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 1الصفحة 

 

 

 247الصادر عن االجتماع الـالصحفي البيان  

 لمجلس السلم واألمن

عقد في أديس أبابا ي الذ 247 الـفي اجتماعه مجلس السلم واألمن لالتحاد االفريقي  استمع
الى احاطة بشأن تطور الوضع في غينيا بيساو، وآذلك حول جهود ، 2010نوفمبر  2في 

الممثل الخاص لرئيس المفوضية في غينيا بيساو،  هاقدماالتحاد االفريقي في هذا الصدد، 
 سيباستياو دا سيلفا ، بروفيسوردالبالفي لالتحاد االفريقي ورئيس مكتب االتصال التابع 

 .اساتا

 
والحظ بارتياح  ،مكتب االتصال التابع لالتحاد االفريقي تفعيل العمل فيبرحب المجلس 
المجتمع  يالممثل الخاص من قبل سلطات غينيا بيساو وممثل الذي وجدهالترحيب الحار 

مكتب  نحوجميع أصحاب المصلحة  اهالدولي في بيساو، فضال عن االهتمام الذي أبد
 .حاد االفريقياالتصال التابع لالت

 
أعباء اتخاذها من قبل الممثل الخاص منذ توليه تم الحظ المجلس بارتياح اإلجراءات التي 

 الساحة فيوقوة دفع جديدة في خلق جو من الثقة والتعاون  تسهمأ والتي، مسئولياته
على ممثل الخاص للعن تقديره المجلس وفي هذا الصدد، أعرب  . غينيا بيساوفي السياسة 

 .شجعه على مواصلة جهوده وأآد له دعمه الكاملوراته، مباد

 
أعرب المجلس عن قلقه إزاء االنقسامات داخل الطبقة السياسية وتأثير ذلك على سير 

 العمل في دوالب 

 



 2الصفحة 

 

الحوار لغة  تبنيل يةبيساوالغيني وفي هذا الصدد، دعا المجلس جميع األطراف  ،الدولة
 .الطموحات الحزبية والشخصية علىألمة المصلحة العليا لاعالء و

 

االتحاد بعثة لتلقي  يةأعربت عنه السلطات الغيني بيساو ذيستعداد الالرحب المجلس با
السالم دعائم بناء والية لتوطيد وبتحقيق االستقرار، جل مشترآة ألالااليكواس /االفريقي

وفقا وذلك  ،بعد انتهاء الصراعوالتنمية لفترة ماواالستقرار، فضال عن إعادة اإلعمار 
وفي هذا الصدد، طلب  . 2009أغسطس  31عتمدت في أالتي طرابلس لخطة عمل 
 .بعثةاللمشاورات الالزمة لنشر جراء ااب وجه السرعةلقيام على ا مفوضيةالمجلس من ال

االتحاد االفريقي الثنائيين شرآاء دعا المجلس األمم المتحدة واالتحاد االوروبي و
بعثة النشر المناسبة ألجل أن يتم لمساهمة تقديم احاثًا لهم ب، اآلخريينعددي األطراف والمت

 .في اسرع وقت ممكن

 
عملية  على تنفيذ يةبيساو األطراف الغينيالمعلن من  مازااللتبط المجلس علما أيضا اأح

 فةاودعا الدول األعضاء وشرآاء غينيا بيساو والمجتمع الدولي آ . إصالح قطاع األمن
في هذا . في تنفيذ هذا البرنامج هنجاحوالذي سوف يسهم إلعادة إطالق مؤتمر الشرآاء، 

مليون دوالر  35أنغوال بمبلغ مساهمة وامتنان ارتياح كل الصدد، الحظ المجلس ب
 .مليون دوالر 12بمبلغ وبإعالن الصين للمساهمة أمريكي، 

 

لعقوبة وحث السلطات الغيني شدد المجلس على أهمية مكافحة مسألة االفالت من ا 
 .بمساعدة المجتمع الدولي، على اتخاذ الخطوات الالزمة في هذا الخصوصوبيساوية، 

  3الصفحة 

 



مكافحة االتجار بالمخدرات، بما في بأحاط المجلس علما بالتزام السلطات الغيني بيساوية 
في واالتجار  معالجةالنقل والحيازة والذلك عن طريق اعتماد تشريعات بشأن تجريم 

ودعا المجلس األمم المتحدة والشرآاء الدوليين لغينيا بيساو لتقديم الدعم إلى  . المخدرات
 .غينيا بيساو لتمكينها من تحمل مكافحة هذه اآلفةاالقليم، وبخاصة 

 

على المستويات يتطلب تحرآًا أعرب المجلس عن اقتناعه بأن الوضع في غينيا بيساو 
بقطاع نية، بما في ذلك تنفيذ االصالحات، والتي ال عوض عنها، واألم السياسية، والتنموية

 .جديدمن المجتمع الدولي آافة ذلك اشراك آاألمن، و
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