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  بيساو - إعادة النظام الدستوري إىل نصابه يف غينياعن تقرير األمني العام     
    

  مقدمة  -أوال   
الـذي طلـب فيـه اجمللـس        ) ٢٠١٢ (٢٠٤٨هذا التقرير مقّدم عمال بقرار جملس األمن          - ١

 يوما، عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك إعادة النظـام الدسـتوري   ٩٠إيلّ أن أوافيه بتقارير كل  
ويغطـي هـذا   .  بيساو واحترامه، وكذلك عن األوضاع اإلنسانية يف البلـد     -إىل نصابه يف غينيا     

التقريـــر التطـــورات الرئيـــسية الـــيت اســـتجدت منـــذ عـــرض تقريـــري الـــشفوي األخـــري يف          
 ٢٠١٢يوليـــه  / متـــوز١٧، وتقـــدمي تقريـــري العـــادي األخـــري يف    ٢٠١٢يونيـــه /حزيـــران ٥

ن أنــشطة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم  بيــساو وعــ-التطــورات يف غينيــا  عــن
  ).S/2012/554( بيساو -غينيا  يف
    

  إعادة النظام الدستوري إىل نصابه واحترامه  -ثانيا   
  

  احلالة السياسية  -ألف   
  

  عامة عن الوضع السياسي يف البلدحملة   -  ١  
بيـساو، وخاصـة     - ظلت االنقسامات العميقة تطغـى علـى الوضـع الـسياسي يف غينيـا               - ٢

بــني اجلهــات الفاعلــة الــسياسية واجلهــات الفاعلــة مــن اجملتمــع املــدين، فيمــا يتعلــق بالترتيبــات     
ــام يف البلــد عقــب االنقــالب      ــة إعــادة النظــام الدســتوري إىل نــصابه بــشكل ت االنتقاليــة وكيفي

الفاعلــة وبينمــا واصــلت بعــض اجلهــات . ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١٢العــسكري الــذي وقــع يف 
لسياسية، مبا يف ذلـك احلـزب األفريقـي لتحقيـق اسـتقالل غينيـا والـرأس األخـضر، وهـو أكـرب                 ا

حــزب يف الربملــان، رفــض االعتــراف باحلكومــة االنتقاليــة بوصــفها الــسلطة احلاكمــة الــشرعية، 
بــشرعية الترتيبــات اعترافهــا الكامــل أحــزاب أخــرى مثــل حــزب التجديــد االجتمــاعي أعلنــت 
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 أصــحاب املــصلحة الوطنيــون يف مواجهــة طريــق      ويف هــذا الــسياق، ظــل  .االنتقاليــة احلاليــة 
  . للخروج من األزمة السياسيةمسدود، وال يزال يتعني عليهم التوصل إىل موقف موحد 

ورغــم . وقــد أثــرت هــذه املواقــف املتعارضــة ســلبا علــى ســري أعمــال اجلمعيــة الوطنيــة   - ٣
يونيـه، فـإن اخلالفـات بـشأن        / حزيـران  ٢٩ يف   انطالق الدورة العاديـة الرابعـة للجمعيـة الوطنيـة         

. الربملـان مـداوالهتم   أعـضاء   جـدول األعمـال حالـت دون متابعـة          يف  البنود اليت ينبغي إدراجهـا      
وقــد اعتــرض الــرئيس املؤقــت للجمعيــة الوطنيــة، إبراهيمــا ســوري ديــالو، علــى طلــب احلــزب  

انتخـاب  جدول األعمال بـشأن  يف األفريقي لتحقيق استقالل غينيا والرأس األخضر إدراج بند      
أن إجــراء هــذه االنتخابــات علــى أســاس رئــيس جديــد للجمعيــة ونائــب أول لــرئيس اجلمعيــة  
رئـيس اجلمهوريـة املؤقـت      ، علـى التـوايل،      سيتوقف على استقالة شاغلي هذين املنـصبني، ومهـا        

لـدورة  كـر ل املبجـاء  اإلروأدى املأزق الـذي عقـب ذلـك إىل    . املخلوع والرئيس االنتقايل احلايل 
  .يوليه/ متوز٦إىل 
يوليـه، نـشر احلـزب األفريقـي لتحقيـق اسـتقالل غينيـا والـرأس األخـضر              / متوز ٢٠ويف    - ٤

مـذكرة رابعــة بــشأن موقفــه مـن احلكومــة االنتقاليــة، مت عرضــها أيـضا علــى الــرئيس االنتقــايل،    
 وعلى الـشركاء    سريفو ناماديو، وعلى رئيس أركان القوات املسلحة، الفريق أنطونيو إندياي،         

ويف هذه الورقة اليت ضمنها احلزب مواقفـه، شـّدد علـى ضـرورة إجيـاد حـل للمـأزق                    . الدوليني
. اجلمعية الوطنية وعلـى ضـرورة تـشكيل حكومـة انتقاليـة تـشمل مجيـع األطـراف                 الذي يواجه   

ومـات  كما انتقدت الورقةُ احلكومةَ االنتقالية ألهنا مل تصدر برناجما حكوميـا ومل تنـشر أي معل               
أغـسطس،  / آب ٢يف  و ،وردا على ذلـك   .  قدما لعملية االنتقالية اعن الطريقة اليت تعتزم هبا دفع       

. كــشف رئــيس الــوزراء االنتقــايل، روي دواريت دو بــاروس، عــن برنــامج احلكومــة االنتقاليــة  
ويركز هذا الربنامج علـى أربـع أولويـات رئيـسية هـي إجـراء انتخابـات عامـة؛ وتعزيـز العدالـة                       

حة اإلفالت من العقاب؛ ومكافحة اجلرمية املنظمة والفـساد؛ وإدخـال إصـالحات علـى                ومكاف
  .إال أن الربنامج مل يضع جدوال زمنيا لتنفيذ هذه األولويات. قطاعي الدفاع واألمن

مـع ممـثلني عـن احلـزب        اجتماعـا   الرئيس االنتقـايل نامـاديو      عقد  أغسطس،  / آب ٨ويف    - ٥
ا والرأس األخـضر ملناقـشة ورقـة املوقـف األخـرية الـيت أصـدرها                األفريقي لتحقيق استقالل غيني   

وبعد ذلك بوقت قصري، اجتمع احلزب مـع األحـزاب املمثَّلـة يف الربملـان، مبـا يف ذلـك            . احلزب
حزب التجديد االجتماعي، واألحزاب غري املمثَّلَـة يف الربملـان ملناقـشة أمـور مـن بينـها تـشكيل           

. جلمــود يف اجلمعيــة الوطنيــةالــة اترحــات لوضــع حــد حلحكومــة شــاملة جلميــع األطــراف ومق
ففي ما يتعلق بـاقتراح احلـزب       . ولكن مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء خالل هذه املناقشات          

األفريقــي لتحقيــق اســتقالل غينيــا والــرأس األخــضر تــشكيل حكومــة جديــدة، أوضــح حــزب   
ملـان، أن احلكومـة االنتقاليـة احلاليـة     التجديد االجتماعي، وهو حزب املعارضـة الرئيـسي يف الرب         
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حكومـة شـاملة بالفعــل ألهنـا تـضم ممــثلني عـن مجيــع األحـزاب الـسياسية، مبــا يف ذلـك احلــزب         
وأكد حزب التجديد االجتماعي أيضا أن مطلب احلزب األفريقي لتحقيق اسـتقالل            . األفريقي

عتبار توازن القـوى اجلديـد      غينيا والرأس األخضر بقيادة حكومة انتقالية جديدة مل يأخذ يف اال          
يف لقـاء    ،أغسطس، شدد الرئيس االنتقايل   / آب ٢٨ويف  . أبريل/ نيسان ١٢الناجم عن انقالب    

. علــى ضــرورة مــشاركة مجيــع القــوى الــسياسية يف البلــد يف املرحلــة االنتقاليــة  مــع الــصحافة، 
لرئيس االنتقـايل   وواصل احلزب األفريقي لتحقيق استقالل غينيا والرأس األخضر مداوالته مع ا          

  . ومع األحزاب األخرى بشأن مقترح ملراجعة الترتيبات االنتقالية وضمان عملية أكثر مشوال
جــدول األعمــال يف وظلــت القــضايا املتــصلة بــاإلفالت مــن العقــاب والعدالــة مدرجــة   - ٦

يوليــه، نــاقش جملــس وزراء احلكومــة  / متــوز١٩ويف . الــوطين خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 
االنتقاليـة املـزاعم املتعلقـة مبقتـل روبرتـو كاشـيو، عـضو الربملـان عـن احلـزب األفريقـي لتحقيــق            

 / كـــانون األول ٢٦منـــذ  علـــن عـــن اختفائـــه    اســـتقالل غينيـــا والـــرأس األخـــضر، الـــذي أُ     
 مـن وزارة الداخليـة السـتجواهبم        نييوليـه، اعُتقـل سـبعة مـوظف       / متوز ١٧ويف  . ٢٠١١ ديسمرب

يوليـه، فـتح    / متـوز  ٢٠ويف  . يوليـه / متـوز  ١٩وأُطلـق سـراح اثـنني منـهم يف          . بشأن قتلـه املزعـوم    
وأُطلـــق ســـراح املعـــتقلني اخلمـــسة املتـــبقني يف     . مكتـــب املـــدعي العـــام حتقيقـــا يف القـــضية    

سـبتمرب، أبلـغ املـدعي العـام مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل                / أيلـول  ٥ويف  . أغسطس/آب ١٧
 بـشأن مـزاعم مقتـل الـسيد كاشـيو           تحقيقات يف البالغات   بيساو بأن ال   -لبناء السالم يف غينيا     

ــزال حتقــق يف مكــان وجــوده  تتوصــل إىل نتيجــة حامســة  مل ــة ال ت ويف . ، وأن احلكومــة االنتقالي
أغسطس، أثناء اجتماع مع رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أكـد وزيـر العـدل               /آب ١٢

عن مجيع االغتياالت الـسياسية الـيت ارُتكبـت         يف احلكومة االنتقالية أنه ستتم حماكمة املسؤولني        
  .٢٠١٣مايو /هناية املرحلة االنتقالية يف أيارحبلول  ٢٠٠٩بيساو منذ عام  - يف غينيا

أغسطس، أقال الرئيُس االنتقـايل املـدعي العـام،         / آب ٢٤ويف مرسوم رئاسي صدر يف        - ٧
 احملـامني، بوصـفه النائـب       س، وعّين مكانه عبده مـاين، وهـو رئـيس سـابق لنقابـة             يإدموندو مند 
ويف حني أشار بعـض املـراقبني إىل كفـاءة الـسيد مـاين ومؤهالتـه املهنيـة، أعـرب                    . العام اجلديد 

آخرون عن حتفظات بشأن حياده نظرا إىل موقفه السابق بوصـفه املمثـل القـانوين ألسـر بعـض                   
يف أقـيم   الـذي  حفـل أداء الـيمني  يف و. ٢٠٠٩ضحايا االغتياالت السياسية اليت وقعت يف عـام       

، مجيـع   العدالـة يقـّدم إىل    ’’أغسطس، أكد الرئيس االنتقايل أن املدعي العام ينبغـي أن           / آب ٢٧
وخـالل  . ‘‘ كراهيـة أو رغبـة يف االنتقـام        ادومنـ ،   اسـتثناء  ، بـال  األشخاص الذين جيب مساءلتهم   

وم  بيـــساو يـــ-مـــع مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف غينيـــا  عقـــد اجتمـــاع 
سبتمرب الستعراض مسألة اإلفالت مـن العقـاب، الـتمس املـدعي العـام اجلديـد الـدعم                  /أيلول ٥

  .بيساو - التقين الدويل من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب يف غينيا
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 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٩يف  ‘‘ القيـادة العـسكرية   ’’ورغم رفع حظر السفر املفروض علـى          - ٨
حلكومة املخلوعة واحلزب األفريقـي لتحقيـق اسـتقالل          شخصا، من بينهم أعضاء يف ا      ٥٧على  

ــا والــرأس األخــضر يف    ــن اســتمرار ارتكــاب       / حزيــران٤غيني ــت هنــاك خمــاوف م يونيــه، ظل
يوليـه، أصـدرت جمموعـة      / متـوز  ٧ويف  . انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف البلد      

االنتبـاه إىل اسـتمرار     توجـه فيـه     الرئيـسية بالغـا     تضم املنظمات غـري احلكوميـة الوطنيـة اخلمـس           
احلظر املفروض على املسريات وإىل اسـتمرار ختويـف منتقـدي احلكومـة االنتقاليـة مـن الـدوائر                   

وال يـزال الـرئيس املؤقـت الـسابق، راميونـدو بـريريا، ورئـيس الـوزراء                 . السياسية واجملتمع املدين  
لو برييـس، ُيقيمـون يف اخلـارج        وزير اخلارجية السابق، ديـا    والسابق، كارلوس غوميز جونيور،     

، ‘لوسـا ’يوليـه، أثنـاء مقابلـة مـع وكالـة األنبـاء الربتغاليـة             / متـوز  ١٩ويف  . خوفا علـى سـالمتهم    
صّرح الرئيس االنتقايل أنه بإمكـاهنم املـشاركة يف االنتخابـات املقبلـة مـا مل تكـن هنـاك عوائـق                      

األمنيــة مناســبة لعــودهتم إىل وأشــار إىل أن الظــروف .  غــري مــستوفني للــشروطقانونيــة جتعلــهم
يـنم عـن التحـدي      ومع ذلـك، حـذّر رئـيس أركـان القـوات املـسلحة، يف بيـان                 . بيساو - غينيا
أغسطس أمام القوات املسلحة، من أن إمكانية فوز السيد غـوميز جونيـور    / آب ٢٢به يف    أدىل

ش لـن يبقـى    وأكـد أن اجلـي  ،يف االنتخابات لن تبعث على التفاؤل يف صفوف القوات املسلحة 
  .إذا فاز رئيس الوزراء املخلوع يف االنتخابات‘‘ مكتوف األيدي’’
ــار     - ٩ ــة الــسلطة يف أي ــوزراء يف احلكومــة االنتقالي ، ٢٠١٢مــايو /ومنــذ أن تــوىل جملــس ال

أدخل تغيريات على مناصب املديرين يف معظم الوزارات والشركات واملؤسسات والوكـاالت            
ــة، وكــذلك علــى هياكــل اإل   ــةاحلكومي ــيريات يف اإلدارة   . دارات احمللي ــد أُجريــت هــذه التغ وق

بيــساو رغــم تأكيــدات احلكومــة االنتقاليــة أهنــا ملتزمــة مبواصــلة سياســة          - العامــة يف غينيــا 
ويف مـــذكرة شـــفوية  . اإلصـــالح اإلداري للدولـــة الـــيت شـــرعت فيهـــا احلكومـــة املخلوعـــة      

 االنتقاليـة مكتـب األمـم املتحـدة         يوليـه، أبلغـت وزارة اخلارجيـة يف احلكومـة         / متـوز  ٣١ مؤرخة
سـانتوس، الـسفري احلـايل       مـونتريو     بيساو بتعـيني مانويـل ماريـا       -املتكامل لبناء السالم يف غينيا      

ــا   لـــدى  ــة غينيـ ــدا جلمهوريـ ــا جديـ ــثال دائمـ ــوال، ممـ ــدة -أنغـ ــم املتحـ ــساو لـــدى األمـ ويف .  بيـ
بيـساو لـدى     -  غينيـا  أغسطس، أصدر الرئيس االنتقايل ستة مراسـيم أقـال فيهـا سـفراء            /آب ٩

بلجيكا والصني وفرنسا والربتغال واألمم املتحدة يف نيويورك، إىل جانب مرسوم تعيني الـسيد              
  .مونتريو سانتوس ممثال دائما جديدا يف نيويورك

  
 النظام الدستوري إعادةاجلهود اليت تبذهلا اجلهات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل     -  ٢  

  واحترامهإىل نصابه 
ن عــدة مبــادرات وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أطلــق أصــحاب املــصلحة الوطنيــ    - ١٠

يوليــه، / متــوز٣١ ويف .البلــد إىل نــصابه بــصورة كاملــةلنظــام الدســتوري يف إعــادة اهتــدف إىل 
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اقتـراح إلجيـاد حـل      ”أصدر حزب يونياو بارا مودانكو، وهو حزب غري برملاين، وثيقة بعنـوان             
، أشــار فيهــا علــى الــرئيس  “ بيــساو-يــز اللحظــة الــسياسية الراهنــة يف غينيــا  للمــشاكل الــيت مت

االنتقايل بعقـد جلـسات اسـتماع لألحـزاب الـسياسية مـن أجـل تـشكيل حكومـة ذات قاعـدة                      
عريضة، وتيسري احلوار بني احلزب األفريقي لتحقيـق اسـتقالل غينيـا والـرأس األخـضر وحـزب           

ــة   كمــا دعــا حــزب مودا . التجديــد االجتمــاعي نكــو النتخــاب رئــيس جديــد للجمعيــة الوطني
أغـسطس، قـدم   / آب١٧ويف . ونائب أول جديد له وفقـا لإلجـراءات املعمـول هبـا يف اجلمعيـة        

 -وفد من حـزب مودانكـو الوثيقـة إىل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا                    
  . النتخابية االنتقالية واللعمليتنيبيساو ودعا إىل دعم اجملتمع الدويل 

 احلكــم إعــادةمنظمــات اجملتمــع املــدين يف الــدعوة إىل إحــراز تقــدم يف ونــشطت أيــضا   - ١١
 بيـساو حلقـوق     -أغسطس أصدرت رابطـة غينيـا       /بآ ١٣ويف  . يف البلد إىل نصابه   الدستوري  

ها، بيانـا سـلطت فيـه الـضوء علـى           إلنـشائ اإلنسان، مبناسبة الذكرى السنوية احلادية والعـشرين        
وذكـرت  . ة امللحة إلجياد حل لألزمـة الـسياسية اسـتنادا إىل الدميقراطيـة وسـيادة القـانون                احلاج

الرابطة أيضا أنـه ال سـبيل إىل حتقيـق الـسالم واملـصاحلة الوطنيـة يف ظـل اسـتمرار اإلفـالت مـن            
أغسطس، أبلغ املتحدث باسـم حركـة اجملتمـع املـدين مـن أجـل            / آب ٣٠ويف  . دلالعقاب يف الب  
ميقراطية والتنمية الـصحف عـن اجتماعـات منظمتـه مـع اجلهـات الـسياسية الفاعلـة               السالم والد 

والــشركاء الــدوليني، الــيت أبــرزت احلاجــة إىل كــسر حالــة اجلمــود يف الربملــان وتــسهيل عملــه، 
  .فضال عن ضرورة مراعاة وجهات نظر احلزب األفريقي يف العملية االنتقالية

ــدو    - ١٢ ــة إلشــراك اجملتمــع ال ــة يف  ويف حماول ــه / متــوز١٢يل، أطلقــت احلكومــة االنتقالي يولي
. يعقد مع الـشركاء الـدوليني ملناقـشة القـضايا املتعلقـة بالعمليـة االنتقاليـة               نصف شهري   منتدى  

أغـسطس ناشـد وزيـر املاليـة الـشركاء الــدوليني      / آب٢وأثنـاء اجتمـاع املنتـدى الـذي عقـد يف      
  .بيساو - مع غينيا لعمل مع احلكومة االنتقالية واستئناف تعاوهنما

ويف الوقــت نفــسه، واصــل ممثلــي اخلــاص مــشاوراته مــع أصــحاب املــصلحة الــوطنيني     - ١٣
حوار شـامل علـى الـصعيد الـوطين هبـدف التوصـل إىل تفـاهم مـشترك                  إجراء  بشأن احلاجة إىل    

ــال      ــة االنتق ــة لنجــاح عملي ــشروط الالزم ــرة مــن     . حــول ال ــع يف الفت ــذا الــسياق، اجتم ويف ه
ــران ١٨ ــه وحــىت األســبوع األول مــن متــوز  /حزي ــة واجلبهــة   /يوني ــه، مــع األحــزاب الربملاني يولي

ورحـب أصـحاب    .  وممثلـي اجملتمـع املـدين، مبـن فـيهم رجـال الـدين              املناهضة لالنقالب الوطنية  
  .  هبذا املفهوم للحوار، وجتري املشاورات بشأن طرائق حتقيقهالوطنيوناملصلحة 

ــستمرا بــني شــر     - ١٤ ــسام م ــاوظــل االنق ــدوليني، وال  - كاء غيني ــساو ال ــة   بي ســيما اجلماع
.  بـشأن العمليـة االنتقاليـة      ،االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة              
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 رؤسـاء دول وحكومـات اجلماعـة االقتـصادية     لـسلطة وخالل الدورة العادية احلادية واألربعني    
 ت، أيـد ٢٠١٢يونيـه  /حزيـران  ٢٩ و  ٢٨يـومي    يف ياموسوكرو ، املعقودة   لدول غرب أفريقيا  

 اجملتمـع الـدويل إىل االعتـراف باحلكومـة          ودعـت  ،بيـساو  - األجهزة االنتقالية يف غينيـا       السلطة
مجيـع اجلهـات   حثـت   اجلـزاءات العامـة املفروضـة علـى البلـد و       تكمـا علقـ   . االنتقالية ودعمهـا  

حقـا مـن    للجميـع    إىل حكومـة شـاملة       السياسية الفاعلة واجملتمع املدين على العمل معا للتوصل       
  .أجل ضمان انتقال توافقي

يف أعقاب اجتماع جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي الذي عقد يف أديـس              و  - ١٥
بيانــا شــجع فيــه اجلماعــة االقتــصادية علــى   األفريقــي يوليــه، أصــدر االحتــاد  / متــوز١٤أبابــا يف 
ع اجلهــات الفاعلــة الدوليــة األخــرى ذات الــصلة،  جهودهــا، بالتنــسيق الوثيــق مــبــذل مواصــلة 

ــة، واالحتــاد األفريقــي، واألمــم املتحــدة      وال ــة بالربتغالي ــدان الناطق  واالحتــاد ،ســيما مجاعــة البل
 -يف غينيــا إىل نــصابه  النظــام الدســتوري بإعــادةاألورويب، مــن أجــل تنفيــذ املقــررات املتعلقــة 

  . بيساو يف االحتاد األفريقي معلقة-ويف الوقت نفسه، ظلت عضوية غينيا . بيساو
ــد يف       - ١٦ ــة عقــ ــة بالربتغاليــ ــدان الناطقــ ــة البلــ ــاع جمللــــس وزراء مجاعــ ــاب اجتمــ ويف أعقــ
بيـساو   - اعترافهـا بـسلطات غينيـا        أكـدت فيـه   يوليه يف مابوتو، أصدرت اجلماعة بيانـا        /متوز ١٩

لنظـام الدسـتوري واسـتكمال      كما كررت دعوهتا إىل االسـتعادة الكاملـة ل        . املنتخبة اليت أطيح هبا   
ودعت أيضا مجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة إىل التنـسيق             . عملية االنتخابات الرئاسية يف البالد    

ــدان الناطقــة       ــصادية واالحتــاد األورويب ومجاعــة البل الوثيــق بــني االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقت
 إقامة شـراكة لتحقيـق االسـتقرار يف البلـد،        من أجل  ،بالربتغالية نفسها، حتت رعاية األمم املتحدة     

وتعهدت بالعمل على عقد اجتماع رفيع املستوى لوضع استراتيجية شاملة ومتكاملـة هتـدف إىل               
وصرح رئيس املفوضية األوروبيـة، خوسـيه       . بيساو -يف غينيا   إىل نصابه   عادة النظام الدستوري    إ

مــات مجاعــة البلــدان الناطقــة    مانويــل باروســو، الــذي حــضر مــؤمتر قمــة رؤســاء دول وحكو      
يوليه يف مابوتو، بـأن االحتـاد األورويب لـن يتـسامح مـع املزيـد مـن                  / متوز ٢٠يف  املعقود  بالربتغالية  

  .بيساو ودعا إىل احترام النظام الدستوري -االنقالبات يف غينيا 
 ،أغــسطس، التقــى الــسيد غــوميز جونيــور مــع الــسيد باروســو يف لــشبونة  / آب١ويف   - ١٧

أبريل، كمـا حضرالـسيد غـوميز       / نيسان ١٢أثىن على االحتاد األورويب ملعارضته انقالب       حيث  
ــة االشــتراكية     ــة للحركــة الدولي ــا التابع ــة أفريقي ــور اجتمــاع جلن ــا، املعقــود جوني ــومي يف براي  ي

ودعـت جلنـة أفريقيـا إىل إعـادة إرسـاء      . يوليه، بصفته رئـيس احلـزب األفريقـي    / متوز ٣١ و ٣٠
 بيـساو، وحثـت اجملتمـع الـدويل واملنظمـات اإلقليميـة علـى العمـل حبـزم                   -  غينيا الدميقراطية يف 

  .على دعم العودة السريعة إىل ممارسة املؤسسات الدميقراطية يف البالد أعماهلا االعتيادية
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بيـساو   -وزار فريق برملاين دويل من االحتاد االقتصادي والنقدي لغـرب أفريقيـا غينيـا                 - ١٨
سبتمرب من أجل تعزيز احلوار مـع الـسلطات الوطنيـة هبـدف دعـم      / أيلول٧ ىل إ٤يف الفترة من    

واجتمع الفريق أيضا مع أصـحاب املـصلحة الـدوليني، مبـا يف ذلـك مكتـب األمـم                   . حل األزمة 
  .  بيساو-املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا 

 -ف شــركاء غينيــا واســتمرارا جلهــود ممثلــي اخلــاص الراميــة إىل تــشجيع مواءمــة مواقــ  - ١٩
ــساو يف       ــدوليني يف بي ــدأ عقــد اجتماعــات نــصف شــهرية للــشركاء ال ــدوليني، فقــد ب بيــساو ال

 عقـد اجتمـاع مـع ممثلـي االحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية               ويسَّر أيـضا  . يونيه/حزيران ٤
ــاء علــى طلــب مــن األخــري، يف     ــه/ حزيــران١٥واالحتــاد األورويب واحلــزب األفريقــي، بن . يوني

وعـــالوة علـــى ذلـــك، فقـــد قـــاد بعثـــة مـــشتركة بـــني االحتـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة مـــع 
   يـــومي إىل كوتونـــوبيكوينـــوبيـــساو، أوفيـــديو  -اخلـــاص لالحتـــاد األفريقـــي يف غينيـــا  املمثـــل
ويف كوتونـــو، التقـــت . أغـــسطس/آب ٢٩ و ٢٧ يـــومي  وأبوجـــا،أغـــسطس/آب ٢٧ و ٢٦

ويف أبوجـا،   . س بوين يايي، رئيس بنن، ووزير خارجية بنن       البعثة رئيس االحتاد األفريقي، الرئي    
عقــدت اجتماعــات مــع مفــوض اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا للــشؤون الــسياسية   

، التابعـة   وانضم مدير شـعبة أفريقيـا الثانيـة       . والسالم واألمن ومسؤولني آخرين رفيعي املستوى     
يف مناقـشاهتا مـع مفوضـية االحتـاد األفريقـي يف             إىل البعثة للمـشاركة      ،الشؤون السياسية إلدارة  

سبتمرب، ومـع قيـادة مجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة             / أيلول ٤ إىل   ٢أديس أبابا يف الفترة من      
كما سافر ممثلي اخلاص إىل لشبونة مـع الـسيد          . سبتمرب/ أيلول ٧إىل   ٥يف مابوتو يف الفترة من      

بتمرب، لالجتمــاع مــع الــسلطات الربتغاليــة ورعايــا ســ/أيلــول ١١ إىل ٩ينــو يف الفتــرة مــن وبيك
  . بيساو املقيمني يف لشبونة، مبن فيهم الرئيس املؤقت املخلوع ورئيس الوزراء- غينيا
وأعربت البعثة خالل مشاوراهتا عن اسـتعدادها لتـسهيل إعـادة تنـشيط احلـوار املباشـر                   - ٢٠

 وسـلطت الـضوء علـى احلاجـة إىل          ،تغاليـة بني اجلماعة االقتصادية ومجاعة البلـدان الناطقـة بالرب        
وأعربت اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا           . احلوار من أجل التوصل إىل موقف موحد      

 قيـادة مجاعــة  وأعلنـت . ومجاعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة عـن اســتعدادمها للـدخول يف حـوار       
ــاالبلـــدان الناطقـــة بالربتغاليـــة   مـــع اجلماعـــة “ ومباشـــرحـــوار صـــريح” الـــدخول يف اعتزامهـ

االقتصادية لتحديد أرضية مشتركة لـتمكني كـال الـشريكني مـن العمـل جنبـا إىل جنـب بـدعم                
ومع ذلك، أكدت مجاعة البلدان الناطقـة بالربتغاليـة عـدم           . من األمم املتحدة واالحتاد األفريقي    

الـشاملة مـن قبـل مجيـع        اعترافها بالترتيبات االنتقاليـة احلاليـة، واحلاجـة إىل املـشاركة الـسياسية              
وأكـدت  . ٢٠١٢أبريـل  /نيـسان األطراف الفاعلة الوطنية، مبا يف ذلـك تلـك الـيت أطـيح هبـا يف          

اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا مـن جانبـها أن أسـاس املواءمـة ينبغـي أن يكـون قبـول                  
  .الترتيبات االنتقالية اجلارية
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  ية دميقراطيةإجراء عملية انتخابصوب اجلهود املبذولة   -  ٣  
ــة يف        - ٢١ ــات العام ــد االســتعراض، ظلــت االســتعدادات إلجــراء االنتخاب ــرة قي خــالل الفت

ويف .  شهرا شاغال رئيـسيا ألصـحاب املـصلحة الـوطنيني     ١٢غضون الفترة االنتقالية اليت مدهتا      
حلــزب األفريقــي لتحقيــق اســتقالل غينيــا  الــيت أعــدها ايوليــه / متــوز٢٠ورقــة املوقــف املؤرخــة 

نتقد احلزب احلكومة االنتقالية على عدم إبالغ السكان بـاخلطوات الالزمـة            اوالرأس األخضر،   
للمضي قدما يف العملية االنتخابية، واملتمثلة بوجه خاص يف متديد والية الربملان، وإمتـام عمليـة                

كــي يــنص علــى اســتخدام القياســات   يب لوضــع اخلــرائط االنتخابيــة، وتنقــيح القــانون االنتخــا  
  .تسجيل الناخبني، وحشد املوارد املالية للعملية االنتخابيةاحليوية يف 

يوليــــه، أعلــــن الــــرئيس االنتقــــايل نامــــاديو، يف مقابلــــة صــــحفية، أن / متــــوز١٩ويف   - ٢٢
 وأن الــرئيس املنتخــب ســيتقلد مهــام    ٢٠١٣أبريــل /االنتخابــات العامــة ســتجرى يف نيــسان   

ــارمنـــصبه  ــايو /يف أيـ ــغ   / آب١٨ويف . ٢٠١٣مـ ــة مبلـ ــة االنتقاليـ ــرفت احلكومـ أغـــسطس، صـ
لتيـسري إمتـام   )  دوالر٦٠ ٠٠٠حـوايل  (من فرنكات اجلماعة املالية األفريقيـة   مليون فرنك   ٣٠

ولقطـاع بيـساو    ) كاشـيو وبيمبـو   (وضع خرائط حدود الدوائر االنتخابيـة للمنطقـتني املتبقيـتني           
، بـسبب   ٢٠١١وقـد أرجئـت العمليـة، الـيت كانـت قـد بـدأت يف عـام                  . املتمتع باحلكم الـذايت   

ويف حــني أن مــسامهة احلكومــة املؤقتــة ال تغطــي بالكامــل التكــاليف املطلوبــة   . نقــص األمــوال
ســبتمرب أن العمليــة / أيلــول٥إلمتــام عمليــة وضــع اخلــرائط، فقــد أعلنــت احلكومــة االنتقاليــة يف 

  .٢٠١٢سبتمرب /ستكتمل قبل هناية أيلول
 بيساو يف الفتـرة     -ممثلي اخلاص، زارت بعثة استشارية انتخابية غينيا        طلب  وبناء على     - ٢٣
ومــن بــني مــسائل . أغــسطس، واســتمعت إىل حمــاورين وطنــيني ودولــيني/ آب٣١ إىل ٢٢مــن 

اخلالفـات الـسياسية    إىل تسوية   البعثة مع الشركاء، فقد أشارت إىل احلاجة        فنية أخرى ناقشتها    
وعلـى الـصعيد   . من أجل إجراء انتخابات حتظى باملـصداقية    سائل الفنية ذات األمهية     املتعلقة بامل 

العام، تعرقلت االستعدادات لالنتخابات التشريعية والرئاسـية بـسبب االفتقـار إىل التنـسيق بـني                
ويف اجتمـاع بـني الوكـاالت املكلفـة         . الوكاالت املختلفة املسؤولة عـن مهـام انتخابيـة أساسـية          

انتخابية والشركاء الدوليني، توىل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، بنـاء علـى طلـب              مبسؤوليات  
ســبتمرب، عرضــت احلكومــة االنتقاليــة جــدوال / أيلــول٥احلكومــة االنتقاليــة، تيــسري انعقــاده يف 

ــية        ــشريعية والرئاسـ ــات التـ ــراء االنتخابـ ــات إلجـ ــشاريع ميزانيـ ــة ومـ ــة االنتخابيـ ــا للعمليـ زمنيـ
 مليـون   ١٩قُـدرت مببلـغ      (يويـة ، وعمليـة تـسجيل النـاخبني بالقياسـات احل         ) يورو الينيم ٥,٥(

  ). يورواليني م٦,٥(، والتكاليف التشغيلية للمكتب الفين لدعم العملية االنتخابية )يورو
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ــة جبــدوى ومــصداقية        - ٢٤ ــدوليون شــواغلهم املتعلق ــشركاء ال ــرز ال وخــالل االجتمــاع، أب
وا أيضا على احلاجـة إىل حـوار شـامل للجميـع تـشارك فيـه       وشدد. واستدامة العملية االنتخابية  

اآلراء حـول   يف  مجيع شرائح اجملتمع واجلهات الفاعلة السياسية على حنو يفضي إىل بنـاء توافـق               
ساسية، وأثاروا كذلك شواغل خبصوص املأزق القائم يف اجلمعيـة الوطنيـة واحلاجـة              األقضايا  ال

زير اإلدارة اإلقليمية املشاركني بأن جلنة وزارية مـشتركة         وأبلغ و . إىل تعديل القانون االنتخايب   
كـل مـن العمليـتني      تعمل على اقتراح موحد بتعديل القانون االنتخايب لكي جتري على أساسـه             

  .والتشريعيةاالنتخابيتني املقبلتني الرئاسية 
  

  احلالة األمنية  -باء   
 بيـساو يف الـشوارع،      -ات غينيـا    قـو ال نـشاهد    و. ظلت احلالة األمنية يف البلد مستقرة       - ٢٥

ومـع  ). ٢٠١٢ (٢٠٤٨قـرار جملـس األمـن       مما يشري إىل أهنا عادت إىل ثكناهتـا حـسبما طلـب             
تــزال  ال أعــادت الــسلطة رمسيــا إىل الــسلطات املدنيــة،  “القيــادة العــسكرية”ذلــك، فــرغم أن 

لـشؤون  تـدخل القيـادة العـسكرية يف ا       تصدر عن أصـحاب املـصلحة الـوطنيني ادعـاءات حـول             
مالحظــات القيــادة العــسكرية بــشأن القــضايا الــسياسية  تقــارير بــأن  ادت وأفــ.الــسياسية للبلــد

 فيظـل مـن األمهيـة مبكـان     ،ولـذا . عّززت الرؤى القائلة بـأن اجلـيش ال يـزال ميـارس الـسلطة          قد
اختــاذ خطــوات إلصــالح قطــاع الــدفاع واألمــن مبــا يكفــل بقــاء القــوات العــسكرية خاضــعةً      

  .دنيةللسلطات امل
ــن       / آب٢٣ويف   - ٢٦ ــسلة م ــسلحة سل ــوات امل ــة للق ــيس األركــان العام ــدأ رئ أغــسطس، ب

. االجتماعــات مــع أفــراد الــدفاع واألمــن يف القيــادات العــسكرية الــشرقية واجلنوبيــة والــشمالية
وأشــار إىل طلــب احلكومــة املخلوعــة لقــوة حفــظ ســالم كمــربر لالنقــالب العــسكري، واهتــم   

. مـن أجـل القيـام بـانقالب مـضاد         جمهـويل اهلويـة     بدفع األموال لـضباط     رئيس الوزراء املخلوع    
وذكر أيضا أن السالم لن يـسود الثكنـات إذا مـا عـاد الـسيد غـوميز جونيـور إىل البلـد، وأثـار                         

  .خماوف عن مصري اجليش يف حالة انتخاب رئيس الوزراء املخلوع
 بيـساو عمليــة  - غينيــا واسـتهلت اجلماعـة االقتــصادية لـدول غــرب أفريقيـا وسـلطات       - ٢٧

ومـن املتوقـع أن تعـرِّف       . صياغة سلسلة من مـشاريع االتفاقـات بـشأن إصـالح القطـاع األمـين              
االتفاقات األنشطة واملشاريع احملدَّدة الواردة يف خارطة الطريق املتعلقة بإصالح القطاع األمـين             

 الناطقـة بالربتغاليـة، مبـا يف        اليت أعدهتا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجمموعة البلـدان         
الثكنـات العـسكرية يف البلـد، وإنـشاء صـندوق املعاشـات التقاعديـة للمتقاعـدين                 إصالح  ذلك  

ومــن . مــن العــسكريني وأفــراد الــشرطة، وإعــداد وحــدات منوذجيــة تدريبيــة للقــوات املــسلحة  
وقــد شــّدد املمثــل . ةاملتوقــع أن يــستمر تنفيــذ هــذه املــشاريع إىل مــا بعــد انتــهاء الفتــرة االنتقاليــ
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ــم        ــساو، يف حــديث إىل مكتــب األم ــا يف بي ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل اخلــاص للجماعــة االقت
 بيــساو، علــى رغبــة منظمتــه يف التعــاون علــى تنفيــذ -املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف غينيــا 

غاليــة، االحتــاد األورويب، وجمموعــة البلــدان الناطقــة بالربت جنبــا إىل جنــب مــع  خارطــة الطريــق 
 بيـساو، والـشركاء الـدوليني املعنـيني         -ومكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف غينيـا              

  .اآلخرين
يوليه، دّشـنت بعثـة اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف بيـساو                  / متوز ٢٥ويف    - ٢٨

اد تتكـّون   أفـر ٥١٠والقـوة الـيت يبلـغ قوامهـا     . دوريات يومية مشتركة مع شـرطة النظـام العـام     
حاليا من وحدات شرطة مشكَّلة يقودها قائد عسكري ميداين يساعده ضباط األركان وفرقـة              

 فـردا عـسكريا إضـافيا مـن نيجرييـا      ١١٨وستـشهد األسـابيع املقبلـة نـشر     . طبية وفرقة هندسية 
مــن أجــل متكــني بعثــة اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا يف بيــساو مــن بلــوغ طاقتــها     

 هي بوركينـا فاسـو وتوغـو        لبعثةوالبلدان املسامهة يف ا   .  فردا ٦٢٩املخطط هلا وقوامها    الكاملة  
ــا  املبــاين الــيت ستــستخدمها وحــدات  صــالحوبــدأت الفرقــة اهلندســية يف إ . والــسنغال ونيجريي

  . يف بيساوالبعثة وللمدنيني وتوفر الفرقة الطبية اخلدمات الصحية ألفراد . بعثةال
املخــدرات يف االجتــار الــدويل بت اإلجراميــة املنظمــة املنخرطــة يف واســتمرت اجلماعــا  - ٢٩

 بيـساو ومـن اسـتخدام البلـد بـال مـساءلة       -االستفادة من احلالة غري املستقرة الـسائدة يف غينيـا        
 لوكــاالت إنفــاذ القــانون ونظــام العدالــة اجلنائيــة علــى لتنفيذيــةالقــدرة اظلــت و. كنقطــة عبــور

دية القدرة على إنفاذ القـانون واالخنفـاض الـشديد يف مـستوى     ضعفها، وهو ما أسفر عن حمدو   
ويف غضون ذلـك، وبـسبب الـسياق    . احلظر الفعلي للجرمية، خصوصا يف املناطق خارج بيساو    

ــا   ــسياسي يف غيني ــق مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات      -ال ــوارد، علّ ــدرة امل ــساو ون  بي
  . غرب أفريقياإطار املبادرة املشتركة لساحل للبلد ضمن لتقنيةواجلرمية تقدمي املساعدة ا

    
  االجتماعية واإلنسانية - احلالة االقتصادية  -ثالثا   

دفعت احلكومة االنتقالية بانتظام رواتب املوظفني املدنيني، جزئيا بفضل دعـم امليزانيـة               - ٣٠
 ماليــني ١٠(، ونيجرييــا )مليــوين دوالر(املقــدَّم مــن اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا  

  ). مليون دوالر١,٥(، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا )دوالر
واســتمر تعليــق الــدعم املقــدم مــن مــصرف التنميــة األفريقــي، وصــندوق النقــد الــدويل   - ٣١

 إىل ٢٧ بيــساو يف الفتــرة مــن -وأرســل البنــك الــدويل بعثــة تقيــيم إىل غينيــا  . والبنــك الــدويل
ض احلالــة، وأبلــغ البنــك الــشركاء الــدوليني أثنــاء البعثــة أنــه خيطــط أغـسطس الســتعرا /آب ٣٠

وواصـل صـندوق بنـاء الـسالم أيـضا          . للتوصية باستئناف صرف األموال لتمويل براجمه القائمـة       
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تعليــق مجيــع براجمــه الــيت تتــضمن دعمــا مباشــرا للحكومــة، باســتثناء إعــادة ختــصيص مبلــغ           
ألغذيـة والزراعـة مـن      األمـم املتحـدة ل    ه منظمـة     دوالر ملشروع إلدرار الدخل تنفذ     ٣٩١ ٠٠٠

  .  أسرة ضعيفة٨ ٠٠٠أجل مواجهة مشتريات البذور العاجلة لصاحل 
وواصــل االحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا ومــصرف التنميــة لغــرب أفريقيــا   - ٣٢

 لغـرب   وتعهـد مـصرف التنميـة     . تنفيذ حافظة مشاريع التنمية املتفق عليها مع احلكومة السابقة        
واسـتمر االحتـاد    .  ماليني دوالر لدعم األمن الغذائي يف حاالت الطوارئ        ٧أفريقيا بتقدمي مبلغ    

  .األورويب، من جهته، يف تقدمي املساعدة املباشرة للسكان عن طريق تنفيذ املشاريع
وبدأت السلطات االنتقاليـة محلـة ترمـي إىل شـحذ وعـي القـادة الـدوليني باحتياجـات                     - ٣٣

 بيـساو   -ويف هذا السياق، مثَّل وزير اخلارجية االنتقـايل فوسـتينو إمبـايل غينيـا               . بيساو -غينيا  
يـومي  املعقـود يف بـيجني   يف انعقاد املؤمتر الوزاري اخلامس ملنتدى التعاون بـني الـصني وأفريقيـا       

يف التعـاون اإلسـالمي املعقـود        وحضر الرئيس املؤقت مؤمتر قمة منظمة        .يوليه/ متوز ٢٢  و ٢١
أغسطس، ومؤمتر القمة السادس عـشر لرؤسـاء   / آب١٥  و١٤يومي ملكة العربية السعودية    امل

ــاز    ــومي  دول وحكومــات حركــة عــدم االحني . أغــسطس/ آب٣٠  و٢٩املعقــود يف طهــران ي
وافقـت علـى فـتح      اإلسالمية  إيران  مجهورية  عودته من طهران، أعلن الرئيس ناماديو أن        لدى  و

ــغ    ــان مببل ــون دو٢٠خــط ائتم ــغ   ملي ــربع مببل ــني دوالر ل٣الر، والت ــة   مالي ــة تكلف ــراء تغطي ش
 ومليون دوالر لشراء أدويـة للعـالج مـن فـريوس نقـص              ؛جرارات وحتسني البنية التحتية للطرق    

  . دوالر لشراء سيارات إسعاف٦٠٠ ٠٠٠  و؛اإليدز والسل/املناعة البشرية
 ســريعا لألمــن الغــذائي يف العــاملي تقييمــااألغذيــة يونيــه، أجــرى برنــامج /ويف حزيــران  - ٣٤

 كـان   ٢٠١١/٢٠١٢أن إنتـاج احملاصـيل يف الفتـرة         إىل  مناطق بيومبو وأويو وكوينـارا، خلـص        
أقل من احملاصيل املنتجة يف املوسم الزراعي السابق يف أغلب اجملتمعات احملليـة، وهـو مـا يعـزى                   

ــة      ــدخالت الزراعي ــة امل ــار وحمدودي ــة ســقوط األمط أغــسطس، /ب آ١٥ويف . باألســاس إىل قل
منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذيـة العـاملي، ومنظمـات غـري حكوميـة أساسـية                أشارت  

يـزال مبكـرا    الوأن الوقـت  علـى بيـساو،   أسعار املواد الغذائية األساسية تـؤثر  يف زيادة الأن إىل  
  .لتقييم أثر مشروع توزيع البذور يف حاالت الطوارئ الذي ميوله صندوق بناء السالم

يونيـه إىل اخنفـاض يتـراوح بـني         /وأشار تقدير أويل حملصول جـوز الكاشـيو يف حزيـران            - ٣٥
ومل يـستطع املـصدرون أيـضا بيـع     . ٢٠١١ يف املائة يف مقابل اإلنتاج القياسـي لعـام      ٤٠  و ٣٠

وقد يكون هلـذه االخـتالالت آثـار سـلبية علـى            . بعض خمزوهنم بسبب اخنفاض األسعار الدولية     
ين، ومــن مث تــؤثر علــى ســبل عيــشهم وكــذلك علــى خــزائن الدولــة إذ أســهم إيــرادات املــصدر

  .٢٠١١ يف املائة من إيراد صادرات البلد يف عام ٩٠قطاع جوز الكاشيو مبا يصل إىل 
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ــيما يف مـــدينيت بيـــساو      - ٣٦ ــاد، وال سـ ــادة يف عـــدد حـــاالت اإلســـهال احلـ وأجـــربت الزيـ
 الـصحة إىل االجتمـاع مـرتني أسـبوعيا اعتبـارا            وكوينهامل، جلنة مكافحة األوبئة التابعة لوزارة     

وأقامـت اللجنـة أيـضا فـرق عمـل فرعيـة ملعاجلـة مـسائل بعينـها يف حالـة           . سـبتمرب / أيلول ١من  
ويف غضون ذلك، جتري علـى مـستوى اجملتمـع    . كولريا يف املستقبل القريب التأكد تفشي وباء    

. وتوعيتـهم، وال سـيما يف بيـساو       احمللي عدة تدخالت تركز تركيزا خاصا على إعالم السكان          
حـد أدىن مـن     تـوفري   ويقوم عدد من الشركاء بشراء اإلمدادات والتجهيز املـسبق هلـا مـن أجـل                

متويــل إضــايف مــن أجــل كفالــة اســتجابة مالئمــة يلزم تــوفري وســ. االســتجابة املباشــرة والعاجلــة
  .وشاملة

  
  حظر السفر  -رابعا   

ــو     - ٣٧ ــة للق ــيس األركــان العام ــا  رغــم أن رئ ــسلحة لغيني ــو   -ات امل ــواء أنطوني ــساو، الل  بي
، )٢٠١٢ (٢٠٤٨إندجاي، من احملظور عليهم الـسفر خـارج البلـد وفقـاً لقـرار جملـس األمـن                   

فقد أُبلغ عن سفره إىل كوت ديفوار ومايل عرب السنغال حلضور االجتمـاعني اللـذين عقـدهتما                 
يوليـه  / متـوز  ٢٥ول غـرب أفريقيـا يف       جلنة رؤساء أركان الدفاع التابعة للجماعة االقتصادية لـد        

 ني الـرحلت  ه مت القيـام هبـاتني     ودفعـت احلكومـة االنتقاليـة بأنـ       .  على التوايل  ،أغسطس/ آب ١٨ و
  . بيساو ويف املنطقة دون اإلقليمية-هود السالم يف غينيا جل اتعزيز

  
  مالحظات  -خامسا  

 بيـساو   -توري يف غينيا    عادة النظام الدس  إيساورين القلق من عدم إحراز تقدم صوب          - ٣٨
ب ا أعقــ صــدر يفالــذي) ٢٠١٢ (٢٠٤٨  جملــس األمــنامتثــاالً لقــرارإىل نــصابه بــصورة تامــة 

 انقـسامات   احلالـة سـوءا وجـود   ا يزيدممو. أبريل/ نيسان١٢االنقالب العسكري الذي وقع يف   
اء الـدوليني   بشأن شرعية احلكومة االنتقاليـة احلاليـة بـني األطـراف املعنيـة الوطنيـة وبـني الـشرك                  

ــواء  ــد سـ ــى حـ ــة     . علـ ــسانية واالجتماعيـ ــات اإلنـ ــت االحتياجـ ــا انفكـ ــسه، مـ ــت نفـ ويف الوقـ
  .واالقتصادية للسكان يف ازدياد

 مـن الـضروري أن تعمـل احلكومـة االنتقاليـة عـن كثـب مـع كافـة فئـات جمتمـع                        ،ولذا  - ٣٩
 جنـاز عمليـة انتقاليـة      بيساو، مبا يف ذلك األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين، إل          -غينيا  

 الوطنية، على النحو الذي دعت إليه اجلماعة االقتـصادية          توافقية تضم اجلميع وختضع للسيطرة    
ويف هــذا الــصدد، سيواصــل ممثلــي اخلــاص ومكتبــه بــذل  . لــدول غــرب أفريقيــا وجملــس األمــن

ــوطنيني       ــصلحة ال ــني أصــحاب امل ــي ب ــز حــوار حقيق ــة إىل تعزي ــود الرامي   وأحــث شــعب . اجله
 ، ومنظمات اجملتمـع املـدين     ، بيساو، وخصوصاً احلكومة االنتقالية، والزعماء السياسيني      -نيا  غي
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والزعماء الدينيني، على اختاذ اإلجـراءات الالزمـة لالتفـاق علـى وضـع خارطـة طريـق تتـضمن                    
  .معامل واضحة من أجل كفالة االستعادة الكاملة للنظام الدستوري يف البالد

ــة والدوليــة ال تــزال منقــسمة    ويــساورين القلــق أ  - ٤٠ ــة والقاري يــضاً ألن املنظمــات اإلقليمي
بشأن الترتيبات االنتقالية وبشأن أفضل الُسُبل للمضي قُـُدماً صـوب االسـتعادة الكاملـة للنظـام                 

ــا   ــتوري يف غيني ــساو-الدس ــا      .  بي ــرب أفريقي ــدول غ ــصادية ل ــة االقت ــدت اجلماع ويف حــني أي
ع الدويل إىل دعمها، تواصل مجاعة البلدان الناطقـة بالربتغاليـة           احلكومة االنتقالية، ودعت اجملتم   

 مـن شـأن   و. ٢٠١٢أبريـل   /الدعوة إىل إعادة السلطات املنتخبة اليت متت اإلطاحة هبا يف نيسان          
ويف هذا الـسياق، فـإن العمـل    .  بيساو-ود األزمة السياسية يف غينيا مج يف   أن يسهم  هذا األمر 

 بيـساو، أمـر بـالغ    -ظمتني، ومها من الشركاء الرئيسيني يف غينيـا   على تنسيق مواقف هاتني املن    
ومتثـل البعثـة املـشتركة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة خطـوة أوىل للمـساعدة علـى              . األمهية

تضييق فجوة اخلالفات بـني اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان الناطقـة                     
اخلــاص العمــل مــع املنظمــتني للمــساعدة علــى تنــسيق مواقفهمــا   وسيواصــل ممثلــي . بالربتغاليــة

  . بيساو-واالتفاق على العمل بطريقة موحدة للمضي قُُدماً خدمة ملصاحل شعب غينيا 
فالقـدرة  . ود فعلـي  مجـ  بيـساو بالبلـد إىل حالـة         -لقد أفضى املـأزق الـسياسي يف غينيـا            - ٤١

 الـشلل الــيت أصـابت اجلمعيــة الوطنيـة الــيت    التـشغيلية للحكومــة االنتقاليـة حمــدودة بـسبب حالــة   
ُيتوقع منها أن تسّن التشريعات الالزمة لسري عمل مؤسـسات الدولـة وإلجـراء عمليـة انتخابيـة              

.  أمـام العمليـة االنتخابيـة     ا رئيسي ا اجلمعية الوطنية عائق    ويشكل املأزق الذي تواجهه    .دميقراطية
ة علــى أن تــضاعف مــن جهودهــا مــن أجــل   أحــث احلكومــة االنتقاليــ فــإنينويف هــذا الــسياق،

. استئناف عمل اجلمعية الوطنيـة وتيـسري املوافقـة سـريعاً علـى اإلصـالحات االنتخابيـة الـشاملة                  
وأوّد . وأحثها أيضاً على اختاذ إجراءات فورية لتعزيز عمل خمتلـف وكـاالت إدارة االنتخابـات    

مل معاً، مبـا يف ذلـك مـع احلكومـة           أيضاً أن أحث بقوة مجيع اجلهات الفاعلة السياسية على الع         
ويف هذا الصدد، طلبت من ممثلـي اخلـاص أن يكثـف            . االنتقالية، لإلسهام يف بلوغ هذا اهلدف     

جهوده لدعم احلوار بني األطراف الفاعلة السياسية هبـدف ضـمان أن يتـسىن للجمعيـة الوطنيـة       
  .تأدية دورها الدستوري

 االنتقــال الــسياسي يف إعــادة البلــد إىل النظــام وينبغــي أن يتمثــل اهلــدف الرئيــسي هلــذا  - ٤٢
ومـع ذلـك، يـساورين القلـق لظهـور تـساؤالت بـشأن مـدى                . الدستوري يف أقرب وقت ممكن    

  .التزام احلكومة االنتقالية بإجراء االنتخابات ضمن اإلطار الزمين املخصص للفترة االنتقالية
 بيـساو إىل االسـتبعاد بوصـفه     -ينيـا   وغالباً ما أشارت األطراف السياسية الفاعلـة يف غ          - ٤٣

ولـذلك، أرحـب بقـرار احلـزب األفريقـي لتحقيـق          . السبب الرئيسي لعـدم االسـتقرار الـسياسي       
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استقالل غينيا والرأس األخضر املشاركة مع الرئيس االنتقايل واحلكومـة االنتقاليـة مبـا للحـزب                
ى مجيـع األطـراف املعنيـة       وجيـب علـ   . إسهام رئيسي يف حتقيق عملية انتقال سـليمة وسـلمية         من  

الــيت ينبغــي أن تتــوج بــإجراء انتخابــات عامــة و ،أن تــدرك بــأن هلــا مــصلحة يف العمليــة برمتــها
تتــسم باملــصداقية والــشفافية، يــضطلع أصــحاب املــصلحة الــوطنيني بعــدها ببلــورة رؤيــة جملتمــع 

  . مستعادتكون فيه احلوكمة الرشيدة وسيادة القانون السمتني املميزتني لنظام دستوري
 ليـست حـالً      فهـي  لدميقراطيـة، حـالل ا  االنتخابات تشكل حجر الزاوية إل    لئن كانت   و  - ٤٤

 ،ولـذا . ه واسـتقرار  ه سـالم   اسـتدامة  سحرياً للتغلب على االنقسامات العميقة يف البلد وضـمان        
 االنتخابات أن تعمل مع أصحاب املـصلحة الـوطنيني علـى            تمخض عنها على احلكومة اليت ست   ف

 مجيـع    أسـاس قاعـدة عريـضة تـشمل         وعلـى  يةتعاونصورة   ب ، وذلك  ملستقبل مشترك  وضع رؤية 
  . بيساو يف الشتات-نواحي احلياة وسكان املناطق احلضرية والريفية، وكذلك مواطين غينيا 

 اجلهود لكفالة إجـراء انتخابـات تتـسم باملـصداقية والـشفافية، فـإنين               بينما جيري بذل  و  - ٤٥
سياسية والعسكرية بـشكل خـاص إىل العمـل يف إطـار سـيادة القـانون                أدعو األطراف الفاعلة ال   

ــة  ــات الدميقراطيـ ــد االنتخابـ ــرام قواعـ ــا . وإىل احتـ ــاخبني يف غينيـ ــايل  -فللنـ ــجلّ مثـ ــساو سـ  بيـ
ــسياسية بطريقــة ســلمية ومنظمــة  ةارســمم يف ــع أصــحاب املــصلحة،  ينبغــي جلو.  حقــوقهم ال مي
 وضع مدونـة     النظر يف   اجملتمع املدين،  أعضاءة و ذلك اجلهات الفاعلة السياسية والعسكري     يف مبا

  األمــر الــذيقواعــد ســلوك ملزمــة واالنــضمام إليهــا قبــل إجــراء االنتخابــات وأثناءهــا وبعــدها،
  .سيساعد على احلد من التوترات االنتخابية ويسهم يف إجراء العملية االنتخابية بشكل سلمي

، للعمـل   )٢٠١٢ (٢٠٤٨ار جملـس األمـن      واألمم املتحدة مـستعدة أيـضاً، امتثـاالً لقـر           - ٤٦
اسـتراتيجية متكاملـة شـاملة تتـضمن تـدابري          ”مع أصحاب املصلحة الوطنيني والـدوليني لوضـع         

ملموسة هتدف إىل تنفيذ خطة إصالح القطاع األمين، وإجراء إصالحات سياسـية واقتـصادية،            
  .“ومكافحة االجتار باملخدرات واإلفالت من العقاب

 بيـساو،  -غينيـا  املتكامل لبناء السالم يف  املتحدة األمم مكتب على موظفيوإنين أثين     - ٤٧
حتت قيادة ممثلي اخلاص، جوزيف موتابوبا، وفريق األمـم املتحـدة القطـري بأكملـه، وكـذلك                  

 علـى مواصـلة     ،أعضاء اجملتمع الدويل األوسع نطاقاً، واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية         
  . بيساو-اء السالم يف غينيا املسامهة يف جهود بن
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