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تقرير األمني العام عن التقدم احملرز فيما يتعلق بتحقيق االستقرار وإعـاةة    
 بيساو -العمل بالنظام الدستوري يف غينيا 

  
 مقدمة - أوال 

وهو ثـا    (20١6) 2267من قرار جملس األمن  ١9يقدم هذا التقرير عمال بالفقرة  - ١
بيسـاو فيمـا يتعلـق بتحقيـق االسـتقرار وإعـاةة        -تقرير أقدمه عـن التقـدم الـذي أترزتـه غينيـا      

. ويقـــدم التقريـــر معلومـــا  مســـتوملة عـــن الت ـــورا  يف البلـــد العمـــل بالنظـــام الدســـتوري
( ويتضــمن S/2005/619) 20١5آب/أغســ س  ١2الصــلة منــذ تقريــري الســابق املــ ر   ذا 

ـــتوصــيا  ب  ــال بق  ـ ــام ااــ اما ب عم ـــأن مواصــلة اظ ــس رارـ ومت ــيا  (20١6) 2267 اجملل
 .(20١2) 2048 اجمللس من قرار ١2 الفقرة مع
وتنفيذا ل لب جملس األمن الوارة أعالهب أجر  إةارة ال ـ ون السياسـية تقييمـاب تـو       - 2

ــام الســالم يف غي   ــا تيســ ه موتــب األمــم املتحــدة املتوامــل لبن بيســاو. وأرجريــا مناق ــا    -ني
ممثلــا األتــ اب السياســية يف اجمللــس ال ــعا الــو رب ســا يف ذلــي ر ــيس ا ــ ب األفريقــا   مــع

بيســاو وبــابو فــ ةيب واألمــني العــام  ــ ب التيديــد االجتمــاعاب    -قالل غينيــا لتحقيــق اســت
ى األمـم املتحـدةب   بيسـاو لـد   -البعثـة الدا مـة لغينيـا    مـع ممثلـا   ور يس االحتاة من أجل التغي ب و

بيســاو التابعــة  -أاغــوال والزازيــل )ر ــيس انــة بنــام الســالم ور ــيس ت ــويلة غينيــا   ومــع ممثلــا
الصـنيب وفراسـاب وايي يـاب والزتغـالب      ممثلـا  للينة بنام السالم(. بمـا أجريـا مناق ـا  مـع    

ــاة الروس ـــواالحتـ ـــاب والسنغــ ـــالب وإسباايــ ــدا   اب وــ ــ  وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لزي اايـ ــة املتحـ اململوـ
لي يتب واالحتاة األفريقـاب وااعـة البلـدان     - ب وتيموراألمريوية ا  املتحدةـــالواليب وال مالية

أفريقياب واالحتـاة األورو،ب وموتـب األمـم     ةب وااماعة االقتصاةية لدول غربالنا قة بالزتغالي
املتحدة لغـرب أفريقيـا ومن قـة السـاتلب ومنظمـا  اجملتمـع املـد  )منظمـة املنابـلني السـابقني           

  من أجل ا رية واملنز السياسا للمرأة(.

http://undocs.org/ar/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ar/S/2005/619
http://undocs.org/ar/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
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 االستنتاجا  الر يسية - ثاايا 
بيسـاو بعــد ااتاابــا    -زال معظـم التقــدم امل قـا علــ  بـزه الــذي أتـرز يف غينيــا      - ٣
من خـالل ت ـويل توومـة يـرعية اتتوا يـة ةيقرا يـة. وبسـبب تغـي  ا وومـة           20١4 عام

ازةاة بعف م سسـا  الدولـة خـالل االثـر ع ـر      ثالث مرا  و ول فترة ال لل السياساب 
يــارا املابــية. وعتلــق تنفيــذ إصــالتا  ر يســية ذا  أولويــة يف ق اعــا  الــدفا  واألمــن         
والقضــام وتــأثر تقــدا ااــدما  األساســية ب ــول ســلا. وتراجعــا ثقــة اااــا  املا ــة           

 واملستثمرين بسبب ااعدام التيقن من املنا  السياسا.
ــ ال ال - 4 ــري       وال ت ــوارةة يف تقري ــم املتحــدة ال ــ اما  األم ــة سواصــلة ج توصــيا  املتعلق

بيســاو.  -( ســارية ووثيقــة الصــلة با الــة السياســية املتــدهورة يف غينيــا   S/2015/619الســابق )
 الســوان بافــة ا ــاك بــا يعلــم ام ااــ اما ــــام علــ  اظـــــا : اإلبقــــذه التوصيــــل هــــوت م
لسياسـا أو امل سسـا وأن اجمللـس    لـنيب أيـا بـان ااتمـااهم ا    التداب  تن بق علـ  ايـع املع     أن
زال عل  استعداة لتعديل التداب  وقا مـة املسـتادفني بـاا اما  تسـب االقتضـامش وإا ـام        ما

لرفـــع ااـــ اما ش فريـــق مـــن ااـــزام لـــدعم عمـــل انـــة ااـــ اما ش ووبـــع معـــاي  وابـــحة 
إذا بااـا   واستعراض ا الة فيما يتعلق باألتد ع ـر فـرةا املسـتادفني بـاا اما  لتحديـد مـا      

 معاي  اإلةراج يف القا مة ال ت ال تن بق عليام.
وهنــات توافــق واســع يف الرام علــ  أن ااــ اما  مثلــا عامــل رة  للضــلو  املبايــر  - 5

لقــوا  األمــن والــدفا  يف ا الــة السياســية املتــدهورة الــيت يواجااــا البلــد منــذ آب/أغســ س  
ــدعم       20١5 ــة ب ــام القــدرا  والتوعي ــرام  بن . بمــا تعــ ز االســتقرار يف ااــي  مــن خــالل ب

. ومع ذليب فإن خ ر تدخل ااي  قد يـ ةاة إذا اسـتمر    ر يس أربان القوا  املسلحة من
األزمـــة السياســـيةش و  تنفـــذ إصـــالتا  الق اعـــا  ذا  الصـــلةش وعلـــ  وجـــه ااصـــو ب  

 تال وبع املي ااية احملفوف باملاا ر ةون ةفع مرتبا  اانوة. إذا
  

 بيساو -اا اما  املفروبة يف غينيا  - ثالثا 
اظــام ااــ اما  الــذي أا ــأه جملــس األمــن عمــال بــالقرار     ت ــرأ أي تغــي ا  علــ   - 6

(. ومــا زال تظــر الســفر قا مــا  S/2015/619منــذ صــدور تقريــري األخــ  )  (20١2) 2048
ــرار     ــة جــ اما  الق ــة ان ــام أعضــام يف    ١١أمســام  2048وتتضــمن قا م ــرةاب بل ــاةة ”ف القي

. وقــد أةرج 20١2ايســان/أبريل  ١2املســ ولة عــن االاقــالب الــذي تــدث يف   “العســورية
ــن يف   ــس األم ــايو  ١8جمل ــاراب     20١2أيار/م ــام يف قا مــة ااــ اما  )إبراهيمــا بام مخســة من

 وأةرجــا انــة القــرار  وأا وايــو إيــايب وإســتيفان اــا مينــاب وةابــا ااوالنــاب ومامــاةو تــوري(   

http://undocs.org/ar/S/2015/619
http://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ar/S/2015/619
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ــه  ١8التقــا الســتة البــاقني يف   (20١2) 2048 )ســا ا بلوســيهب وبرا ــا   20١2متوز/يولي
 ةاافاب وإةريسا ةجالوب وت يبا اا بيدونب وت ام اا مانب وجوليو  ايت(.

األفــراة األتــد ع ــر ااابــعون لليــ اما   وخــالل االثــر ع ــر يــارا املابــيةب  ــل - 7
بيساو وواصلواب باستثنام ثالثة منـامب القيـام بـنفس املاـام.      -ج ما من القوا  املسلحة لغينيا 

ب عني جملس الوزرام العميد ةابا ااوالناب املتحدث السـابق باسـم   20١6ت يران/يوايه  ٣0ويف 
ية العليـاب والعميـد ت ـيبا اـا بيـدونب      ر يس أربان القوا  املسلحةب ر يسـا للمحومـة العسـور   

ر يســا للمحومــة العســورية للمن قــة الوســ  . واقلــا التقــارير أن العميــد البحــريب ســا ا    
. وجـدير بالـذبر   20١6ايسـان/أبريل   24بلوسيهب ر يس أربان القـوا  البحريـةب تـويف يف    

 .(20١2) 2048القرار ب اللينة املن أة عمال أن امسه ما زال مدرجا يف قا مة ج اما 
ــة   20١5ومنـــذ آب/أغســـ س  - 8 ــة مـــن املـــدرجني يف القا مـ ــأن أربعـ ــارير بـ ب تفيـــد التقـ
بـان   إ  ااـارج  بيسـاو. ومـع أن هـ الم قـد زعمـوا أن سـفرهم       -سافروا إ  خارج غينيـا   قد

تـ ال تلقـا بظـالل مـن ال ـي علـ  بفـامة تنفيـذ         ألغراض  بيةب فإن ااتاابا  تظر السـفر ال  
يتعلـق   اا اما  يف املن قة. وقد ب ف التقييم أيضا أاـه ال يـ ال هنـات بعـء سـوم الفاـم فيمـا       
 اما  ااـ بن اق القيوة املفروبة سوجب تظر السفر. ومـن املاـم اإليـارة إ  أاـه لـوز للينـة       

املوافقــة علــ  الســفر الــذي تــزره ةوا  إاســااية علــ     (20١2) 2048القرار املن ــأة عمــال بــ 
. ومنذ تقريـري األخـ ب   تتلـق اللينـة أي  لـب اسـتثنام يف هـذا        (١)تالة عل  تدة أساس بل

بيسـاوب مـن األةيـة سوـان أن تتـابع       -اا اما  يف غينيـا  اظام الصدة. وللحفاظ عل  مصداقية 
 .لينة هذه االاتاابا  وغ ها من االاتاابا  املدع  ارتواهبا مستقبال بد تداب  اا اما ال
ــا      - 9 بيســاو  -ومــع ذلــيب وبمــا ذبــر يف تقريــري الســابقب فــإن آثــار ااــ اما  يف غيني
. ومـع أن مـن الصـعب    (20١2) 2048جتاوز  قيوة تظر السفر املفروبة سوجب القرار  قد

ع ل إساام ج اما  األمم املتحدة مقاراة بالعوامل األخرىب فقد اتفق بل الذين تواصل معاـم  
الــدفا  فريــق التقيــيم علــ  أن ااــ اما  يــولا عامــل رة  للضــلو  املبايــر لقــوا  األمــن و   

السـياق   . وقـد بـان هـذا هـو    20١5البلـد منـذ آب/أغسـ س     األزمة السياسية اليت يواجااا يف
الذي اوه فيه التقييم بالدعوا  إ  الت بيق احملتمل للي اما  علـ  أي أفـراة يوواـون مسـ ولني     

 .عن املساةة عن  ريق التحريء يف زع عة االستقرار السياسا ةاخل البلد
  

_________________ 

 .(20١2) 2048من قرار جملس األمن  5عمال بالفقرة  (١) 

http://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
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إعــاةة العمــل بالنظــام    التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بتحقيــق االســتقرار و      - رابعا 
 بيساو -الدستوري يف غينيا 

بيساو أزمة سياسية مستمرة أبر  بـث ا   -منذ صدور تقريري األخ ب ت اد غينيا  - ١0
بــأةام م سســا  الدولــة وقوبــا التقــدم يف تنفيــذ اإلصــالتا  الو نيــةب فضــال عــن الفــاق   

ــة ــرة يــلل سياســ     - االجتماعي ــد فت ــي  البل ــد. ويع ــا   االقتصــاةية للبل ــد  يــعورا عميق اب ول
 بيساو واااا  الدولية املعنية. -باإلتباط وخيبة األمل لدى بل من يعب غينيا 

ب أقـــال الـــر يس جوســـيه مـــاريو فـــاس ر ـــيس الـــوزرام       20١5ويف آب/أغســـ س  - ١١
ه. وعقــب إقالــة الســيد ب يــراب عــني الــر يس فــاسب  ــــرا وتوومتـريـــوي  بيــــوس سيمــــةومينغ

بيسـاو وبـابو    -الر يس الثالث للح ب األفريقـا لتحقيـق اسـتقالل غينيـا      باس و ةجاب اا ب
 20١5أيلول/ســبتمز  8. غــ  أن مومــة العــدل العليــا قضــا يف  )ا ــ ب األفريقــا( فــ ةي

بعدم ةستورية املرسوم الر اسـا بتعـيني السـيد ةجـا. وعقـب قـرار احملومـةب بـدأ الـر يس فـاس           
ة املمثلة يف اجمللس ال عا الـو ر ب ـأن تعـيني ر ـيس     م اورا  مع األت اب السياسية اامس

ب ريــل الــذي اقترتــه ا ــ ب األفريقــاجديــد للــوزرام. ويف  ايــة امل ــاورا ب قبــل الــر يس امل
بــارلوس بوريــاب اا ــب الــر يس األول لــذلي  ــ بب الــذي مي تعيينــه وأةى يــني تــوك   وهــو

 .20١5أيلول/سبتمز  ١7منصبه يف 
بيساو ال ت ال متوترة وت وهبا تاال  يـقاق تـ ةاة    -البيئة السياسية يف غينيا بيد أن  - ١2

ب أخفـق  20١5تدة بني اااـا  السياسـية وامل سسـية الر يسـية. ويف بـااون األول/ةيسـمز       
ــع        ــد أن امتن ــة بع ــام  ا ووم ــاة برا ــو ر يف اعتم ــس ال ــعا ال ــن ا ــ ب    ١5اجملل عضــوا م

عـن التصـويا. وقـام جملـس      يف اجمللـس  يديـد االجتمـاعا  عضوا من ت ب الت 4١ األفريقا و
هــ الم وتعــيني  ١5االختصاصــا  الــو ر التــابع للحــ ب األفريقــا التقــا ب ــرة أعضــا ه الـــ   

ب ألغـا اللينـة الدا مـة للميلـس     20١6بااون الثا /يناير  ١5أعضام جدةا بدال منام. ويف 
وبينمــا بــان الــر يس فــاس لــري      ب20١6بــااون الثا /ينــاير   28واليتــام الزملاايــة. ويف  

براـام  عمـل ا وومـة يف جلسـة      علـ   لـس وافـق اجمل  م اورا  مع األ راف السياسية املعنيةب
ومــة العليــا احملب قضــا 20١6ايســان/أبريل  4حيضــرها تــ ب التيديــد االجتمــاعا. ويف   

للحــ ب  اـبعــدم ةســتورية قــرارا  اللينــة الدا مــة للميلــس ال ــعا الــو ر واجمللــس الو نــ   
ــر  بع  ــاب وأم ـــاألفريق ـــوةة أعضـ ــس ام اجملـ ــل ـــامل  ١5 ـال ــابعني للحــ ب األفريقــا   روةينـ  الت

 براام  ا وومة.  يتعتمد. واتيية لذليب  لساجمل إ 
وأة  التوترا  السياسية املستمرة يف  اية امل اف إ  قيام الـر يس فـاس بإعفـام ر ـيس      - ١٣

ــا مــن منصــبه يف   ــوزرام بــارلوس بوري ــة أيــار  20١6أيار/مــايو  ١2 ال ب و  توــد متضــا ةااي
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ــه. ويف  علــ  ــر يس فــاس مــرة أخــرى الســيد باســ و ةجــا    20١6أيار/مــايو  26تعيين ب عــني ال
ر يسا للوزرام. وتعب ا عن عدم الربا عن قرار ا وومةب  ـل أعضـام ا وومـة املقالـة ي ـغلون      

ومـة العليـا ي ـوي    احملقـا بالتمـاس إ    يوما فيمـا تقـدم ا ـ ب األفري    ١4القصر ا ووما ملدة 
فيه يف ةستورية إعاةة تعيني السيد ةجا. وباة  تالة ااموة اليت  ـال أمـدها ب ـأن ا وومـة     

ــيت جــ    ــا  الت ــريعية ال ــذ االاتااب ب تتحــول 20١4ر  يف أيار/مــايو ااديــدةب وهــا الرابعــة من
ــد القصــر ا وــوما.      إ  ــوا  األمــن وجوةهــا عن ــه  9ويف مواجاــةب إذ عــ ز  ق ت يران/يواي

ب ويف أعقــاب مفاوبــا  موثفــة بــما قيــاةا  مــن اجملتمــع املــد  وبعثــة ااماعــة          20١6
بيسـاو وموتـب األمـم املتحـدة املتوامـل لبنـام السـالم         -االقتصاةية لدول غرب أفريقيا يف غينيا 

 .بسالم بيساوب أخل  أعضام ا وومة املقالة الباقون القصر ا ووما -ا غينيا ــف
بدسـتورية   - ٣مقابل  7بتصويا  -ب قضا احملومة العليا 20١6متوز/يوليه  ١5ويف  - ١4

وافـق   س الـو ر قـد  هـذا التقريـرب   يوـن اجمللـ     بتابـة السيد ةجا. ومـع ذلـيب ويف وقـا    تعيني 
 .األفريقا عل  براام  ا وومة وبااا االاقساما  ا اةة مستحومة ةاخل ا  ب

ب األمــن والــدفا  تــه تاراــه عــن التــورط يف األزمــة السياســية   وقــد امتنعــا قــوا    - ١5
ةورا هامـا  قد أة  بيساو  -بعثة ااماعة االقتصاةية لدول غرب أفريقيا إ  غينيا  بااا وإن
ــة       هارصــدب ــدورة العاةي ــوا  األمــن. ويف ال ــدخل ق ــب ورة  ت ــد عــن بث ــة األمــن يف البل تال

االقتصــاةية لــدول غــرب أفريقيــاب  ااماعــة  التاســعة واألربعــني  يئــة راســام ةول وتوومــا  
 . وقــد رتــب20١6ت يران/يوايــه  4يــارا أخــرى يف  ١2متديــد واليــة تلــي البعثــة ملــدة  مي

ــابع   ــن التـ ــلم واألمـ ــس السـ ــذا الت  ل جملـ ــا هبـ ــاة األفريقـ ــته  الحتـ ــد يف جلسـ ــوةة  604مديـ املعقـ
ــه 9 يف ــدها إ  20١6 ت يران/يوايـ ــيت أوفـ ــة الـ ــب البعثـ ــر ب عقـ ــد يف الفتـ ــن   البلـ إ   ١6ة مـ
تبتـر   . وقـد اع 20١6ت يران/يوايـه   ١4 آذار/مارس ورتب به أعضام جملـس األمـن يف   2١

الوتـدة واالسـتقرار ةاخـل    الت ـييع علـ    املدايـة والعسـورية و   ويااـا  أيضا املـ مترا  بـني ال  
بـدعم مـن ر ـيس أربـان القـوا        القوا  املسـلحة مـن خـالل بـرام  بنـام القـدرا  والتوعيـة       

ــوةا  ــ املســلحة جا ــااماا  إلابي ــا إس ــان   ــع     ة ب ــن م ــوا  األم ــل ق ــلمية تعام الت ــورا   يف س
ق ـا  الـدفا     . ويل م أن يع ز اجملتمع الدوك الدعم املقدم لإلصالتا  ا يويـة يف (2)السياسية

 عل  املواسب اليت حتققا ته الن. ةافظللياوة الرامية إ  احملو
واتيية لعدم االستقرار السياساب تعرقل العديـد مـن الت ـورا  اإللابيـة الـيت حتققـا        - ١6

. وتع لـا اااـوة املبذولـة لتنفيـذ     20١4يف أعقاب االاتاابا  الر اسية الـيت جـر  يف عـام    
والــيت قر ــع فياــا  االســتعراض الــدوري ال ــامل جمللــس تقــوق اإلاســان  الــوارةة يف توصــيا ال

_________________ 

 مقابلة مع ر يس راب ة املنابلني السابقني من أجل ا رية. (2) 
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املــ متر الــو ر املعــر بــاإلفال  مــن العقــاب والعدالــة وتقــوق اإلاســان.    يف يــوط إ  األمــام
وأثر  األزمـة ومـا ترتـب علياـا مـن إجـراما  اقابيـة تـأث ا سـلبيا علـ  إةارة ق ـاعا التعلـيم             

ــارا جــا رة باأل فــال والنســام. وأ    ــي آث ــو اجملموعــا  النســا ية   والصــحةب وأ ــق ذل عــرب ممثل
ــة وقلقاــم   عــن ــام العميق ــة أمل ــة      خيب ــة الراهن ــا األزم ــيت تلحقا ــار الســلبية ال ال ــديد إزام الث

س اربة املرأة يف ا ياة السياسية ويف القرارا  اليت ت ثر علياا. وأياروا إ  أ ـم قـد اقترتـوا    
ت ــريعيا  فارقــة يف اجمللــس الــو ر تــدعو إ  أن توــون اســبة متثيــل املــرأة يف هيئــا  العمــل    

 اجمللس الو ر. ةاخل ا   تعتمد بسبب تالة ال لليف املا ةب ولونا 40السياسا 
وعل  الرغم من عدم اليقني املستمر إزام تالـة ا وـمب فمـن املتوقـع أن يسـتمر النمـو        - ١7

ــام    ــاا االقتصــاةيان يف ع ــا     20١6واالاتع ــا ااا ــة الوبــع السياســا جعل . إال أن ه اي
  املا ـدة املسـتديرة لل ـربام الـدوليني     املا ة حتيم عن الوفام بالتعادا  اليت ق عتاا يف اجتما

. يضــاف إ  ذلــي أن م سســا  ر يســية بالبنــي الــدوك  20١5الــذي عقــد يف آذار/مــارس 
بيسـاو فيمـا توقـف     -ومصرف التنمية األفريقا واالحتاة األورو، قد علقوا الدعم املاك لغينيا 

يف املا ـة مـن مي اايـة     80. وتعتمـد اسـبة   “ةعم ميـ ان املـدفوعا   ”صندوق النقد الدوك عن 
وبالتـاك فـإن تعليـق املسـاعدة املاليـة الدوليـة يوـن         .بيساو عل  الدعم املـاك ااـارجا   -غينيا 
توــون لــه آثــار مــدمرة علــ  قــدرة ا وومــة علــ  القيــام بأا ــ تاا االجتماعيــة وعلــ             أن
 مرتبا  املو فني العموميني. ةفع
القاعـدة يف بـالة املغـرب اإلسـالما تالـة       وا   من أن تستغل ااعا  مثـل تنظـيم   - ١8

بيسـاو البتسـاب مـو د قـدم يونـاا مـن املضـا قـدما سـا تسـلوه            -عدم االستقرار يف غينيـا  
ـــت ــرف مصح مــن ـــا آذار/مــــف. ففــــوب بالعنـ ـــة أربعـــــا متابعــــب مت20١6ارس ـ ة أفــراة ــ
بتنظيم القاعدة وألقا السل ا  القـبء   ةمرتب ااعة بيساو ي تبه يف تعاو م مع  - غينيا يف

علــيام أثنــام عبــورهم ا ــدوة. وا ــ  يف املن قــة مــن أن يصــبل البلــد مســتادفا باختراقــا     
تاديـدا   للو أعلـ  التصـدي  ـذا التاديـد      يف البيئـة ا اليـة   إرهابيةب اظرا ألن قـدرة ا وومـة  

 ت ال مدوةة.ليرية املنظمة الدولية واالجتار باملادرا  ال احملتملة ل
ــا   - ١9 ــق    -ويســـتادم ممثلـــا ااـــا  يف غينيـ ــاور الوثيـ ــاعيه ا ميـــدةب بالت ـ ــاو مسـ بيسـ
ال ربام اإلقليميني والدولينيب إلقنا  األ راف صاتبة املصـلحة يف البلـد بالتعييـل بإلـاة      مع

تل للاروج من ال ريق املسدوة ا اك عن  ريق ا وار ووفقـا للدسـتور. وقـد  لـب جملـس      
ب 20١6آذار/مـارس   ٣١املعقـوةة يف   586م واألمن التابع لالحتاة األفريقـاب يف جلسـته   السل

إ  ر يس املفوبية أن يقترح فريقا تيس يا رفيع املستوى لت ييع األ ـراف صـاتبة املصـلحة    
بيسـاو علــ  ةعـم إقامــة تـوار بـني األ ــراف السياسـية الر يســية صـاتبة املصــلحة        -يف غينيـا  
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وتوومـا    الدورة العاةية التاسعة واألربعـني  يئـة راسـام ةول    يفياته. ووهتيئة الظروف إل
ــوةة يف      ــا املعقـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــاةية لـ ــة االقتصـ ــه 4ااماعـ ــرر  20١6 ت يران/يوايـ ب قـ

ام ســ اليون والســنغال وغينيــا   ـــــع املســتوى م لــف مــن راس  ــــال وفــد رفيــــة إرســـــااماع
ث عــن تــل للاــروج مــن تالــة اامــوة السياســا.        بيســاو لإلســاام يف البحــ    - غينيــا إ 
بيسـاو   -يقوم الر يس السابق أولوسيغون أوباسايوب بصفته املبعوث ااا  املعر بغينيـا   بما

للــر يس ممــدو ،ــاريب ر ــيس ايي يــاب  اــوة وســا ة ةاوبــة يف إ ــار ااماعــة االقتصــاةية   
 يساو.ب -لدول غرب أفريقيا وبالت اور مع ممثلا ااا  لغينيا 

(ب   تعــاب بعــد األســباب ااذريــة  الــة  S/2015/619وبمــا ورة يف تقريــري الســابق ) - 20
بيساو وةة خ ر يتمثل يف اتتمال أن يـ ةي ال ـلل السياسـا ا ـاك      -عدم االستقرار يف غينيا 

ــذي مي إتــرازه بعــد ال   ــا  العامــة يف  إ  زوال التقــدم ال . 20١4 عــام نيــاح يف إجــرام االاتااب
ويلــ م أن تعــاب األ ــراف صــاتبة املصــلحة املســا ل املتصــلة باألزمــة الراهنــة مــن خــالل ا ــوار   
البّنام والتفاهمب مع إيالم عناية خاصة إل ام األزما  الدستورية الراهنـة واتتـرام سـياةة القـااون     

 .ملساملة والبحث عن تلول قابلة للتنفيذوموافحة اإلفال  من العقاب وتع ي  ا
  

 توصيا  ب أن مواصلة ج اما  األمم املتحدة - خامسا 
بيساو عل  مدى األيـار   -أبرز  تالة ال لل السياسا اليت  ال أمدها ةاخل غينيا  - 2١

االثر ع ر املابية ه اية م سسا  الدولةب ولون ةون خروج عن إ ار النظـام الدسـتوري   
تغـي ا    إ  العمل به تديثا. وقد أةى الغمـوض يف تفسـ  الفصـل بـني السـل ا      الذي أعيد 

تقــويء التعــاون السياســا فيمــا بــني . ويــم عــن ذلــي الفتــرة خــالل هــذهبــث ة يف ا وومــة 
تفـاقم فتـور    ب ومـن   الر يس ور يس الوزرام ور يس اجمللس الو رب وتعثر خ ة إصالح البلـد 

اإلصالتا ب وخاصة ما يتصل مناا بق اعا  العدالة واألمـن والـدفا ب    ليساةة املا ني. و
بيســاو فحســبب ولونــاا ت ــول يــرو ا مســبقة لتيــدة   -تيويــة لالســتقرار املســتمر لغينيــا  

 .ن جااب ال ربام الدولينياالهتمام واملساعدة املالية م
ــوا       - 22 ــم املتحــدة ال ــ اما  األم ــة سواصــلة ج ــ ال التوصــيا  املتعلق ــري وال ت رةة يف تقري

بيســاو.  -( ســارية ووثيقــة الصــلة با الــة السياســية املتــدهورة يف غينيــا   S/2015/619الســابق )
اإلبقام عل  املعاي  ا اليـة لـإلةراج يف القا مـة وتوجيـه رسـالة وابـحة        األمن ورسا يوة جملس

بيساو مفاةها أن اظام اا اما  ين بق عل  ايع املع لنيب أيـا بـان    -غينيا موا ر ايع   إ
ااتمـااهم السياســا أو امل سسـاب وأن اجمللــس مســتعد للنظـر يف زيــاةة تع يـ  تــداب  ااــ اما      
وإةراج أفراة آخـرينب تسـب وعنـد االقتضـام. ويوـن أن ينظـر اجمللـس أيضـا يف إا ـام فريـق           

http://undocs.org/ar/S/2015/619
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اما  علـ   ـو أةق وزيـاةة    مـن أجـل حتديـد املسـتادفني بـاا       خزام لتعميـق القاعـدة املعرفيـة   
. ويون أن يعمل هذا الفريق أيضـا علـ  زيـاةة الـوعا بنظـام ااـ اما  ةاخـل        ة اا اما فعالي
إ  األ ــراف السياســية املع  لــة  عامــل رة  بتوجياــه رســالة ل ــوبمــا أن وجــوةه سي .البلــد

وإذا قــرر اجمللــس  .بيســاو عــن بثــب -يف غينيــا   احملتملــة مفاةهــا أن اجمللــس يراقــب الت ــورا
إا ام فريق من هذا القبيلب يون أن تناط بالفريق والية حتديد األياا  الذين تن بق علـيام  

 معاي  اإلةراج يف التداب  احملدةة املستادفني.
ــام       - 2٣ ــراة يف ع ــاة أتــد األف ــن وف ــارير م ــه التق ــا اقلت ــن ال  20١6وم ــدرجني  مم ــون م ي ال
يـززان  ر من هـ الم يف منصـب قضـا ا ماـم     رة آخـــني فـــ اما  وتعيـــة ااابعني لليـــا مق يف

التابعـة   (20١2) 2048قرار ن ـأة عمـال بـال    اما  املااـ وانة  األمن أةية أن يستعرض جملس
ــه قا مــة  فريــق  إا ــام يســاعد نظــام. ويوــن أنالمصــداقية مــن أجــل ا فــاظ علــ     اما ااــل

ااــزامب علــ  النحــو املقتــرح أعــالهب يف تلــي العمليــة. ويوــن توقيــا هــذا االســتعراض  يــث    
يت امن مع النظر يف اقاط مرجعية ر يسية قد يو ن بلوغاا من إةخال تعـديل إبـايف علـ  تـداب      

يبعـث برسـالة هامـة     يـأن وبـع تلـي النقـاط املرجعيـة أن      ا. ومناا اما  أو توسيعاا أو رفعا
 .إ  ي بام مناا ا ريق مفاةها أن هنات إ  األفراة املدرجني يف القا مة

دام االسـتقرار السياسـا ةاخـل    ـــ ذه الفتـرة مـن ااع  ـــ ة هـــ نب  يلـــ ل جملس األمـد  ــوق - 24
الفعلـا ويتفاعـل باسـتمرار مـع الت ـورا       بيساوب يضع ا الة يف ذلي البلد قيد اظـره   -غينيا 

السياسية الر يسية فياا ويعرب عن القلق إزام التوترا  السياسية ويـدعو إ  االتتـرام املسـتمر    
لسياةة القااون وتع ي  ا وار ال امل لليميـع مـن أجـل التوصـل إ  تـل للاـروج مـن تالـة         

 (20١2) 2048قرار ن أة عمـال بـال   اما  املاا. والتواصل املباير للينة (٣)ااموة السياسا
ـــمــع اااــا  الفاعلــة احملليــة واإلقليمي  ـــة والدوليـ ـــة ومــع ال ــربام يف منظومـ ة األمــم املتحــدة ـ

أوفـد جملـس األمـن     قـد أن اجمللس يوك اهتماما أبـز للحالـة يف البلـد. و    السوان  اظرسيعر يف
ب ها األو  منـذ أبثـر مـن عقـد مـن الـ منب       20١6آذار/مارس  7بيساو يف  -غينيا بعثة إ  

. األ ـراف صـاتبة املصـلحة يف البلـد     با تقـيمم ا الـة علـ  األرض وتبعـث برسـا ل هامـة إ       
ن قـة ل يـاةة   بيسـاو وامل  -غينيـا  يف أن يقـوم ر يسـاا ب يـارة إ     النظـر   اللينـة  وباملثلب رسا توة

 الوعا باا اما  وتع ي  فعاليتاا.

_________________ 

ب SC/12005بيســــاو ) - ااظــــر البيااــــا  الصــــحفية الصــــاةرة عــــن جملــــس األمــــن ب ــــأن ا الــــة يف غينيــــا (٣) 
ــ س  ١2 ــ س  ١4ب SC/12007(ش و )20١5آب/أغســـ  أيلـــــول/ 2١ب SC/12054(ش و )20١5آب/أغســـ

 (.20١6ت يران/يوايه  ١5ب SC/12405) (ش و20١5سبتمز 
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بيساو  ا هدف مباير هـو اايـة بنـام     -والتداب  املوجاة بد أفراة مدةين يف غينيا  - 25
لني. وباإلبــافة إ  ذلــيب يوــن   الســالم والعمليــة السياســية مــن املع  لــني الفعلــيني واحملــتم      

 ة مـن أجـل تـل األزمـة وأن تـوفر      الممـة للوسـا  تساعد األمم املتحدة يف هتيئـة بيئـة أبثـر م    أن
 .يسام يف زياةة فعالية الوس ام ما
 


