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 .٢٠/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة  
ــة األخـــــرى    ــسائل التنظيميـــ ــال واملـــ ــدول األعمـــ ــرار جـــ إقـــ

)PBC/2/GNB/2( 
قالت إهنـا إذا مل تـسمع اعتراضـا سـتعترب أن            : الرئيسة - ١

 يف إطار البنـد املعنـون تـشكيلة         اللجنة تود عقد جلسات علنية    
 . بيساو-غينيا 
 .وقد تقرر ذلك - ٢

 إقرار جدول األعمال
 .جدول األعمالمت إقرار  - ٣

  بيساو‐إضافة أعضاء إىل تشكيلة غينيا 
ــة  : الرئيـــسة - ٤ ــة التنظيميـ ــارت إىل أن رئـــيس اللجنـ أشـ

 بيـساو يف    -التابعة للجنة بناء السالم أحال إىل تـشكيلة غينيـا           
 قائمـة بالـدول   ٢٠٠٨ينـاير  / الثـاين كـانون  ١٤لة مؤرخـة    رسا

ــة األخــرى الــيت    ــة والدولي ــة ودون اإلقليمي واملنظمــات اإلقليمي
وذكـرت أهنـا تلقـت مـن مجيـع          . ميكن أن تنـضم إىل التـشكيلة      

هذه الدول واملنظمات تأكيدات لرغبتـها يف االنـضمام، وهلـذا           
ور جلـسات   فإهنا تعترب أن األعضاء يوافقون على دعوهتـا حلـض         

 .التشكيلة
 . وقد تقرر ذلك - ٥
قالت إن رئيس اللجنـة التنظيميـة قـد أبلغهـا           : الرئيسة - ٦

فيمــا بعــد حبــاالت أخــرى مت فيهــا اإلعــراب عــن الرغبــة يف        
 بيــساو، وخاصــة مــن بوركينــا -االنــضمام إىل تــشكيلة غينيــا 

ــوقفهم       ــشكيلة أن حيــددوا م ــضاء الت ــي ألع ــذا ينبغ فاصــو، وهل
سألة وإحالـة توصـية رمسيـة إىل اللجنـة التنظيميـة            بشأن هذه املـ   

 .بإضافة مشتركني آخرين

اقتـرح أن تقـوم تـشكيلة       ): مـصر  (السيد عبد العزيـز    - ٧
ــا  ــا فاصــو إىل قائمــة املــشتركني    -غيني  بيــساو بإضــافة بوركين

 . اإلضافيني املقترحني دون انتظار املوافقة عليها
إن وفـده حيبـذ     قـال   ):  بيـساو  -غينيا   (السيد كابرال  - ٨

املوافقة علـى قائمـة املـشتركني الـيت وردت مـن رئـيس اللجنـة                
ــا عــضو        ــيت هــي حالي ــا فاصــو ال ــع إضــافة بوركين ــة م التنظيمي

 .مبجلس األمن وترأس اللجنة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
قالت إهنـا سـتعترب أن أعـضاء تـشكيلة غينيـا            : الرئيسة - ٩
للجنــة التنظيميــة بــدعوة  بيــساو يــودون التقــدم بتوصــية إىل ا-

الـــدول الـــواردة أمساؤهـــا بقائمـــة املـــشتركني اإلضـــافيني الـــيت  
اقترحتها الرئيسة مع إضافة بوركينا فاصـو إليهـا إىل االشـتراك            

 .يف جلسات التشكيلة
 .وقد تقرر ذلك - ١٠

  بيساو-بناء السالم يف غينيا 
 خطة العمل اإلرشادية

الم هو مهمـة صـعبة      أشارت إىل أن بناء الس    : الرئيسة - ١١
جيـــب أن تتـــصدى يف وقـــت واحـــد ملـــسائل مثـــل االســـتقرار  
الـــــسياسي واألمـــــن وبنـــــاء قـــــدرات املؤســـــسات والتنميـــــة 

 بيـساو   -وذكرت أنه لكي تستطيع تشكيلة غينيا       . االقتصادية
النهوض بالوالية الـيت قررهـا جملـس األمـن ينبغـي هلـا أن حتـدد                 

وأضــافت أن .  هبــاأولويــات املهــام الــيت يــتعني عليهــا النــهوض 
هذه األولويات ينبغي أن تعكس رغبات واحتياجات حكومـة         

 بيساو وشـعبها حـىت تـصبح ملكيـة البلـد املتلقـي مبـدأ                -غينيا  
 .إرشاديا

واقترحـــت أن تـــسري التـــشكيلة القطريـــة يف مـــسارين  - ١٢
جيمعان بني اسـتراتيجية طويلـة األجـل لبنـاء الـسالم ومـشاريع              

. ا مباشـرا يف احليـاة اليوميـة للـسكان         ذات أثر سريع حتقق تأثري    
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وقالــت إن هنــج املــسارين يتفــق والتوصــيات الــيت أبلغهــا وزيــر  
 بيــساو إىل جلنـــة بنــاء الــسالم نيابــة عـــن     -الــدفاع يف غينيــا   

حكومته خالل مؤمتر بالفيديو عقد مؤخرا مبناسبة إضـافة هـذا           
 .البلد إىل جدول أعمال جلنة بناء السالم

 بيـــساو، شـــأهنا شـــأن -ة غينيـــا وذكـــرت أن تـــشكيل - ١٣
تــشكيلة بورونــدي وتــشكيلة ســرياليون، ينبغــي أن تثبــت أهنــا   
ــشركاء اآلخــرين        ــة إىل جهــود ال ــى أن تــضيف قيم ــادرة عل ق
وجهود املـاحنني، ال جمـرد أن تـصبح جهـة فاعلـة أخـرى تعقِّـد                 

وبناء على ذلـك يقـوم مكتـب دعـم بنـاء            . الوضع على الطبيعة  
ــة مــسح   ــا بعملي ــسالم حالي ــة    ال ــها هــو وضــع قائم  الغــرض من

وستكون قائمـة اجلـرد الـيت       . باألنشطة اليت تتم بالفعل يف البلد     
تنتــهي إليهــا هــذه العمليــة أداة ختطــيط هامــة بالنــسبة لتــشكيلة  

وبعد ذلك ينبغي أن تركز اجلهـود أيـضا علـى           .  بيساو -غينيا  
ــاحنني غــري       ــديني وامل ــاحنني التقلي ــوارد، والعمــل مــع امل ــة امل تعبئ

 .قليديني ومع مؤسسات بريتون وودزالت
وقالــت إن التــشكيلة القطريــة ينبغــي هلــا، اســتنادا إىل    - ١٤

ورقة املعلومات املقرر إعدادها بعـد الزيـارة امليدانيـة املزمـع أن             
 بيـساو، وإىل املعلومـات املقدمـة        -تقوم هبـا الرئيـسة إىل غينيـا         

ــيعية اخلاصـــ   ــة ويف مناقـــشاهتا املواضـ ة يف مـــن الـــسلطات احملليـ
نيويورك، أن تصوغ املـشورة الـيت تتقـدم هبـا إىل جملـس األمـن                
مع مراعاة رغبة اجمللس يف أن تبدأ جهود بنـاء الـسالم بالنـسبة              

 يومـا مـن تـاريخ وضـع البنـد ألول            ٩٠ بيـساو خـالل      -لغينيا  
ــة       ــسالم، أي بنهايـ ــاء الـ ــة بنـ ــال جلنـ ــدول أعمـ ــى جـ ــرة علـ مـ

ــارس/آذار ــي أن . ٢٠٠٨ مــ ــسه ينبغــ ــوم ويف الوقــــت نفــ  تقــ
التشكيلة القطرية بإعداد اسـتراتيجية متكاملـة لبنـاء الـسالم يف            

ــا  ــة    -غيني ــستكملة بنهاي ــى أن تكــون م ــساو عل ــار بي ــايو /أي م
، ينبغي أن تنتقل التشكيلة     ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانويف  . ٢٠٠٨

ــك        ــذ تل ــرز يف تنفي ــدم احمل ــيم التق ــبل تقي ــة إىل حبــث س القطري
 .االستراتيجية املتكاملة

قــال إن وفــده يؤيــد هنــج ): جامايكــا ( وولــفالــسيد - ١٥
وذكــر أنــه . املــسارين املقتــرح والتــشديد علــى القيمــة املــضافة 

ينبغـــي احلـــرص علـــى اإلبقـــاء علـــى دور كـــل مـــن التـــشكيلة  
وشـدد علـى    . القطرية واللجنة التنفيذية يف عمليـة بنـاء الـسالم         

ــصدي      ــه يف الت ــسريع وأعــرب عــن أمل ــر ال ــة مــشاريع األث أمهي
ملاضية املتعلقة بصرف املوارد اخلاصة هبـذه املـشاريع         للشواغل ا 

 .يف الوقت املناسب
وأشار إىل ضرورة حتديد أولويات العمل على أسـاس          - ١٦

 بيساو وشـعبها، وأعـرب      -احتياجات ورغبات حكومة غينيا     
عن عـدم ارتيـاح وفـده للتـاريخ احملـدد كموعـد هنـائي إلعـداد                 

 .املشورة اليت تقدم إىل جملس األمن
قال إن تأكيد الرئيسة    ): لكسمربغ (السيد هوشايت  - ١٧

على العمل يف الوقت املناسب تأكيد سليم ويتفق مـع الرسـالة            
ويف نفس االجتاه، ذكـر     .  بيساو -اليت أبلغها وزير دفاع غينيا      

أن وفده يؤيد استخدام مشاريع األثر السريع كوسيلة إلظهـار         
ــا زال هــشا    ــسالم يف وضــع م ــد ال ن خــربات وأضــاف أ. فوائ

املاضي املتراكمة من هذه املـشاريع يف عمليـات حفـظ الـسالم          
ينبغــي اســتغالهلا لــضمان عــدم تكــرار أيــة نتــائج غــري مرغــوب 

وبعبـــارة أخـــرى ينبغـــي النظـــر إىل هـــذه . فيهـــا مـــن أي نـــوع
املشاريع كجزء من عملية التنمية املـستمرة الـيت تـسعى عمليـة             

 .بناء السالم إىل إجيادها
قــال إنــه مت يف املعتكــف   ): اليابــان (اكاســوالــسيد ت - ١٨

الناجح الذي عقدته جلنة بناء الـسالم يف عطلـة هنايـة األسـبوع          
 حتديد الـسياسات    ٢٠٠٨يناير  / الثاين كانون ٢٠ و   ١٩يومي  

املــشتركة وااللتزامــات واألهــداف الــيت ينبغــي أن تــنعكس يف   
 . بيساو-عمل تشكيلة غينيا 

و لديـه توقعـات عاليـة     بيـسا -وذكـر أن شـعب غينيـا     - ١٩
مــن جلنــة بنــاء الــسالم، وهلــذا جيــب أن تقــوم اللجنــة بتحقيــق    

علـى  . نتائج سريعة ملموسة تبدأ بزيارة الرئيسة إىل ذلك البلد        
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أنه أضاف أن طبيعة جلنـة بنـاء الـسالم وصـندوق بنـاء الـسالم                 
وواليتيهما ينبغي أال تغيبـا عـن األذهـان، كمـا ينبغـي أن تظـل          

م جهــودا واقعيــة وأن تعطــى األولويــة فيهــا  جهــود بنــاء الــسال
 .لرغبات حكومات البلدان املتأثرة وشعوهبا

 بيــساو علــى متلــك -وذكــر أنــه ينبغــي تــشجيع غينيــا  - ٢٠
عملية بناء السالم وحتمل املـسؤولية األوىل عنـها وعلـى إنـشاء             

وأضاف أنـه ينبغـي     . مراكز اتصال لالتصال بلجنة بناء السالم     
ار خربات املاضي يف بورونـدي وسـرياليون        أن تؤخذ يف االعتب   

واحتماالت وجود ماحنني غري تقليديني، مثـل مـصرف التنميـة           
األفريقي وجلنة البلدان الناطقة بالربتغالية، واللجنـة األوروبيـة،         
ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة واسـتغالل             

 . إمكانياهتا
 خــربة املاضــي قــال إن): مــصر(الــسيد عبــد العزيــز   - ٢١

ينبغـــــي يف الواقـــــع أن تـــــشكل أنـــــشطة اللجنـــــة التنظيميـــــة  
ــة ــده يوافـــق علـــى هنـــج   . والتـــشكيالت القطريـ ــر أن وفـ وذكـ

املـــسارين الـــذي اقترحتـــه الرئيـــسة ويتطلـــع إىل نتـــائج عمليـــة 
احلصر اليت يقوم هبـا مكتـب دعـم بنـاء الـسالم كأسـاس مفيـد                 

 .املوارد الالزمةلوضع استراتيجية متكاملة لبناء السالم وتعبئة 
ــة املقبلــة الــيت     - ٢٢ وأضــاف أن وفــده يؤيــد الزيــارة امليداني

 -ستقوم هبا الرئيسة، وأعـرب عـن ثقتـه يف أن حكومـة غينيـا                
بيساو سوف تقدم تفاصيل كتابيـة عـن أولوياهتـا علـى حنـو مـا        
فعلت حكومتا بوروندي وسرياليون حـني قـدمت كـل منـهما            

وذكــر أنــه  .  اخلاصــة ببلــدها أولوياهتــا إىل التــشكيلة القطريــة  
 بيـساو لـدى   -ينبغي ، مؤسسيا، أن يقوم املمثل الـدائم لغينيـا     

ــة    األمـــم املتحـــدة بـــدور رئيـــسي يف ضـــمان إعـــراب احلكومـ
 .والسلطات األخرى عن وجهة نظر متسقة

وقال إن وفده علـى وعـي تـام بـأن مكتـب دعـم بنـاء                  - ٢٣
. ماليـة للـسفر   السالم هو اجلهة الوحيدة اليت لـديها اعتمـادات          

وذكر أن عـدم تـوافر املـوارد يـؤثر بوجـه خـاص علـى رؤسـاء                  

التشكيالت القطريـة؛ وأضـاف أنـه قـد يلـزم االتـصال يف هـذا                
 . الشأن باللجنة اخلامسة يف دورهتا الثانية والستني املستأنفة

قالت إهنا تـود أن تكـرر أن زيارهتـا القادمـة            : الرئيسة - ٢٤
تغـين بـأي حـال مـن األحـوال      ستكون زيـارة اسـتطالعية ولـن       

 بيـساو وممثليهـا يف نيويـورك بـإبالغ          -عن قيام سلطات غينيـا      
 .االحتياجات بشكل مباشر

ــاو - ٢٥ ــا (الـــسيد سـ ــزام  ): غينيـ قـــال إن وفـــده يقـــدر التـ
ــة يف    ــدم و التنميـ ــتقرار والتقـ ــدها بتـــشجيع االسـ ــسة وبلـ الرئيـ

ــا    ــا ويف غيني ــا عموم ــى وجــه اخلــصوص   -أفريقي ــساو عل .  بي
ــا    وذكــر ــرى غيني ــتمىن أن ي ــده ي ــق   - أن بل ــى طري ــساو عل  بي

وأضـاف  . التنمية وأن خترج مـن األزمـة الـيت جتـد نفـسها فيهـا              
أن جهودها يف املاضي عانت من انعدام الدعم الدويل، ولكـن           
جلنــة بنــاء الــسالم أمامهــا فرصــة فريــدة لتحــسني الوضــع علــى  

سة الطبيعة على أساس إرشادات جملس األمن واقتراحات الرئي       
 .وخربة املاضي يف بوروندي وسرياليون

ــا   - ٢٦ ــساو نفــسها جيــب أن متتلــك   -وأضــاف أن غيني  بي
ــسالم   ــاء ال ــة بن ــدعم     . عملي ــدمي ال ــي تق ــك ينبغ ــى ذل ــاء عل وبن

املؤســسي لــضمان أن تكــون الــسلطات الوطنيــة وممثليهــا يف      
نيويورك قادرين على وضع وتقدمي مقترحات متسقة ومنـسقة         

 عـن أمـل وفـده يف أن تـسهم الزيـارة             وأعرب. من أجل العمل  
ــن         ــتقدم م ــيت س ــة ال ــسة والورق ــا الرئي ــتقوم هب ــيت س ــة ال امليداني

 بيــساو يف ســرعة وضــع اســتراتيجية متكاملــة -حكومــة غينيــا 
 .لبناء السالم

أشــار إىل أن بلــد الرئيــسة ): غانــا (الــسيد كريــستيان - ٢٧
ل وبلده هو قد سبق هلما العمـل مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدو               

غرب أفريقيا وجمموعة البلدان الناطقة باللغـة الربتغاليـة واألمـم         
املتحدة وغريها من أعضاء اجملتمع الدويل إلنشاء فريـق اتـصال           

وقـال إن جملـس األمـن قـد أحـال احلالـة             .  بيساو -بشأن غينيا   
يف ذلك البلد إىل جلنة بناء الـسالم وأعطاهـا واليـة مرنـة تتـرك              
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ناء السالم لتقاسـم وجهـات نظرهـا،        الباب مفتوحا أمام جلنة ب    
 .وخاصة بعد حتديد أولويات العمل، مع السلطات الوطنية

وقال إن هذا النهج البنـاء مـن شـأنه أن يعـزز التعـاون                - ٢٨
بني جملس األمن وجلنة بنـاء الـسالم علـى حنـو يـسهم يف جنـاح                 
التشكيلة القطرية احلالية وحيقق فوائد بالنسبة للبلدان األخـرى         
اليت متـر بظـروف مـا بعـد الـصراع والـيت ترغـب يف أن توضـع                   

 .على جدول أعمال جلنة بناء السالم
 بيساو قد اختـذت إجـراءات       -وقال إن حكومة غينيا      - ٢٩

لإلعداد لالنتخابات التشريعية والسعي إىل املـصاحلة واسـتعادة         
وأضـاف  . مصداقيتها، وخاصة مبكافحة االجتـار يف املخـدرات       

ــا   ــاء   -أن استــشارة ســكان غيني ــة بن  بيــساو فيمــا يتعلــق بعملي
ل الــسالم يــساعد علــى تــدعيم االســتقرار الــسياسي مــن خــال  

وذكـر، أخـريا، أن     . مشاريع األثر السريع وغريها من الوسائل     
وفده يود أن يقترح إبالغ جملس السالم واألمن التابع لالحتـاد           
األفريقــــي بتــــدابري بنــــاء الــــسالم املقترحــــة، يف ضــــوء إطــــار 
السياسات الذي وضعه فيمـا يتعلـق  بـالتعمري والتنميـة والـذي              

 الـصراع بالتـصدي إىل      يسعى إىل منع البلدان من االنزالق إىل      
 .أسبابه اجلذرية وتعزيز السلم والتنمية املستدامني

قال إن وفده يود أن يؤكـد       ): أنغوال (السيد أنطونيو  - ٣٠
ــه الرئيــسة ألنــه يأخــذ يف     دعمــه لنــهج املــسارين الــذي اقترحت
االعتبــار ظــروف البلــد اخلاصــة وضــرورة جتنــب إضــافة جهــة   

. دة حاليــا علــى الطبيعــة  فاعلــة أو أكثــر إىل اجلهــات املوجــو   
وذكر أن وفده يوافق على ما ذكره ممثل جامايكا عن حكمـة            

وقـال إن   . حتديد موعد هنائي لتقدمي املـشورة إىل جملـس األمـن          
 بيساو ينبغـي أن تكـون       -االحتياجات اليت أعربت عنها غينيا      

 .مقدمة على ما عداها
 أشـارت إىل  ): اجلماعة األوروبية  (السيدة ستيغليتش  - ٣١

 بيـــساو مشلـــت -أن االحتـــاد األورويب قـــام بأنـــشطة يف غينيـــا 
تقدمي املساعدة يف إصـالح قطـاع األمـن ويف مكافحـة االجتـار              

باملخدرات ويف املبادرات التدريبية، ويف جهـود نـزع الـسالح           
وقالت إنه سيعمل يف تعاون وثيـق       . والتسريح وإعادة اإلدماج  

ــاء الــسالم مــن أجــل حتقيــق تناســق    ــة بن  اجلهــود علــى  مــع جلن
وأضــافت أن وفــدها يؤيــد النتــائج الــيت خلــص إليهــا  . الطبيعــة

املعتكف الذي نظمته جلنـة بنـاء الـسالم مـؤخرا والنـهج الـذي               
اقترحته الرئيسة، وأنـه يتطلـع إىل مسـاع نتـائج الزيـارة امليدانيـة               

  بيساو-املقبلة اليت ستقوم هبا الرئيسة إىل غينيا 
قالـت  ): االحتاد األفريقـي   (ناالسيدة راتسيفاندريهاما  - ٣٢

ــا       ــسة لغيني ــارة الرئي ــراح اخلــاص بزي ــد االقت ــا تؤي ــساو -إهن  بي
ووافقــت علــى أنــه ينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يوجــه كــل        

وذكـرت  . اهتمامه إىل االحتياجات العاجلة لشعب ذلك البلد      
أن االحتاد األفريقي علـى اسـتعداد للعمـل يف تعـاون وثيـق مـع                

أنه يعطي أولوية عاليـة للمـسؤولية املـشتركة     جلنة بناء السالم و   
وأضافت يف هـذا  . عن صيانة السلم واألمن يف القارة األفريقية      

الصدد أنه قد يكون من املفيد استخدام الوثيقـة اإلطاريـة الـيت              
أعدها االحتاد األفريقـي بـشأن الـتعمري والتنميـة يف ظـروف مـا               

رت أيـضا   وأشـا .  بيـساو  -بعد الصراع يف عمل تشكيلة غينيا       
إىل أن االحتــاد األفريقــي قــد أنــشأ جلنــة وزاريــة بــشأن الــتعمري  
والتنمية يف ظروف ما بعد الصراع ستتوىل قيادة تنفيذ أنـشطة           
ــتعمري يف    ــادة الـ ــاء الـــسالم وإعـ ــة ببنـ االحتـــاد األفريقـــي املتعلقـ

 .ظروف ما بعد الصراع بوجه عام
ــالغريو  - ٣٣ ــسيد س ــال (ال ــه ): الربتغ  أشــار إىل أن حكومت

 بيساو علـى جـدول أعمـال جلنـة          -أيدت بنشاط إدراج غينيا     
بنــاء الــسالم ووجــه االنتبــاه إىل بــرامج التعــاون املــستمرة الــيت   

وذكـر أنـه ينبغـي للرئيـسة        .  بيساو -تقوم هبا الربتغال يف غينيا      
أثناء زيارهتا إىل ذلك البلـد أن تنـاقش مـع الـسلطات املختـصة               

ء السالم أن تـسهم علـى أفـضل         الكيفية اليت ميكن هبا للجنة بنا     
وأضاف أهنا تـستطيع    . وجه يف اجلهود الوطنية والدولية احلالية     

عندئــذ تقــدمي توصــيات مفيــدة لزيــادة التنــسيق بــني أصــحاب   
وذكـر أنـه ينبغـي للجنـة بنـاء          . املصلحة الذين يتعلق هبـم األمـر      



PBC/2/GNB/SR.1
 

6 08-21237 
 

السالم أن حتقق التنسيق بني أولوياهتا وأولويات حكومة غينيـا          
 لــضمان النجــاح اجلمــاعي لعملياهتــا وجتنــب ازدواج  بيــساو-

ــد هنــج املــسارين    . اجلهــود وأضــاف أن وفــده يؤيــد كــل التأيي
الذي أخذت بـه الرئيـسة وأنـه يتطلـع إىل االسـتماع إىل نتـائج                

 .زيارهتا بعد عودهتا
وجـه االهتمـام    ): إسبانيا (السيد دي باالسيو إسبانيا    - ٣٤

 بيـساو والـيت     - بلده مع غينيـا      إىل أنشطة التعاون اليت يقوم هبا     
تــستهدف تنميــة اجلهــود الثنائيــة واملتعــددة األطــراف املبذولــة   
ملكافحــة الفقــر وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف ذلــك       

وشدد على أن حكومته تعلق أمهية خاصة على املـسائل          . البلد
ــاء الــسالم  وأضــاف أهنــا هلــذا الــسبب  . اإلنــسانية يف ســياق بن

 بيـساو يف  -مناقشة هذه املسائل مـع حكومـة غينيـا      تتطلع إىل   
 .املستقبل

اقترحــت ): الــسلفادور (الــسيدة غــاالردو هرينانــديز - ٣٥
ــا     ــدائم لغينيـ ــل الـ ــسة واملمثـ ــوم الرئيـ ــدمي  -أن تقـ ــساو بتقـ  بيـ

 -املعلومات ذات الصلة عن أنشطة جلنة بناء الـسالم يف غينيـا        
ستفادة وإىل بلـدان  بيساو إىل الفريق العامل املعين بالـدروس املـ    

 .منظمة الدول األمريكية
قالت إهنا  ): صندوق النقد الدويل   (السيدة ماكوليف  - ٣٦

 بيـساو حيتـاج إىل بـذل        -توافق على أن بنـاء الـسالم يف غينيـا           
جهود منسقة من جانـب مجيـع شـركاء ذلـك البلـد التقليـديني               

وذكرت أن الصندوق مـن جانبـه قـد توصـل           . وغري التقليديني 
 بيـساو بـشأن املـساعدة       -ا إىل اتفاق مع سلطات غينيـا        مؤخر

، وهـي مـسألة     ٢٠٠٨الطارئة يف ظروف ما بعد الصراع لعام        
ــة    ــصندوق يف األســابيع القادم ــذي لل ــشها اجمللــس التنفي . سيناق

وأضافت أن الصندوق يثين على جلنة بناء السالم جلهودهـا يف           
 .املستقبل بيساو ويتطلع إىل زيادة التعاون معها يف -غينيا 
ــاين  - ٣٧ ــسيد أب ــاء    ): النيجــر (ال ــة بن ــي للجن ــه ينبغ ــال إن ق

ــت يف      ــيت متـ ــة الـ ــارب الناجحـ ــن التجـ ــستفيد مـ ــسالم أن تـ الـ

 -وذكر أن املشاكل املؤسسية يف غينيا       . بوروندي وسرياليون 
بيساو معروفة جيدا وتتصل بانعدام اهلياكل األساسـية وانعـدام    

يــسة مــن زيــارة ذلــك ورحــب مبــا قررتــه الرئ. الــسالم واألمــن
البلد وأعرب عن استعداد حكومته لتقدمي أيـة مـساعدة الزمـة            

وشدد، أخريا، على أنه ينبغي للجنـة أن تعمـل     . يف هذا الصدد  
يف تعــاون وثيــق مــع اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا 

 بيــساو فيمــا يتعلــق -واالحتــاد األفريقــي واملمثــل الــدائم لغينيــا 
 . بيساو-بأعماهلا يف غينيا 

 -قــال إن بلــده تربطــه بغينيــا ): غامبيــا (الــسيد جــارا - ٣٨
بيساو عالقة وثيقة ومثمـرة وأن حكومتـه فخـورة بأهنـا قامـت              
بــدور حيــوي يف اجلهــود الــيت بــذلت إلعــادة الــسلم واحلفــاظ   

وقــال إن إنــشاء تــشكيلة قطريــة خاصــة  . عليــه يف ذلــك البلــد 
ان اســتمرار  بيــساو خطــوة تلقــى الترحيــب حنــو ضــم -بغينيــا 

الـــسلم واألمـــن والتنميـــة يف ذلـــك البلـــد وأن حكومتـــه علـــى 
 .استعداد لتقدمي أية مساعدة الزمة يف هذا الصدد

رحب بالنـهج الـذي اختذتـه       ): السنغال (السيد سيك  - ٣٩
الرئيسة وشدد بوجه خاص علـى أمهيـة امللكيـة الوطنيـة وعلـى              

ا وافــق كمــ.  بيــساو-ضــرورة االتــصال باملمثــل الــدائم لغينيــا 
 -على أن من املهم حتديد املشاريع احلالية الـيت تنفـذ يف غينيـا               

وأضـاف أن هـذه     . بيساو من أجـل زيـادة فعاليـة عمـل اللجنـة           
 -اجلهود الزمة على وجه الـسرعة بـالنظر إىل احلالـة يف غينيـا               

 .بيساو
أعـرب عـن امتنانـه       ):  بيـساو  -غينيـا    (السيد كابرال  - ٤٠

م ملـا أعربـوا عنـه مـن التأييـد الواضـح             ألعضاء جلنـة بنـاء الـسال      
لبلده، مما يدل على أن جملس األمن كان علـى صـواب عنـدما              

ــا     ــة بغينيـ ــة خاصـ ــشكيلة قطريـ ــشأ تـ ــساو-أنـ ــر أن .  بيـ وذكـ
ــد تربطــه       ــل، وهــي بل ــواطين الربازي ــا مــن م ــسة، باعتباره الرئي

 بيــساو، مؤهلــة علــى -عالقــات تارخييــة ولغويــة قدميــة بغينيــا  
ــا    وجــه اخلــصوص لفهــم  ــيت تواجــه غيني ــشاكل امللحــة ال  - امل
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ــساو ــا   . بيـ ــة إىل غينيـ ــا القادمـ ــاف أن زيارهتـ ــساو، -وأضـ  بيـ
ستكون هلذا الـسبب فرصـة تلقـى الترحيـب ميكـن للجنـة بنـاء                
السالم أن تستغلها للوقوف على احلالة الراهنة وتقييم الكيفيـة          

وأضــاف أنــه ينبغــي هلــا يف  . الــيت ميكــن هبــا املــضي إىل األمــام  
 بيـساو  - نفسه أن تعمل على تعزيز التعـاون بـني غينيـا             الوقت

وأضــاف أن مــن . والبلــدان األخــرى خــارج جلنــة بنــاء الــسالم
املهـــم بالنـــسبة هلـــا أن تـــتكلم بوضـــوح وصـــراحة مـــع مجيـــع  
أصحاب املصلحة كجزء من تلك العملية، مبا يف ذلك أعـضاء    

 .اجملتمع املدين
ــعه لت    - ٤١ ــا يف وسـ ــل مـ ــذل كـ ــده يبـ ــر أن بلـ ــل وذكـ حمـ

ــة وأن النجــاح يف هــذا       ــة الوطني ــث امللكي ــن حي ــسؤولياته م م
اجملال سيعتمد أيضا علـى الـدعم الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة،               

ــسالم   ــاء ال ــة بن ــى أن   . وخاصــة جلن ــصدد عل وشــدد يف هــذا ال
اجلهود الدولية ينبغـي أن تكمـل األنـشطة الوطنيـة احلاليـة وأن              

األطـراف الـيت جيـري      تدعم األنشطة الثنائية واألنشطة املتعددة      
وذكــر أن اهلــدف النــهائي هلــذه اجلهــود هــو   . القيــام هبــا فعــال 

 بيـساو عـن طريـق اسـتعادة       -حتسني ظروف املعيـشة يف غينيـا        
وذكر، أخريا، أنه يرحـب     . السالم وحتقيق االستقرار السياسي   

باجلهود املبذولة إلدخال ُبعد جنـساين يف عمـل اللجنـة ووجـه             
لـده مـن جنـاح يف حتقيـق املـساواة بـني             االهتمام إىل مـا حققـه ب      

 .اجلنسني
رحبــت بكــل مــا ســبق اإلعــراب عنــه مــن    : الرئيــسة - ٤٢

 بيـساو   -تأييد لألعمال املتعلقـة بإنـشاء تـشكيلة قطريـة لغينيـا             
ــه مت التوصــل إىل تفــاهم مــشترك     وذكــرت أن مــن الواضــح أن

 .بشأن الكيفية اليت متضي هبا جلنة بناء السالم يف أعماهلا
  بيساو‐ غينيا زيارة
ذكـرت أهنـا سـتجري أثنـاء زيارهتـا القادمـة            : الرئيسة - ٤٣

 بيـساو مـشاورات مـع عـدد مـن الـوزراء ومـع رئـيس                 -لغينيا  
وأضــافت أهنــا تعتــزم أن جتتمــع أيــضا خــالل زيارهتــا  . الــوزراء

برئيس الربملان وأعضاء اهليئات الدبلوماسـية وممثلـي املنظمـات          
وقالـت إن هـذه     . جملتمع املـدين  والوكاالت الدولية ومنظمات ا   

الزيارة ستتيح على هذا النحـو فرصـة قيمـة لتقيـيم احلالـة علـى            
وذكرت أهنا تتطلع إىل تقدمي مـا تتوصـل إليـه           . الطبيعة مباشرة 

 .من نتائج إىل اللجنة عند عودهتا
 .٤٥/١١رفعت اجللسة يف الساعة  

 
 


