا يف وسـعها لتنفيـذ       بيساو، اليت ما -حكومة غينيا 

  ميثاق االنتقال السياسي؛  

ختـذها رئـيس األركـان خبصـوص     رحب بالتدابري األوليـة الـيت ا    
  إصالح القوات املسلحة؛  

شجع الشمول التام جلميع الفصائل وجتديد االلتـزام باملصـاحلة     
ــة     ــلطات املدنيـ ــاءة بـــني السـ ــات بنـ ــة عالقـ ــلحة، وإقامـ يف القـــوات املسـ

ــرب مؤسســة خاضــعة      ىوالعســكرية علــ  ــوات املســلحة تعت أســاس أن الق
اً دور املكتـب يف تشـجيع ودعـم    للسلطات املدنية املنتخبـة. وأكّـد جمـدد   

  اجلهود الوطنية الرامية إىل إصالح قطاع األمن.
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥  أغسطس آب/ ١٩املعقودة يف  ٥٢٤٨

ــة    ــودة يف ٥٢٤٨يف اجللسـ ــطس  ١٩، املعقـ آب/أغسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

ــورات  ــأن التطـ ــا بشـ ــتجدة يف غينيـ ــاو -املسـ ــار )٨(بيسـ . وأشـ
األمــني العــام يف تقريــره إىل املنــاخ الــذي ســادته التحزبــات يف  

بيســاو تســتعد إلجــراءات االنتخابــات   -وقــت كانــت غينيــا  
الرئاســــية. وأشــــار أيضــــاً إىل ديــــد الــــرئيس الســــابق يــــاال  
باالســـتيالء علـــى الســـلطة بـــالقوة إذا منـــع مـــن املشـــاركة يف  

، وذلك على الرغم من أن أحكام امليثاق االنتقـايل  االنتخابات
حتظر مشاركته يف األنشطة السياسية ملدة مخس سـنوات. بيـد   
ــيم     ــة تقيـ ــه بعثـ ــادت بـ ــاً أفـ ــا ملـ ــام الحـــظ، وفقـ أن األمـــني العـ
االحتياجات االنتخابية اليت كان قـد أوفـدها، تـوافر األوضـاع     

ــة األوىل    ــراء اجلولــ ــة التقنيــــة إلجــ مــــن الالزمــــة مــــن الناحيــ
ــوترات يف       ــراً الســتمرار حــدة الت ــه نظ ــاد بأن ــات. وأف االنتخاب

بيسـاو   -البلد، فقد قرر تعـيني مبعـوث خـاص لـه لـدى غينيـا       
لتسهيل إجراء انتخابات سـلمية تتسـم باملصـداقية، واملسـاعدة     

__________ 

  )٨(  S/2005/380.  

ــة      ــب بعمليـ ــاح. ورحـ ــة بنجـ ــة االنتقاليـ ــال العمليـ ــى إكمـ علـ
العســكرية  املصــاحلة داخــل القــوات املســلحة، وتأكيــد القيــادة 

جمدداً خضوعها للسلطة املدنية. ويف تطورات أخـرى، أعـرب   
أيضاً عن قلقه من ازدياد عصابات اجلرمية املنظمـة. وأشـار إىل   

ليـــة حلقـــوق اإلنســـان والتحســـن زيـــادة الـــوعي باملعـــايري الدو
يتعلق بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية. وشـدد علـى احلاجـة        ما يف

ع األمن. وباإلضافة إىل ذلـك،  إىل إصالح اإلدارة العامة وقطا
اقترحــت بعثــة تقصــي احلقــائق بشــأن األســلحة الصــغرية الــيت   

بيساو مشروعاً إلنشـاء جلنـة وطنيـة معنيـة      -أوفدت إىل غينيا 
ــامج جلمــع األســلحة الصــغرية     ــذ برن باألســلحة الصــغرية وتنفي

  بيساو.  وتدمريها يف مدينة

ــا      ــل غيني ــس ممث ــا ال يف  بيســاو إىل املشــاركة  -ودع
. ويف )٩(املناقشة. مث أدىل الرئيس (اليابـان) ببيـان باسـم الـس    

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ــالطعن الــذي قدمــه أمــام حمكمــة       أحــاط جملــس األمــن علمــاً ب
العـدل العليــا أحــد املتنافســني ويشــجع بقـوة كــل األطــراف علــى الوفــاء   

  بالتزاماا وقبول احلكم النهائي للمحكمة؛

ــن شــأا أن         ــة أعمــال م ــام بأي ــى اإلحجــام عــن القي حثهــا عل
  تعــــرض للخطــــر اجلهــــود الراميــــة إىل إحــــالل الســــلم واالســــتقرار يف 

  بيساو؛ -غينيا 

أكد أمهية مسـاعيهم الدبلوماسـية الـيت أتـت يف حينـها ورمـت         
  إىل تشجيع احلوار الوطين واحترام سيادة القانون؛

قتصــادي واالجتمــاعي رحــب بــالقرار الــذي اختــذه الــس اال   
، بتمديد والية الفريق االستشـاري املخصـص   ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٦يف 

ــا  ــره املقبــل،       -لغيني ــدم، يف تقري ــام إىل أن يق ــا األمــني الع بيســاو؛ ودع
السـالم   توصيات بشأن استكمال والية مكتب األمم املتحدة لدعم بنـاء 

__________ 

  )٩(  S/PRST/2005/39.  
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ــا  ــالم واال   -يف غينيـ ــان السـ ــد أركـ ــاو ودوره يف توطيـ ــتقرار يف بيسـ سـ
  بيساو، فيما بعد الفترة االنتقالية. -  غينيا

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 تشـــــــــــــرين األول/ ١٩املعقـــــــــــــودة يف  ٥٧٦٢

  ٢٠٠٧  أكتوبر

تشــــــــرين  ١٩، املعقــــــــودة يف ٥٧٦٢يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

. )١٠(بيسـاو  -سـتجدة يف غينيـا   األمني العـام عـن التطـورات امل   
وأعرب األمني العام يف تقريره عن قلقه مـن اسـتمرار الشـقاق    
ــى الســلطة فيمــا بــني األحــزاب السياســية، ومــن     ــازع عل والتن

بيساو نقطة عبور للمخدرات غري املشـروعة   -استخدام غينيا 
القادمــة مــن أمريكــا الالتينيــة واملتجهــة إىل أوروبــا. ودعــا إىل   

ظفني احلكــوميني الــذين حيققــون يف أنشــطة االجتــار  محايــة املــو
بيساو، ورحب باملشروع املشترك بـني   -باملخدرات يف غينيا 

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين 
باملخدرات واجلرمية ومكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء السـالم    

صـــل إىل بيســـاو، ورحـــب بـــاجلهود املبذولـــة للتو -يف غينيـــا 
ــتجابة مجاعيــة ومتكاملــة هلــذه املســألة. وأبلــغ أيضــاً عــن        اس
خماوف منظمات اتمع املدين مما تعتـربه ضـغوطا متـارس علـى     
حريــة الصــحافة وحريــة التعــبري فيمــا يتصــل بتقاريرهــا عــن        
االجتار باملخدرات، وهو مـا مثـل انعكاسـاً يف االجتـاه اإلجيـايب      

الـيت مل يــذكر فيهـا اســم    السـائد يف السـنوات الــثالث السـابقة   
بيســاو ضــمن البلــدان الــيت لــديها ســجل متواضــع يف    -غينيــا 

وشــدد علــى أن هــذه التحــديات إن   احتــرام حريــة الصــحافة.
يتصد هلا، فإن اإلجنازات اهلامة الـيت حتققـت صـوب تـدعيم      مل

ــن أن      ــد ميكـ ــد يف البلـ ــتوري الوليـ ــدميقراطي والدسـ ــام الـ النظـ
حلالـة االقتصـادية واملاليـة ظلـت،     تتعرض للخطر. والحـظ أن ا 

__________ 

  )١٠(  S/2007/576.  

على هشاشتها، مستقرة ألن احلكومة اجلديـدة مل تـتمكن مـن    
سداد مجيع املرتبـات املتـأخرة الـيت خلفتـها احلكومـة السـابقة،       
مــا أدى إىل سلســلة مــن اإلضــرابات نفــذها عمــال البلــديات.  

بيساو طلب إدراج بلـده   -وأفاد أيضا بأن رئيس وزراء غينيا 
  .)١١(عمال جلنة بناء السالمعلى جدول أ

بيسـاو. مث أدىل   -ووجه الس دعـوة إىل ممثـل غينيـا      
ــس   ــان باســم ال ــا) ببي ــرئيس (غان ــا أورده  )١٢(ال ــة م . ويف مجل

  الس يف البيان أنه:

أعاد تأكيد دعمه للجهـود املتواصـلة مـن أجـل توطيـد السـالم         
  بيساو؛ -يف غينيا 

له االجتــار باملخــدرات الحــظ ببــالغ القلــق اخلطــر الــذي يشــك   
امـــة الـــيت حتققـــت   يقـــوض املكاســـب اهل   والبشـــر، والـــذي ميكـــن أن  

  وشفاف؛  يتعلق بسيادة القانون وإقامة حكم دميقراطي  ما  يف

أهاب باحلكومة أن تتخذ تدابري متضافرة تكفـل سـالمة وأمـن      
  املوظفني العاملني يف مكافحة هذه األنشطة؛

ل غـرب أفريقيـا الـدعوة    رحب بقرار اجلماعة االقتصـادية لـدو    
إىل عقــد مــؤمتر إقليمــي يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام بشــأن مكافحــة  

  االجتار باملخدرات؛

دعا إىل النظر على حنو عاجـل يف الطريقـة الـيت ميكـن ملنظومـة        
بيسـاو يف   -األمم املتحـدة أن حتسـن ـا الـدعم الـذي تقدمـه إىل غينيـا        

  نظمة على الصعيد الدويل؛مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية امل

أقر بوجه خاص بالدور اهلـام الـذي يضـطلع بـه مكتـب األمـم         
  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

__________ 

نـة بنـاء السـالم، انظـر     لالطالع على مزيد مـن املعلومـات عـن جل     )١١(  
  الفصل اخلامس.

  )١٢(  S/PRST/2007/38.  
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رحــب باملبــادرة الــيت تــدعو إىل عقــد مــؤمتر دويل يف لشــبونة،     
ــا  ــار باملخــــدرات يف غينيــ ــأن االجتــ ــانون األول/ - بشــ ــاو، يف كــ  بيســ

  ؛٢٠٠٧  ديسمرب

ــه إزاء ه     ــن قلق ــة يف   أعــرب ع ــة إرســاء الدميقراطي شاشــة عملي
  بيساو، وكذلك إزاء استمرار األزمة االقتصادية واالجتماعية؛ -غينيا 

ــررة يف       ــات التشــريعية املق ــدعوة إىل إجــراء االنتخاب رحــب بال
  ؛٢٠٠٨عام 

ــا        ــة غينيــ ــني حكومــ ــوار بــ ــن احلــ ــب بتحســ ــاو  -رحــ بيســ
لتزاماـا  ومؤسسات بريتون وودز وحث احلكومة علـى مواصـلة تنفيـذ ا   

  يف جماالت املسؤولية املالية، وإصالح قطاع العدل واحلكم الرشيد؛

بيســـاو علـــى الوفـــاء بتعهـــدها إزاء  -شـــجع ســـلطات غينيـــا   
  إصالح قطاع األمن؛

بيسـاو عنصـران    -أعاد تأكيد أن السالم واالستقرار يف غينيـا    
ــة،      ــا دون اإلقليميـ ــرب أفريقيـ ــة غـ ــن يف منطقـ ــالم واألمـ ــيان للسـ أساسـ

ــي،       ور ــن االحتــاد األفريق ــا كــل م ــه حالي ــذي يضــطلع ب ــدور ال حــب بال
واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وجمموعــة البلــدان الناطقـــة   

  بيساو. -باللغة الربتغالية، يف عملية بناء السالم يف غينيا 

  

  

    

  احلالة يف كوت ديفوار - ١٣
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   

  ٢٠٠٤شباط/فرباير   ٤املعقودة يف  ٤٩٠٩ته يف جلس

ــع الق     ــام م ــني الع ــة   أشــار األم ــن بعث ــره ع ــق، يف تقري ل
 كــانون الثـــاين/  ٦وار املـــؤرخ املتحــدة يف كـــوت ديفــ   األمــم 

، إىل املأزق السياسي الطويـل األمـد يف كـوت    )١(٢٠٠٤ يناير
ديفوار، الذي كان ميكن أن يتجه حنـو األسـوأ بسـبب احملاولـة     

ا الوطنيـون الشـباب وعناصـر مـن القـوات املسـلحة       اليت قام ـ 
الوطنية لكـوت ديفـوار لعبـور خـط وقـف إطـالق النـار وشـن         
هجمــات علـــى القـــوات اجلديــدة. ورحـــب باملبـــادرات الـــيت   
اختذها الرئيس لوران غبـاغبو، ورئـيس الـوزراء، سـيدو ديـارا،      
لالجتمــاع بــالقوات اجلديــدة، وبعــودة القــوات اجلديــدة إىل      

مة املصاحلة الوطنية. ويف حني أكد األمني العـام  صفوف حكو
أن تلـــك التطـــورات اإلجيابيـــة أعطـــت زمخـــاً جديـــداً لعمليـــة  
ــى ضــرورة معاجلــة القضــايا الرئيســية       ــد شــدد عل الســالم، فق

__________ 

  )١(  S/2004/3 ١٥١٤، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.(  

ــة     ــة عــدم انتكــاس عملي ــة لكفال ــة وراء األزمــة اإليفواري الكامن
يف  السالم. وإذا ما أحرزت األطـراف اإليفواريـة تقـدماً كافيـاً    

، وهو تـاريخ انتـهاء   ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٤هذا الصدد حبلول 
ديفـوار وبعثـة اجلماعـة     واليات بعثـة األمـم املتحـدة يف كـوت    

ــا يف كــوت ديفــوار والقــوات     االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
الفرنسية، فقد أوصى األمني العـام بـأن ينظـر الـس يف اإلذن     

عة لألمـم املتحـدة   بنشر عملية حفظ سالم متعددة اجلوانب تاب
من أجل دعم عملية السالم يف كوت ديفـوار. وسـوف تضـم    

ــه      ــة حفــظ الســالم هــذه عنصــراً عســكرياً قوام  ٦ ٢٤٠عملي
ضـابط أركــان،   ١٢٠مراقـب عســكري و   ٢٠٠فـرداً، منــهم  

وعنصراً مدنياً يتألف من عناصر معززة يف جمال نـزع السـالح   
قـوق اإلنسـان،   والتسريح وإعادة اإلدمـاج، واالنتخابـات، وح  

ــية والشــرطة       ــالم، والشــؤون املدنيــة، والعناصــر السياس واإلع
املدنية والقضائية. ويف ذلـك الصـدد، شـدد األمـني العـام علـى       
أنه يف حال موافقة الـس علـى توصـيته بإنشـاء عمليـة حفـظ       

ديفوار، فيجـب أن يكفـل    سالم تابعة لألمم املتحدة يف كوت




