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 بيان من رئيس جملس األمن  
، يف ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول  ١٩ اليت عقدها جملس األمـن يف        ٥٧٦٢يف اجللسة    

أدىل رئـيس جملـس األمـن      “  بيـساو  -احلالـة يف غينيـا      ”ما يتعلـق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون             
 :باسم اجمللس بالبيان التايل

 بيساو، وقد نظـر     -ة بشأن غينيا    إن جملس األمن، إذ يشري إىل بياناته السابق       ”  
 األمـم  ة مكتب نشطعن أ و بيساو   -يف غينيا   يف آخر تقرير لألمني العام عن التطورات        

دعمه للجهـود   عيد تأكيد    ي ،)S/2007/576( بيساو   -يف غينيا   دعم بناء السالم     ل املتحدة
 . ذلك البلدتوطيد السالم يفمن أجل املتواصلة 

الــذي يـشكله االجتــار باملخــدرات  لقلــق اخلطـر  األمـن ببــالغ ا يالحـظ جملــس  ”  
مــا يتعلـق بــاحترام    حتققـت يف الـيت املكاسـب اهلامــة  الـذي ميكــن أن يقـوض   والبـشر، و 

ويالحـظ اجمللـس كـذلك أن اخلطـر     . شـفاف وسيادة القـانون وإقامـة حكـم دميقراطـي         
  بيـساو ميكـن أن ينطـوي علـى آثـار سـلبية             -الذي يشكله االجتار باملخدرات يف غينيا       

 .جتاه املنطقة ومناطق أخرى أيضا
ــ”   ـــة مــوظفي   بوجــهالقلــق جملــس األمــن  ساور ي ـــن وسالمـــ ـــاص إزاء أمــ  خـ

 ا،لـذ . يف مكافحة أنشطة االجتـار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة          العاملني  بيساو   - غينيا
ــدعمٍ أن تتخــذ، احلكومــةبجملــس األمــن  يهيــب  ــدويل  ب ــم مــن اجملتمــع ال ــدابري ، مالئ  ت
 .يف مكافحة هذه األنشطةالعاملني كفل سالمة وأمن املوظفني تة متضافر

الـدعوة  غـرب أفريقيـا      يرحب جملس األمن بقرار اجلماعة االقتـصادية لـدول        ”  
 مكافحـــة االجتـــار بـــشأنهـــذا العـــام مـــن عقـــد مـــؤمتر إقليمـــي يف وقـــت الحـــق  إىل 

يـدعو  و. باملخدرات، وذلك هبدف وضع خطـة عمـل إقليميـة للتـصدي هلـذه املـشكلة               
جملس األمن إىل النظـر علـى حنـو عاجـل يف الطريقـة الـيت ميكـن أن حتـسن هبـا منظومـة                         

 بيساو يف مكافحتـها االجتـار باملخـدرات         - األمم املتحدة الدعم الذي تقدمه إىل غينيا      
ويقـر جملـس األمـن بأمهيـة احتـواء وإزالـة خطـر              . واجلرمية املنظمة على الصعيد الـدويل     
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ويقـر كـذلك    . بيـساو -  الـسالم يف غينيـا   دي يهدد عملية توطي   االجتار باملخدرات الذ  
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        جملس األمن بوجه خاص بالدور اهلـام الـذي يـضطلع بـه              

بـشأن هـذه   إىل األمـني العـام أن يقـدم توصـيات        اجمللـس   ويطلـب   . باملخدرات واجلرمية 
بـادرة الـيت تـدعو إىل    اجمللـس بامل كـذلك  ويرحـب  . املسألة يف أقرب وقت ممكـن عمليـاً   

، يف  بيـساو - بشأن االجتار باملخدرات يف غينيـا   ،عقد مؤمتر دويل يف لشبونة، الربتغال     
 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

 إزاء هـشاشة عمليـة إرسـاء الدميقراطيـة     قلقـه جملس األمن عـن   أيضـــا  يعرب  ”  
 .ماعيةبيساو، وكذلك إزاء استمرار األزمة االقتصادية واالجت - يف غينيا

املقــررة يف تــشريعية النتخابــات االإجــراء الــدعوة إىل يرحــب جملــس األمــن ب”  
هــذه كفالــة إجــراء إىل  بيــساو -غينيــا يف تمــع دعو مجيــع شــرائح اجمل ويــ٢٠٠٨ عــام

اجمللــس اجملتمــع الــدويل تقــدمي  كــذلك ويناشــد .  بطريقــة ســلمية ومنظمــة االنتخابــات
 .تنظيم االقتراع بفعالية يف حينهالدعم اللوجسيت والتقين الالزم لكفالة 

 بيــساو -ن احلــوار بــني حكومــة غينيــا يرحــب كــذلك جملــس األمــن بتحــسُّ”  
ومؤســسات بريتــون وودز وحيــث احلكومــة علــى مواصــلة تنفيــذ التزاماهتــا يف جمــاالت  

ــة،  ــسؤولية املالي ــدل واحلكــم الرشــيد    امل ــضا   . وإصــالح قطــاع الع ــس أي ويرحــب اجملل
ــة إىل  ــا  باملــساعدة املقدم ــائيني واملتعــددي األطــراف،    -غيني ــشركاء الثن ــساو مــن ال  بي

وخباصة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واالحتـاد األورويب والبنـك الـدويل، ويـشجعهم          
 . البناءة يف البلدمعلى تعزيز مشاركته

ــشجع جملــس ا ”   ــن ســلطات  ي ــاألم ــاء ب  - غيني ــى الوف ــساو عل ــدها  بي إزاء تعه
 االحتـاد األورويب   عـن دراوحييط اجمللس علما أيضا باإلعالن الص    . إصالح قطاع األمن  

 .األمن إتاحة املوارد لدعم إصالح قطاعبواجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
 املعقـدة واملتعـددة     تـسوية احلالـة   يف  يقر جملس األمن بأمهية اتباع هنج شـامل         ”  

 بيساو ويطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم مقترحـات عـن               -األبعاد اليت تواجهها غينيا     
بطريقــة أفــضل الــسبل الــيت ميكــن لألمــم املتحــدة أن تقــدم مــن خالهلــا مــساعدة فعالــة  

اجلهود الوطنية الرامية إىل اإلسـهام يف حتقيـق اسـتقرار مـستدام يف         متكاملة وشاملة إىل    
 . بيساو-غينيا 

 بيـساو  -مـن رئـيس وزراء غينيـا       الـواردة   رسـالة    علمـا بال   جملس األمن حييط  ”  
، ويعـرب  الـسالم  جـدول أعمـال جلنـة بنـاء      على   بيساو   -غينيا  اليت يطلب فيها إدراج     

 . اجمللس عن اعتزامه النظر يف هذا الطلب على سبيل األولوية
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 بيـساو عنـصران     - يف غينيا     السالم واالستقرار  أنالتأكيد  جملس األمن   عيد  ي”  
ويقـر اجمللـس بأمهيـة      . أساسيان للسالم واألمن يف منطقـة غـرب أفريقيـا دون اإلقليميـة            

بيساو، ويرحـب يف هـذا الـصدد         - غينيا الُبعد اإلقليمي يف حل املشاكل اليت تواجهها      
ــذي يــ   ــدور ال ــن   بال ــا كــل م ــه حالي ــصادية   ضطلع ب ــة االقت ــي، واجلماع االحتــاد األفريق

 يف عمليـة بنـاء الـسالم        ،رب أفريقيا، وجمموعة البلدان الناطقـة باللغة الربتغاليـة       غ لدول
 . بيساو-يف غينيا 

يقــوم بــه ممثــل األمــني العــام  بالــدور اهلــام الــذي ينــوه جملــس األمــن ويــشيد  ”  
فريـق  فـضال عـن    بيـساو،  -وموظفو مكتب األمم املتحدة لدعم بناء الـسالم يف غينيـا           

 والدميقراطيــة وســيادة ري مــن أجــل املــساعدة يف توطيــد الــسالم  لقطــاألمــم املتحــدة ا
 .القانون، ويعرب عن تقديره ألنشطتهم

 .“ي بيساو قيد نظره الفعل- غينيا جملس األمن احلالة يف يسيبق”  
 


