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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

الد وات  مالً 
 37ابملادة 

التتتتتتد وات  متتتتتتالً ابملتتتتتتادة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.7042 

ترتتتتتتتةيل األيفل/  10
 2013أكتو ة 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
متتل أستترتاليا، يفتوغتتو، 
يففةنستتا، يفلكستتتمربغ، 
يفاملغتتتتتتتتتةب، يفاملمدكتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتدة، يفالتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/598) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا 
 الوس ى

مجهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا  
 الوس ى

 (2013) 2121العةار 
15-0-0 

S/PV.7069 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  25

 2013نوفمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى 

 22املعتتتتتدم  متتتتتال ابلفعتتتتتةة 
متتتتتتتتل نتتتتتتتتةار جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل 

2121 (2013) 
(S/2013/677) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

لدجما تتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام 
ا نتصتتتادية لتتتديفل يفستتتط 
أفةيعيا، يفكع  املسترتاريل 
لرتتتتتتتتتتؤيفل  وتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتالم 
يفالتوميتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
املةانتتتتتتتب التتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم 

 املتحدة

 ئتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل 

 

S/PV.7072 
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/   5

 2013ديسمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى 

 22متتتتتال ابلفعتتتتتةة املعتتتتتدم  
متتتتتتتتل نتتتتتتتتةار جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل 

2121 (2013) 
(S/2013/677) 

مرتةيفع نتتةار معتدم متتل 
توغو، يفمجهورية كتوراي، 
يفريفانتتتتتتتتتتتتتتدا، يفغتتتتتتتتتتتتتتا ول، 
يففةنستتتتتتتتتتا، يفالكونغتتتتتتتتتتو، 
، يفلكستتتمربغ، يفاملغتتتتةب

املمدكتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة، 
التتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/717) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا 
الوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ى، 
يفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ول، 

 يفالكونغو

املةانتتتتتب التتتتتدائم لالحتتتتتتتاد 
 األفةيعي 

توغتتتتتو، يفاملغتتتتتةب، 
يففةنسا، يفمجهورية 
أفةيعيتتتا الوستتت ى، 
يفاملةانتتتتتتتتب التتتتتتتتدائم 
 لالحتاد األفةيعي

 2127العةار 
(2013) 

15-0-0 

  
 بيساو -احلالة يف غينيا  - ٩

 عرض عام 
جدسة  12خالل الفرتة نيد ا ست ةا ،  عد جمدس األمل  

 يستتتتايف، يفاختتتتت  ثالثتتتتة نتتتتةارات، يفا تمتتتتد  -خمصصتتتتة لدحالتتتتة يف غيويتتتتا 
 يتتتانني رائستتتيني. يفاستتتتمع مىل  تتتدة محاقتتتات نتتتدمها كتتتل متتتل املمثتتتل 

 يستتتايف يفرئتتتيس مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة  -اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام لغيويتتتا 
  يستتتتتتتتتايف، يفرئيستتتتتتتتتة ترتتتتتتتتتكيدة  -املتكامتتتتتتتتتل لعوتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتالم يف غيويتتتتتتتتتا 

يفلني آختةيل،  يسايف التا  تة لدجوتة  وتاء الستالم، يفكت لك مستؤ  - غيويا
 نيستال/ 12تتوايفل  ركل خاص احلالة   د ا نعالب ال ي يفنتع يف 

، (2012) 204٨. يفنتتتتتتتام اجملدتتتتتتتس، مبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةار 2012أ ةيتتتتتتتل 
متتتل الفصتتتتل الستتتتا ع متتتل امليثتتتتاق،  فتتتتة   41املتدتتت  مبوجتتتتب املتتتتادة 

نعتالب يفمؤيتديهم يفمنرتاء جلوتة جتلاءات ضد متد ةي ا  (1٨٨)جلاءات
 .(1٨9)لةصد توفي  تدك اجللاءات

الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، جتتتدد اجملدتتتس أينتتتا يف يتتتة  يفختتتالل 
 .(190)مةتني، ملدة ثالثة أشهة يفسوة يفاحدة،  دى التوايلاملكتب 

__________ 

 لالقتتتتتتتتتتالع  دتتتتتتتتتتى مليتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتل امل دومتتتتتتتتتتات  رتتتتتتتتتتال التتتتتتتتتتتدا   املت دعتتتتتتتتتتة  (1٨٨) 
تتتتدا   ” يستتتايف، انظتتتة اجلتتتلء الستتتا ع، العستتتم الثالتتتث، امل وتتتول  - غيويتتتا 

 .“مل امليثاق 41تو وي  دى استددام العوة املسدحة، يففعا لدمادة   

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال يف يتتتة الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال  (1٨9) 
 يستتتايف، انظتتتة اجلتتتلء التاستتتع،  - رتتتال غيويتتتا  (2012) 204٨ابلعتتتةار 

 ابء.  -العسم األيفل 

. يفلالقنتتالع  دتتى مليتتد (2013) 2103يف  (2013) 2092العتتةارال  (190) 
متتتتل امل دومتتتتات  رتتتتال املكتتتتتب املتكامتتتتل، انظتتتتة اجلتتتتلء ال اشتتتتة، العستتتتم 

 “. الع ثات السياسية يف  ثات  واء السالم”الثام، امل وول 

https://undocs.org/ar/S/2013/598
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/677
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7072&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7072&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/677
https://undocs.org/ar/S/2013/717
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/٢٠٤٨%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
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 إحاطة بش ن ا نتذاابت الرائسية 
، استتتمع اجملدتتس مىل محاقتتة نتتدمها 2012آذار/متتارس  2٨يف  

 يستايف يفرئتيس مكتتب األمتم املتحتدة  -املمثل اخلتاص لامتني ال تام لغيويتا 
السياستتتتي يف  يستتتتايف  رتتتتال ا نتعتتتتال  -املتكامتتتتل لعوتتتتاء الستتتتالم يف غيويتتتتا 

 يستتتتايف، يف  - العدتتتتد، ذلتتتتك ا نتعتتتتال التتتت ي  تتتتم  تتتتل يففتتتتاة رئتتتتيس غيويتتتتا
، يفاختاذ نةار مجتةاء انتدتاابت رائستية معكتةة 2012كانول الثام/يواية  9

 دتتى مثتتة ذلتتك. يفأشتتار مىل أل اجلولتتة األيفىل متتل ا نتدتتاابت الةائستتية نتتد 
أل يفمىل  2012آذار/متتتتتتارس  1٨ُ عتتتتتتدت   ةيعتتتتتتة ستتتتتتدمية يفموظمتتتتتتة يف 

مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء الستتالم نتتد يففنتتة األمتتل يفنتتدنم د متتا 
تعويتتتا مت تتتدد األيفجتتت  ختتتالل ال مديتتتة ا نتدا يتتتة. يفشتتتدد  دتتتى أل املتتتةانعني 
التتتتتتديفليني متتتتتتل ا حتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتي، يفمجا تتتتتتة العدتتتتتتدال الواقعتتتتتتة ابلربتغاليتتتتتتة، 

أل يفاجلما تتتتتتتة ا نتصتتتتتتتادية لتتتتتتتديفل غتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتا، يفغ ذتتتتتتتا، نتتتتتتتد أكتتتتتتتديفا 
ا نتداابت كانت حةة يفنليهة يفشتفافة. يففيمتا يت دتق  و يتة مكتتب األمتم 
املتحتتدة املتكامتتل، فعتتد نتتال منتت  يف حتتني أل التعتتدم  رتتال خةي تتة ال ةيتتق 
املرتتتترتكة  تتتتني اجلما تتتتة ا نتصتتتتادية لتتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتتا يفمجا تتتتة العدتتتتدال 

 ستتتعب  الواقعتتتة ابلربتغاليتتتة يفاملت دعتتتة رصتتتالح الع تتتاع األمتتت ، نتتتد تونتتتف
ا نتعتتتتتال السياستتتتتي، فتتتتتإل املكتتتتتتب يواصتتتتتل تعتتتتتدمي التتتتتد م لدحكومتتتتتة يف 
جهودذتتتا الةاميتتتة مىل ت عئتتتة املتتتوارد لصتتتوديفق امل اشتتتات التعا ديتتتة اخلتتتاص، 
يفيعتتتتدم التتتتد م التعتتتت  لت ليتتتتل األنرتتتت ة اجملتم يتتتتة لدحفتتتتاظ  دتتتتى الوظتتتتام، 

 .(191)مبسا دة مل صوديفق  واء السالم
 يستتايف التا  تتتة لدجوتتتة  وتتتاء  -يفأفتتادت رئيستتتة ترتتتكيدة غيويتتتا  

الستالم ال مؤسستات الديفلتة نتد متكوتت متل احلفتاظ  دتى ا ستتتعةار 
السياستتتتتتي يفاستتتتتتتدامة الومتتتتتتو ا نتصتتتتتتادي  دتتتتتتى التتتتتتةغم متتتتتتل احلتتتتتتدثني 
املل تتل ني لالستتتعةار، يفأحتتد ا يففتتاة التتةئيس. يفنالتتت مل الدجوتتة تتتد م 

ةاميتتة مىل مجتتةاء ا نتدتتاابت متتل ختتالل  يستتايف يف جهودذتتا ال -غيويتتا 
 .(192)حرد املوارد الالزمة لالنتداابت

 يستتتتتتتتايف مىل أل توظتتتتتتتتيم اجلولتتتتتتتتة األيفىل  -يفأشتتتتتتتتار اثتتتتتتتتل غيويتتتتتتتتا  
لالنتداابت كتال ابلت  الصت و ة  ستعب نصتة املتدة اللمويتة يفصت و ة مستالة 
متويدها. غ  أل السد ات متكوت مل احلصول  دى ما يدلم متل مستا دة 

مو تتتدا هنائيتتتا  2012آذار/متتتارس  1٨ماليتتتة يفلوجستتتتية يفحافظتتتت  دتتتى 
 .(193)حةة يفنليهة يفشفافةل عد ا نتداابت، اليت يفصفت حيوها اهنا 

__________ 

 (191) S/PV.6743 6-2، الصفحات . 

 . ٨-6املةجع نفس ، الصفحات  (192) 

 . 10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (193) 

التطزززززورات السياسزززززية يف أعقزززززاب ا نقزززززالب العسزززززكري  
 2012نيسان/أبريل  12الني وقع يف 

، نتتتتدم املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني 2012نيستتتتال/أ ةيل  19يف  
العدتتد يف أ عتتاب ال تتام محاقتتة مىل اجملدتتس  تتل الت تتورات السياستتية يف 

. يفأكتتد أل انعتتالاب 2012نيستتال/أ ةيل  12ا نعتتالب التت ي يفنتتع يف 
 سكةي ند يفنع أمام  ظةين األمم املتحدة، يفذو  -ذا قا ع سياسي 

 مل يركل متةدا  ستكةاي  دتى الستد ات املدنيتة املوتدعتة دميعةاقيتاً، 
ة يفأل اجملتمتتتع التتتديفيل نتتتد أدال ابإلمجتتتاع ذلتتتك ال متتتل، يفد تتتا مىل م تتتاد

مرساء الوظام الدستوري. يفأضاف أل مجا ة العددال الواقعة ابلربتغالية 
يفا حتتتتتاد األفةيعتتتتتي انرتحتتتتا فتتتتتة  جتتتتلاءات استتتتتتهدافية  دتتتتى الل متتتتتاء 

نيستتال/أ ةيل،  1٨ال ستتكةيني يفالسياستتيني املتتةتع ني اب نعتتالب. يفيف 
يفنن تتتتت العتتتتتوات املستتتتدحة يفاألحتتتتتلاب السياستتتتتية  دتتتتى اتفتتتتتاق يعنتتتتتي 

نتعاليتتتة متتتدهتا ستتتوتال، يفحبتتتل الربملتتتال، يفم فتتتاء احلكومتتتة اب تمتتتاد فتتترتة ا
 .(194)يفالةئيس ا نتعايل، يفم عاء العيادة ال سكةية

 يستايف مل نيتادة  ستكةية نصنتعت نفستها  -يفنال اثل غيويا  
 يستايف املؤنتت  -يفاستولت  دى السد ة ابلعوة، يفأيفد ت رئيس غيويا 

الستجل مىل جانتتب رئتيس التتوزراء، يفذتو مةشتتح لدةائستة يفحاصتتل  دتتى 
وات يف اجلولتتتة األيفىل متتتل ا نتدتتتاابت يف املائتتتة متتتل األصتتت 49نستتتعة 

الةائستتية. يفشتتدد  دتتى أل ذتت ا التمتتةد يتستتم ابخل تتورة  رتتكل ختتاص،  
كونتت  ميثنتتل ا تتا م ةيففتتا متتل الستتدوك استتت مدت  العتتوات املستتدحة  تتدة 

تتتت  مىل العيتتتتادة ال ستتتتكةية الةاذوتتتتة هتمتتتتة تتتتتد   . متتتتةات يف املاضتتتتي يفيفجن
أ ماهلتتتتتا يكمتتتتتل يف  ا ستتتتتتيالء  دتتتتتى الستتتتتد ة، فعتتتتتال مل التتتتتدافع يفراء

تعتتتويض  مديتتتة اإلصتتتالح اجلاريتتتة يفاحلفتتتاظ  دتتتى ت ايفهنتتتا املستتتتمة متتتع 
 يستايف. يفستدط النتوء  -اجلةمية املوظمتة يفا جتتار ابملدتدرات يف غيويتا 

 دى اخل وات املدموسة اليت يوعغي اختاذذا  دى يفج  ا ست جال، مبتا 
الق  ة م  يف ذلك لكيد معدأ سيادة العانول الدميعةاقي، يفم ادة مق

مصتتتتالح ن تتتتاع التتتتدفاع يفاألمتتتتل التتتت ي تتتتتتوىل األمتتتتم املتحتتتتدة توستتتتيع ، 
يفم تتتتتادة مرستتتتتاء اهليئتتتتتات الدستتتتتتورية املورتتتتتاة  صتتتتتورة شتتتتتة ية يفمكمتتتتتال 
ال مدية ا نتدا ية. يف غية منامة ديفلة دميعةاقية شة ية، قدب نرة نوة 

 .(195) يسايف -حلفظ السالم ات  ة لامم املتحدة يف غيويا 
يفأشتتتار اثتتتل أنغتتتو ، متحتتتداث ابستتتم مجا تتتة العدتتتدال الواقعتتتة  

ابلربتغاليتتتة، مىل أل ا نعتتتالب ال ستتتكةي نتتتد ن تتتع مستتتار فتتترتة مجيا يتتتة 
__________ 

 (194) S/PV.6754 5-2، الصفحات . 

 . ٨-5املةجع نفس ، الصفحات  (195) 

https://undocs.org/ar/S/PV.6743
https://undocs.org/ar/S/PV.6754
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اتستتتتتتمت اب ستتتتتتتعةار السياستتتتتتي الوستتتتتتيب، يفاحلوكمتتتتتتة اجليتتتتتتدة، يفالومتتتتتتو 
عتتتتتتتالب يفنتتتتتتتع ختتتتتتتالل ال مديتتتتتتتة يفأكتتتتتتتد أل ا ن .ا نتصتتتتتتتادي يف العدتتتتتتتد

 -ا نتدا يتتتتتة، األمتتتتتة التتتتت ي يو تتتتتوي  دتتتتتى ازدراء اتم لستتتتتيادة غيويتتتتتا 
 يستتايف، يفيوتهتتك كتتل معتتادمل احليتتاة الدميعةاقيتتة. يفشتتدد  دتتى أل العدتتد 
ند شهد  دة انعالابت يف السووات األخ ة، فتد ا اجملدتس مىل الوظتة 

يفكفالتتتتة  يف اختتتتتاذ تتتتتدا   مالئمتتتتة  غتتتتة  استتتتت ادة الوظتتتتام الدستتتتتوري،
اإلفتتتةا   تتتل العتتتادة امل تعدتتتني، يفمنرتتتاء نتتتوة حلفتتتظ الستتتالم متتتل أجتتتل 

 .(196)حتعيق ا ستعةار، يفا نتهاء مل ال مدية ا نتدا ية
يفحتتتتد  اثتتتل كتتتوت ديفتتتوار ابستتتم رئتتتيس ذيئتتتة رؤستتتاء ديفل  

يفحكومات اجلما ة ا نتصادية لديفل غتةب أفةيعيتا، فعتال مل املوظمتة 
ند أدانت ا نعالب يفأصدرت  يا  قالعت فيت  ابلتددتي  تل الستد ة 

يفأضتتاف أل رئتتيس اهليئتتة نتتد أيففتتد   ثتتة مىل  .فتتورا لدستتد ات الرتتة ية
 يستتتتايف، يفاجتمتتتتع الوفتتتتد متتتتع اجملدتتتتس ال ستتتتكةي يفمتكتتتتل متتتتل  -غيويتتتتا 

احلصول  دى ت هد مل العيادة ال سكةية ابست ادة الوظام الدستوري. 
يفأ ةب  ل  لم اجلما ة ا نتصتادية نرتة يفحتدة  ستكةية فتورا، فعتال 

املستتتتتوى مىل العدتتتتد  مل اجلما تتتتة ا نتصتتتتادية تلمتتتتع مرستتتتال يففتتتتد رفيتتتتع
 غة  ضمال مشةاك مجيع األقةاف يف ال مدية ا نتعالية، يفقدب مل 

 .(197)اجملدس أل يد م معادرات 
 يستتتايف التا  تتتة لدجوتتتة  وتتتاء  -يفنالتتتت رئيستتتة ترتتتكيدة غيويتتتا  

الستتالم مل الترتتكيدة أدانتتت  مديتتة ا ستتتيالء ابلعتتوة  دتتى الستتد ة يف 
 يستتتايف، يفد تتتت مجيتتتع األقتتتةاف مىل م ارضتتتة تغيتتت  احلكومتتتة  -غيويتتتا 

ديفليتتة،  وستائل غت  دستتورية. يفرحعتتت ابلتةا  املوظمتات اإلنديميتة يفال
سيما مجا ة العددال الواقعة ابلدغة الربتغالية، يفاجلما ة ا نتصادية  يف 

لديفل غةب أفةيعيا، يفا حتتاد األفةيعتي، يف شتدهتا مواصتدة د تم جهتود 
الترتتتتكيدة الةاميتتتتة مىل م تتتتادة الوظتتتتام الدستتتتتوري يفا ن تتتتتاق متتتتل دائتتتتةة 

 .(19٨) يسايف -ا نعالابت يف غيويا 
يفأدال أ نتتتاء اجملدتتتس ا نعتتتالب ال ستتتكةي، التتت ي يرتتتكل  

هتديتتدا لدستتالم يفاألمتتل. يفنتتال اثتتل الربتغتتال مل ا حتتتاد األيفريف  ي تتتلم 
ا نعتالب ال ستكةي، يفد تا  فة  جلاءات  دى األفةاد املسؤيفلني  ل

. يفرأى اثتل توغتو أل  دتى (199)اجملدس مىل اختتاذ تتدا   موجهتة ااثدتة
__________ 

 . 10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (196) 

 . 13-10املةجع نفس ، الصفحات  (197) 

 . 14يف  13املةجع نفس ، الصفحتال  (19٨) 

 . 17-15املةجع نفس ، الصفحات  (199) 

اجملدتتتس أل اتتتافظ  دتتتى مونتتتف حتتتازم مزاء التجتتتايفزات ال ستتتكةية التتتيت 
 يسايف  -تواجهها املؤسسات يف أفةيعيا، يفأكد أل ا نعالب يف غيويا 
مصتتتتتدرا    يرتتتتتكل انتهاكتتتتتا لدوظتتتتتام الدستتتتتتوري فحستتتتتب،  تتتتتل أينتتتتتا

. يفأ ةب اثل جووب أفةيعيا  ل لييتده (200) ستمةار  دم ا ستعةار
لدجهتتتود املوستتتعة لالحتتتتاد األفةيعتتتي يفاجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتةب 
أفةيعيا يفمجا ة العددال الواقعة ابلربتغاليتة، يفشتجع األمتم املتحتدة  دتى 

 .(201)التاكد مل أل جتةى جهودذا   ةيعة موسعة يفموسجمة
، ا تمتتتد اجملدتتتس  يتتتا  رائستتتيا 2012نيستتتال/أ ةيل  21يفيف  

يدة لالنعتتالب ال ستتكةي التت ي نامتتت  تت  أ تتةب فيتت   تتل مدانتتت  الرتتد
 يستتتايف، يفقالتتتب ال  -العيتتتادة ال ستتتكةية يف واصتتتة سياستتتية يف غيويتتتا 

ي اد مرساء الوظام الدستوري فورا يفال ُتسدَّم معاليد احلكم مةة أخةى 
 .(202) يسايف -مىل احلكومة الرة ية لغيويا 

، أفتتاد املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام 2012أاير/متتايو  7يفيف  
أنتتتتتتتتتت  يف حتتتتتتتتتتني أُفتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتةئيس املؤنتتتتتتتتتتت يفرئتتتتتتتتتتيس التتتتتتتتتتوزراء يف 

نيستتال/أ ةيل، فتتإل  تتتدة مستتؤيفلني حكتتوميني متتتا يلالتتول يعحثتتتول  27
فمتل املهتم ال متل  دتى يفلت لك، .  ل مدجا يف اجملم تات الد دوماستية

حتسني الظةيفف األموية احلالية لنمال ال ودة االموة هلؤ ء املسؤيفلني، 
يفتستتتتهيل استتتتت ادة الوظتتتتام الدستتتتتوري يف العدتتتتد. يفنتتتتد اجتمتتتتع مكتتتتتب 

 يستتتايف متتتع اجملدتتتس  -األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل لعوتتتاء الستتتالم يف غيويتتتا 
د مىل ال ستتتكةي يف  تتتتدة مواستتتتعات لدتاكيتتتتد  دتتتى ضتتتتةيفرة  تتتتودة العدتتتت

احلكم الدستتوري، يفمقتالق ستةاح املستؤيفلني امل تعدتني، يفم تاز ال مديتة 
ا نتدا يتتة. يفأ دتت  اجملدتتَس أينتتا ال ا حتتتاد األيفريف  نتتد فتتة  حظتتةا 
 دى السفة يفجتميدا لاصول  دى ستة مل أ ناء اجملدس ال سكةي، 
يفأل اجلما تتتتة ا نتصتتتتادية لتتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتتا تواصتتتتل نيتتتتادة  مديتتتتة 

ة التتيت جيتتب أل تتتد مها األمتتم املتحتتدة. كمتتا أيفصتتى أل يوظتتة الوستتاق
اجملدتتس يف فتتتة  تتتتدا   موجهتتتة ضتتد متتتل يواصتتتدول  ةندتتتة ال تتتودة مىل 

 .(203)الوظام الدستوري
 يستايف مىل الفظتائع التيت يواصتل موظمتو  -يفأشار اثل غيويتا  

ا نعالب ال ستكةي يفمؤيتديفذم ارتكاهبتا. يفأ تةب  تل ندعت  مزاء االليتة 
التتيت ا تمتتدهتا اجلما تتة ا نتصتتادية لتوفيتت  معتتدأ  تتدم التستتامح مقالنتتا 

__________ 

 . 1٨يف  17املةجع نفس ، الصفحتال  (200) 

 . 20يف  19املةجع نفس ، الصفحتال  (201) 

 (202) S/PRST/2012/15 . 

 (203) S/PV.6766، 6-2لصفحات ا . 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/15
https://undocs.org/ar/S/PV.6766
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يفصت    اجلما تة يف مواجهة ا نعالابت، يفأشار مىل أل احلل ال ي أ
ميكل أل يكول، يف املمارسة ال مدية، قةيعة غت  ف التة لتستوية األزمتة 
السياستتتية يفال ستتتكةية يف العدتتتد. يفأكتتتد،  تتتاليفة  دتتتى ذلتتتك، أل االليتتتة 
التتتيت ا تمتتتدهتا اجلما تتتة ا نتصتتتادية   تةا تتتي معتتتدأ ال تتتودة مىل الوظتتتام 

دس مل ختالل الدستوري ال ي ي الب    اجملتمع الديفيل، يفحتديدا اجمل
 .(204)2012نيسال/أ ةيل  21 يان  الةائسي املؤر  

يفأ د  اثل أنغو ، ال ي حتد  ابسم مجا ة العدتدال الواقعتة  
ابلربتغاليتتتتة، اجملدتتتتَس أل املوظمتتتتة نتتتتد اختتتتت ت نتتتتةاريل تؤكتتتتد فيهمتتتتا متتتتل 

 ت رتف هبا اجلما ة فحسب ذتي الستد ات جديد ال السد ات اليت
التتيت تستتتمد ستتد تها متتل الرتتة يتني الدستتتورية يفالدميعةاقيتتة. يفأ تتةب 
 تتل لييتتده لدجتتلاءات التتيت ا تمتتدذا ا حتتتاد األيفريف ، فواشتتد اجملدتتس 
فتة  جتلاءات موجهتة  دتتى األفتةاد ال ستكةيني يفاملتدنيني املتتتورقني يف 

 يستتايف املت دتتق  -ومتتة غيويتتا ا نعتتالب. يفكتتةر أينتتا لييتتده ل دتتب حك
رنراء يفنرة نوة لتحعيق ا ستعةار الرامل، تتالف متل متوظفني متل 
العددال األ نتاء يف اجلما تة ا نتصتادية لتديفل غتةب أفةيعيتا، يفمجا تة 
العدتتتدال الواقعتتتة ابلربتغاليتتتة، يفا حتتتتاد األفةيعتتتي، مبوجتتتب تفتتتويض متتتل 

ة مؤسستتتات جمدتتتس األمتتتل، يفتنتتتمل صتتتول الوظتتتام الدستتتتوري، يفمحايتتت
 .(205)العدد يفسد ات  العانونية، يفك لك محاية املواقوني

 يستتايف التا  تتة لدجوتتة  وتتاء  -ويتتا يفشتتددت رئيستتة ترتتكيدة غي 
السالم  دى احلاجة مىل الت ايفل يفمىل تنافة اجلهود الديفليتة، يفأكتدت 

 يستتتتتتايف يف توفيتتتتتتت   -متتتتتتل جديتتتتتتد التتتتتتتلام الترتتتتتتتكيدة مبستتتتتتا دة غيويتتتتتتا 
اإلصالحات الالزمة لتحعيق ا ستعةار السياسي يفالتوميتة ا جتما يتة 

 .(206)يفا نتصادية
يفنالتتتتتت اثدتتتتتة اجلما تتتتتة ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا مل  

اجلما تتتة نتتتد كثنفتتتت جهودذتتتا الةاميتتتة مىل استتتت ادة الوظتتتام الدستتتتوري يف 
،  عتتدت 2012نيستتال/أ ةيل  29 يستتايف، يف حظتتت أنتت ، يف  -غيويتتا 

جممو تتتتتة ا تصتتتتتال اإلنديميتتتتتة مرتتتتتايفرات مكثفتتتتتة متتتتتع مجيتتتتتع أصتتتتتحاب 
املصتتتدحة الةئيستتتيني  رتتتال ال ةائتتتق املتع تتتة يف ال مديتتتة ا نتعاليتتتة.  يتتتد أنتتت  

تتحعتتتتتق الوتتتتتتائ  املورتتتتتودة  ستتتتتعب ت وتتتتتت اجملدتتتتتس ال ستتتتتكةي يفحدفائتتتتت   مل
تحالة استتتتت ادة الوظتتتتام الدستتتتتوري  دتتتتى السياستتتتيني. مث أكتتتتدت  دتتتتى استتتت

__________ 

 . 9-6املةجع نفس ، الصفحات  (204) 

 . 11-9املةجع نفس ، الصفحات  (205) 

 . 12يف  11املةجع نفس ، الصفحتال  (206) 

الفور،  دى الوحو ال ي ي الب    قةف م ني، يفل لك فال  د متل  ت ل 
  .(207)تنحيات يفتعدمي تواز ت مل جانب مجيع أصحاب املصدحة

 
 فرض اجلزاءات 

، اختتتتتتت  اجملدتتتتتتس ابإلمجتتتتتتاع العتتتتتتةار 2012أاير/متتتتتتايو  1٨يف  
 41يفتتة  مبوجعتت ، متصتتةفا مبوجتتب املتتادة ، التت ي (2012) 204٨

متتل امليثتتاق، حظتتةا  دتتى ستتفة األفتتةاد التت يل يستت ول مىل احلتتؤيفل ديفل 
 ودة الوظام الدستوري، يف دى األخ  مل اض دع موهم  ديفر نيادي 

. يفأنرتتا اجملدتتس 2012نيستتال/أ ةيل  12يف ا نعتتالب ال ستتكةي يف 
يررتك  ركل ف ال أينا جلوة لدجلاءات، يفقدب مىل األمني ال ام أل 

يف جهود الوساقة اليت تعودذا اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا 
 يفاليت تةمي مىل است ادة الوظام الدستوري.

يفرحتتب اثتتل الربتغتتال اب تمتتاد العتتةار ابإلمجتتاع، ذلتتك العتتةار  
ال ي يةسل رستالة مدانتة نويتة لالستتيالء غت  الدستتوري  دتى الستد ة 

. يفيف حني رحتب اثتل (20٨) ي   ل ال مدية ا نتدا ية الدميعةاقيةال
، التتتتيت ترتتتت  مىل 2توغتتتتو اب تمتتتتاد العتتتتةار، فعتتتتد أشتتتتار مىل أل الفعتتتتةة 

 يستتايف،  -ضتتةيفرة التوستتيق فيمتتا  تتني الرتتةكاء امل ويتتني ابحلالتتة يف غيويتتا 
تكتتل مدرجتتة يف مرتتةيفع العتتةار التت ي  تتة   دتتى اجملدتتس يف يفنتتت  مل

 نتتاء اجملدتتس مىل احتترتام ريفح الرتتفافية يف املفايفضتتات ستتا ق، يفد تتا أ
يف املستتتتتععل. يفأضتتتتاف أنتتتت  يوعغتتتتي لدمجدتتتتس أل يواصتتتتل اإلشتتتتارة مىل 
ا جتتتتتتار ابملدتتتتتدرات يف غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا متتتتتل ديفل التمييتتتتتل  تتتتتني قا  تتتتت  

. يفنوه اثل املغةب مبا أ دت  الوفود امل وية (209)العانوم أيف غ  العانوم
حكمة سياسية يفمةيفنة مل أجل التوصتل مىل توافتق معاشةة ابألمة مل 

  .(210)يف االراء  رال العةار
 

 اطات بش ن العملية ا نتقاليةإح 
، شةح املمثل اخلاص لامني ال ام 2012متوز/يولي   26يف  

املوانتتتف املتعايوتتتة الواشتتتئة لدتتتةأي ال تتتتام التتتوق  يفالتتتديفيل حتتتول ال مديتتتتة 
 يستتتتتتتتايف  عتتتتتتتتب ا نعتتتتتتتتالب التتتتتتتت ي يفنتتتتتتتتع يف  -ا نتعاليتتتتتتتتة يف غيويتتتتتتتتا 

. يفنتتتال مل العدتتتد موعستتتم سياستتتيا  تتتني َمتتتل 2012نيستتتال/أ ةيل  12
يتتد مول احلكومتتة ا نتعاليتتة يفاجلتتيش يف تتني َمتتل   ي رتفتتول ابلستتد ات 

__________ 

 . 14-12املةجع نفس ، الصفحات  (207) 

 (20٨) S/PV.6774 3يف  2، الصفحتال . 

 . 3املةجع نفس ، الصفحة  (209) 

 . 4يف  3املةجع نفس ، الصفحتال  (210) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6774
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ا نتعاليتتتة يفاجلعهتتتة املواذنتتتة لالنعتتتالب. يف دتتتى الستتتاحة الديفليتتتة، أيتتتد 
التتيت أُنرتتئت يف العدتتد،  ز متتاء اجلما تتة ا نتصتتادية احلكومتتة ا نتعاليتتة

يفجددت مجا ة العددال الواقعتة ابلربتغاليتة لكيتد ا رتافهتا ابلستد ات 
 يستتتايف. يفيف الونتتتت نفستتت ، ترتتتهد احلالتتتة  -املوتدعتتتة املعالتتتة يف غيويتتتا 

اإلنستتتانية يفا جتما يتتتة يفا نتصتتتادية تتتتدذورا مستتتتمةا. يفد تتتا الرتتتتةكاء 
استترتاتيجية مرتترتكة  التتديفليني مىل التغدتتب  دتتى خالفتتاهتم يفالتوصتتل مىل

 .(211) ست ادة الوظام الرة ي
 يستتتايف التا  تتتة لدجوتتتة  وتتتاء  -يفذكتتةت رئيستتتة ترتتتكيدة غيويتتتا  

السالم أن    د انعناء أر  ة شهور تعةيعا  دى ا نعتالب ال ستكةي، 
  يتتلال يت تتني استتت ادة الوظتتام الدستتتوري. يفشتتددت  دتتى أل ت  يتتل 
ال مديتتتة ا نتدا يتتتة نتتتد ندتتت  ثعتتتة اجملتمتتتع التتتديفيل يفالتتتد م املعتتتدم متتتل 

عنتتاء  دتتى املكاستتب ا جتما يتتة يفا نتصتتادية املتتالني، اتتا يهتتدد ابل
اليت حتععت   د جهد جهيتد يف جمتا ت  وتاء املؤسستات، يفا نت تاي 
ا نتصتتادي، يفاإلدارة املاليتتة، يفمكافحتتة ا جتتتار ابملدتتدرات. يفأكتتدت 
 دى أل است ادة الوظام الدستوري يوعغي أل تتحعق مل خالل احلوار 

جتمتتاع رفيتتع مستتتوى  رتتال يفاملفايفضتتات السياستتية، فانرتحتتت  عتتد ا
 يستتتايف يتتتد و مليتتت  األمتتتني ال تتتام، هبتتتدف صتتتياغة استتترتاتيجية  -غيويتتتا 

 .(212)مررتكة لدتوصل مىل حل لازمة
ت ديفتتتوار ابستتم اجلما تتة ا نتصتتادية لتتتديفل يفحتتتد  اثتتل كتتو  

 يستايف  -غةب أفةيعيا، فعال من  يف حني أل ال مديتة ا نتعاليتة يف غيويتا 
نتد جتتةت م انتهتا متتل جانتب الفصتتيل املؤيتد لكتتارلوس غتوميل جونيتتور، 

فإل احلكومة  يفالتا ع لدحلب األفةيعي  ستعالل غيويا يفالةأس األخنة،
أ نتتتتاء آختتتتةيل متتتل احلتتتتلب األفةيعتتتتي،  ا نتعاليتتتة، التتتتيت ترتتتتمل أينتتتا

 (2012) 204٨تتتتتلال تةكتتتتل  دتتتتى حتعيتتتتق متتتتا يتتتتد و مليتتتت  العتتتتةار   
 تول يفتوافتق لتآلراء. يفأضتاف أل مكتتب اجلما تة ا نتصتادية يف  متل

 يسايف ند يسَّة  عد اجتما تات متع الرتةكاء اإلاتائيني الت يل  -غيويا 
تتتتتة، متتتتتل نعيتتتتتل التستتتتتجيل احليتتتتتوي  حتتتتتدديفا املهتتتتتام ذات األيفلويتتتتتة املدحَّ
لدواخعني املؤذدني، يفالتومية ا جتما ية يفا نتصادية، يفمصالح ن اَ ي 
تتتتد أل احلتتتتوار جتتتاٍر  تتتتني فصتتتتيل احلتتتتلب األفةيعتتتتي  التتتدفاع يفاألمتتتتل. يفأكن

عاليتتة، يفأل جهتتودا تُعتت ل لنتتمال ستت  ال متتل ال عي تتي يفاحلكومتتة ا نت
لدجم يتتتتة الوقويتتتتة، فعتتتتال مل اجلما تتتتة ا نتصتتتتادية تععتتتتى  دتتتتى أذعتتتتة 
ا ست داد ل عتد اجتمتاع متع مجا تة العدتدال الواقعتة ابلربتغاليتة هبتدف 

__________ 

 (211) S/PV.6818 5-2، الصفحات . 

 . 6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (212) 

مجتتةاء موانرتتات مفتوحتتة يفصتتةاة لتمكتتني اجملتمتتع التتديفيل متتل التتتكدنم 
 .(213) صوت يفاحد

يفذكة اثل موزامعيق، ال ي تكدم ابسم مجا ة العدتدال الواقعتة  
 يستايف املو عتد  -ما تة املت دتق  غيويتا ابلربتغالية، أل م الل مؤمتة نمة اجل

ند أ ةز مواشدت  ل عد اجتماع رفيع املستتوى  2012متوز/يولي   20يف 
 ة ايتتة األمتتم املتحتتدة  غيتتة يفضتتع استترتاتيجية شتتامدة يفمتكامدتتة تةمتتي مىل 

 .(214) يسايف -است ادة الوظام الدستوري يف غيويا 
يفنتتتتال اثتتتتل الربتغتتتتال مل احلتتتتلب األفةيعتتتتي  ستتتتتعالل غيويتتتتا  

 يستايف، لتيس جتلءا  -يفالتةأس األخنتة، يفذتو حتلب األغدعيتة يف غيويتا 
فصتيل كتارلوس غتتوميل ”متل احلكومتة ا نتعاليتتة، يفا ترت   دتى  عتتارة 

، ألنتت  ميثتتل ثُدثتتي أ نتتاء الربملتتال يف “جونيتتور التتتا ع لدحتتلب األفةيعتتي
 يستتايف. يفكتتةر أينتتا التاكيتتد  دتتى أل   تتض الرتتةكاء التتديفليني  -غيويتتا 

واصدة أحجموا  ل الت ايفل مع السد ات غ  الرة ية يفذم ي تلمول م
 .(215)ذلك حىت يتم منةار انتعال سياسي موثوق

 تتتة  األمتتتني ال تتتام املستتتا د ، 2013شتتتعا /فرباية  5يفيف  
ية، ختتتتتتتالل تعدميتتتتتتت  لتعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام املتتتتتتتؤر  لدرتتتتتتتؤيفل السياستتتتتتت

، الت تتورات الةئيستتية التتيت قتتةأت (216)2013كتتانول الثام/يوتتاية  16
موتتتت  نرتتتتة التعةيتتتتة، متتتتل نعيتتتتل تونيتتتتع ميثتتتتاق ا نتعتتتتال السياستتتتي  تتتتني 
األحلاب السياسية الةئيسية يف العدتد يف تني اجملدتس ال ستكةي. يف حتظ 

لتوصتتتتل مىل توافتتتتق آراء  رتتتتال أل ذتتتت ا امليثتتتتاق متتتتل شتتتتان  أل ييستتتتة ا
خةي تتة قةيتتق انتعاليتتة، مبتتا يف ذلتتك ترتتكيل حكومتتة انتعاليتتة شتتامدة، 
يفمجتتتتةاء انتدتتتتاابت رائستتتتية يفترتتتتةي ية، يفتتتتتوف  ا ستتتتتعةار ختتتتالل فتتتترتة 

  تتد ا نتدتتاابت. غتت  أنتت   دتتى التتةغم متتل التعتتدم السياستتي احملتتةز  متتا
يهتتا، فتتتإل متتؤخةا صتتوب يفضتتتع خةي تتة قةيتتتق انتعاليتتة ترتتتد احلاجتتتة مل

احلالة يف العدد   يلال خييم  ديها اخلوف يفان دام األمل يفاإلفالت مل 
ال عتتتاب. يفذكتتتة أل املمثتتتل اخلتتتاص ستتتيجةي تعييمتتتا لدحالتتتة يف العدتتتتد 
يفينتتتع معرتحتتتات  رتتتال يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل لعوتتتاء 

ثتتة  يستتايف  وتتد هنايتتة فتترتة متديتتد الو يتتة العالغتتة ثال -الستتالم يف غيويتتا 
 .(217)أشهة اليت قدعها األمني ال ام

__________ 

 . ٨-6املةجع نفس ، الصفحات  (213) 

 . 9املةجع نفس ، الصفحة  (214) 

 . 10يف  9املةجع نفس ، الصفحتال  (215) 

 (216) S/2013/26 . 

 (217) S/PV.6915 5-2، الصفحات . 
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 يستتتايف التا  تتتة لدجوتتتة  وتتتاء  -يفذكتتةت رئيستتتة ترتتتكيدة غيويتتتا  
الستتالم أنتت  يف ضتتوء استتتمةار التحتتدايت الكعتت ة، فتتإل مستتا دة األمتتم 
املتحتتتتدة، مبتتتتا يف ذلتتتتك الدجوتتتتة، هلتتتتا أ يتتتتة ابلغتتتتة. يفأ تتتتةزت اخل تتتتوات 
األختتت ة التتتيت نامتتتت هبتتتا األحتتتلاب السياستتتية لتوعتتتيح ميثتتتاق ا نتعتتتال 

اء التتتتديفليني السياستتتي، فكتتتةرت لكيتتتد أ يتتتة احلتتتوار فيمتتتا  تتتني الرتتتةك
الةئيستتتتيني، يف  ستتتتيما مجا تتتتة العدتتتتدال الواقعتتتتة ابلربتغاليتتتتة، يفاجلما تتتتتة 

 .(21٨)ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا
ار، متكدما ابسم اجلما ة ا نتصادية يفأشار اثل كوت ديفو  

لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا، مىل ا جتمتتتتتاع التتتتتتارخيي  تتتتتني رئتتتتتيس احلكومتتتتتة 
 يستتتتتتتتتتايف التتتتتتتتتت ي ُ عتتتتتتتتتتد يف  -ا نتعاليتتتتتتتتتتة يفالتتتتتتتتتتةئيس الستتتتتتتتتتا ق لغيويتتتتتتتتتتا 

، يفالتتتت ي يفافتتتتق ال ةفتتتتال فيتتتت   دتتتتى معتتتتادرة 2012أيدول/ستتتتعتمرب  29
متتتل   يستتتايف، تتتتتالف -تعنتتتي ررستتتال   ثتتتة تعيتتتيم مرتتترتكة مىل غيويتتتا 

مسؤيفلني يف ا حتاد األفةيعي يفاجلما ة ا نتصادية لديفل غتةب أفةيعيتا 
يفمجا تتتة العدتتتدال الواقعتتتة ابلربتغاليتتتة، لتعيتتتيم احلالتتتة السياستتتية يفاألمويتتتة 
 دتى أر  الوانتتع، يفالوظتة يف األستتعاب الكاموتة يفراء نرتتوب األزمتتات 

يثتاق املتكةرة. يفند  دأ مجةاء حوار معاشة  ني األقةاف هبدف م ةام م
انتعايل مععول جلميع األقةاف، يفُكدفت جلوة  ةملانية ابست ةا  خةي ة 

 .(219)ال ةيق ا نتعالية يفانرتاح موا يد يفان ية جديدة لالنتداابت
يفكتتتتتتتتتتتةر اثتتتتتتتتتتتل موزامعيتتتتتتتتتتتق، التتتتتتتتتتت ي تكدتتتتتتتتتتتم ابستتتتتتتتتتتم مجا تتتتتتتتتتتة  
الواقعتتتة ابلربتغاليتتتة، التاكيتتتد  دتتتى أل التوفيتتت  الكامتتتل لدعتتتةار  العدتتتدال
ظتتتتام الدستتتتتوري يفأنتتتت  حاستتتتم يف ت ليتتتتل استتتتت ادة الو (2012) 204٨

 يستتايف التتديفليني لت ليتتل الت تتايفل  -يتتوفة اإلقتتار العتتانوم لرتتةكاء غيويتتا 
يفماتحتتتة  مديتتتتة انتعتتتتال توافعيتتتتة يفشتتتامدة يفادوكتتتتة يفقويتتتتا. يفأشتتتتاد أينتتتتا 
ابل مل ال ي نامت      ثة التعييم املرترتكة يفرحتب اب تفتاق الربملتام 

انتعاليتتة شتتامدة   تتني احلتتل ني الةئيستتيني التت ي يهتتدف مىل يفضتتع  مديتتة
 .(220)حعا يفنائمة  دى توافق االراء

 
ملتكامزل لبنزاء السزالم متديد و ية مكت  األمزم املتحزدة ا 

 بيساو -يف غينيا 
، اختتتت  اجملدتتتس ابإلمجتتتاع العتتتةار 2013شتتتعا /فرباية  22يف  
( التتتت ي متتتتدد مبوجعتتتت  يف يتتتتة مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة 2013) 2092

__________ 

 . 6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (21٨) 

 . 9-7املةجع نفس ، الصفحات  (219) 

 .10يف  9املةجع نفس ، الصفحتال  (220) 

 2013أاير/متتتتايو  31 يستتتتايف لغايتتتتة  -لتتتد م  وتتتتاء الستتتتالم يف غيويتتتا 
 يفقدتتتتب مىل األمتتتتني ال تتتتام أل يعتتتتدم تعةيتتتتةا ينتتتتمو  تعييمتتتتا لدحالتتتتة يف 

 يسايف يفيعدم فيت  توصتيات دصتوص يف يتة املكتتب يفممكانيتة  -غيويا 
ت تتتديل قعي تتتة التتتد م التتت ي تعدمتتت  األمتتتم املتحتتتدة. يفقدتتتب اجملدتتتس،  

مم املتحدة ك لك، مىل األمني ال ام أل يواصل، مل خالل مكتب األ
 يستتتتتايف، ابلتوستتتتتيق متتتتتع الرتتتتتةكاء  -املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف غيويتتتتتا 

االخةيل، مبا يف ذلك اجلما ة ا نتصتادية لتديفل غتةب أفةيعيتا يفمجا تة 
العدتتتدال الواقعتتتة ابلربتغاليتتتة، ال متتتل  دتتتى استتتتمةار  مديتتتة احلتتتوار  تتتني 
ق الرتتتةكاء السياستتتتيني، لتيستتتت  اإلستتتتةاع  وضتتتع التتتتو  الوهتتتتائي  تفتتتتا

سياستتي أ تتم إل تتادة مرستتاء الوظتتام الدستتتوري يفمجتتةاء انتدتتاابت حتتةة 
 يفنليهة يفشفافة.

الفعةة السا  ة متل ديعاجتة  يفأ ةب اثل غواتيما   ل العدق مزاء 
العتتتةار، التتتيت أحتتتا  فيهتتتا اجملدتتتس  دمتتتا  تونيتتتع متتت كةة تفتتتاذم  رتتتال توفيتتت  

ي ندتع  ديهتا  خةي ة ال ةيق املت دعة رصالح الع اع األم ، يفذي يفثيعتة مل
يففتده، يفشتتدد  دتى أ يتتة مقتتالع اجلميتع  دتتى كتل امل دومتتات ذات الصتتدة 

 .(221)املواسبالواردة يف نةارات اجملدس، يف الونت 
 

 إحاطة بش ن التطورات حنو إعادة إرساء النظام الدستوري 
، أدىل املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام 2013أاير/متتتايو  9يف  

 يسايف تتحمدها الودعة السياسية التيت  - ةأي مفاده أل مركدة غيويا 
مل تتتتتفِّ  واجعاهتتتتتا مزاء أ وتتتتاء شتتتت عها  دتتتتى متتتتدى أر  تتتتة  عتتتتود تعةيعتتتتا. 
يفأضاف أن  جيب ملعتاء الدتوم  دتى اجلتيش أينتا، يفمل كتال تدخدت  يف 

سععا  تيجة لسوء احلوكمة يفمىل ختدف العدد،  الساحة السياسية ي د ن
فيهما.  يد أن  أكد أل ت ورات مجيا ية ند استجدت موها أل الدجوتة 
الربملانية املدصصة ند فةغت مل يفضع الدمسات األخ ة  دى اتفتاق 
الوظتتام ا نتعتتايل متتل أجتتل تيستت  حتعيتتق توافتتق يف االراء  رتتال يفضتتع 

يل نتتتد  تتتاد مىل العدتتتد   تتتد غيتتتاب خةي تتتة قةيتتتق، يفأل التتتةئيس ا نتعتتتا
ألكثتتتة متتتل شتتتهة. يفذكتتتة أل األحتتتلاب السياستتتية كافتتتة يفنتتتادة اجلتتتيش 
يفاجملتمتتع املتتدم يفالعيتتادات الديويتتة نتتد  نرتتوا اتفتتاق الوظتتام ا نتعتتايل، 

كتتتتتتتتتتتانول األيفل/   31يفاتفعتتتتتتتتتتتوا  دتتتتتتتتتتتى متديتتتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتتتترتة ا نتعاليتتتتتتتتتتتة مىل 
نوفمرب ، يفمجتتتتتتتتتةاء ا نتدتتتتتتتتتاابت يف ترتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتام/2013 ديستتتتتتتتتمرب
. يفنتتتال منتتت  يت تتتني التصتتتدي لدتحتتتدايت يف العدتتتد  تتترب  مديتتتة 2013

انتعاليتتة تُوفَّتت   دتتى متتةحدتني، يف تتا: ال تتودة مىل الوظتتام الدستتتوري  تترب 
ا نتدتتتتاابت، يفت ليتتتتل مؤسستتتتات الديفلتتتتة فيمتتتتا   تتتتد ا نتدتتتتاابت  تتتترب 
اإلصتتتالحات. يفيف اخلتتتتام، حتتتث أ نتتتاء اجملدتتتس  دتتتى الوظتتتة  رتتتكل 

__________ 

 (221) S/PV.6924 3يف  2، الصفحتال . 
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ت األمتتني ال تتام  ت تتديل يف يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة مجيتتا  يف توصتتيا
 .(222) يسايف -املتكامل لعواء السالم يف غيويا 

 يستتتتايف التا  تتتتة لدجوتتتتة  وتتتتاء  -يفلفتتتتتت رئيستتتتة ترتتتتكيدة غيويتتتتا  
 يستايف، التيت يوعغتي أل  -السالم ا نتعاه مىل الت ورات الوا تدة يف غيويتا 

توال الد م يفأضافت يف الونت نفست  أنت  جيتب مواصتدة النتغط التديفيل 
فنتتال  تتل العتتادة السياستتيني يفال ستتتكةيني.   دتتى الستتد ات ا نتعاليتتة،

يفحثتتت اجملتمتتع التتديفيل  دتتى م اجلتتة مستتالة ا جتتتار ابملدتتدرات يفاحلفتتاظ 
 .(223) دى يفجود ديفيل  صفة دائمة يف امليدال لةصد احلالة

 يستتايف  توصتتيات األمتتني ال تتام التتواردة  -يفرحتتب اثتتل غيويتتا  
 تمديتتتد يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة ملتتتدة  تتتام آختتتتة  (224)يف تعةيتتتةه

يفكت لك  توه  املتتةحدتني يف  مديتة  وتتاء الستالم. يفنتتال منت  يف حتتني أل 
ىل ت ليتتل  يستتايف  تتازم  دتتى توفيتت  مصتتالحات هتتتدف م -شتت ب غيويتتا 

مؤسستتتات الديفلتتتة، فتتتإل ا نتصتتتاد التتت ي ي تمتتتد مىل حتتتد كعتتت   دتتتى 
املستتتا دات اخلارجيتتتة، ذتتتتو يف حالتتتة دمتتتار ف دتتتتي مثتتتة يفنتتتف الرتتتتةكاء 
الةئيستتتتيني لدمستتتتا دات نتيجتتتتة لالنعتتتتالب ال ستتتتكةي التتتت ي يفنتتتتع يف 

، يفحتتث اجملدتتس  دتتى تعتتدمي املستتا دة اإلنستتانية 2012نيستتال/أ ةيل 
 .(225)تحدايتمىل  دده لدتغدب  دى ال

يفتكدتتتم اثتتتل كتتتوت ديفتتتوار ابستتتم اجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل  
غةب أفةيعيا، فعال من  مل أجل تيس  است ادة الوظتام الدستتوري، فعتد 
 نتدمت اجلما تتة ا نتصتتادية املتوارد املاليتتة يفالتعويتتة الالزمتة  ستتتمةار ستت 

 يستتتتايف  - متتتتل الديفلتتتتة، يفنرتتتتةت   ثتتتتة اجلما تتتتة ا نتصتتتتادية يف غيويتتتتا 
لنمال مستوى م عول مل األمل. يفمبا أل اجللاءات أنللت أشد امل ا ة 
ابلفعتتةاء، فعتتد د تتا اجملدتتَس مىل رفتتع اجلتتلاءات يفترتتجيع يفكتتا ت التوميتتة 
الديفلية  دى استئواف  ةاجمها. يفأ د  اجملدَس ابنترتاح اجلما تة ا نتصتادية 

ةيتتتق موعحتتتة الةامتتتي مىل حرتتتد توافتتتق يف االراء  رتتتال ا تمتتتاد خةي تتتة ق
لدمةحدة ا نتعالية تتيح مجتةاء ا نتدتاابت، يفمبوجعهتا ينتع اجلتيش حتدنا 
جلميتتتتتتتتتع تدخالتتتتتتتتتت  املتععيتتتتتتتتتة يف ال مديتتتتتتتتتة ا نتعاليتتتتتتتتتة يفيدتتتتتتتتتتلم مبكافحتتتتتتتتتة 

ابملدتتدرات؛ يفخ تتة  متتل لدمجتمتتع التتديفيل متتل أجتتل مستتا دة  ا جتتتار
 .(226) يسايف  دى التصدي لاسعاب اجل رية ل دم ا ستعةار -غيويا 

__________ 

 (222) S/PV.6963 5-2، الصفحات . 

 . 6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (223) 

 (224) S/2013/262 . 

 (225) S/PV.6963 ٨يف  7، الصفحتال . 

 . 11-٨املةجع نفس ، الصفحات  (226) 

يفتكدم اثتل موزامعيتق ابستم مجا تة العدتدال الواقعتة ابلربتغاليتة،  
 العدتتد تعتتني أنت  ميكتتل التغدتب  دتتى ال ععتتات فعتال مل آختتة الت تورات يف

امل عدة  ل قةيق احلوار السياسي.  يد أن  أشار مىل يفجود ا ستع اب 
السياستتتتتتي يفمىل تتتتتتتدذور احلالتتتتتتة ا نتصتتتتتتادية يفا جتما يتتتتتتة يفاإلنستتتتتتانية، 

 دتتى تفرتتي ا جتتتار ابملدتتدرات يفصتتيد األمستتاك غتت  املرتتةيفع يف   تتاليفة
م ال مديتتتتتات السياستتتتتية يفتوفيتتتتت   يستتتتتايف. يفشتتتتتدد  دتتتتتى أل د تتتتت -غيويتتتتتا 

اإلصالحات يفمكافحة ا جتار ابملددرات يف العدتد يت دتب ت ليتل يف يتة 
 .(227) يسايف -مكتب األمم املتحدة املتكامل لعواء السالم يف غيويا 

 
جتديد وتعديل و ية مكت  األمم املتحدة املتكامزل لبنزاء  

 بيساو -السالم يف غينيا 
املتتتتتتتتؤر   (2013) 2103متتتتتتتدد اجملدتتتتتتتس، مبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةار  

، يف ية مكتب األمم املتحدة لد م  واء السالم 2013أاير/مايو  22
 يستتتايف ملتتتدة ستتتوة يفاحتتتدة. يف تتتدنل يف يتتتة املكتتتتب لترتتتمل  -يف غيويتتتا 

مهتتتتام د تتتتم مجتتتتةاء حتتتتوار سياستتتتي شتتتتامل يف مديتتتتة املصتتتتاحلة الوقويتتتتة 
لتسهيل ال ودة مىل الوظام الدستوري، يفاملسا دة  دى هتيئة  يئة مواتية 

 نتداابت حةة يفنليهة يفشفافة، يف مجدة أمور أخةى.إلجةاء ا
 

 التقدم احملرز صوب إجراء انتذاابت رائسية وتشريعية 
، ذكتتتتتة املمثتتتتتل اخلتتتتتاص 2013ترتتتتتةيل الثتتتتتام/نوفمرب  26يف  

لامني ال ام أل مجةاء انتداابت رائسية يفترةي ية يوعغي أل يظل أيفلويتة 
رئيستتية يف كفالتتتة ال تتتودة مىل الوظتتتام الدستتتوري. ف تتتول املرتتتايفرات فيمتتتا 
 ني أصحاب املصدحة الوقويني  رال نظام تستجيل الوتاخعني، يفميلانيتة 

يفهلا التتتتتلم  أدى مىل لختتتتت  كعتتتتت  يف  مديتتتتتة ا نتدتتتتتاابت يفحتديتتتتتد جتتتتتد
التحنتتت  لالنتدتتتاابت. يفأضتتتاف أل احلكومتتتة ا نتعاليتتتة نتتتد أ دوتتتت يف 

أل تستجيل الوتاخعني ستيتم ال متل  ت   2013ترةيل األيفل/أكتو ة  31
، يفأل 2013 كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتتتتتتمرب  22مىل  1يف الفتتتتتتتتتتتتتترتة متتتتتتتتتتتتتتل 

يفنتتتتد كتتتتال  .2014آذار/متتتتارس  16ا نتدتتتتاابت ال امتتتتة ستتتتُتجةى يف 
لدتتتتاخ ات يف ا نتدتتتاابت أثتتتة ستتتديب  دتتتى توفيتتت  يف يتتتة املكتتتتب، ألل 
تةكيل اجللء األكرب مل جهوده يوصب  دى التصتدي لدتحتدايت الفوريتة 

 .(22٨)يف اجملالني السياسي يفاألم  يفيف جمال حعوق اإلنسال
 يستتتتايف التا  تتتتة لدجوتتتتة  وتتتتاء  -يفنتتتتال رئتتتتيس ترتتتتكيدة غيويتتتتا  

الستتتالم مل الترتتتكيدة تعتتتتف  دتتتى أذعتتتة ا ستتتتت داد لد متتتل متتتع مجيتتتتع 
__________ 

 . 12يف  11املةجع نفس ، الصفحتال  (227) 

 (22٨) S/PV.7070 4-2، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/PV.6963
https://undocs.org/ar/S/2013/262
https://undocs.org/ar/S/PV.6963
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ى تعتتتدمي التتتد م التتتالزم لد مديتتتة ا نتدا يتتتة يفاملستتتا دة يف الرتتتةكاء  دتتت
 .(229)يفضع اسرتاتيجية شامدة ملةحدة ما   د ا نتداابت

 يسايف، أن   دى الةغم مل اجلهتود التيت  -يف حظ اثل غيويا  
 يستتايف، فإنتت  مل يتستتلن الوفتتاء ابجلتتديفل التتلم   - تت لتها ستتد ات غيويتتا 

لالنتدتتاابت التت ي يفضتت ت  اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا. 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  24يفلتتتت لك فعتتتتد مت لجيتتتتل ا نتدتتتتاابت ال امتتتتة متتتتل 

 .(230)2014آذار/مارس  16مىل  2013نوفمرب 
يفتكدتتم اثتتتل موزامعيتتق ابستتتم مجا تتة العدتتتدال الواقعتتة ابلربتغاليتتتة،  

فاكتتتد  دتتتى أل التتتتاخ  يف ال مديتتتة ا نتدا يتتتة متتتا  تتتةح ي يتتتل أمتتتد م تتتا ة 
 يستتتتتتايف. يفأ تتتتتتةب  تتتتتتل األمتتتتتتل يف أل حتتتتتتترتم الستتتتتتد ات  -شتتتتتت ب غيويتتتتتتا 
 لتلامتتتات املتصتتتدة   مديتتتة تستتتجيل الوتتتاخعني، يفابجلتتتديفل ا نتعاليتتتة تدتتتك ا

اللم  لالنتداابت، يفتوظيم انتداابت حتةة يفنليهتة يفذات مصتدانية. يفنتال 
أينا مل  دى السد ات ا نتعالية كفالة مجةاء ا نتداابت يف  يئة ستدمية 

 .(231)تتيح جلميع اجلهات الفا دة املراركة يف ال مدية السياسية
__________ 

 . 6-4املةجع نفس ، الصفحات  (229) 

 . 7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (230) 

 . 9-7املةجع نفس ، الصفحات  (231) 

يفتكدتتم اثتتل كتتوت ديفتتوار ابستتم اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل  
غةب أفةيعيا، فعال من  يف حتني حتد   تدد متل الت تورات اإلجيا يتة، 
فإن    يلال ذواك الكث  اا يوعغي العيتام  ت  متل أجتل استت ادة األمتل 

 يستايف. يفأشتار مىل أل اجلما تة ا نتصتادية ستستاذم مبعدت   -يف غيويتا 
ل أجتتل متويتتل ا نتدتتاابت الةائستتية. يفنتتد متتددت مديتتول ديف ر متت 19

اجلما ة ا نتصادية يف ية   ثتها يف العدد، يفذي ت تتلم مرستال يفحتدتني 
 .(232)مل يفحدات الرةقة املركدة لد م الع ثة

، أصتتتتتتتدر اجملدتتتتتتتس  يتتتتتتتا  2013كتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتمرب   9يفيف  
رائستتتتيا أحتتتتتا  فيتتتت   دمتتتتتا  تاجيتتتتل ا نتدتتتتتاابت الةائستتتتية يفالترتتتتتةي ية حتتتتتىت 

، يفحتتتث الستتتد ات املستتتؤيفلة  تتتل الفتتترتة ا نتعاليتتتة 2014آذار/متتتارس  16
صتتتول مليتتتد متتتل التتتتاخ  أيف التاجيتتتل الدتتت يل ميكتتتل أل  دتتتى كفالتتتة  تتتدم ح

ا نتصتتادية يفاحلالتتة األمويتتة  -يفانمتتا النتتةر الوانتتع  دتتى احلالتتة ا جتما يتتة 
 .(233) يسايف -يفاحلالة اإلنسانية يفحالة حعوق اإلنسال اهلرة أصال يف غيويا 

__________ 

 . 10يف  9املةجع نفس ، الصفحتال  (232) 

 (233) S/PRST/2013/19 . 

  
 اجللسات: احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6743 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  2٨
2012 

املمثل اخلاص لامني   يسايف -غيويا   
 يستتايف  -ال تتام لغيويتتا 

يفرئتتيس مكتتتب األمتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتتتتل 
لعوتتتتتتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتتتتتتالم يف 

 يستتتتتتتتتتتتتتايف،  - غيويتتتتتتتتتتتتتتا
يفرئيسة تركيدة غيويتا 

 يستتتتتتتتتتتتتايف التا  تتتتتتتتتتتتتة  -
 لدجوة  واء السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6754  
نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 19

2012 

أنغتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
ال النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

، )أ(اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(
 يستتتتتتتتتايف  -يفغيويتتتتتتتتتا 

)يفزيتتتتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفيل(، 

 )ب(ديفوار يفكوت

 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئيستتتتتتتتتتتتتة ترتتتتتتتتتتتتتكيدة 

 يستتتتتتتتتتتتتتتايف  -غيويتتتتتتتتتتتتتتتا 
التا  تتتتتتة لدجوتتتتتتة  وتتتتتتاء 

 السالم

مجيتتتتتتع املتتتتتتد ويل، 
يفالربتغتتتتتتتال )يفزيتتتتتتتتة 
الديفلتتتتتتة يفالرتتتتتتؤيفل 
اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(، 
يفتوغتتتتو، يفجوتتتتتوب 

 أفةيعيا

 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/19
https://undocs.org/ar/S/PV.6743
https://undocs.org/ar/S/PV.6743
https://undocs.org/ar/S/PV.6754
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6755 

نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  21
2012 

     S/PRST/2012/15 

S/PV.6766 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  7

2012 

التعةيتتتتتتتتتتة اخلتتتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتتتني 
 - ل احلالة يف غيويا  ال ام

 (S/2012/280) يسايف 

أنغتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
ال النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

، )أ(اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(
 يستتتتتتتتتايف  -يفغيويتتتتتتتتتا 

)يفزيتتتتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 

 الديفيل(

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام،  لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني
ترتتتتتتتتتتتتتتتكيدة  يفرئيستتتتتتتتتتتتتتة
 يستتتتتتتتتتتتتتتتتايف  - غيويتتتتتتتتتتتتتتتتا

التا  تتتتتتتة لدجوتتتتتتتة  وتتتتتتتاء 
الستتتتتتتتتتالم، يفمفتتتتتتتتتتو  
الرتتتتتتتتتتؤيفل السياستتتتتتتتتتية 
يفالستتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتل 
لدجما تتة ا نتصتتادية 

 لديفل غةب أفةيعيا

  مجيع املد ونيل

S/PV.6774 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  1٨

2012 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
الربتغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

(S/2012/337) 

الربتغتتال، يفتوغتتو،    يسايف -غيويا 
 يفاملغةب

 (2012) 204٨العةار 
15-0-0 

S/PV.6818 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   26

2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 -الت تتتتتتتتتتتتتتتتورات يف غيويتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 يسايف يف ل أنر ة مكتتب 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل 
لعواء الستالم يف ذلتك العدتد 

(S/2012/554) 

 يستتتتتتتتتايف،  -غيويتتتتتتتتتا  
، )ب(يفكتتتوت ديفتتتوار

) (يفموزامعيق
 

املمثل اخلاص لامني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام، يفرئيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 -ترتتتتتتتتتتتتتكيدة غيويتتتتتتتتتتتتتا 

 يستتتايف التا  تتتة لدجوتتتة 
  واء السالم

متتتتتتتتد وال مبوجتتتتتتتتب 
، )ه(37املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 

يفمجيتتتتتتتتتتع املتتتتتتتتتتد ويل 
، 39 مبوجب املتادة

 يفالربتغال

 

S/PV.6915  
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية 5

2013 

تعةيتتتتتتتتة األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام  تتتتتتتتل 
 يستايف  -الت ورات يف غيويا 

يف تتتل أنرتتت ة مكتتتتب األمتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتتل لعوتتتتتتتتتتاء 
الستتتتتتتتتتتالم يف ذلتتتتتتتتتتتك العدتتتتتتتتتتتد 

(S/2013/26) 

 يستتتتتتتتتايف،  -غيويتتتتتتتتتا  
، )د(يفكتتتتتوت ديفتتتتتتوار

) (يفموزامعيق
 

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام 
لدرتتتتتتتؤيفل السياستتتتتتتية، 
يفرئيستتتتتتتتتتتتتتة ترتتتتتتتتتتتتتتتكيدة 

 يستتتتتتتتتتتتتتتتتايف  - غيويتتتتتتتتتتتتتتتتا
التا  تتتتتتتة لدجوتتتتتتتة  وتتتتتتتاء 

 السالم

متتتتتتد وال مبوجتتتتتتب 
، )ه(37املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 

يفمجيتتتتتتتع املتتتتتتتد ويل 
 39مبوجب املادة 

 

S/PV.6924 
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  22

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 -الت تتتتتتتتتتتتتتتتورات يف غيويتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 يسايف يف ل أنر ة مكتتب 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل 
لعواء الستالم يف ذلتك العدتد 

(S/2013/26) 

م  مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
متتتتل توغتتتتتو، يفريفانتتتتتدا، 
يفاملغتتتتتتتتتةب، يفاملمدكتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/102) 

 (2013) 2092العةار  غواتيما   
15-0-0 

S/PV.6963 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  9

2013 

تعةيتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام  تتتتتتتتتتل 
 يستتايف،  -ورات يف غيويتتا الت تت

مبتتا يف ذلتتك اجلهتتود الةاميتتة مىل 
م ادة الوظام الدستتوري، يف تل 
أنرتت ة مكتتتب األمتتم املتحتتدة 
املتكامتتتتل لتتتتد م  وتتتتاء الستتتتالم 

 (S/2013/262يف ذلك العدد )

يستتتتتتتتتتتايف،  -غيويتتتتتتتتتتا  
، )د(يفكتتتتتوت ديفتتتتتتوار

) (يفموزامعيق
 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئيستتتتتتتتتتتتتة ترتتتتتتتتتتتتتكيدة 

 يستتتتتتتتتتتتتتتايف  -غيويتتتتتتتتتتتتتتتا 
التا  تتتتتتة لدجوتتتتتتة  وتتتتتتاء 

 السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6968 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  22

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 -الت تتتتتتتتتتتتتتتتورات يف غيويتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 يسايف، مبا يف ذلتك اجلهتود 
الةاميتتتتتتتة مىل م تتتتتتتادة الوظتتتتتتتام 
الدستتتتتتتوري، يف تتتتتتل أنرتتتتتت ة 
مكتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتل ابكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، 
يفتوغتتتتتتتتتتتتتتو، يفريفانتتتتتتتتتتتتتتدا، 
يففةنستتا، يفلكستتتمربغ، 

غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةب يفامل
(S/2013/304) 

 (2013) 2103العتتتتةار    
15-0-0 
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النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

55 16-06865 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

املتكامل لد م  واء الستالم        
يف ذلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك العدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

(S/2013/262) 

S/PV.7070 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  26

 2013نوفمرب 

تعةية األمتني ال تام  تل م تادة 
مرستتتتاء الوظتتتتام الدستتتتتوري يف 

 يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايف  -غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
(S/2013/680) 

تعةيتتتتتتتتة األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام  تتتتتتتتل 
 يستايف  -الت ورات يف غيويا 

يف تتتل أنرتتت ة مكتتتتب األمتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتتل لعوتتتتتتتتتتاء 
الستتتتتتتتتتتالم يف ذلتتتتتتتتتتتك العدتتتتتتتتتتتد 

(S/2013/681) 

، )د(كتتتتتتوت ديفتتتتتتوار 
 يستتتتتتتتتايف  -يفغيويتتتتتتتتتا 

)يفزيتتتتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفيل(، 

) (يفموزامعيق
 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتيس ترتتتتتتتتتتتتتتكيدة 

 يستتتتتتتتتتتتتتتايف  -غيويتتتتتتتتتتتتتتتا 
التا  تتتتتتة لدجوتتتتتتة  وتتتتتتاء 

 السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.7074 
كتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  9

 2013ديسمرب 

     
S/PRST/2013/19 

 
 تكدم اثل أنغو  ابسم أ ناء مجا ة العددال الواقعة ابلربتغالية. )أ( 
 تكدم اثل كوت ديفوار ابسم رئيس ذيئة رؤساء ديفل يفحكومات اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا. )ب( 
 تكدم اثل موزامعيق ابسم أ ناء مجا ة العددال الواقعة ابلربتغالية. ) ( 
 تكدم اثل كوت ديفوار ابسم اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا. )د( 
  يسايف  عيال. -مل يُدلِّ اثل غيويا  )ه( 
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 عرض عام 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل تستتتتتع  

، (234)جدستتتات، موهتتتا جدستتتتال خاصتتتتال متتتع العدتتتدال املستتتا ة  عتتتوات
يفاخت  أر  ة نةارات مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق فيما يت دق ابحلالة 

ديفوار. يفيفاصل اجملدس تةكيله  دى الت ورات السياستية احلادثتة يف كوت 
، يف دتتتتى ت تتتتديل 2011يف أ عتتتتاب األزمتتتتة التتتتيت تدتتتتت انتدتتتتاابت  تتتتام 

يفتوفيتتتت  اجلتتتتلاءات احملتتتتددة األذتتتتداف الةاميتتتتة مىل د تتتتم  مديتتتتة الستتتتالم، 
 يفالديفر يفالو ية َذيَفي الصدة ل مدية األمم املتحدة يف كوت ديفوار.

__________ 

 . S/PV.6996يف  S/PV.6802انظة  (234) 

يفمتتتتتتتتدد اجملدتتتتتتتتس متتتتتتتتةتني يف يتتتتتتتتة  مديتتتتتتتتة األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يف   
، يفذلتتتتك  متتتتال (235)ديفتتتتوار يفالعتتتتوات الفةنستتتتية التتتتيت تتتتتد مها كتتتتوت

. كمتتا خفتتض اجملدتتس (236)ابلتوصتتيات التتواردة يف تعتتارية األمتتني ال تتام
متتتتتل نتتتتتوام ال وصتتتتتة ال ستتتتتكةي يفأكتتتتتد  لمتتتتت   دتتتتتى أل يوظتتتتتة يف مليتتتتتد 

التدفتتتتتيض استتتتتتوادا مىل األيفضتتتتتاع األمويتتتتتة يفمىل نتتتتتدرة حكومتتتتتة كتتتتتوت 
ديفوار  دى تويل املسؤيفليات األمويتة التيت تنت دع هبتا ال مديتة. يفجتدد 
اجملدتتتتتتتتس متتتتتتتتةتني تتتتتتتتتدا   اجلتتتتتتتتلاءات، يفنتتتتتتتتام  ت تتتتتتتتديدها، يفمتتتتتتتتدد يف يتتتتتتتتة 

 .(237)اخلرباء فةيق
__________ 

. يفلالقتتالع  دتتى مليتتد (2013) 2112يف  (2012) 2062العتتةارال  (235) 
مل امل دومتات  رتال يف يتة  مديتة األمتم املتحتدة يف كتوت ديفتوار، انظتة 

 “.  مديات حفظ السالم”اجللء ال اشة، العسم األيفل، امل وول 

 (236) S/2012/964  يفS/2013/377 . 

. يفلالقتتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد (2013) 2101يف  (2012) 2045العتتتتتةارال  (237) 
 دومتتتات  تتتل تتتتدا   اجلتتتلاءات املت دعتتتة  كتتتوت ديفتتتوار، انظتتتة اجلتتتلء متتتل امل
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