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  .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
  ألعمالإقرار جدول ا

  .أقر جدول األعمال  
   بيساو-احلالة يف غينيا 

 بيساو  -تقرير األمني العام عن التطورات يف غينيا          
وعـن أنــشطة مكتـب األمــم املتحـدة املتكامــل لبنــاء    

  ).S/2011/655(السالم يف ذلك البلد 
ــرئيس   ــة (ال  مــن ٣٧وفقــا للمــادة ): تكلــم باإلنكليزي

 - غينيـا أنغوال و  يالنظام الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو ممثل     
  .بيساو إىل االشتراك يف هذه اجللسة

ــالو،       ــا إمب باســم اجمللــس، أرحــب مبعــايل الــسيدة هيلين
مي يف ــــــامل اإلقليــــــــطيط والتكـــــــاد والتخــوزيــــرة االقتــــص

  .بيساو - غينيا
لـــداخلي املؤقـــت   ا مـــن النظـــام ٣٩ملـــادة امبوجـــب   

للمجلــس، أدعــو الــسيد جوزيــف موتابوبــا، املمثــل اخلــاص       
ــاء       ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــيس مكت ــام ورئ لألمــني الع

  . بيساو-السالم يف غينيا 
ــادة ومبوجـــب ا   ــام٣٩ملـ ــداخلي املؤقـــت  ا مـــن النظـ لـ

 الــسفرية ماريــا لــويزا ريــبريو فيــويت، ســعادة للمجلــس، أدعــو 
  . بيساو يف جلنة بناء السالم-بصفتها رئيسة تشكيلة غينيا 

ــدرج يف      ــد املـ ــره يف البنـ ــن اآلن نظـ ــدأ جملـــس األمـ يبـ
  .جدول أعماله

ــاه أعــــضاء اجمللــــس إىل الوثيقــــة     وأود أن أوجــــه انتبــ
S/2011/655     األمـني العـام عـن التطـورات       تقريـر   ، اليت تتـضمن

بيساو وعن أنشطة مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل           - يف غينيا 
  .لبناء السالم يف ذلك البلد

يف هــذه اجللــسة، يــستمع جملــس األمــن إىل إحــاطتني      
إعالميتني من الـسيد جوزيـف موتابوبـا والـسفرية ماريـا لـويزا              

  .ريبريو فيويت
  .وباأعطي الكلمة اآلن للسيد موتاب  
قـدم  يـشرفين أن أ   ): تكلم باإلنكليزية  (السيد موتابوبا   

تقرير لألمني العام عن أنـشطة مكتـب األمـم          أحدث  لمجلس  ل
 بيــــــساو - املتحــــــدة املتكامــــــل لبنــــــاء الــــــسالم يف غينيــــــا 

)S/2011/655 .(   اجمللـس   إلطالع   صة مناسبة وأعتقد أن هذه فر
ــى أ ــا  عل بيــساو واســتعراض احلالــة    - خــر التطــورات يف غيني

لجهود املستقبلية لتوطيـد  بالنسبة لالراهنة وأفضل مسار للعمل    
انتـهاء  خـري قبـل     ألالقاؤنـا   هـذا هـو     أن    مبـا  د،لـ االستقرار يف الب  
ــة   ــة احلالي ــسمرب مــن هــذا  /كــانون األوليف للمكتــب الوالي دي

السلطات الوطنية، مبساعدة الـشركاء الـدوليني،       تواصل  . العام
 ت املكاسـب اهلامـة  قـد وطـد   يف االجتـاه الـصحيح و     قيادة البلـد    

ــسياسية  ســفر عــن  أ  ممــا،الــيت حتققــت مــؤخرا  ــة ال حتــسني البيئ
ــة ــضروري   . واألمني ــه مــن ال ــز االســتمرار يف غــري أن هــذه تعزي
 عمليـة يف  املراحـل احلامسـة     مـن   نقترب تدرجييا     فيما املكاسب،
يـشرع البلـد    فيمـا   ، و ا قويـ  ا دوليـ  ادعمـ تتطلب  اليت  واإلصالح  

  .٢٠١٢يف عملية انتخابية حساسة يف عام 
دعـم اجلهـود    ومكتب األمم املتحدة املتكامل يواصـل         

مــن أجــل  بــصورة فعالــة  الوطنيــة لتنــسيق املــساعدة الدوليــة    
املدنيـة  راقبـة   مبـدأ امل   مبوجـب    مصداقية إصـالح القطـاع األمـين      

القيـام بعمـل كـبري      جـرى   يف هـذا الـسياق،      و. جـيش ل ل الكاملة
 فريقيـا أاجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب       خارطة طريق   لتفعيل  

ــة بالربتغاليــة     ــدان الناطق ــة البل ــسار الــسريع   ومجاع ــة بامل املتعلق
بعـد موافقـة األطـراف الثالثـة املعنيـة،          و. صالح قطاع األمن  إل

ة البلـدان    بيـساو واجلماعـة االقتـصادية ومجاعـ        -حكومة غينيا   
مــن الناطقــة بالربتغاليــة، علــى الوثيقــة علــى أعلــى املــستويات،  

املنتظــر أن توقــع األطــراف الثالثــة يف األســابيع املقبلــة علــى       
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ارطـة  تنفيـذ خ  احلاكمـة ل  طرائـق   البالتفصيل  تبني  مذكرة تفاهم   
  .على أرض الواقعالطريق 
جـــرى خـــالل املفاوضـــات بـــني األطـــراف الثالثـــة، و  
أصـر   مع مكتب األمم املتحدة املتكامل الـذي         مبانتظاالتشاور  

األحكـام القائمـة   سـياق  على أمهية صـياغة مـذكرة التفـاهم يف         
يف ذلــك تلــك   مبــا،ذات الــصلة بتنفيــذ إصــالح قطــاع األمــن  

ــائج ااملــستمدة مــن قــرارات جملــس األمــن و   ملــشاورات بــني نت
يف غـضون ذلـك،     و. بيساو - االحتاد األورويب وحكومة غينيا   

الناطقـة  يف مجاعة البلدان    إلشارة إىل أن الدول األعضاء      اجتدر  
  امليـداين  تنفيـذ يتعلـق بال    فيمـا  مـستمرة يف مـشاركتها    بالربتغالية  

يف الـيت تـسهم     الطريـق و  ارطـة   مـن خ  اليت متثل جزءا    لمشاريع  ل
  .بصفة عامةجهود إصالح قطاع األمن 

 يف صـــرف املـــساعدات املاليــــة   اتالتـــأخري ال تـــزال    
 مليـون   ٦٣  مبلغ الــ   يف ذلك   مبا الطريق،ارطة  يذ خ الدولية لتنف 

 االقتــصادية لــدول غــرب   ماعــةاجل هتعهــدت بــ الــذي دوالر 
خطـــة صـــندوق تفعيـــل أمـــام ، تـــشكل عائقـــا خطـــريا أفريقيـــا

. لعــــسكريني وأفــــراد األمــــنلتقاعــــد ا يــــة التقاعداتعاشــــامل
 دوالر ٢٠٠ ٠٠٠  بـــوســامهت حكومــة غينيــا بيــساو بالفعــل

مبلـغ إضـايف   تعهـدت بتقـدمي    ت التقاعديـة و   ندوق املعاشا يف ص 
مـسامهة احلكومـة    و. قبل هنايـة الـسنة     دوالر   ٣٠٠ ٠٠٠ قدره
املعاشـات  صـندوق   املسامهة الوحيدة اليت ُصرفت حلساب       يه

ــة  ــه  . حــىت اآلنالتقاعدي ــة  مــن غــري أن ــوارد الــضروري كفال امل
الـصندوق مـن دون مزيـد مـن التـأخري،           لتدشـني   املالية الالزمة   

لقيـادة العـسكرية    شـباب ا  جتديد  لسرعة  تاحة الفرصة   وذلك إل 
يف هذا الـسياق،    و. وتعزيز الرقابة املدنية على القوات املسلحة     

التشكيلة القطرية املخصصة التابعـة    أرحب باجلهود اليت بذلتها     
للتوعيـــة رفيـــع املـــستوى لعقـــد اجتمـــاع لجنـــة بنـــاء الـــسالم ل

صندوق املعاشـات   والتماس املوارد املالية الالزمة لتمويل خطة  
فيـه الكفايـة علـى احلاجـة          مبـا  وال أستطيع أن أؤكد   . التقاعدية

  .امللحة هلذه املسألة

يــسعدين اإلفــادة بــإحراز تقــدم كــبري وازاة ذلــك، مبــ و  
ــالح يف  ــساتإصـ ــشرطةمؤسـ ــة و.  الـ ــلفحـــص لنتيجـ دقيق الـ

مـن عمليـة    خـالل املرحلـة األوىل      من  ضباط الشرطة   لكفاءات  
ات الـــشرطة والتـــصديق علـــى مـــدى كفـــاءة مؤســـسفحـــص 

،  من مكتب األمم املتحدة املتكامـل   بدعمأهليتها واليت أُجنزت    
ــإن  ــشرطة مؤســسات ف ــة مــن  ســ اإصــالحهبعــد ال تكون خالي

ــراد امل ــروف األفـ ــسلوك  عـ ــان بـ ــهم اإلتيـ ــق بـــ   العنـ ضابط يليـ
ومركــز الــشرطة النمــوذجي األول يف بيــساو يعمــل  . الــشرطة

مـشورة ضـباط شـرطة       مـن ز  ويستفيد العاملون يف املركـ    . اآلن
ــم املتحــدة  ــر  األم ــشاركوهنم املق ــذين ي ــغ   .  ال ــن إمجــايل مبل وم

االعتماد الثاين الذي وافق صندوق بناء السالم علـى ختصيـصه           
سـيجري   ، مليـون دوالر   ١٦,٨ بيساو مؤخرا وقـدره      -لغينيا  

مركـزا إضـافيا مـن مراكـز         ١٢ماليني دوالر لبناء     ٣ختصيص  
د، األمر الـذي سيـسهم      ل أحناء الب  فخمتليف  الشرطة النموذجية   

بيــساو  - الــشرطة يف غينيــاخــدمات بــشكل كــبري يف حتــديث 
وإضفاء الطابع املؤسـسي علـى احتـرام سـيادة القـانون، للمـرة              

  .احلديثبيساو  - األوىل يف تاريخ غينيا
ــن   خبـــصوص    ــة اإلفـــالت مـ ــة ملكافحـ ــود املبذولـ اجلهـ

ــاب،  ــإن إحــراز ال العق ــدمف ــأخري   التق ــرهتن بالت ــشاء ات ي يف إن
 مرهـون أيـضا،    ه، ولكن  فحسب القانونقادرة إلنفاذ   وكاالت  

تحقيــق باحلاجــة االســتراتيجية أو االلتــزام بتزايــد األهــم، وهــو 
ســيادة بــسط يف ضي قــدما املــالــدفع باجتــاه تــوازن دقيــق بــني  

االسـتقرار  ويف الوقت نفسه عدم املخـاطرة باإلضـرار ب        القانون  
يف األعمــال اإلجيابيــة  بعــض زت وبينمــا أُجنــ . دلــاهلــش يف الب

يف اجلهــات الفاعلــة يف قطــاع العدالــة وخمتلــف تطــوير قــدرات 
بينـها،    فيمـا  املعلومـات تتمثل يف تبـادل     ممارسات جيدة   إرساء  
يـتم بعـد االنتـهاء مـن         مل نتائج إجيابيـة،  حتقيق  أدى إىل     ما وهو

والتحقيقــات املرتبطــة  ٢٠٠٩عــام القــضايا الــسياسية البــارزة ل
اليت حـدثت    التغيريات   ه ولئن كانت  ذلك، فإن وفضال عن   . هبا

اسـتبدال  مـا تـال ذلـك مـن         يف قيادة الشرطة القـضائية و     مؤخرا  
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اللتـزام الـذي قطعـه    ل ا نظراجديد قد ولدت زمخا املدعي العام 
فإهنـا تـسببت   عدم تسييس النظـام القـضائي،   باجلدد املسؤولون  

ىل جانــب حمالــة يف مزيــد مــن التــأخريات، وذلــك إ      الأيــضا
رفيعــة يف مناصــب شــاغلي يف التعــديالت الــيت جــرت مــؤخرا  

  .احلكومة والسلطة القضائية
ؤخرا سلــسلة مــاألحــزاب الــسياسية املعارضــة نظمــت   

إحراز تقــدم يف مطالبــة بــلل ةسـلمي عامــة احتجاجيــة مظـاهرات  
قــام مكتــب األمــم  يف هــذا الــصدد، و. ذاهتــاهــذه التحقيقــات 

هـــذه  تـــؤدي   اليف ضـــمان أ  دور هـــام املتحـــدة املتكامـــل بـــ  
التـوتر بـني اجلهـات الفاعلـة        أحـداث   زيد مـن    املىل  إاملظاهرات  

ونعتقـد أن   . بيـساو  - يف غينيـا  الرئيـسية   السياسية والعـسكرية    
فرص حتقيـق نتـائج إجيابيـة ملموسـة يف مكافحـة اإلفـالت مـن                

ــا   ــانون يف غينيـ ــيادة القـ ــد سـ ــاب وتوطيـ ــساو، دون  - العقـ بيـ
ستفيد مـــن ستـــ،  للخطـــريف البلـــد احلـــايلاالســـتقرار تعـــريض 

ــة   ــشاركة القوي ــة،  لامل ــدويل يف العملي ــع ال ــالمجتم ــك   مب يف ذل
 - شعر سلطات غينيـا   تجيب أن   و. تعزيز التنسيق بني الشركاء   

بيــساو واملعارضــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين والــسكان ككــل   
أحـداث  زيد مـن    حيتمل امل أن اجملتمع الدويل لن     باالطمئنان إىل   

 اجلـرائم   بـو مرتكلـن يقبـل أن يبقـى        رار يف البلـد، و    عدم االستق 
مـن العوامـل اهلامـة    سـيكون   و.  بال حماكمة  اخلطرية ضد الدولة  
 ونبيـــساو الـــدولي - ركاء غينيـــاأن يظـــل شـــيف حتقيـــق ذلـــك 

املنـصوص عليهـا    ملتزمني بـدفع عجلـة اإلصـالحات املؤسـسية          
 ١٩٤٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٧٦يف قــــــــراري جملــــــــس األمــــــــن 

ــا،)٢٠١٠( ــن و   يف ذ  مب ــك إصــالح قطــاع األم ــدل ــوار عق  ح
ــع سياســي،  ــانون واحتــرام    أســس ابنــاء م ــة وســيادة الق لعدال

  . حقوق اإلنسان
أن أعلن بأن املرحلة     فيما يتعلق باملؤمتر الوطين،يسرين     

 اليت تتكون من سلسلة من مثاين دورات للـدفاع          -التحضريية  
 بيـــساو يف - ملـــواطين غينيـــا والقطاعـــات األمنيـــة، ومـــؤمترين

ــا، و   ــا وأوروبـ ــشتات يف أفريقيـ ــا  ١٢الـ ــؤمترا إقليميـ ــد - مـ  قـ

ــشرين األول   ــة شــهر ت ــوبر املاضــي بعقــد  /اختتمــت يف هناي أكت
وجيري حاليا حتليل معمق وصـياغة لنتـائج        . جلسات يف بيساو  

 . املراحل التحضريية للعملية، بتوجيه من اللجنة املنظمة

ن  كـانو  ١٨ و   ١٥من املقرر عقد املـؤمتر الـوطين بـني            
سوف نـستمر يف مـساعدة الـسلطات الوطنيـة          . ديسمرب/األول

يف تطــوير آليــات املتابعــة، املقــرر وضــعها يف أعقــاب احلــدث،  
مــن أجــل ضــمان االســتمرارية يف جهــود املــصاحلة عــن طريــق  

ــوطين   ــؤمتر ال ــة امل ــاء علــى عملي ــضا   . البن واهلــدف مــن ذلــك أي
ح ضمان إجراء عملية حوار شامل مفتوح يف وجه مجيع شـرائ          

ــان،      اجملتمــع، ال ــة يف الربمل ســيما أحــزاب املعارضــة غــري املمثل
 .ومراعاة املساواة بني اجلنسني يف هذه العملية الواعدة جدا

كمــا واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء         
تقـــدمي الـــدعم لعمليـــة املراجعـــة    بيـــساو،-الـــسالم يف غينيـــا 

ة يف سلــسلة وتتــألف املرحلــة األوىل مــن املــساعد . الدســتورية
مـــن اجلهـــود الراميـــة إىل ضـــمان أن يكـــون املـــسؤولون عـــن   
مراجعــة الدســتور يف حالــة متكنــهم مــن القيــام بــذلك بطريقــة   

تبعـا لـذلك، أنـشأت      . تتوفر فيها املعلومات على نطـاق واسـع       
اللجنة الربملانيـة املعنيـة مبراجعـة الدسـتور جلنـة صـياغة وعينـت               

يف مـوازاة   . عم املكتب أعضائها، الذين سيعتمد عملهم على د     
الـتقين واملـايل للجهـود       ذلك، سوف يقدم املكتب أيضا الدعم     

الــيت ســيجري بــذهلا علــى مــستوى القواعــد الــشعبية يف مجيــع   
أحنــاء البلــد هبــدف نــشر العمــل الــذي جيــري االضــطالع بــه،    
ــى     ــشعبية علـ ــة الـ ــعة واملوافقـ ــة الواسـ ــة الوطنيـ ــمان امللكيـ وضـ

دم املكتـب أيـضا املـشورة       سوف يق . مشروع الدستور اجلديد  
ــة      ــى عمليـ ــمان أن تبقـ ــساعدة يف ضـ ــة للمـ ــسلطات الوطنيـ للـ

سـيما يف ضـوء االنتخابـات        املراجعة الدستورية غري حزبية، ال    
 .٢٠١٢التشريعية املقبلة، املقرر عقدها يف عام 

ال يـزال االجتــار غــري املـشروع يف املخــدرات واجلرميــة     
رار اهلـش الـذي متتعـت    املنظمة يشكالن هتديدا مستمرا لالستق    
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، وميكن أن يلحقـا     ١٨ بيساو على مدى األشهر الـ       - به غينيا 
ــا    ــضرر باإلصــالحات الكــربى، مب ــاع    ال ــك إصــالح قط يف ذل

تواصــــل جمموعــــة متنوعــــة مــــن العوامــــل الداخليــــة . األمــــن
واخلارجية السياسية والتقنيـة، عرقلـة املكافحـة الفعالـة لالجتـار            

 عـالوة علـى ذلـك، يزيـد عـدم           . بيـساو  - باملخدرات يف غينيا  
وجــود بيانــات موثوقــة بــشأن الكميــات احلقيقيــة للمخــدرات  
اليت متر عرب األراضي الوطنية، من صعوبة معاجلـة هـذه املـسألة        

وقـد نـوقش هـذا اجلانـب خـالل زيـارة            . مع السلطات الوطنية  
ــساو يف     ــدوتوف إىل بيـ ــام فيـ ــني العـ ــل األمـ ــشرين ٢٧وكيـ  تـ

 . أكتوبر/األول

دة املساعدة الدولية والتزام الشركاء حتمـيني       تبقى زيا   
ــار       ــة االجتـ ــضل يف مكافحـ ــائج أفـ ــرى نتـ ــد أن نـ ــا نريـ إذا كنـ

وينبغـــي أن تتواصـــل . باملخـــدرات واجلرميـــة املنظمـــة يف البلـــد
املبادرات الرامية إىل تضافر جهود بلدان منشأ وعبور ووجهـة          

سيساهم أيـضا   . املخدرات، وتترجم إىل تعاون عملي ملموس     
يف ذلـك مبـادرة سـاحل        ير وتعزيز املبادرات اإلقليمية، مبـا     تطو

ــا يف بيـــساو يف    ــا، الـــيت اجتمعـــت جلنـــة برناجمهـ غـــرب أفريقيـ
ــشرين األول ٢٧ ــدرات    /ت ــاء الق ــوبر، إىل حــد كــبري يف بن أكت

 . بيساو وبلدان املنطقة دون اإلقليمية- الوطنية يف غينيا

لقد حاولـت اليـوم وصـف هـذه املرحلـة احلرجـة الـيت                 
ــة        ــتقرار وهتيئ ــة إىل توطيــد االس ــها، جبهودنــا الرامي ــرب من نقت

مـن املطلـوب    .  بيساو - لتنمية طويلة األجل يف غينيا     الظروف
على حنو متزايد دعم دويل منـسق قـوي لعمليـة اإلصـالح، إىل       

يف هـذا الـسياق،      .جانب املساندة السياسية للسلطات املنتخبة    
 لنظـام صـندوق     أود أن أؤكد مـرة أخـرى علـى البعـد الـشامل            

املعاشــات التقاعديــة والتقــدم الــذي ميكــن أن يتيحــه ولــو قــدر 
سـيكون لتـشغيله الـسريع تـأثري لـيس فقـط            . يسري من التمويـل   

على اجلهود املبذولة للنهوض بإصالح القطـاع األمـين، ولكـن           
أيضا على جهودنا اجلماعية لتحقيق االستقرار، خـصوصا وأن         

 .٢٠١٢يف العام البلد يستعد النتخابات تشريعية 

أشــكر الــسيد موتابوبــا ): تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس  
 . على إحاطته اإلعالمية

 . أعطي الكلمة اآلن للسيدة فيويت  

يسرين أن أقـدم    ): تكلمت باإلنكليزية  (السيدة فيويت   
 بيـساو  -للمجلس بصفيت رئيسة تشكيلة غينيا     إحاطة إعالمية 

ــاء الـــــسالم  ــة بنـــ ــة للجنـــ ــا وأود أن .التابعـــ  أرحـــــب ترحيبـــ
ــارا ــص  حـ ــوزيرة االقتـ ـــاد والتخطــبـ ــي  ــ ــل اإلقليمـ يط والتكامـ
  .بيساو، معايل السيدة ماريا هيلينا نسوليين إمبلو - لغينيا

ــام، الـــسيد      ــا أشـــكر املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـ كمـ
جوزيف موتابوبا، على إحاطتـه وعلـى عملـه كـرئيس ملكتـب             

ــاء الـــسالم يف غين   ــدة املتكامـــل لبنـ ــم املتحـ ــا األمـ ــساو-يـ  . بيـ
وأرحـــب بالـــسفري امساعيـــل غاســـبار مـــارتيرت، املمثـــل الـــدائم  

 .ألنغوال ورئيس جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية

، )S/PV.6569انظــر (منــذ إحــاطيت األخــرية للمجلــس   
ــارة  ــة زيـــ ــاســـــنحت يل الفرصـــ بيـــــساو يف مطلـــــع  -  غينيـــ

خالل زياريت، شاهدت عالمات واضحة علـى       . سبتمرب/أيلول
التقــدم، مــن حيــث االســتقرار والنمــو االقتــصادي علــى حــد    

ــا  حيــث. ســواء  بيــساو جهــودا كــبرية  - بــذلت حكومــة غيني
. لتنفيــذ األولويــات الرئيــسية لبنــاء الــسالم يف األشــهر األخــرية

ال حتـسني االقتـصاد الكلـي،       أفضت اإلجنازات امللموسة يف جمـ     
واالنضباط املايل وتطـوير البنيـة التحتيـة، إىل حلقـة قويـة هامـة               

 .رغم البيئة االقتصادية العاملية الصعبة

أما على الصعيد السياسي، فقـد سـعدت مبالحظـة أن             
ــشار  ــر   . االســتقرار آخــذ يف االنت ــة هــي األكث فاحلكومــة احلالي

والحظــت أيــضا، . ١٩٩٧اســتقرارا واألطــول أمــدا منــذ عــام 
ــا   ــاورين مـ ــم املتحـ ــأن معظـ ــع ذلـــك، بـ ــرون إىل  مـ ــوا ينظـ زالـ

التنفيــذ  يــزال يعتــرب ال يف هــذا الــسياق،. االســتقرار بأنــه هــش
واحـدا مـن أهـم األولويـات،       الكامل إلصـالح القطـاع األمـين      

وخطوة من شأهنا أن تـسهم بـشكل كـبري يف الـسالم املـستدام               
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ــة ــق   إن ترســيخ االســتقرار يتوقــ  . والتنمي ــى حتقي ــالطبع عل ف ب
أولويات بناء السالم األخرى، وال سيما دعم سيادة القـانون،          

يف  وتوسيع إحداث فرص العمل ومكافحة اجلرمية املنظمة، مبـا        
 .ذلك االجتار غري املشروع يف املخدرات

ــى نطــاق واســع بالطــابع الطــارئ        ــسليم عل جــرى الت
ــع املتحــاورين خــال       ــل مجي ــن قب ــين م ل إلصــالح القطــاع األم

وحتقيقا هلذه الغاية، يعتـرب تأسـيس صـندوق املعاشـات           . زياريت
للقوات املـسلحة وأفـراد قـوات األمـن الـيت سـيجري تـسرحيها               

هـذه العمليـة، مقترنـة بتـدريب        . أداة مهمة ملـساعدة اإلصـالح     
الوحــــدات املتبقيــــة وتوظيــــف مــــوظفني جــــدد، ستحــــسنان 

ــوات املــسلحة ومــوظفي إنفــاذ القــان       ون بالتــدريج حرفيــة الق
 . الداخلي

توفر خريطة الطريق بشأن إصالح القطاع األمين اليت          
وضــعتها اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ومجاعــة       
البلدان الناطقة باللغة الربتغالية، أداة هامـة جـدا لـدعم اجلهـود             

حيـث جتعـل تلـك    . احلكومية يف جمـال إصـالح القطـاع األمـين     
يل األوسـع نطاقـا، الـذي       اجلهود جزءا مـن إطـار التعـاون الـدو         

 بيـساو،   - بين علـى أسـاس احلـوار الثالثـي بـني حكومـة غينيـا              
واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وجمموعــة البلــدان   

يتمتع هذا املثـال احملمـود عـن التعـاون          . الناطقة باللغة الربتغالية  
 . اإلقليمي أيضا بدعم جلنة بناء السالم

نفــذت بالفعــل بعــض  بيــساو قــد - إن حكومــة غينيــا  
خيـص صـندوق     التدابري املطلوبة، مثل تأسيس جلنة املتابعة فيما      

ــوطين اخلاصــة       ــه ال ــة التوجي ــد جلن ــة، وجتدي املعاشــات التقاعدي
بالقطاع األمين، وصياغة مـذكرة تفـاهم ثالثيـة لتنفيـذ خريطـة            
الطريق املشتركة بني اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا            

لناطقـة باللغـة الربتغاليـة، الـيت قـدمت رمسيـا            وجمموعة البلـدان ا   
ــا   ــا عليهــ ــداء مالحظاهتمــ ــة إلبــ ــة واجملموعــ بلغــــت . للجماعــ

املفاوضات بشأن مذكرة التفاهم مرحلة متقدمة، ومن املتوقـع         
 . التوقيع عليها قريبا

بالتزامن مع الزيارة اليت قمت هبا إىل بيـساو، أودعـت           
 دوالر،  ٢٠٠ ٠٠٠ جمموعـه  سبتمرب، ما / أيلول ٢احلكومة يف   

كمـا  . كدفعة أوىل مـن مـسامهتها األوليـة يف صـندوق التقاعـد            
تنظر احلكومة أيضا يف تقدمي مسامهة إضافية حبلـول هنايـة هـذا             

 بيــساو - هــذه عالمــات مرحــب هبــا عــن التــزام غينيــا  . العــام
 . ومشاركتها يف هذه العملية

أثناء إقـاميت يف بيـساو، شـعرت بـأن احلكومـة ملتزمـة                
ومـن الـضروري اآلن أن يقـدم        . بإصـالح القطـاع األمـين     متاما  

ســيما  اجملتمــع الــدويل الــدعم الثابــت ويف الوقــت املناســب، ال 
من خالل اخلربة التقنية واملوارد املالية، جلعل صندوق التقاعـد           

ــتم    . يـــشتغل ــا، فلـــم يـ ــوارد املتعهـــد هبـ وعلـــى الـــرغم مـــن املـ
 .بعد صرفها

ــا      ــة غينيـ ــت حكومـ ــصدد، طلبـ ــذا الـ ــساو - يف هـ  بيـ
مساعدة جلنة بناء السالم لتنظيم حـدث رفيـع املـستوى بـشأن             

   .إصالح القطاع األمين، يف نيويورك قبل هناية هذا العام
ومن شأن عقـد مثـل هـذا االجتمـاع الرفيـع املـستوى                

أن يــسهم يف بنــاء الثقــة وتعــاون الــشركاء الــدوليني معــا علــى  
ية لبنــاء بيــساو يف مواجهــة التحــديات الرئيــس    - دعــم غينيــا 

  .السالم
وقد اتفق أعضاء التشكيلة على أنـه ينبغـي للجنـة بنـاء             

الــسالم تقــدمي قائمــة مــن العناصــر لكــي تنظــر فيهــا احلكومــة،  
بغـــرض املـــساعدة يف التحـــضريات للحـــدث الرفيـــع املـــستوى 

يتعلـق   املقترح بـشأن إصـالح القطـاع األمـين، وخـصوصا، مـا            
رفعــت إىل وزيــر وقــد . بتــشغيل صــندوق املعاشــات التقاعديــة

سـبتمرب، قائمـة مكتوبـة      / أيلـول  ٢٤ بيساو يف    - خارجية غينيا 
  .بتلك العناصر، حىت تنظر فيها احلكومة
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 أيــضا إحــراز تقــدم يف جمــال  إنــه متويــسرين أن أقــول   
ــا   . مكافحــة االجتــار باملخــدرات   ــة غيني ــد اعتمــدت حكوم فق

وتعمـل  . بيساو خطة العمل بشأن مكافحة االجتار باملخدرات      
ــ ــا    وحـ ــس إدارهتـ ــع جملـ ــة اآلن، وجيتمـ ــرب الوطنيـ ــة عـ دة اجلرميـ

) نتربـول اإل(وأنشأت املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة       . بانتظام
وسـتكون هنـاك حاجـة مـستمرة        . بيـساو  - مكتبا هلا يف غينيـا    

إىل التعاون الدويل لدعم وحـدة اجلرميـة عـرب الوطنيـة يف تنفيـذ               
اً ذلك القلق، وتعتـزم     وتتقاسم التشكيلة أيض  . أنشطتها اجلارية 

الدعوة إىل زيادة املوارد املالية املنفقة على دعم مبادرة سـاحل           
  .غرب أفريقيا

 ومة غينيـا  ــــ نت حك ــد متك ـــابقا، فق ـــرت س ــوكما أش   
 بيساو من حتقيق تقدم هـام يف سياسـة االقتـصاد الكلـي علـى                -

وقـد نــتج التحــسن يف القطــاع  . مـدى الــسنوات القليلــة املاضــية 
ــز       ــاجو، وتعزي ــتثنائي جلــوز األك ــن حمــصول اس ــصادي، ع االقت

  .العامة االنضباط املايل والضرييب، وتنفيذ مشاريع األشغال
ومن اجلدير بالذكر أيضا أن األمني العام قـد خـصص             

 مليــون دوالر مــن صــندوق بنــاء الــسالم   ١٦,٨يــصل إىل  مــا
بيــساو للفتــرة   - لتنفيــذ خطــة أولويــات بنــاء الــسالم لغينيــا     

وباملثل، وافقت اللجنة التوجيهيـة املـشتركة       . ٢٠١٣-٢٠١١
لصندوق بناء السالم علـى مـسودات املـشاريع األربعـة الـيت مت              
تــصميمها بــشكل مــشترك، مــن قبــل احلكومــة وفريــق األمــم     

وتركــز هــذه املــشاريع علــى دعــم إصــالح   . املتحــدة القطــري
فــرص العمــل، بوصــفها مــن  إجيــاد القطــاع األمــين، وتــشجيع  

ــد ــوار    فوائـ ــز احلـ ــساء، وتعزيـ ــشباب والنـ ــسبة للـ ــسالم بالنـ  الـ
  .السياسي واملصاحلة الوطنية

بنـهج اسـتباقي يف      وتواصل جلنـة بنـاء الـسالم التزامهـا          
ويــشمل ذلــك حتــسني جهــود .  بيــساو-  مــع غينيــامــشاركتها

وينبغــي للـــسلطات  . التنــسيق مــع اجلهــات الفاعلـــة األخــرى    
دوليني، العمـل معـاً مـن       بيساو والشركاء ال   - الوطنية يف غينيا  

أجل التوصل إىل عالقة على مستوى أعمق من االلتزام والثقـة           
ــستدامة يف      ــة امل ــسالم والتنمي ــق ال ــه حنــو حتقي ــادلني، وتوّج املتب

ويــتعني علــى اجملتمــع . بيــساو واملنطقــة دون اإلقليميــة - غينيــا
الدويل أن يرقى إىل مستوى التحـدي املتمثـل يف دعـم احلفـاظ              

 رار السياسي والتقدم االقتصادي، اللـذين شـهدمها       على االستق 
  .خالل السنوات القليلة املاضيةلد الب

ثـابر  نمن هذا الزخم اإلجيايب و    أن نستفيد   ب علينا   جيو  
  .بيساو - يف جهودنا اجلماعية املبذولة لدعم غينيا

أشكر السيدة فيـويت علـى      ): تكلم بالربتغالية  (الرئيس  
  .إحاطتها اإلعالمية

  )االنكليزيةتكلم ب(
السيدة هيلينا إمبـالو، وزيـرة     عايل  أعطي الكلمة اآلن مل     

   .بيساو - االقتصاد والتخطيط والتكامل اإلقليمي يف غينيا
تكلمــت بالربتغاليــة، ) (غينيــا بيــساو (الــسيدة إمبــالو  

لقـد طلـب مـين رئـيس وزراء         ): وقدم الوفد الـنص اإلنكليـزي     
ــا  ــة غينيـ ــا   - مجهوريـ ــسيد كـ ــة الـ ــساو، دولـ ــوميز بيـ رلوس غـ

إىل جملس األمـن، وأن أنقـل       يات  جونيور، أن أبعث بأحر التح    
إليــه األمهيــة الــيت نوليهــا جللــسة اجمللــس هــذه، الــيت تؤكــد مــرة 
أخرى استعداد اجمللس لدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة مـن              

  .لدأجل حتقيق االستقرار يف الب
ــا نــود أن   ســنحتوكلمــا    ــا فرصــة مثــل هــذه، فإنن  لن
لــضوء علــى اعترافنــا بالكيفيــة الــيت اضــطلع هبــا جملــس  نــسلط ا

األمن بدوره االستراتيجي يف صون السلم واألمن الـدوليني يف          
عـــامل تقتـــضي فيـــه التهديـــدات والقـــضايا امللحـــة واملعقـــدة       

  .استجابات مناسبة
ــا    بيــساو، فقــد اتــسمت أعمــال    - وفيمــا يتعلــق بغيني

اجمللس بالثبات والتأين، وكشفت عن فهمه السليم للتحـديات         
وكان ذلـك أساسـا لعملـه بـصورة فعالـة، أدت            . اليت نواجهها 
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إىل خلق بيئة تسودها الثقة والتفاؤل، نشهدها حاليا يف بلدنا،           
  .وتدعمها املساعدة اليت نتلقاها من قبل األمم املتحدة

ــا نر    ــذلك، فإنن ــز   ول حــب جبهــود األمــم املتحــدة لتعزي
ــا   ــسالم يف غينيــ ــاء الــ ــتقرار وبنــ ــايل،  - االســ ــساو، وبالتــ  بيــ

ــا ــاء الــسالم يف     فإنن نــشيد مبكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن
الـسيد جوزيـف موتابوبـا، رئـيس املكتـب           بيساو، عرب  - غينيا

ــة        ــصورة نزيه ــذي ســاهم ب ــام، ال ــني الع ــل اخلــاص لألم واملمث
هداف، يف تنشيط وتعزيـز املـصاحلة واحلـوار      وبشعور كبري باأل  

  ..الوطنيني
وأود أن أعرب عن مـدى شـعوري بـالفخر واالمتيـاز              

ــيح     ــن هبـــدف توضـ ــسة جمللـــس األمـ ــذه اجللـ ــتراكي يف هـ الشـ
ــا  ــذ انعقــاد آخــر   - التطــورات الــيت حــدثت يف غيني بيــساو من

  ).S/PV.6569انظر(جلسة للمجلس بشأن هذا املوضوع 
 مـــدى الـــسنوات الـــثالث  فقـــد أظهـــر بلـــدي، علـــى   

 وقـد سـاعد  . احلكوميـة خطتـه  املاضية، مثابرة وعزمية يف تنفيـذ   
تسريع اإلصالحات اهليكليـة يف اجملـاالت احليويـة للتنميـة علـى             
عودة اجملـاالت االجتماعيـة والـسياسية إىل طبيعتـها، واسـتعادة            

  .ثقة اجلمهور
 ولّت تلـك الفتـرات الطويلـة مـن عـدم االسـتقرار              لقد  
إىل حلقـة مفرغـة مـن االخـتالالت     لـد   الب تجـرّ يت  ي الـ  السياس

 خسائر هائلة جنمت عن تأخري مـسار التنميـة          تاخلطرية وأحلق 
اجملال لسياق سياسـي أكثـر مالءمـة، يتـسم          أفسح    مما الطبيعي،

ــداخليني     ــشركاء الــ ــة الــ ــدد ثقــ ــصادي وجتــ ــاش االقتــ باالنتعــ
  .واخلارجيني

عض الـشعور   شعبنا يتمتع، بب  القول إن   واليوم، ميكنين     
. لـد بالنشوة، باملكاسب اليت حققها االستقرار احلكـومي يف الب      

بفعـل ذلـك االسـتقرار مـن االنتقـال مـن حالـة              لد  الب فقد متكن 
إىل حالــة أكثــر اســتقرارا بفــضل  ة يزانيــامليتعلــق ب خطــرية فيمــا

الــسيطرة بدرجــة أكــرب علــى اإلنفــاق العــام، وزيــادة العائــدات 
  . للدين العامالضريبية، والتخفيض الكبري

وعلى الرغم من فداحة عدم االسـتقرار الـسائد حاليـاً             
يف الـــسياق االقتـــصادي واملـــايل العـــاملي، فقـــد حقـــق ارتفـــاع 
الــصادرات فوائــد لالقتــصاد الــوطين وســاعد يف التعــويض عــن 

ويف ذلـك الـصدد، جتـاوز    . تقلص تدفقات املساعدات الدوليـة   
 يف املائـة  ١,٨رخيي البـالغ    منو الناتج احمللي اإلمجـايل اجتاهـه التـا        

على مدى السنوات العشر املاضية، ومـن املتوقـع أن يـصل إىل             
ــة مــع   ٥,٣ ــام، مقارن ــة هــذا الع ــة يف عــام  ٣,٥ يف املائ  يف املائ

وقــد اســتندت  . ، يف ســياق اســتقرار معتــدل لألســعار ٢٠١٠
حوكمــة اقتــصادية دقيقــة وفعالــة، والبنــاء إىل هــذه النجاحــات 

التحـــسن التـــدرجيي لظـــروف إىل  وعلـــى إصـــالحات جريئـــة،
ــصناعات، وإدخــال      ــشيط بعــض ال ــك بفــضل تن ــشة، وذل املعي
حتـــسينات يف البنيـــة التحتيـــة األساســـية، وتقـــدمي اخلـــدمات      

  .االجتماعية
وجيدر تسليط الـضوء، يف إطـار تنفيـذ إصـالح قطـاع               

األمــن والــدفاع، علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة يف إنــشاء  
وميثــل هــذا الــصندوق . التقاعديــةصــندوق خــاص للمعاشــات 

خطوة يف عملية إعادة هيكلة قوات الـدفاع واألمـن، وسـوف            
ــن     ــاع األمـ ــاملني يف قطـ ــضاء العـ ــع األعـ ــصول مجيـ ــل حـ يكفـ
ــد تقاعــدهم عــن       ــى معــاش تقاعــدي عــادل، عن ــدفاع، عل وال

   .اخلدمة، سواء بسبب العمر، أم األقدمية، أم اإلعاقة
مت التوصــل إليــه وعلــى الــرغم مــن توافــق اآلراء الــذي   

ــات      ــندوق املعاشـ ــه صـ ــذي يؤديـ ــي الـ ــدور األساسـ ــشأن الـ بـ
ــية إلصــالح قطــاع األمــن        ــة، باعتبــاره ركيــزة أساس التقاعدي

. والدفاع، فقد تأخر بدء عملياته بشكل ملحوظ عـن موعـده          
ويرجـــع ذلـــك أساســـا إىل التـــأخر يف املـــسامهات املاليـــة الـــيت  

   .تشكل الصندوق
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ــا    ــد أظهــرت غيني ــساو ا - وق ــدء  بي ــا الثابــت بب لتزامه
العملية على الفور، عرب اعتماد معظم الـصكوك القانونيـة الـيت            
تـــشكل إطـــاراً لإلصـــالحات، وفقـــا للدراســـات الـــيت أعـــدها 

  .اخلرباء، يف إطار تعاوننا مع االحتاد األورويب
وقــد نظمــت احلكومــة، إثباتــاً منــها لــذلك االلتــزام،         

قبولـه مـن اجلميـع،      وعلى ضوء املـسار الـذي مت االتفـاق عليـه و           
عمليـة املناقــصات العامـة هبــدف اختيــار املؤسـسة املــصرفية الــيت    

ويف اآلونــــة األخــــرية، أودعــــت . تنــــاط هبــــا إدارة الــــصندوق
 يف املائة من مسامهتها الـسنوية، يف احلـساب          ٤٠احلكومة نسبة   

الذي مت فتحه يف املصرف الذي وقع عليـه االختيـار، وتعهـدت             
 دوالر حبلـول هنايـة الـسنة        ٣٠٠ ٠٠٠ مبلـغ إضـايف هـو      بإيداع

  .املالية احلالية، وبذلك يكتمل املبلغ املستهدف هلذا العام
 اليت أعلنتها بعـض اجلهـات       للمسامهاتومبجرد تلقينا     

املاحنـــة، وهـــي األمـــم املتحـــدة، عـــرب صـــندوق بنـــاء الـــسالم،  
واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، واالحتـاد األورويب،          

ــ ــوال، فـ ــدمي الـــضمانات   وأنغـ ــتعداد لتقـ ــة علـــى اسـ إن احلكومـ
اإلضافية الالزمة للحفاظ على استخدام موارد الصندوق على        

ويف . حنــو حــصري، لتحقيــق األغــراض الــيت أنــشئ مــن أجلــها
ذلك الصدد، فإن االتفاق اإلطاري الـذي مت التوقيـع عليـه مـن        
قبـــل احلكومـــة والبنـــك املـــذكور، يـــنص علـــى التوقيـــع علـــى  

إضــافية، لــضمان احتــرام مجيــع اجلهــات املاحنــة   بروتوكــوالت 
  .لإلجراءات املالية احملددة

املسامهة املاليـة مـن     رهتن  ويف هذه املرحلة من العملية، ت       
توقيــع مــذكرة بقبــل اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، 

ــة      ــدان الناطقــة باللغــة الربتغالي تفــاهم بــني اجلماعــة ومجاعــة البل
  .  إصالحات قطاع الدفاع واألمنواحلكومة، بشأن تنفيذ

ــدا، فــإن إطــار دعــم خريطــة       وكمــا هــو معــروف جي
الطريق ومتابعتها منصوص عليه يف املذكرة، وكذلك جمموعـة         
مــن اإلجـــراءات ذات األولويـــة، مـــن قبيـــل تـــشغيل صـــندوق  

ــة  ــاح    . املعاشــات التقاعدي ــاهم مت ــذكرة تف ــشروع م ــاك م وهن
ــا وفقــ    ــا ممكن ــع عليه ــهائي  بالفعــل وســيكون التوقي ــرار الن ا للق

وتقـدر احلكومـة أن     . للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا     
االســتجابة الــسريعة مــن تلــك املؤســسة ستــسمح بتنفيــذ قــرار   
مــؤمتر رؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة االقتــصادية لــدول      

، على حزمـة    ٢٠١١مارس  /غرب أفريقيا الذي وافق، يف آذار     
ــغ     ــق مببل ــدعم خريطــة الطري ــة خاصــة ل ــون دوالر ٦٣مالي  ملي

ــراز دور اجلماعــة      ــة يف إب ــة اإلضــافية املتمثل ــا املزي وســيكون هل
االقتــــــصادية لــــــدول غــــــرب أفريقيــــــا يف توطيــــــد عمليــــــة 

ــل ــي، وال التكامـ ســـيما، يف تعزيـــز الـــسالم واألمـــن     اإلقليمـ
  . بيساو-غينيا  يف

إن اختتــام املــشاورات مــع االحتــاد األورويب إىل حــني    
 مــن اتفــاق كوتونــو وااللتزامــات  ٩٦تنفيــذ احلكومــة للمــادة  

ــأ الظــروف الســتئناف دعــم االحتــاد األورويب      ــه هي ــة عن املنبثق
وكمـا يعلـم اجمللـس، تواصـل احلكومـة          . إلصالح قطاع األمـن   

حوارا سياسيا بناء مع االحتـاد األورويب يف جلنـة متابعـة جتتمـع              
بانتظـــام لتقيـــيم تنفيـــذ خريطـــة الطريـــق الـــيت نـــشأت عـــن        

جـــل اســـتكمال صـــورة االلتزامـــات الـــيت ومـــن أ. املـــشاورات
ــة، جتــدر     أعلنــت بالفعــل لتمويــل صــندوق املعاشــات التقاعدي
اإلشارة إىل مسامهات حكومة أنغـوال يف إطـار تعاوننـا الثنـائي            

وترحب احلكومة هبذه اجلهـود وتـدعو       . وصندوق بناء السالم  
  .إىل تنفيذها يف أقرب وقت ممكن

ينبغـي تقـديرها   إن جهود احلكومة الـيت وصـفتها للتـو         
وتثمينــها مــن جانــب جمتمــع اجلهــات املاحنــة، الــذي جيــب أن    

ــة أكــرب   ــدي مرون ــي     ال. يب ــد تلق ــرء إال بع ــشفى امل ميكــن أن ي
ولـذلك مـن املستـصوب طلـب حتقيـق          . العالج وليس العكـس   

ينظـر إىل    وكـي ال  . نتائج بعد هتيئة الظروف الالزمة لتحقيقها     
يـتم   اء منثـور، وكـي ال     العمل الذي أجنز حىت اآلن على أنه هب       

اختـــزال التزاماتنـــا إىل جمـــرد كـــالم، جيـــب أن منـــضي صـــوب 
االجتماع الرفيع املستوى املقرر أن يعقد يف وقـت الحـق هـذا            
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وينبغي أن يظل االجتمـاع، وهـو   . الشهر برعاية األمم املتحدة   
جــزء مــن اســتراتيجية لتعميــق احلــوار الــسياسي مــع احلكومــة،  

  .حمل اهتمام خاص
اقع، فإننا انطالقـا مـن هـذه القناعـة، الـيت نفهـم              يف الو   

أننـــا نتـــشاطرها مـــع شـــركائنا، اعتمـــدنا دون تـــردد وبتكلفـــة 
اجتماعيــة وسياســية باهظــة غالبــا، حزمــة تــشريعية شــاملة مــن  
اإلصالحات بغية تنفيذ التدابري الرامية إىل مراقبـة دفـع األجـور     

وزيـادة  يف ذلـك قـوات الـدفاع واألمـن،      يف القطاع العـام، مبـا     
ــشأنه    ــداف اإلصــــالح وحتــــسني االتــــصاالت بــ ــوعي بأهــ الــ
وبالعناصـر األخــرى الــيت اعتــربت ضــرورية لكفالــة صــالحيتها  

  .التشغيلية
ــا الظــروف، الــيت كانــت تعتــرب يف       وبإجيــاز، لقــد هيأن

السابق حتديا كبريا، إلنشاء صندوق املعاشات التقاعدية وبـدء         
ــة التــسريح ــادة مــش . عملي اركة اجلميــع يف ونــدعو اآلن إىل زي

حيدث، أن يقوض اجلهـود      حيتمل، إن مل   هذه اجلهود، وهو ما   
الكبرية اليت بذلت حىت اآلن وأن يبذر الـشك بـني املـستفيدين             

يتعلـق بقـدرة واهتمـام الـبعض باختتـام هـذه             من العملية يف مـا    
  .العملية بنجاح

يتعلق باحلكومة، سـوف تبـدأ العمليـة مادمـت           ويف ما   
غطيـــة التكـــاليف املتعلقـــة بـــدفع املعاشـــات الظـــروف مهيـــأة لت

ــصندوق     ــن عمــل ال ــني م ــامني األول ــة يف الع ــدء . التقاعدي إن ب
تشغيل الصندوق سيمسح لنا بالتصدي للكثري مـن التحـديات          
الـــيت نواجههـــا، مثـــل التجديـــد التـــدرجيي للقيـــادة العـــسكرية  

سينــشط ذلــك وأعمــال . وحتــسني التــدريب للمجنــدين اجلــدد
لتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف احليـاة العمليـة،           فيهـا ا   أخرى، مبـا  

  .إصالح قطاع األمن
ــة يف إطــار      وترحــب احلكومــة باعتمــاد برنــامج العمال

صندوق بناء السالم، الـذي يتـضمن حلـوال ملـشكلة التوظيـف             

للعـــسكريني املـــسرحني ومـــشاريع أخـــرى ذات طبيعـــة مماثلـــة 
  .جيري بالفعل تنفيذها بدعم االحتاد األورويب

ل قــضية اإلفــالت مــن العقــاب جيــري إبرازهــا وال تــزا  
 بيـساو وخطـرا يهـدد       -باعتبارها أحد أسـباب هـشاشة غينيـا         

ــسالم االجتمــاعي  ــأخري    . ال ــا هــي الت ــذكر غالب ــة الــيت ت واألمثل
ــو       ــة، وه ــدام ســلطة الدول ــق يف اجلــرائم وانع ــد يف التحقي الزائ

ــا ــار إىل      مـ ــادة، واالفتقـ ــصور القيـ ــشري إىل قـ ــأنه أن يـ ــن شـ مـ
ــدرات  ــانون  القـ ــيادة القـ ــضمان سـ ــة لـ ــة واملاليـ ــر . التقنيـ وتنظـ

احلكومــة إىل أوجــه القــصور هــذه باعتبارهــا حتــديات ولــذلك  
  .فهي ملتزمة باملضي قدما يف برناجمها إلصالح قطاع العدالة

ــائج واضـــحة يف جمـــال      لقـــد حتققـــت، حـــىت اآلن، نتـ
إصــالح الــسجون وإصــالح النظــام اجلنــائي والتــشريع اجلنــائي 

ــدرات ال ــى    والقـ ــصول علـ ــسري احلـ ــات لتيـ ــذ آليـ ــة وتنفيـ وطنيـ
ــة الرتيهــة   ــائج مــدى   . املعلومــات وحتقيــق العدال تــبني هــذه النت

مالءمة اخليارات املتخذة لتعزيـز القـضاء وحتـسني عملياتـه مـع             
ســيما مبــدأ الفــصل  االحتــرام الكامــل ملبــادئ الدميقراطيــة، وال

  .بني السلطات
ب دعـم  ويأيت إنشاء أول خمفر شرطة منـوذجي ومكاتـ          

املعلومات والقضاء وإنشاء مركـز التـدريب القـضائي يف إطـار            
إن تعزيــز التــدريب املهــين للمــوظفني . هــذه الديناميــة اجلديــدة

القضائيني وحصول مجيع املواطنني علـى العدالـة ونـشر منـوذج         
جديـد للعالقـة بـني املـواطنني والـشرطة عوامـل حامسـة األمهيــة        

ويشمل هذا اإلطار أيـضا  . ونلترسيخ الدميقراطية وسيادة القان   
تدابري اختذت ملكافحة اجلرمية العابرة للحدود الوطنيـة، خاصـة         
االجتــار باملخــدرات واإلرهــاب وغــسل األمــوال علــى الــصعيد 
دون اإلقليمي، من خالل مبادرة ساحل غرب أفريقيا، وعلـى           

  .الصعيد الوطين
لقد لقت استراتيجية وخطة عمل مكافحة املخدرات         

را مـن املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين           ترحيبا حا 
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 -باملخـــدرات واجلرميـــة، الـــذي أهنـــى للتـــو زيـــارة إىل غينيـــا  
ــساو ــدعم     . بي ــادة بال ــضا اإلش ــي أي ــك، ينبغ وباإلضــافة إىل ذل

الذي يقدمه ممثل وزير العـدل يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة             
ئلــة يف  وتعزيــزه حــىت نــتمكن مــن االســتفادة مــن اخلــربة اهلا      

  .اجملال هذا
ــين         ــم املتحــدة املع ــب األم ــساعدة مكت ــل، مب حنــن نعم

باملخدرات واجلرمية وفرنسا، على وضع خطة ملكافحـة غـسل          
ــم      ــى دع ــضا عل ــتتوقف أي ــوال س ــل احلكــومي   األم ــق العم فري

ــا     ــرب أفريقي ــوال يف غ ــسل األم ــدويل ملكافحــة غ  والوحــدة ال
  . بالفعل يف بلدناالوطنية لتجهيز املعلومات املالية، اليت أنشئت

ــذه       ــذ هــــ ــى تنفيــــ ــة علــــ ــزم احلكومــــ إن إرادة وعــــ
إن . االستراتيجيات شرط ضروري لكنه غـري كـاف لنجاحهـا         

االفتقـــار للمـــوارد املاليـــة وفـــرض الـــشروط لـــصرفها الـــسببان 
  .الرئيسيان للتأخري يف العملية

ــا     ــرابط يف غيني ــسياسية   -إن الت ــساو بــني األبعــاد ال  بي
ــة وا  ــة والعدلي ــة واضــح   واألمني ــة االجتماعي ــصادية واإلمنائي القت

جبـالء ومقبــول عمومـا مــن جانــب اجلهـات املاحنــة واألطــراف    
الفاعلة احمللية، وكذلك مـن جانـب مؤسـسات اجملتمـع املـدين،       
ويقرون مجيعا بأنه لـن يتـسن للبلـد أن حيقـق التنميـة املـستدامة              
والتقـــدم االقتـــصادي واالجتمـــاعي إال يف منـــاخ مـــن الـــسالم 

وهلـذا الـسبب، أدرج إصـالح قطاعـات         . تقرار السياسي واالس
الدفاع واألمن والعدالة يف الورقة القطريـة االسـتراتيجية املعـاد           
صيغتها اليت نقحت مؤخرا يف القسم األول منها حتـت عنـوان             

ويـشري هـذا   . “تعزيز سيادة القانون واملؤسـسات اجلمهوريـة      ”
ا علـى تنفيـذ     احملور إىل هياكل وسلطة الدولة، فضال عن قدرهت       

ممارسـات جديـدة للحوكمـة الــسياسية واإلداريـة بغيـة ترســيخ      
ومـن بـني    . سيادة القـانون واألمـن الـدائم للـسكان وممتلكـاهتم          

ــدابري      ــري إىل تـ ــال، أشـ ــذا اجملـ ــتتخذ يف هـ ــيت سـ ــراءات الـ اإلجـ

ــوارث       ــع الكـ ــات ملنـ ــسان وآليـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــسني حالـ لتحـ
  .وإدارهتا

القانون وإقامة نظـام    إن الفصل بني السلطات وسيادة        
قضائي مستقل وقادر فنيـا وثقافيـا هـي أركـان حكـم القـانون               

بالنـسبة لنـا، يعـين هـذا بالـضرورة تـسريع            . اليت نتمناهـا لبلـدنا    
عمليــة إصــالح قطــاعي الــدفاع واألمــن وإضــفاء االســتقرار       

  . عليهما
ــادئ الدميقراطيــ    ــرام املب ســيما مــن خــالل   ، الةإن احت

ــرة و  ــات حـ ــراء انتخابـ ــن   إجـ ــي عـ ــة، والتخلـ ــفافة ومنتظمـ شـ
املمارسة السابقة املتمثلـة يف االسـتحواذ علـى الـسلطة بـالقوة،             
يكّمل الصورة املوصوفة أعاله، بـدمج العناصـر الدميقراطيـة يف        

ــسات   ــادي للمؤسـ ــل االعتيـ ــضمانة   . العمـ ــك الـ ــشكل ذلـ سيـ
الرئيـــسية لالســـتقرار يف بلـــدنا، وســـيمكنه مـــن فـــتح صـــفحة  

هبـا   سـتقرار الـسياسي الـيت اتـسم       جديدة وكسر دورة عـدم اال     
  .السنوات األخريةيف 

هتدف العناصـر األخـرى لالسـتراتيجية الوطنيـة للحـد             
مــن الفقــر إىل تــوفري اســتجابات للتحــديات الــيت متيــز البلــد يف  
جمـــال التنميـــة، حيـــث تتطلـــب األولويـــات واالحتياجـــات يف  

جــات ُتهمَّــش فيــه االحتيا الــسياق الغــيين هنجــاً أكثــر مشــوالً ال 
يزال البلد يعاين مـن مـستوى متـدٍن          ال. االجتماعية واإلنسانية 

من التنمية البشرية، ويواجه حتديدات معقـدة وواسـعة النطـاق           
وهكـذا فقـد وِضـعت رؤيـة، لفتـرة مخـس       . يتعلـق بـالفقر   فيمـا 

تتــضمن مــن االســتراتيجيات والــسياسات والــربامج    ســنوات،
قر بأبعـاده املتعـددة،   ميكن أن حيد كثرياً من الف      واإلجراءات ما 

ويدر املزيد مـن الـدخل وفـرص العمـل، وحيـّسن الوصـول إىل               
  . خدمات عامة أساسية تليب معايري اجلودة األساسية

وكمــا أكــدنا مــرات عديــدة يف احملافــل الدوليــة، فــإن     
ــن       ــال م ــدعم الفع ــى ال ــك االســتراتيجيات يعتمــد عل ــذ تل تنفي

وملتابعـة تلـك    . اعيـة سيما القطاعات االجتم   اجملتمع الدويل، ال  
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ــدة مــستديرة     األفكــار، شــرعنا بالفعــل يف اإلعــداد لتنظــيم مائ
ــذ اخلطــة        ــوال لتنفي ــرض حــشد األم ــل بغ ــام املقب ــاحنني الع للم

  .الوطنية ملكافحة الفقر
يـــشكل االجتمـــاع الرفيـــع املـــستوى بـــشأن إصـــالح    

قطــاع الـــدفاع واألمـــن املزمـــع عقــده هـــذا العـــام جـــزءا مـــن   
.  لرفع الوعي وحشد املـوارد والـشراكات       استراتيجية احلكومة 

قام به أولئـك     وبالتايل فإننا جندد اإلعراب عن تقديرنا لكل ما       
ــوعي        ــع ال ــي لرف ــد الكــبري الرام ــذا اجله ــذين ســاعدونا يف ه ال

وأود أن أنــــوه باجلماعــــة  . والبــــدء يف تنفيــــذ اإلصــــالحات  
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومجاعة البلدان الناطقـة باللغـة          

لربتغالية، واالحتاد األفريقـي، واالحتـاد األورويب، وعلـى وجـه           ا
اخلـــصوص بلـــدان مثـــل أنغـــوال والربازيـــل والـــرأس األخـــضر   

فعلتـه مـن أجـل كفالـة      والربتغال ونيجرييـا والـسنغال لكـل مـا        
  .إمساع صوت غينيا بيساو حول العامل

ــدعم املخلــص مــن جملــس األمــن         ــى ال ــول عل حنــن نع
 ه، الـذي نطلـب منـه االخنـراط مـع غينيـا            واجملتمع الدويل بكامل  

ــل مــع بعــض شــركائنا، حــىت       - ــساو، كمــا حــصل مــن قب بي
نتمكن معاً مـن تنفيـذ الـربامج الـيت مـن شـأهنا أن حتفـز التنميـة           
ــة مزدهــرة       ــد وحتولــه إىل دول ــصادية واالجتماعيــة يف البل االقت

ــة ــا. منوذجيـ ــذا   ذلـــك مـ ــا الـــضوء يف هـ أردت أن ألقـــي عليهـ
  .الصدد

أشـــكر الـــوزيرة علـــى ): تكلـــم بالربتغاليـــة (الـــرئيس  
  .بياهنا

  )تكلم باإلنكليزية(
 غاســبار، وأعطــي الكلمــة اآلن للــسيد إمساعيــل أبــراو   

نغوال، الذي سيتكلم أيضاً بالنيابـة عـن البلـدان          ألمثل الدائم   امل
  .الناطقة باللغة الربتغالية

 ،تكلـم بالربتغاليـة   ) (أنغـوال (س  السيد غاسـبار مـارتن      
أخاطـب جملـس    ): د الترمجـة الـشفوية إىل اإلنكليزيـة       وقدم الوف 

األمن بالنيابـة عـن البلـدان األعـضاء يف مجاعـة البلـدان الناطقـة               
ليــشيت،  - باللغــة الربتغاليــة، وهــي الربازيــل، الربتغــال، تيمــور 

ــا   ــرأس األخــضر، غيني ــا  - ال ــساو، وس ــومي وبرنــسييب ن بي ، ت
  .وبلدي أنغوال، الرئيس احلايل للجماعة

 معـــايل الـــسيدة هيلينـــا إمبـــالو، وزيـــرة ي أحيـــأود أن  
  .بيساو - االقتصاد والتخطيط والتكامل اإلقليمي يف غينيا

ــة مـــن      ــالغ نـــشارك يف هـــذه اجللـــسة املهمـ بـــسرور بـ
ـــ   ــال شغل جلـــسات جملـــس األمـــن، حيـــث ت الربازيـــل والربتغـ

تركـز اجللـسة علــى   . نيغــري دائمـ ن عـضوي ن باعتبارمهـا  مقعـدي 
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء تقريــر األمــني العــام عــن 

، الذي قدمـه صـديقنا      )S/2011/655(بيساو   - السالم يف غينيا  
  .اموتا بوباملمثل اخلاص لألمني العام، السيد جوزيف 

ــة بإصــال      ــسائل املتعلق ــى امل ــضوء عل ح أود أن ألقــي ال
بيــساو حتــديات يف العديــد مــن  - تواجــه غينيــا. قطــاع األمــن

اجملاالت، مثل احلاجة إىل إخضاع القوى العسكرية للسلطات        
جهم، ادمــإاملدنيــة، وتــسريح أعــضاء القــوات املــسلحة وإعــادة 

ينبغـي  . ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب، واالجتـار باملخـدرات         
ــك اجملــاالت خــال     ــدم احملــرز يف تل ــرف بالتق ــشهور أن نعت ل ال

بيساو على تكثيـف جهودهـا      - األخرية، وحنث حكومة غينيا   
  .لتحقيق االستقرار والتنمية

متثل خارطة الطريق إلصالح قطاع األمن الـيت أعـدهتا         
اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا ومجاعـــة البلـــدان  

ــة مــسامهة ال  ــها يف االســتجابة   الناطقــة باللغــة الربتغالي غــين عن
وكمــا ظهــر يف مــؤمتر  . لعديــدة الــيت تواجــه البلــد للتحــديات ا

القمــة األخــري املعقــود يف لوانــدا، فــإن مجاعــة البلــدان الناطقــة   
يف ذلـك    بالربتغالية ملتزمة بالتنفيذ الفعال خلارطـة الطريـق، مبـا         

تفعيــل صــندوق التقاعــد ملــوظفي القــوات املــسلحة والــشرطة    
 التمويــل بيــد أن تفعيــل الــصندوق مرهــون بتــوفري . املتقاعــدين

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2011/655�
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مــن جانــب الــشركاء اآلخــرين يف عمليــة حتقيــق االســتقرار يف  
  .بيساو - غينيا

ــا     ــة غيني ــرار حكوم ــغ   - نرحــب بق ــداع مبل ــساو إي بي
ــن القيــود      ٢٠٠ ــد، بــالرغم م ــف دوالر يف صــندوق التقاع  أل

ذلك املبلغ املـودع سـتتلوه      . املالية املعروفة اليت يعاين منها البلد     
ــدرها   ــرى قـ ــسامهةٌ أخـ ــة  ٣٠٠مـ ــف دوالر بنهايـ ، ٢٠١١ ألـ

.  الظـروف لإلنـشاء الفعـال لـصندوق التقاعـد     يهيـئ سـوف    ما
يــشكل ذلــك شــرطاً أساســياً لنجــاح عمليــة التــسريح وإعــادة   

يف ذلـك الـسياق،   . بيـساو  - الدمج للقوات املـسلحة يف غينيـا      
ــاء       ــة صــندوَق بن ــة الربتغالي ــة باللغ ــدان الناطق ــةُ البل حتــث مجاع

 ماليـــني دوالر لتـــسريع إنـــشاء ٣ الـــسالم علـــى إتاحـــة مبلـــغ 
  .بيساو - صندوق التقاعد يف غينيا

ــعتها        ــيت وضـ ــق الـ ــة الطريـ ــق خارطـ ــسىن تطبيـ ــن يتـ لـ
اجلماعتــان بــدون تفهــم الــشركاء الــدوليني والثنــائيني للحاجــة  

إننـا نعتـرب    . إىل حشد أموال إضافية للمسامهة يف إجناح العملية       
 بنــاء الــسالم ذلــك عنــصراً رئيــسيا يف كفالــة اســتدامة عملــييت 

لقـد  . بيساو وعدم انتقاضهما   - واالستقرار السياسي يف غينيا   
ــيت        ــساعدات ال ــسيس امل ــاً ت ــة، وأحيان ــوارد املالي ــدام امل ــر انع أث

  .بيساو، تأثرياً سلبياً على حيوية تلك العملية - تطلبها غينيا
ــة       يف مواجهــة ذلــك الواقــع، تــشكل املــسامهات التقني

أتاحتها اجلماعتان، وأتاحتها بصورة ثنائيـة      واملادية واملالية اليت    
ــة     ــة، أمثل ــدول األعــضاء يف اجلماعــة الربتغالي أنغــوال وبعــض ال

لكـل  . حتتذى يف كيفية تطبيق مبدأ التضامن والتعاون الدوليني       
بلــد مــن بلــدان اجلماعــة الربتغاليــة خرباتــه ودروســه املــستفادة   

لية التكامـل بـني    وتعترب اجلماعة الربتغا  . يتعلق ببناء السالم   فيما
خمتلــف جوانــب الــسالم واألمــن والتعــايف االقتــصادي وســيادة  
القانون أمراً أساسـياً يف عمليـة االسـتقرار الـسياسي واملـصاحلة             

  .الوطنية

سيادة القانون ومكافحة االجتار باملخـدرات عنـصران          
ــسالم   ــاء ال ــة بن ــدويل   . مــن عناصــر عملي ــإن احلــشد ال ــذلك ف ل

تـسهم يف تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة         ملوارد إضـافية ميكـن أن       
وكـذلك يف   . ميكـن وضـعه يف املرتبـة الثانيـة         للحد من الفقر ال   

هــذا اجملــال، ميكــن ملــسامهة صــندوق بنــاء الــسالم يف املــشاريع  
االجتماعيـــة االقتـــصادية املتعـــددة أن تقـــدم مثـــاالً حيتـــذي بـــه 

  .الشركاء اآلخرون
 قام هبا وفد مـن       اليت ةبالزيارترحب اجلماعة الربتغالية      

ــب       ــة ومكت ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم مكت
األمــم املتحـــدة لغــرب أفريقيـــا بغــرض تقيـــيم اآلثــار الـــسلبية     

بيساو واملنطقة دون اإلقليمية بغـرب       - للمخدرات على غينيا  
ويف الوقت نفسه، حتي اجلماعة الربتغالية وتؤيد التـزام         . أفريقيا

القتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا مـؤخراً          السلطات يف اجلماعة ا   
حبشد بلدان غرب أفريقيا يف احلملة املناهـضة للجرميـة املنظمـة            

 ةلرفيعـ  ا لجنـة الوثيـق مـع     التعـاون    وال .العابرة للحـدود الوطنيـة    
 ملبـادرة سـاحل غـرب   املعنية بالسياسات العامة التابعة املستوى  

ــر أساســي  أ ــا أم ــتجابة تتناســب   . فريقي ــوفر اس  مــع فاملبــادرة ت
ــوطين لالجتــار باملخــدرات  ابع لطــا ــكعــرب ال  مــن خــالل  ، وذل

اجلرميــة عــرب الوطنيــة يف البلــدان الــيت ملكافحــة  اتإنــشاء وحــد
ــادرة  ــضم إىل املب ــدعم   . تن ــة حاجــة ملحــة إىل أن ي ــع ومث اجملتم

  .بيساو - الدويل تفعيل هذه الوحدات يف غينيا
تنعـة  الناطقـة بالربتغاليـة مق    فإن مجاعة البلدان     وختاما،  

بــأن اجملتمــع الــدويل جيــب أن يظــل مــشاركا يف عمليــة حتقيــق   
 األمـم املتحـدة     تـتمكن نأمل أن   و. بيساو - االستقرار يف غينيا  

  . هذه العمليةمركزي يفور االضطالع بديف من االستمرار 
ــرئيس   ــة  (ال ــم باإلنكليزي أدعــو أعــضاء اجمللــس  : )تكل

بــــشأن إىل مــــشاورات غــــري رمسيــــة ملواصــــلة مناقــــشتنا اآلن 
  .املوضوع
  .٠٠/١١ رفعت اجللسة الساعة  
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	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): وفقا للمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثلي أنغولا وغينيا - بيساو إلى الاشتراك في هذه الجلسة.
	باسم المجلس، أرحب بمعالي السيدة هيلينا إمبالو، وزيرة الاقتصــاد والتخـــطيط والتكــــامل الإقليــمي في غينيا - بيساو.
	بموجب المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيد جوزيف موتابوبا، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو.
	وبموجب المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو سعادة السفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، بصفتها رئيسة تشكيلة غينيا - بيساو في لجنة بناء السلام.
	يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
	وأود أن أوجه انتباه أعضاء المجلس إلى الوثيقة S/2011/655، التي تتضمن تقرير الأمين العام عن التطورات في غينيا - بيساو وعن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في ذلك البلد.
	في هذه الجلسة، يستمع مجلس الأمن إلى إحاطتين إعلاميتين من السيد جوزيف موتابوبا والسفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي.
	أعطي الكلمة الآن للسيد موتابوبا.
	السيد موتابوبا (تكلم بالإنكليزية): يشرفني أن أقدم للمجلس أحدث تقرير للأمين العام عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو (S/2011/655). وأعتقد أن هذه فرصة مناسبة لإطلاع المجلس على أخر التطورات في غينيا - بيساو واستعراض الحالة الراهنة وأفضل مسار للعمل بالنسبة للجهود المستقبلية لتوطيد الاستقرار في البلد، بما أن هذا هو لقاؤنا الأخير قبل انتهاء الولاية الحالية للمكتب في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام. تواصل السلطات الوطنية، بمساعدة الشركاء الدوليين، قيادة البلد في الاتجاه الصحيح وقد وطدت المكاسب الهامة التي تحققت مؤخرا، مما أسفر عن تحسين البيئة السياسية والأمنية. غير أنه من الضروري الاستمرار في تعزيز هذه المكاسب، فيما نقترب تدريجيا من المراحل الحاسمة في عملية الإصلاح والتي تتطلب دعما دوليا قويا، وفيما يشرع البلد في عملية انتخابية حساسة في عام 2012.
	ومكتب الأمم المتحدة المتكامل يواصل دعم الجهود الوطنية لتنسيق المساعدة الدولية بصورة فعالة من أجل مصداقية إصلاح القطاع الأمني بموجب مبدأ المراقبة المدنية الكاملة للجيش. وفي هذا السياق، جرى القيام بعمل كبير لتفعيل خارطة طريق الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية المتعلقة بالمسار السريع لإصلاح قطاع الأمن. وبعد موافقة الأطراف الثلاثة المعنية، حكومة غينيا - بيساو والجماعة الاقتصادية وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، على الوثيقة على أعلى المستويات، من المنتظر أن توقع الأطراف الثلاثة في الأسابيع المقبلة على مذكرة تفاهم تبين بالتفصيل الطرائق الحاكمة لتنفيذ خارطة الطريق على أرض الواقع.
	وخلال المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، جرى التشاور بانتظام مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل الذي أصر على أهمية صياغة مذكرة التفاهم في سياق الأحكام القائمة ذات الصلة بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك تلك المستمدة من قرارات مجلس الأمن ونتائج المشاورات بين الاتحاد الأوروبي وحكومة غينيا - بيساو. وفي غضون ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية مستمرة في مشاركتها فيما يتعلق بالتنفيذ الميداني للمشاريع التي تمثل جزءا من خارطة الطريق والتي تسهم في جهود إصلاح قطاع الأمن بصفة عامة.
	لا تزال التأخيرات في صرف المساعدات المالية الدولية لتنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك مبلغ الـ 63 مليون دولار الذي تعهدت به الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تشكل عائقا خطيرا أمام تفعيل خطة صندوق المعاشات التقاعدية لتقاعد العسكريين وأفراد الأمن. وساهمت حكومة غينيا بيساو بالفعل بـ 000 200 دولار في صندوق المعاشات التقاعدية وتعهدت بتقديم مبلغ إضافي قدره 000 300 دولار قبل نهاية السنة. ومساهمة الحكومة هي المساهمة الوحيدة التي صُرفت لحساب صندوق المعاشات التقاعدية حتى الآن. غير أنه من الضروري كفالة الموارد المالية اللازمة لتدشين الصندوق من دون مزيد من التأخير، وذلك لإتاحة الفرصة لسرعة تجديد شباب القيادة العسكرية وتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة. وفي هذا السياق، أرحب بالجهود التي بذلتها التشكيلة القطرية المخصصة التابعة للجنة بناء السلام لعقد اجتماع رفيع المستوى للتوعية والتماس الموارد المالية اللازمة لتمويل خطة صندوق المعاشات التقاعدية. ولا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على الحاجة الملحة لهذه المسألة.
	و بموازاة ذلك، يسعدني الإفادة بإحراز تقدم كبير في إصلاح مؤسسات الشرطة. ونتيجة للفحص الدقيق لكفاءات ضباط الشرطة من خلال المرحلة الأولى من عملية فحص مدى كفاءة مؤسسات الشرطة والتصديق على أهليتها والتي أُنجزت بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل، فإن مؤسسات الشرطة بعد إصلاحها ستكون خالية من الأفراد المعروف عنهم الإتيان بسلوك لا يليق بضابط الشرطة. ومركز الشرطة النموذجي الأول في بيساو يعمل الآن. ويستفيد العاملون في المركز من مشورة ضباط شرطة الأمم المتحدة الذين يشاركونهم المقر. ومن إجمالي مبلغ الاعتماد الثاني الذي وافق صندوق بناء السلام على تخصيصه لغينيا - بيساو مؤخرا وقدره 16.8 مليون دولار، سيجري تخصيص 3 ملايين دولار لبناء 12 مركزا إضافيا من مراكز الشرطة النموذجية في مختلف أنحاء البلد، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تحديث خدمات الشرطة في غينيا - بيساو وإضفاء الطابع المؤسسي على احترام سيادة القانون، للمرة الأولى في تاريخ غينيا - بيساو الحديث.
	بخصوص الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب، فإن إحراز التقدم لا يرتهن بالتأخيرات في إنشاء وكالات قادرة لإنفاذ القانون فحسب، ولكنه مرهون أيضا، وهو الأهم، بتزايد الحاجة الاستراتيجية أو الالتزام بتحقيق توازن دقيق بين الدفع باتجاه المضي قدما في بسط سيادة القانون وفي الوقت نفسه عدم المخاطرة بالإضرار بالاستقرار الهش في البلد. وبينما أُنجزت بعض الأعمال الإيجابية في تطوير قدرات مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة وفي إرساء ممارسات جيدة تتمثل في تبادل المعلومات فيما بينها، وهو ما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية، لم يتم بعد الانتهاء من القضايا السياسية البارزة لعام 2009 والتحقيقات المرتبطة بها. وفضلا عن ذلك، فإنه ولئن كانت التغييرات التي حدثت مؤخرا في قيادة الشرطة القضائية وما تلا ذلك من استبدال المدعي العام قد ولدت زخما جديدا نظرا للالتزام الذي قطعه المسؤولون الجدد بعدم تسييس النظام القضائي، فإنها تسببت أيضا لا محالة في مزيد من التأخيرات، وذلك إلى جانب التعديلات التي جرت مؤخرا في شاغلي مناصب رفيعة في الحكومة والسلطة القضائية.
	نظمت الأحزاب السياسية المعارضة مؤخرا سلسلة مظاهرات عامة احتجاجية سلمية للمطالبة بإحراز تقدم في هذه التحقيقات ذاتها. وفي هذا الصدد، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل بدور هام في ضمان ألا تؤدي هذه المظاهرات إلى المزيد من أحداث التوتر بين الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية الرئيسية في غينيا - بيساو. ونعتقد أن فرص تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في مكافحة الإفلات من العقاب وتوطيد سيادة القانون في غينيا - بيساو، دون تعريض الاستقرار الحالي في البلد للخطر، ستستفيد من المشاركة القوية للمجتمع الدولي في العملية، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين الشركاء. ويجب أن تشعر سلطات غينيا - بيساو والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني والسكان ككل بالاطمئنان إلى أن المجتمع الدولي لن يحتمل المزيد من أحداث عدم الاستقرار في البلد، ولن يقبل أن يبقى مرتكبو الجرائم الخطيرة ضد الدولة بلا محاكمة. وسيكون من العوامل الهامة في تحقيق ذلك أن يظل شركاء غينيا - بيساو الدوليون ملتزمين بدفع عجلة الإصلاحات المؤسسية المنصوص عليها في قراري مجلس الأمن 1876 (2009) و 1949 (2010)، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن وعقد حوار سياسي، مع بناء أسس العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. 
	فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني،يسرني أن أعلن بأن المرحلة التحضيرية - التي تتكون من سلسلة من ثماني دورات للدفاع والقطاعات الأمنية، ومؤتمرين لمواطني غينيا - بيساو في الشتات في أفريقيا وأوروبا، و 12 مؤتمرا إقليميا - قد اختتمت في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعقد جلسات في بيساو. ويجري حاليا تحليل معمق وصياغة لنتائج المراحل التحضيرية للعملية، بتوجيه من اللجنة المنظمة. 
	من المقرر عقد المؤتمر الوطني بين 15 و 18 كانون الأول/ديسمبر. سوف نستمر في مساعدة السلطات الوطنية في تطوير آليات المتابعة، المقرر وضعها في أعقاب الحدث، من أجل ضمان الاستمرارية في جهود المصالحة عن طريق البناء على عملية المؤتمر الوطني. والهدف من ذلك أيضا ضمان إجراء عملية حوار شامل مفتوح في وجه جميع شرائح المجتمع، لا سيما أحزاب المعارضة غير الممثلة في البرلمان، ومراعاة المساواة بين الجنسين في هذه العملية الواعدة جدا.
	كما واصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو، تقديم الدعم لعملية المراجعة الدستورية. وتتألف المرحلة الأولى من المساعدة في سلسلة من الجهود الرامية إلى ضمان أن يكون المسؤولون عن مراجعة الدستور في حالة تمكنهم من القيام بذلك بطريقة تتوفر فيها المعلومات على نطاق واسع. تبعا لذلك، أنشأت اللجنة البرلمانية المعنية بمراجعة الدستور لجنة صياغة وعينت أعضائها، الذين سيعتمد عملهم على دعم المكتب. في موازاة ذلك، سوف يقدم المكتب أيضا الدعم التقني والمالي للجهود التي سيجري بذلها على مستوى القواعد الشعبية في جميع أنحاء البلد بهدف نشر العمل الذي يجري الاضطلاع به، وضمان الملكية الوطنية الواسعة والموافقة الشعبية على مشروع الدستور الجديد. سوف يقدم المكتب أيضا المشورة للسلطات الوطنية للمساعدة في ضمان أن تبقى عملية المراجعة الدستورية غير حزبية، لا سيما في ضوء الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر عقدها في عام 2012.
	لا يزال الاتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة يشكلان تهديدا مستمرا للاستقرار الهش الذي تمتعت به غينيا - بيساو على مدى الأشهر الـ 18، ويمكن أن يلحقا الضرر بالإصلاحات الكبرى، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن. تواصل مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية السياسية والتقنية، عرقلة المكافحة الفعالة للاتجار بالمخدرات في غينيا - بيساو. علاوة على ذلك، يزيد عدم وجود بيانات موثوقة بشأن الكميات الحقيقية للمخدرات التي تمر عبر الأراضي الوطنية، من صعوبة معالجة هذه المسألة مع السلطات الوطنية. وقد نوقش هذا الجانب خلال زيارة وكيل الأمين العام فيدوتوف إلى بيساو في 27 تشرين الأول/أكتوبر. 
	تبقى زيادة المساعدة الدولية والتزام الشركاء حتميين إذا كنا نريد أن نرى نتائج أفضل في مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في البلد. وينبغي أن تتواصل المبادرات الرامية إلى تضافر جهود بلدان منشأ وعبور ووجهة المخدرات، وتترجم إلى تعاون عملي ملموس. سيساهم أيضا تطوير وتعزيز المبادرات الإقليمية، بما في ذلك مبادرة ساحل غرب أفريقيا، التي اجتمعت لجنة برنامجها في بيساو في 27 تشرين الأول/أكتوبر، إلى حد كبير في بناء القدرات الوطنية في غينيا - بيساو وبلدان المنطقة دون الإقليمية.
	لقد حاولت اليوم وصف هذه المرحلة الحرجة التي نقترب منها، بجهودنا الرامية إلى توطيد الاستقرار وتهيئة الظروف لتنمية طويلة الأجل في غينيا - بيساو. من المطلوب على نحو متزايد دعم دولي منسق قوي لعملية الإصلاح، إلى جانب المساندة السياسية للسلطات المنتخبة. في هذا السياق، أود أن أؤكد مرة أخرى على البعد الشامل لنظام صندوق المعاشات التقاعدية والتقدم الذي يمكن أن يتيحه ولو قدر يسير من التمويل. سيكون لتشغيله السريع تأثير ليس فقط على الجهود المبذولة للنهوض بإصلاح القطاع الأمني، ولكن أيضا على جهودنا الجماعية لتحقيق الاستقرار، خصوصا وأن البلد يستعد لانتخابات تشريعية في العام 2012.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر السيد موتابوبا على إحاطته الإعلامية. 
	أعطي الكلمة الآن للسيدة فيوتي. 
	السيدة فيوتي (تكلمت بالإنكليزية): يسرني أن أقدم إحاطة إعلامية للمجلس بصفتي رئيسة تشكيلة غينيا - بيساو التابعة للجنة بناء السلام. وأود أن أرحب ترحيبا حارا بوزيرة الاقتصــاد والتخطــيط والتكامل الإقليمي لغينيا - بيساو، معالي السيدة ماريا هيلينا نسوليني إمبلو.
	كما أشكر الممثل الخاص للأمين العام، السيد جوزيف موتابوبا، على إحاطته وعلى عمله كرئيس لمكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو. وأرحب بالسفير اسماعيل غاسبار مارتينز، الممثل الدائم لأنغولا ورئيس مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.
	منذ إحاطتي الأخيرة للمجلس (انظر S/PV.6569)، سنحت لي الفرصة زيارة غينيا - بيساو في مطلع أيلول/سبتمبر. خلال زيارتي، شاهدت علامات واضحة على التقدم، من حيث الاستقرار والنمو الاقتصادي على حد سواء. حيث بذلت حكومة غينيا - بيساو جهودا كبيرة لتنفيذ الأولويات الرئيسية لبناء السلام في الأشهر الأخيرة. أفضت الإنجازات الملموسة في مجال تحسين الاقتصاد الكلي، والانضباط المالي وتطوير البنية التحتية، إلى حلقة قوية هامة رغم البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة.
	أما على الصعيد السياسي، فقد سعدت بملاحظة أن الاستقرار آخذ في الانتشار. فالحكومة الحالية هي الأكثر استقرارا والأطول أمدا منذ عام 1997. ولاحظت أيضا، مع ذلك، بأن معظم المتحاورين ما زالوا ينظرون إلى الاستقرار بأنه هش. في هذا السياق، لا يزال يعتبر التنفيذ الكامل لإصلاح القطاع الأمني واحدا من أهم الأولويات، وخطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في السلام المستدام والتنمية. إن ترسيخ الاستقرار يتوقف بالطبع على تحقيق أولويات بناء السلام الأخرى، ولا سيما دعم سيادة القانون، وتوسيع إحداث فرص العمل ومكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع في المخدرات.
	جرى التسليم على نطاق واسع بالطابع الطارئ لإصلاح القطاع الأمني من قبل جميع المتحاورين خلال زيارتي. وتحقيقا لهذه الغاية، يعتبر تأسيس صندوق المعاشات للقوات المسلحة وأفراد قوات الأمن التي سيجري تسريحها أداة مهمة لمساعدة الإصلاح. هذه العملية، مقترنة بتدريب الوحدات المتبقية وتوظيف موظفين جدد، ستحسنان بالتدريج حرفية القوات المسلحة وموظفي إنفاذ القانون الداخلي. 
	توفر خريطة الطريق بشأن إصلاح القطاع الأمني التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، أداة هامة جدا لدعم الجهود الحكومية في مجال إصلاح القطاع الأمني. حيث تجعل تلك الجهود جزءا من إطار التعاون الدولي الأوسع نطاقا، الذي بني على أساس الحوار الثلاثي بين حكومة غينيا - بيساو، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية. يتمتع هذا المثال المحمود عن التعاون الإقليمي أيضا بدعم لجنة بناء السلام. 
	إن حكومة غينيا - بيساو قد نفذت بالفعل بعض التدابير المطلوبة، مثل تأسيس لجنة المتابعة فيما يخص صندوق المعاشات التقاعدية، وتجديد لجنة التوجيه الوطني الخاصة بالقطاع الأمني، وصياغة مذكرة تفاهم ثلاثية لتنفيذ خريطة الطريق المشتركة بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، التي قدمت رسميا للجماعة والمجموعة لإبداء ملاحظاتهما عليها. بلغت المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم مرحلة متقدمة، ومن المتوقع التوقيع عليها قريبا. 
	بالتزامن مع الزيارة التي قمت بها إلى بيساو، أودعت الحكومة في 2 أيلول/سبتمبر، ما مجموعه 000 200 دولار، كدفعة أولى من مساهمتها الأولية في صندوق التقاعد. كما تنظر الحكومة أيضا في تقديم مساهمة إضافية بحلول نهاية هذا العام. هذه علامات مرحب بها عن التزام غينيا - بيساو ومشاركتها في هذه العملية. 
	أثناء إقامتي في بيساو، شعرت بأن الحكومة ملتزمة تماما بإصلاح القطاع الأمني. ومن الضروري الآن أن يقدم المجتمع الدولي الدعم الثابت وفي الوقت المناسب، لا سيما من خلال الخبرة التقنية والموارد المالية، لجعل صندوق التقاعد يشتغل. وعلى الرغم من الموارد المتعهد بها، فلم يتم صرفها بعد.
	في هذا الصدد، طلبت حكومة غينيا - بيساو مساعدة لجنة بناء السلام لتنظيم حدث رفيع المستوى بشأن إصلاح القطاع الأمني، في نيويورك قبل نهاية هذا العام. 
	ومن شأن عقد مثل هذا الاجتماع الرفيع المستوى أن يسهم في بناء الثقة وتعاون الشركاء الدوليين معا على دعم غينيا - بيساو في مواجهة التحديات الرئيسية لبناء السلام.
	وقد اتفق أعضاء التشكيلة على أنه ينبغي للجنة بناء السلام تقديم قائمة من العناصر لكي تنظر فيها الحكومة، بغرض المساعدة في التحضيرات للحدث الرفيع المستوى المقترح بشأن إصلاح القطاع الأمني، وخصوصا، ما يتعلق بتشغيل صندوق المعاشات التقاعدية. وقد رفعت إلى وزير خارجية غينيا - بيساو في 24 أيلول/سبتمبر، قائمة مكتوبة بتلك العناصر، حتى تنظر فيها الحكومة.
	ويسرني أن أقول إنه تم أيضا إحراز تقدم في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات. فقد اعتمدت حكومة غينيا بيساو خطة العمل بشأن مكافحة الاتجار بالمخدرات. وتعمل وحدة الجريمة عبر الوطنية الآن، ويجتمع مجلس إدارتها بانتظام. وأنشأت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مكتبا لها في غينيا - بيساو. وستكون هناك حاجة مستمرة إلى التعاون الدولي لدعم وحدة الجريمة عبر الوطنية في تنفيذ أنشطتها الجارية. وتتقاسم التشكيلة أيضاً ذلك القلق، وتعتزم الدعوة إلى زيادة الموارد المالية المنفقة على دعم مبادرة ساحل غرب أفريقيا.
	وكما أشــرت ســـابقا، فقـــد تمكــنت حكـــومة غينيا - بيساو من تحقيق تقدم هام في سياسة الاقتصاد الكلي على مدى السنوات القليلة الماضية. وقد نتج التحسن في القطاع الاقتصادي، عن محصول استثنائي لجوز الأكاجو، وتعزيز الانضباط المالي والضريبي، وتنفيذ مشاريع الأشغال العامة.
	ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأمين العام قد خصص ما يصل إلى 16.8 مليون دولار من صندوق بناء السلام لتنفيذ خطة أولويات بناء السلام لغينيا - بيساو للفترة 2011-2013. وبالمثل، وافقت اللجنة التوجيهية المشتركة لصندوق بناء السلام على مسودات المشاريع الأربعة التي تم تصميمها بشكل مشترك، من قبل الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري. وتركز هذه المشاريع على دعم إصلاح القطاع الأمني، وتشجيع إيجاد فرص العمل، بوصفها من فوائد السلام بالنسبة للشباب والنساء، وتعزيز الحوار السياسي والمصالحة الوطنية.
	وتواصل لجنة بناء السلام التزامها بنهج استباقي في مشاركتها مع غينيا - بيساو. ويشمل ذلك تحسين جهود التنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى. وينبغي للسلطات الوطنية في غينيا - بيساو والشركاء الدوليين، العمل معاً من أجل التوصل إلى علاقة على مستوى أعمق من الالتزام والثقة المتبادلين، وتوجّه نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في غينيا - بيساو والمنطقة دون الإقليمية. ويتعين على المجتمع الدولي أن يرقى إلى مستوى التحدي المتمثل في دعم الحفاظ على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، اللذين شهدهما البلد خلال السنوات القليلة الماضية.
	ويجب علينا أن نستفيد من هذا الزخم الإيجابي ونثابر في جهودنا الجماعية المبذولة لدعم غينيا - بيساو.
	الرئيس (تكلم بالبرتغالية): أشكر السيدة فيوتي على إحاطتها الإعلامية.
	(تكلم بالانكليزية)
	أعطي الكلمة الآن لمعالي السيدة هيلينا إمبالو، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتكامل الإقليمي في غينيا - بيساو. 
	السيدة إمبالو (غينيا بيساو) (تكلمت بالبرتغالية، وقدم الوفد النص الإنكليزي): لقد طلب مني رئيس وزراء جمهورية غينيا - بيساو، دولة السيد كارلوس غوميز جونيور، أن أبعث بأحر التحيات إلى مجلس الأمن، وأن أنقل إليه الأهمية التي نوليها لجلسة المجلس هذه، التي تؤكد مرة أخرى استعداد المجلس لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلد.
	وكلما سنحت لنا فرصة مثل هذه، فإننا نود أن نسلط الضوء على اعترافنا بالكيفية التي اضطلع بها مجلس الأمن بدوره الاستراتيجي في صون السلم والأمن الدوليين في عالم تقتضي فيه التهديدات والقضايا الملحة والمعقدة استجابات مناسبة.
	وفيما يتعلق بغينيا - بيساو، فقد اتسمت أعمال المجلس بالثبات والتأني، وكشفت عن فهمه السليم للتحديات التي نواجهها. وكان ذلك أساسا لعمله بصورة فعالة، أدت إلى خلق بيئة تسودها الثقة والتفاؤل، نشهدها حاليا في بلدنا، وتدعمها المساعدة التي نتلقاها من قبل الأمم المتحدة.
	ولذلك، فإننا نرحب بجهود الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار وبناء السلام في غينيا - بيساو، وبالتالي، فإننا نشيد بمكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو، عبر السيد جوزيف موتابوبا، رئيس المكتب والممثل الخاص للأمين العام، الذي ساهم بصورة نزيهة وبشعور كبير بالأهداف، في تنشيط وتعزيز المصالحة والحوار الوطنيين..
	وأود أن أعرب عن مدى شعوري بالفخر والامتياز لاشتراكي في هذه الجلسة لمجلس الأمن بهدف توضيح التطورات التي حدثت في غينيا - بيساو منذ انعقاد آخر جلسة للمجلس بشأن هذا الموضوع (انظرS/PV.6569).
	فقد أظهر بلدي، على مدى السنوات الثلاث الماضية، مثابرة وعزيمة في تنفيذ خطته الحكومية. وقد ساعد تسريع الإصلاحات الهيكلية في المجالات الحيوية للتنمية على عودة المجالات الاجتماعية والسياسية إلى طبيعتها، واستعادة ثقة الجمهور.
	لقد ولّت تلك الفترات الطويلة من عدم الاستقرار السياسي التي جرّت البلد إلى حلقة مفرغة من الاختلالات الخطيرة وألحقت خسائر هائلة نجمت عن تأخير مسار التنمية الطبيعي، مما أفسح المجال لسياق سياسي أكثر ملاءمة، يتسم بالانتعاش الاقتصادي وتجدد ثقة الشركاء الداخليين والخارجيين.
	واليوم، يمكنني القول إن شعبنا يتمتع، ببعض الشعور بالنشوة، بالمكاسب التي حققها الاستقرار الحكومي في البلد. فقد تمكن البلد بفعل ذلك الاستقرار من الانتقال من حالة خطيرة فيما يتعلق بالميزانية إلى حالة أكثر استقرارا بفضل السيطرة بدرجة أكبر على الإنفاق العام، وزيادة العائدات الضريبية، والتخفيض الكبير للدين العام.
	وعلى الرغم من فداحة عدم الاستقرار السائد حالياً في السياق الاقتصادي والمالي العالمي، فقد حقق ارتفاع الصادرات فوائد للاقتصاد الوطني وساعد في التعويض عن تقلص تدفقات المساعدات الدولية. وفي ذلك الصدد، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي اتجاهه التاريخي البالغ 1.8 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.3 في المائة هذا العام، مقارنة مع 3.5 في المائة في عام 2010، في سياق استقرار معتدل للأسعار. وقد استندت هذه النجاحات إلى حوكمة اقتصادية دقيقة وفعالة، والبناء على إصلاحات جريئة، وإلى التحسن التدريجي لظروف المعيشة، وذلك بفضل تنشيط بعض الصناعات، وإدخال تحسينات في البنية التحتية الأساسية، وتقديم الخدمات الاجتماعية.
	ويجدر تسليط الضوء، في إطار تنفيذ إصلاح قطاع الأمن والدفاع، على الجهود التي تبذلها الحكومة في إنشاء صندوق خاص للمعاشات التقاعدية. ويمثل هذا الصندوق خطوة في عملية إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وسوف يكفل حصول جميع الأعضاء العاملين في قطاع الأمن والدفاع، على معاش تقاعدي عادل، عند تقاعدهم عن الخدمة، سواء بسبب العمر، أم الأقدمية، أم الإعاقة. 
	وعلى الرغم من توافق الآراء الذي تم التوصل إليه بشأن الدور الأساسي الذي يؤديه صندوق المعاشات التقاعدية، باعتباره ركيزة أساسية لإصلاح قطاع الأمن والدفاع، فقد تأخر بدء عملياته بشكل ملحوظ عن موعده. ويرجع ذلك أساسا إلى التأخر في المساهمات المالية التي تشكل الصندوق. 
	وقد أظهرت غينيا - بيساو التزامها الثابت ببدء العملية على الفور، عبر اعتماد معظم الصكوك القانونية التي تشكل إطاراً للإصلاحات، وفقا للدراسات التي أعدها الخبراء، في إطار تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي.
	وقد نظمت الحكومة، إثباتاً منها لذلك الالتزام، وعلى ضوء المسار الذي تم الاتفاق عليه وقبوله من الجميع، عملية المناقصات العامة بهدف اختيار المؤسسة المصرفية التي تناط بها إدارة الصندوق. وفي الآونة الأخيرة، أودعت الحكومة نسبة 40 في المائة من مساهمتها السنوية، في الحساب الذي تم فتحه في المصرف الذي وقع عليه الاختيار، وتعهدت بإيداع مبلغ إضافي هو 000 300 دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية، وبذلك يكتمل المبلغ المستهدف لهذا العام.
	وبمجرد تلقينا للمساهمات التي أعلنتها بعض الجهات المانحة، وهي الأمم المتحدة، عبر صندوق بناء السلام، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، وأنغولا، فإن الحكومة على استعداد لتقديم الضمانات الإضافية اللازمة للحفاظ على استخدام موارد الصندوق على نحو حصري، لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها. وفي ذلك الصدد، فإن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه من قبل الحكومة والبنك المذكور، ينص على التوقيع على بروتوكولات إضافية، لضمان احترام جميع الجهات المانحة للإجراءات المالية المحددة.
	وفي هذه المرحلة من العملية، ترتهن المساهمة المالية من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجماعة وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية والحكومة، بشأن تنفيذ إصلاحات قطاع الدفاع والأمن. 
	وكما هو معروف جيدا، فإن إطار دعم خريطة الطريق ومتابعتها منصوص عليه في المذكرة، وكذلك مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، من قبيل تشغيل صندوق المعاشات التقاعدية. وهناك مشروع مذكرة تفاهم متاح بالفعل وسيكون التوقيع عليها ممكنا وفقا للقرار النهائي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وتقدر الحكومة أن الاستجابة السريعة من تلك المؤسسة ستسمح بتنفيذ قرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي وافق، في آذار/مارس 2011، على حزمة مالية خاصة لدعم خريطة الطريق بمبلغ 63 مليون دولار وسيكون لها المزية الإضافية المتمثلة في إبراز دور الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في توطيد عملية التكامل الإقليمي، ولا سيما، في تعزيز السلام والأمن في غينيا - بيساو.
	إن اختتام المشاورات مع الاتحاد الأوروبي إلى حين تنفيذ الحكومة للمادة 96 من اتفاق كوتونو والالتزامات المنبثقة عنه هيأ الظروف لاستئناف دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح قطاع الأمن. وكما يعلم المجلس، تواصل الحكومة حوارا سياسيا بناء مع الاتحاد الأوروبي في لجنة متابعة تجتمع بانتظام لتقييم تنفيذ خريطة الطريق التي نشأت عن المشاورات. ومن أجل استكمال صورة الالتزامات التي أعلنت بالفعل لتمويل صندوق المعاشات التقاعدية، تجدر الإشارة إلى مساهمات حكومة أنغولا في إطار تعاوننا الثنائي وصندوق بناء السلام. وترحب الحكومة بهذه الجهود وتدعو إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
	إن جهود الحكومة التي وصفتها للتو ينبغي تقديرها وتثمينها من جانب مجتمع الجهات المانحة، الذي يجب أن يبدي مرونة أكبر. لا يمكن أن يشفى المرء إلا بعد تلقي العلاج وليس العكس. ولذلك من المستصوب طلب تحقيق نتائج بعد تهيئة الظروف اللازمة لتحقيقها. وكي لا ينظر إلى العمل الذي أنجز حتى الآن على أنه هباء منثور، وكي لا يتم اختزال التزاماتنا إلى مجرد كلام، يجب أن نمضي صوب الاجتماع الرفيع المستوى المقرر أن يعقد في وقت لاحق هذا الشهر برعاية الأمم المتحدة. وينبغي أن يظل الاجتماع، وهو جزء من استراتيجية لتعميق الحوار السياسي مع الحكومة، محل اهتمام خاص.
	في الواقع، فإننا انطلاقا من هذه القناعة، التي نفهم أننا نتشاطرها مع شركائنا، اعتمدنا دون تردد وبتكلفة اجتماعية وسياسية باهظة غالبا، حزمة تشريعية شاملة من الإصلاحات بغية تنفيذ التدابير الرامية إلى مراقبة دفع الأجور في القطاع العام، بما في ذلك قوات الدفاع والأمن، وزيادة الوعي بأهداف الإصلاح وتحسين الاتصالات بشأنه وبالعناصر الأخرى التي اعتبرت ضرورية لكفالة صلاحيتها التشغيلية.
	وبإيجاز، لقد هيأنا الظروف، التي كانت تعتبر في السابق تحديا كبيرا، لإنشاء صندوق المعاشات التقاعدية وبدء عملية التسريح. وندعو الآن إلى زيادة مشاركة الجميع في هذه الجهود، وهو ما يحتمل، إن لم يحدث، أن يقوض الجهود الكبيرة التي بذلت حتى الآن وأن يبذر الشك بين المستفيدين من العملية في ما يتعلق بقدرة واهتمام البعض باختتام هذه العملية بنجاح.
	وفي ما يتعلق بالحكومة، سوف تبدأ العملية مادمت الظروف مهيأة لتغطية التكاليف المتعلقة بدفع المعاشات التقاعدية في العامين الأولين من عمل الصندوق. إن بدء تشغيل الصندوق سيمسح لنا بالتصدي للكثير من التحديات التي نواجهها، مثل التجديد التدريجي للقيادة العسكرية وتحسين التدريب للمجندين الجدد. سينشط ذلك وأعمال أخرى، بما فيها التسريح وإعادة الإدماج في الحياة العملية، إصلاح قطاع الأمن.
	وترحب الحكومة باعتماد برنامج العمالة في إطار صندوق بناء السلام، الذي يتضمن حلولا لمشكلة التوظيف للعسكريين المسرحين ومشاريع أخرى ذات طبيعة مماثلة يجري بالفعل تنفيذها بدعم الاتحاد الأوروبي.
	ولا تزال قضية الإفلات من العقاب يجري إبرازها باعتبارها أحد أسباب هشاشة غينيا - بيساو وخطرا يهدد السلام الاجتماعي. والأمثلة التي تذكر غالبا هي التأخير الزائد في التحقيق في الجرائم وانعدام سلطة الدولة، وهو ما من شأنه أن يشير إلى قصور القيادة، والافتقار إلى القدرات التقنية والمالية لضمان سيادة القانون. وتنظر الحكومة إلى أوجه القصور هذه باعتبارها تحديات ولذلك فهي ملتزمة بالمضي قدما في برنامجها لإصلاح قطاع العدالة.
	لقد تحققت، حتى الآن، نتائج واضحة في مجال إصلاح السجون وإصلاح النظام الجنائي والتشريع الجنائي والقدرات الوطنية وتنفيذ آليات لتيسير الحصول على المعلومات وتحقيق العدالة النزيهة. تبين هذه النتائج مدى ملاءمة الخيارات المتخذة لتعزيز القضاء وتحسين عملياته مع الاحترام الكامل لمبادئ الديمقراطية، ولا سيما مبدأ الفصل بين السلطات.
	ويأتي إنشاء أول مخفر شرطة نموذجي ومكاتب دعم المعلومات والقضاء وإنشاء مركز التدريب القضائي في إطار هذه الدينامية الجديدة. إن تعزيز التدريب المهني للموظفين القضائيين وحصول جميع المواطنين على العدالة ونشر نموذج جديد للعلاقة بين المواطنين والشرطة عوامل حاسمة الأهمية لترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون. ويشمل هذا الإطار أيضا تدابير اتخذت لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، خاصة الاتجار بالمخدرات والإرهاب وغسل الأموال على الصعيد دون الإقليمي، من خلال مبادرة ساحل غرب أفريقيا، وعلى الصعيد الوطني.
	لقد لقت استراتيجية وخطة عمل مكافحة المخدرات ترحيبا حارا من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أنهى للتو زيارة إلى غينيا - بيساو. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا الإشادة بالدعم الذي يقدمه ممثل وزير العدل في الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزه حتى نتمكن من الاستفادة من الخبرة الهائلة في هذا المجال.
	نحن نعمل، بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرنسا، على وضع خطة لمكافحة غسل الأموال ستتوقف أيضا على دعم فريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا والوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات المالية، التي أنشئت بالفعل في بلدنا.
	إن إرادة وعزم الحكومة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات شرط ضروري لكنه غير كاف لنجاحها. إن الافتقار للموارد المالية وفرض الشروط لصرفها السببان الرئيسيان للتأخير في العملية.
	إن الترابط في غينيا - بيساو بين الأبعاد السياسية والأمنية والعدلية والاقتصادية والإنمائية الاجتماعية واضح بجلاء ومقبول عموما من جانب الجهات المانحة والأطراف الفاعلة المحلية، وكذلك من جانب مؤسسات المجتمع المدني، ويقرون جميعا بأنه لن يتسن للبلد أن يحقق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي إلا في مناخ من السلام والاستقرار السياسي. ولهذا السبب، أدرج إصلاح قطاعات الدفاع والأمن والعدالة في الورقة القطرية الاستراتيجية المعاد صيغتها التي نقحت مؤخرا في القسم الأول منها تحت عنوان ”تعزيز سيادة القانون والمؤسسات الجمهورية“. ويشير هذا المحور إلى هياكل وسلطة الدولة، فضلا عن قدرتها على تنفيذ ممارسات جديدة للحوكمة السياسية والإدارية بغية ترسيخ سيادة القانون والأمن الدائم للسكان وممتلكاتهم. ومن بين الإجراءات التي ستتخذ في هذا المجال، أشير إلى تدابير لتحسين حالة حقوق الإنسان وآليات لمنع الكوارث وإدارتها.
	إن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وإقامة نظام قضائي مستقل وقادر فنيا وثقافيا هي أركان حكم القانون التي نتمناها لبلدنا. بالنسبة لنا، يعني هذا بالضرورة تسريع عملية إصلاح قطاعي الدفاع والأمن وإضفاء الاستقرار عليهما. 
	إن احترام المبادئ الديمقراطية، لا سيما من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة ومنتظمة، والتخلي عن الممارسة السابقة المتمثلة في الاستحواذ على السلطة بالقوة، يكمّل الصورة الموصوفة أعلاه، بدمج العناصر الديمقراطية في العمل الاعتيادي للمؤسسات. سيشكل ذلك الضمانة الرئيسية للاستقرار في بلدنا، وسيمكنه من فتح صفحة جديدة وكسر دورة عدم الاستقرار السياسي التي اتسم بها في السنوات الأخيرة.
	تهدف العناصر الأخرى للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر إلى توفير استجابات للتحديات التي تميز البلد في مجال التنمية، حيث تتطلب الأولويات والاحتياجات في السياق الغيني نهجاً أكثر شمولاً لا تُهمَّش فيه الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية. لا يزال البلد يعاني من مستوى متدنٍ من التنمية البشرية، ويواجه تحديدات معقدة وواسعة النطاق فيما يتعلق بالفقر. وهكذا فقد وضِعت رؤية، لفترة خمس سنوات، تتضمن من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والإجراءات ما يمكن أن يحد كثيراً من الفقر بأبعاده المتعددة، ويدر المزيد من الدخل وفرص العمل، ويحسّن الوصول إلى خدمات عامة أساسية تلبي معايير الجودة الأساسية. 
	وكما أكدنا مرات عديدة في المحافل الدولية، فإن تنفيذ تلك الاستراتيجيات يعتمد على الدعم الفعال من المجتمع الدولي، لا سيما القطاعات الاجتماعية. ولمتابعة تلك الأفكار، شرعنا بالفعل في الإعداد لتنظيم مائدة مستديرة للمانحين العام المقبل بغرض حشد الأموال لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفقر.
	يشكل الاجتماع الرفيع المستوى بشأن إصلاح قطاع الدفاع والأمن المزمع عقده هذا العام جزءا من استراتيجية الحكومة لرفع الوعي وحشد الموارد والشراكات. وبالتالي فإننا نجدد الإعراب عن تقديرنا لكل ما قام به أولئك الذين ساعدونا في هذا الجهد الكبير الرامي لرفع الوعي والبدء في تنفيذ الإصلاحات. وأود أن أنوه بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص بلدان مثل أنغولا والبرازيل والرأس الأخضر والبرتغال ونيجيريا والسنغال لكل ما فعلته من أجل كفالة إسماع صوت غينيا بيساو حول العالم.
	نحن نعول على الدعم المخلص من مجلس الأمن والمجتمع الدولي بكامله، الذي نطلب منه الانخراط مع غينيا - بيساو، كما حصل من قبل مع بعض شركائنا، حتى نتمكن معاً من تنفيذ البرامج التي من شأنها أن تحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وتحوله إلى دولة مزدهرة نموذجية. ذلك ما أردت أن ألقي عليها الضوء في هذا الصدد.
	الرئيس (تكلم بالبرتغالية): أشكر الوزيرة على بيانها.
	(تكلم بالإنكليزية)
	أعطي الكلمة الآن للسيد إسماعيل أبراوو غاسبار، الممثل الدائم لأنغولا، الذي سيتكلم أيضاً بالنيابة عن البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.
	السيد غاسبار مارتنس (أنغولا) (تكلم بالبرتغالية، وقدم الوفد الترجمة الشفوية إلى الإنكليزية): أخاطب مجلس الأمن بالنيابة عن البلدان الأعضاء في جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، وهي البرازيل، البرتغال، تيمور - ليشتي، الرأس الأخضر، غينيا - بيساو، وسان تومي وبرنسيبي، وبلدي أنغولا، الرئيس الحالي للجماعة.
	أود أن أحيي معالي السيدة هيلينا إمبالو، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتكامل الإقليمي في غينيا - بيساو.
	بسرور بالغ نشارك في هذه الجلسة المهمة من جلسات مجلس الأمن، حيث تشغل البرازيل والبرتغال مقعدين باعتبارهما عضوين غير دائمين. تركز الجلسة على تقرير الأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو (S/2011/655)، الذي قدمه صديقنا الممثل الخاص للأمين العام، السيد جوزيف موتا بوبا.
	أود أن ألقي الضوء على المسائل المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن. تواجه غينيا - بيساو تحديات في العديد من المجالات، مثل الحاجة إلى إخضاع القوى العسكرية للسلطات المدنية، وتسريح أعضاء القوات المسلحة وإعادة إدماجهم، ومكافحة الإفلات من العقاب، والاتجار بالمخدرات. ينبغي أن نعترف بالتقدم المحرز في تلك المجالات خلال الشهور الأخيرة، ونحث حكومة غينيا - بيساو على تكثيف جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية.
	تمثل خارطة الطريق لإصلاح قطاع الأمن التي أعدتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية مساهمة لا غني عنها في الاستجابة للتحديات العديدة التي تواجه البلد. وكما ظهر في مؤتمر القمة الأخير المعقود في لواندا، فإن جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية ملتزمة بالتنفيذ الفعال لخارطة الطريق، بما في ذلك تفعيل صندوق التقاعد لموظفي القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين. بيد أن تفعيل الصندوق مرهون بتوفير التمويل من جانب الشركاء الآخرين في عملية تحقيق الاستقرار في غينيا - بيساو.
	نرحب بقرار حكومة غينيا - بيساو إيداع مبلغ 200 ألف دولار في صندوق التقاعد، بالرغم من القيود المالية المعروفة التي يعاني منها البلد. ذلك المبلغ المودع ستتلوه مساهمةٌ أخرى قدرها 300 ألف دولار بنهاية 2011، ما سوف يهيئ الظروف للإنشاء الفعال لصندوق التقاعد. يشكل ذلك شرطاً أساسياً لنجاح عملية التسريح وإعادة الدمج للقوات المسلحة في غينيا - بيساو. في ذلك السياق، تحث جماعةُ البلدان الناطقة باللغة البرتغالية صندوقَ بناء السلام على إتاحة مبلغ 3 ملايين دولار لتسريع إنشاء صندوق التقاعد في غينيا - بيساو.
	لن يتسنى تطبيق خارطة الطريق التي وضعتها الجماعتان بدون تفهم الشركاء الدوليين والثنائيين للحاجة إلى حشد أموال إضافية للمساهمة في إنجاح العملية. إننا نعتبر ذلك عنصراً رئيسيا في كفالة استدامة عمليتي بناء السلام والاستقرار السياسي في غينيا - بيساو وعدم انتقاضهما. لقد أثر انعدام الموارد المالية، وأحياناً تسيس المساعدات التي تطلبها غينيا - بيساو، تأثيراً سلبياً على حيوية تلك العملية.
	في مواجهة ذلك الواقع، تشكل المساهمات التقنية والمادية والمالية التي أتاحتها الجماعتان، وأتاحتها بصورة ثنائية أنغولا وبعض الدول الأعضاء في الجماعة البرتغالية، أمثلة تحتذى في كيفية تطبيق مبدأ التضامن والتعاون الدوليين. لكل بلد من بلدان الجماعة البرتغالية خبراته ودروسه المستفادة فيما يتعلق ببناء السلام. وتعتبر الجماعة البرتغالية التكامل بين مختلف جوانب السلام والأمن والتعافي الاقتصادي وسيادة القانون أمراً أساسياً في عملية الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية.
	سيادة القانون ومكافحة الاتجار بالمخدرات عنصران من عناصر عملية بناء السلام. لذلك فإن الحشد الدولي لموارد إضافية يمكن أن تسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر لا يمكن وضعه في المرتبة الثانية. وكذلك في هذا المجال، يمكن لمساهمة صندوق بناء السلام في المشاريع الاجتماعية الاقتصادية المتعددة أن تقدم مثالاً يحتذي به الشركاء الآخرون.
	ترحب الجماعة البرتغالية بالزيارة التي قام بها وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا بغرض تقييم الآثار السلبية للمخدرات على غينيا - بيساو والمنطقة دون الإقليمية بغرب أفريقيا. وفي الوقت نفسه، تحي الجماعة البرتغالية وتؤيد التزام السلطات في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مؤخراً بحشد بلدان غرب أفريقيا في الحملة المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. والتعاون الوثيق مع اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالسياسات العامة التابعة لمبادرة ساحل غرب أفريقيا أمر أساسي. فالمبادرة توفر استجابة تتناسب مع الطابع عبر الوطني للاتجار بالمخدرات، وذلك من خلال إنشاء وحدات لمكافحة الجريمة عبر الوطنية في البلدان التي تنضم إلى المبادرة. وثمة حاجة ملحة إلى أن يدعم المجتمع الدولي تفعيل هذه الوحدات في غينيا - بيساو.
	وختاما، فإن جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية مقتنعة بأن المجتمع الدولي يجب أن يظل مشاركا في عملية تحقيق الاستقرار في غينيا - بيساو. ونأمل أن تتمكن الأمم المتحدة من الاستمرار في الاضطلاع بدور مركزي في هذه العملية.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أدعو أعضاء المجلس الآن إلى مشاورات غير رسمية لمواصلة مناقشتنا بشأن الموضوع.
	رفعت الجلسة الساعة 00/11.

