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تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان
تقرير األمني العام عن جنوب السودان (للفترة من  16كانون األول  /ديسمرب
 2016إىل  1آذار  /مارس )S / 2017/224( )2017
يتضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات امللقاة باللغات
األخرى .وسيطبع النص النهائي يف الوثائق الرمسية ملجلس األمن .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص
باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
).Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-0506, (verbatimrecords@un.org
املصوبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة ).(http://documents.un.org
وسيعاد إصدار املحاضر َّ
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افتتحت اجللسة الساعة .15/10
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان
تقرير األمين العام عن جنوب السودان (ويغطي الفترة
من  16كانون األول/ديسمبر  2016إلى  1آذار/
مارس )S/2017/224( )2017
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أرحب ترحيبا حارا
باألمني العام والوزراء وغريهم من املمثلني احلاضرين يف قاعة
جملس األمن .إن حضوركم اليوم يؤكد أمهية املوضوع قيد
املناقشة.
وفقا للمادة  37من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو ممثل جنوب السودان إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو
مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني التالية أمساؤمها إىل املشاركة يف
يف هذه اجللسة :سعادة السيد فيستوس موغاي ،رئيس اللجنة
املشتركة للرصد والتقييم ،والرئيس السابق لبوتسوانا؛ والسيدة
بييت سنداي ،منسقة املنتدى النسائي الشهري املعين بالسالم
والعمليات السياسية يف جنوب السودان.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.
أود أن أسترعي انتباه املشاركني إىل الوثيقة ،S/2017/224
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن جنوب السودان (للفترة من
 16كانون األول/ديسمرب  2016إىل  1آذار/مارس .)2017
عقب املشاورات اليت جرت فيما بني أعضاء جملس
األمن ،أُذن يل باإلدالء بالبيان التايل بالنيابة عنهم:
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جملس األمن عن االنزعاج الشديد إزاء
“يعرب ُ
احلالة يف جنوب السودان ،ويؤكد جمددًا أن ال سبيل إىل
حل النـزاع اجلاري بالوسائل العسكرية ،وجيدد شجبَه
ّ
الستمرار القتال يف خمتلف أحناء البلد .ويكرر جملس
األمن دعوته مجيع األطراف إىل االلتزام فورًا بالوقف
الدائم إلطالق النار على النحو املطلوب يف االتفاق
حبل النـزاع يف جنوب السودان (“االتفاق”)،
املتعلق ِّ
مذكرًا مجيع األطراف بأن تنفيذ ٍ
أمر
وقف إلطالق النار ٌ
حاسم األمهية إلجناح أي عملية سياسية حقيقية وشاملة
للجميع.
“ويعرب جملس األمن عن انزعاجه البالغ إلعالن
وقوع جماعة يف أجزاء من جنوب السودان ولكون
كثريين آخرين من أبناء جنوب السودان يواجهون
انعدام األمن الغذائي احلاد ،ويعرب عن القلق الشديد
إزاء أعمال أطراف الزناع كافة اليت تؤدي إىل إدامة
األزمة اإلنسانية .ويف هذا الصدد ،يندد جملس األمن
يقوض وقف إطالق النار وبأي قيود أو هجمات
بكل ما ّ
يتعرض هلا األفراد العاملون يف جمال املساعدة اإلنسانية
ومرافقهم أو تتعرض هلا بعثة األمم املتحدة يف جنوب
السودان لعرقلة إيصال املساعدة اإلنسانية ،ال سيما إىل
املناطق املتضررة من املجاعة ،ويدعو إىل الوقف الفوري
هلذه األعمال وإىل تيسري الوصول الفوري دون عوائق
إىل مجيع املحتاجني .وكذلك يدعو جملس األمن مجيع
األطراف إىل اختاذ التدابري املالئمة حلماية مواقع األمم
املتحدة واجلهات األجنبية وأفرادها وغريهم من املدنيني
يف جنوب السودان .ويثين جملس األمن على بلدان
املنطقة اليت ال تزال تستقبل الالجئني وتستضيفهم.
“ويدين جملس األمن ما يُفاد به من انتهاكات
ٍ
وخروقات للقانون الدويل
وجتاوزات حلقوق اإلنسان
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اإلنساين ،حسب االنطباق ،ويعرب عن شديد االنزعاج
إزاء استمرار وكثرة التقارير الواردة بشأن وقوع أحداث
عنف جنسي وجنساين وجتنيد األطفال واستغالهلم يف
انتهاك للقانون الدويل يف جنوب السودان .ويشدد
املاسة إىل ضمان املساءلة عن
جملس األمن على احلاجة ّ
أي انتهاكات أو جتاوزات حلقوق اإلنسان أو خروقات
للقانون الدويل اإلنساين .ويدعو جملس األمن إىل سرعة
تنفيذ الفصل اخلامس من االتفاق ،ويتوقع من مجيع
األطراف املعنية الوارد ذكرها يف االتفاق أن تتخذ كل
اخلطوات الالزمة من أجل إنشاء املحكمة املختلطة
جلنوب السودان .ويشدد جملس األمن أيضًا على أن
جلنة احلقيقة واملصاحلة َ
ولم اجلراح هي ،على حنو
جزء حاسم األمهية من عملية بناء
ما نص عليه االتفاقٌ ،
السالم يف جنوب السودان.
حل
“ويؤكد جملس األمن قناعته بأن التوصل إىل ّ
أمر أساسي ،كما يؤكد دعمه للجهود
سياسي للنـزاع ٌ
حل للمضي قدمًا
اإلقليمية والدولية الرامية إىل إجياد ٍّ
بتنفيذ االتفاق .ويؤيد جملس األمن البيان الصحفي
املشترك الصادر عن االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية
الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحدة يف  29كانون
الثاين/يناير  ،2017وفيه تشيد هذه املنظمات بالعمل
رئيس اللجنة املشتركة
الذي يؤديه فيستوس موغايُ ،
املمثل السامي لالحتاد األفريقي
للرصد والتقييم ،وتشجع َ
يف جنوب السودان ،ألفا عمر كوناري ،على أن يبذل
مساع دبلوماسية مكوكية نشطة من أجل كفالة تنفيذ
ٍ
مجيع األطراف ،وذلك يف
االتفاق ومشول احلوار الوطين َ
ظل تشاور وثيق مع رئيس اللجنة املشتركة ومع اهليئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحدة .ويدعو
جملس األمن مجيع األطراف إىل التعاون على أكمل وجه
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مع الرئيسني كوناري وموغاي ومع األمم املتحدة يف
جهود كل منهم الرامية إىل تعزيز مساعي السالم يف
جنوب السودان.
“وحييط جملس األمن علمًا بإعالن الرئيس كري
إطالق عملي ٍة
يف  14كانون األول/ديسمرب 2016
َ
للحوار الوطين .ويالحظ جملس األمن أن الوقف
أمر
الفوري إلطالق النار من جانب مجيع األطراف ٌ
حيوي لكفالة املصداقية ألي حوار وطين ،ويشري إىل
صرح به الرئيسان موغاي وكوناري ومفاده أن
ما ّ
ال بد ألي عملية سياسية شاملة للجميع أن تكون أيضًا
ميسر حيظى بالثقة
عملية صادقة ومستقلة ونزيهة يقودها ٌ
ويقبله شعب جنوب السودان ،وأن تكون عملية داعم ًة
لالتفاق .ويوافق جملس األمن على أن حتسني األمن
يف البلد وحفظه يتطلب إجراء عملية سياسية شاملة
للجميع .ويشدد جملس األمن على أن أي عملية سياسية
شاملة للجميع ينبغي أن تضم ممثلني عن مجيع أطراف
النـزاع الرئيسية ،وأن تشمل املشاركة الكاملة والفعالة
للمرأة إضافة إىل ممثلني عن طائفة واسعة من اجلهات
والفئات صاحبة املصلحة.
“ويعرب جملس األمن عن قلقه البالغ المتناع
األطراف عن التقيّد التام بالتزاماهتا بتنفيذ االتفاق ،ويف
جملس األمن إىل اختاذ اخلطوات التالية:
هذا الصدد يدعو ُ
 - ١التزام مجيع القوات التابعة ألطراف النـزاع
وسائر اجلماعات املسلحة فورًا بالوقف الدائم إلطالق
النار.
 - ٢التصدي على وجه السرعة للتحديات اليت
يواجهها األفراد العاملون يف املجال اإلنساين عند إيصال
املساعدة اإلنسانية يف مجيع أحناء جنوب السودان،
وحتديدًا إىل املناطق املتضررة من املجاعة ،بطرق منها
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عقد اجتماعات جلنة الرقابة الرفيعة املستوى للعمل
اإلنساين والتنفيذ العاجل لقراراهتا.
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ختضع جلزاءات مبوجب القرارين )2015( 2206
و .)2016( 2290
دعمه الثابت
“ويؤكد جملس األمن من جديد َ
لشعب جنوب السودان ”.سيصدر هذا البيان بوصفه
وثيقة ملجلس األمن حتت الرمز .S/PRST/2017/4

 - ٣التزام األطراف كافة بالدعم غري املشروط
ملساعي األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واهليئة احلكومية
الدولية املعنية بالتنمية الرامية إىل كفالة تنفيذ االتفاق
ومشول احلوار الوطين للجميع ،على النحو املوضح يف
وأعطي الكلمة اآلن لألمني العام ،معايل السيد أنطونيو
البيان الصادر عن املنظمات املذكورة يف  29كانون غوترييش.
الثاين/يناير .2017
األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،سيدي
 - ٤اإلزالة الفورية للعقبات اليت تعترض عمليات الرئيس ،على حضوركم هنا اليوم يف هذه اجللسة اهلامة بشأن
بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان وآلية رصد وقف جنوب السودان.
إطالق النار والترتيبات األمنية االنتقالية مبا فيها العقبات
وقبل أن أنتقل إىل جدول أعمال اليوم ،أود مرة أخرى
اليت تعرقل نشر قوة احلماية اإلقليمية واهلجمات اليت
أن أعرب عن خالص تعازينا لشعب وحكومة اململكة املتحدة
يتعرض هلا أفراد البعثة واآللية.
للخسائر يف األرواح واإلصابات اليت جنمت عن اهلجوم
 - ٥الوقف الفوري للعوائق واهلجمات اليت اإلرهايب الذي وقع يف لندن باألمس .وتؤازر األمم املتحدة
يواجهها مجيع أفراد املساعدة اإلنسانية الوطنيني شعب اململكة املتحدة مثلما نفعل دائما مع مجيع الذين يعانون
والدوليني ومرافقهم ،وهم الذين يعملون على توفري من خطر اإلرهاب يف مجيع أحناء العامل .ونعرب عن تعاطفنا
املساعدة الضرورية إلنقاذ األرواح يف مجيع أحناء جنوب مع الضحايا وأسرهم.
السودان.
ما يزال الزناع يف جنوب السودان يسبب معاناة هائلة ،فما
“ويعرب جملس األمن عن اعتزامه استعراض التقدم برح اجليش الشعيب لتحرير السودان واملعارضة ينفذان عمليات
املحرز فيما يتعلق باخلطوات املحددة أعاله يف موعد عسكرية يف عدد من املناطق تترتب عنها عواقب مدمرة على
أقصاه  30نيسان/أبريل .2017
املدنيني الذين يواجهون عنفا ال هناية له فيما يبدو ويرغمون
“ويعرب جملس األمن عن قلقه لعدم احترام على الفرار من ديارهم .ويف الوقت احلاضر ،فإن احلالة منذرة
حكومة جنوب السودان مجيع التزاماهتا بشأن تنفيذ باخلطر الشديد يف منطقة أعايل النيل الكربى نتيجة لوقوع
البيان املشترك الصادر يف  4أيلول/سبتمرب  ،2016اشتباكات عسكرية على ضفاف هنر النيل يف مدينة ملكال وما
وجيدد دعوته احلكومة إىل إطالع جملس األمن على حوهلا ،ويف املحافظات املتأثرة باملجاعة يف مناطق كانت تتسم
باالستقرار سابقا يف مشال جونقلي .ويف األشهر الثالثة املاضية
ما يتم من أجل تنفيذ البيان املذكور.
ويشدد جملس األمن على أن األعمال اليت هتدد أيضا شهدت املنطقة االستوائية الكربى قتاال ضاريا وحالة من
السالم أو األمن أو االستقرار يف جنوب السودان قد انعدام األمن والعمليات االنتقامية من جانب اجليش الشعيب
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لتحرير السودان وامليليشيات املتحالفة معه ضد القبائل املشتبه
بتمردها والقبائل األخرى املشتبه مبساندهتا.
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فهي ليست مقنعة يف سياق استمرار األعمال العدائية وانعدام
املشاورات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وتقييد احلريات
السياسية األساسية على حنو منظم ومستمر ،عالوة على فرض
القيود على إيصال املساعدات اإلنسانية وتزايد التشرذم يف
كال جانيب الزناع.

وال يزال املدنيون يتعرضون للهجمات املروعة ،مبا يف
وش ِّرد داخليا ما يزيد على
ذلك االغتصاب وجتنيد األطفالُ .
 1.9مليون شخص يف حني سعى ما يربو على 220 000
منهم إىل األمان يف مواقع احلماية التابعة لبعثة األمم املتحدة يف
جنوب السودان وسعى كذلك ما يزيد على  4ماليني شخص
للجوء يف البلدان املجاورة .وما تزال األزمة اإلنسانية تزداد
عمقا ويعاين 100 000شخص من املجاعة وأصبح مليون
شخص آخرين على وشك اللحاق بنفس املصري ،يف حني
حيتمل أن يعاين  5.5ماليني آخرين من انعدام حاد يف األمن
الغذائي حبلول موسم الصيف .وأصبح اليوم ما ال يقل عن
 7.5مليون شخص يف مجيع أحناء جنوب السودان  -أي حنو
ثلثي السكان  -حباجة إىل املساعدة اإلنسانية .وأدت ثالث
سنوات من استمرار الزناع إىل تقويض سبل العيش وتعطيل
الزراعة ،مبا يف ذلك يف واليات االستوائية اليت تعترب سلة الغذاء
املجمعات واإلمدادات اإلنسانية للنهب
يف البلد .وتعرضت َّ
بصورة متكررة .وتواصل احلكومة عرقلة إيصال املساعدات
املنقذة للحياة ،مبا يف ذلك عن طريق منع الوصول ووضع
العقبات البريوقراطية .وقررت احلكومة مؤخرا فرض رسوم
باهظة على تصاريح العمل للعاملني يف جمال تقدمي املعونة.

وقد عاد وكيل األمني العام إيريف الدسوس باألمس من
رحلة إىل جنوب السودان حيث زار بعثة األمم املتحدة يف
جنوب السودان وأشاد بالعمل اهلام الذي يؤديه موظفونا
الشجعان يف البلد .وكان يرافقه وكيل األمني العام املعيّن
لعمليات حفظ السالم ،السيد جان  -بيري الكروا الذي سيتوىل
مهام منصبه بعد  1نيسان/أبريل .واجتمع السيد الدسوس مع
الرئيس كري والنائب األول للرئيس وأعضاء جملس الوزراء
وشدد على أمهية املضي يف عملية سياسية شاملة لكفالة رفاه
مواطين البلد .ويقينا أنه ال سبيل إلجراء حوار يتسم باملصداقية
حتت هتديد فوهة البندقية .وحيثما ال يتمتع املجتمع املدين
وأعضاء املعارضة حبق التجمع أو حرية التعبري ،وحيثما تُحرم
نسبة كبرية من السكان من املشاركة يف املناقشات ،وما دام
مستمرا تشريد أعداد هائلة من أهايل القبائل أو مواجهتهم
للمجاعة ،فليس مرجحا أن تنجح جهود احلوار .وينطبق األمر
نفسه على االنتخابات اليت ال ميكن إجراؤها إال عند استعادة
االستقرار.

وبالرغم من دق ناقوس اخلطر من جانب األمم املتحدة
واملجتمع الدويل فيما يتعلق باألزمة ،مل تأبه احلكومة لذلك
ومل تعرب عن شعورها بالقلق الفعلي ومل تتخذ أي خطوات
ملموسة للتصدي ملحنة شعبها .وعلى العكس من ذلك ،فإن
معظم ما نسمعه ليس سوى إنكار ورفض من جانب القيادة
مبجرد االعتراف بوجود األزمة أو الوفاء مبسؤوليتها إلهنائها،
يف حني ما تزال عملية السالم يف حالة من اجلمود .وإذ نرحب
ببيانات الرئيس كري فيما يتعلق بعزمه على عقد حوار وطين

وتواصل األمم املتحدة العمل مع االحتاد األفريقي واهليئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ألجل تنشيط العملية السياسية
وحل املنازعات القبلية القائمة منذ أمد طويل يف جنوب
السودان واملنطقة دون اإلقليمية .ونؤيد كال من رئيس اللجنة
املشتركة للرصد والتقييم ،السيد فيستوس موغاي ،واملمثل
السامي لالحتاد األفريقي يف جنوب السودان ،السيد ألفا
كوناري ،كل حسب دوره .وتواصل بعثة األمم املتحدة يف
جنوب السودان وفريق األمم املتحدة القطري دعم احلوار
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القبلي ومؤمترات السالم املحلية .كما نواصل العمل على نشر
قوة محاية إقليمية على الرغم من استمرار العراقيل اليت تفرضها
حكومة جنوب السودان.
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ويف غضون يومني سيجتمع رؤساء دول اهليئة احلكومية
الدولية املعنية بالتنمية يف نريويب .وأحث أعضاء جملس األمن
وقادة اهليئة أن يعلنوا باإلمجاع تأييدهم لتلك األهداف
الثالثة وممارسة الضغط على األطراف يف جنوب السودان
ألجل تنفيذها .فقد عصفت االنقسامات الداخلية والتنافس
والسلوك غري املسؤول لبعض القادة بكل اآلمال اليت صاحبت
ميالد مجهورية جنوب السودان .ونتيجة لذلك ،طوى الظالم
مرة أخرى ذلك البلد الذي شهد بصيصا من األمل يف مستقبل
أفضل .وجيب علينا بذل كل ما يف وسعنا لتغيري ذلك.

ولكن ليس بوسع قوة كهذه أو أيا تكن اجلهود
الدبلوماسية املبذولة أن يعوضا عن انعدام اإلرادة السياسية
لدى من يتولون حكم البلد .وهناك توافق قوي يف اآلراء
على أنه يتعني على قادة جنوب السودان بذل مزيد من اجلهد
عد من بني أفقر الشعوب
إلثبات التزامهم برفاه شعبهم الذي يُ ُّ
على نطاق العامل .ولئن كان هناك أي أمل يف أن يغري أولئك
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على
القادة تقديراهتم احلالية ،فال مناص من ممارسة املزيد من الضغط
عليهم .ويعين ذلك أوال وقبل كل شيء ،أنه جيب على قادة إحاطته اإلعالمية.
املنطقة وجملس األمن أن يتكلما بصوت واحد.
وأعطي الكلمة اآلن للسيد موغاي.
وعلينا أال نقلل من اخلطر املحدق مبسار جنوب السودان.
السيد موغاي (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكر
فقد اُرتكبت اجلرائم الفظيعة يف إفالت من العقاب وال تزال رئيس جملس األمن ،وزير اخلارجية الربيطاين ،السيد بوريس
هناك إمكانية حقيقية للمزيد من تدهور احلالة إىل حد خطري .جونسون ،على دعوته الكرمية يل لتقدمي إحاطة إعالمية
وجيب توفري آليات للمساءلة تتسم باملصداقية .ويف مقابل كل للمجلس اليوم .وأود أيضا أن أشكر األمني العام على وصفه
طفل ميوت وكل امرأة أو فتاة تغتصب دون عقاب وكل فىت الدقيق واملفصل للحالة الراهنة يف جنوب السودان .وال أعتزم
جيند لتأجيح نريان القتال ومشاعر الكراهية ،هناك أم أو أب التطرق إىل الشيء نفسه نظرا لضيق الوقت .ولكن يكفي
أو أخ أو أخت يسيطر عليهم الغضب واحلزن مبا يزيد من القول أن احلالة األمنية واالقتصادية واإلنسانية يف جنوب
دوامة االنتقام.
السودان قد تدهورت على حنو مستمر إىل مستويات غري
وإلنقاذ البلد من السقوط يف هذه اهلاوية ودرءا لشبح مقبولة خالل األشهر الثمانية األخرية منذ اندالع العنف يف
املجاعة اجلماعية ،فإن علينا أن نوجه جهودنا لتحقيق ثالثة متوز/يوليه.
أهداف فورية :أوهلا ،الوقف الفوري لألعمال العدائية .وثانيها،
وتُبلِغ آلية رصد وقف إطالق النار والترتيبات األمنية
استئناف عملية السالم مبا يعين ضمان التمثيل والتشاور مع االنتقالية اآلن عن نزاع متعمد ومدبر بني األطراف الرئيسية يف
املعارضة واملجتمع املدين ومجيع السودانيني اجلنوبيني بغض اتفاق حل الزناع يف مجهورية جنوب السودان .فاجليش الشعيب
النظر عن انتمائهم العرقي خالل املرحلة االنتقالية وأثناء احلوار لتحرير السودان يف احلكومة ،واجليش الشعيب لتحرير السودان
الوطين املقترح .أما اهلدف الثالث فيتمثل يف ضمان وصول يف جانب املعارضة املوايل للدكتور رياك مشار ،عالوة على
املساعدات اإلنسانية دون قيود ،مبا يف ذلك حرية تنقُّل أفراد اجلماعات املسلحة الناشئة األخرى متورطة مجيعا يف إزهاق
البعثة وقوة احلماية اإلقليمية يف املستقبل.
األرواح وتدمري حياة األهايل يف انتهاك تام لوقف إطالق النار.
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وبوجه عام هناك إحساس متزايد بالقلق إزاء أن احلالة
خترج عن نطاق السيطرة .وقد حان الوقت ألن يدين املجتمع
الدويل بأشد العبارات املمكنة العنف والقتل وانتهاكات
حقوق اإلنسان وتدمري املنازل .وجيب علينا اآلن أن نقف معا
لنفعل شيئا حيال ذلك.
وسواء عن عمد أو بشكل اعتباطي ،تُشن حرب يف مجيع
أحناء جنوب السودان ،وأود أن أتناول األسئلة الثالثة احلامسة
اليت نواجهها مجيعا اآلن .كيف ميكننا وقف القتال؟ وكيف
ميكننا وقف موت األبرياء جوعا؟ وكيف ميكننا كفالة متثيل
ومراعاة مصاحل وقبول مجيع القبائل يف جنوب السودان بصورة
كاملة؟ إن السالم وجهود اإلغاثة واستيعاب اجلميع ثالث
مسائل مترابطة متاما .واألزمة اإلنسانية ،وهي اآلن جماعة
رمسيا ،نامجة بشكل مباشر عن انعدام األمن وأعمال العنف
اليت ترتكبها مجيع أطراف اتفاق وقف إطالق النار .وانعدام
األمن والعنف املسلح مها نتيجة مباشرة لالستبعاد السياسي
املتصور من عملية السالم وواقع ذلك االستبعاد .ولن يعود
السالم إىل البلد ويستأنف السكان حياهتم الطبيعية إال حينما
ترى كل فئات الشعب والقبائل يف جنوب السودان أن هناك
احتراما ملصاحلها وملوافقتها.
ولن يكون هناك أبدا حل عسكري يف جنوب السودان،
وال ميكن جلانب أن يفرض على آخر نظاما عسكريا أو سياسيا.
وبغية إجياد حل سياسي حقيقي ودائم ،جيب على قيادة جنوب
السودان أن تكون على استعداد لإلصغاء واالستيعاب وتقدمي
تنازالت .ويف غضون ذلك ،جيب أن ننظر بصورة عاجلة
مرة أخرى يف مجيع التدابري العملية املمكنة اليت ميكننا اختاذها
للتخفيف من املعاناة البشعة اليت يواجهها املاليني يوميا .والنساء
بشكل خاص يعانني من أشد أنواع اإلجحاف وقد انتصرن يف
أعظم معارك الزناع .ومجيع األطراف يف اتفاق السالم ال تقوم
بواجبها األساسي املتمثل يف محاية شعب جنوب السودان.
1707636

S/PV.7906

وجيب أن يقر املجتمع الدويل بأنه منذ أحداث متوز/يوليه
 ،2016أدى االنقسام يف اجلناح املعارض يف احلركة الشعبية/
اجليش الشعيب لتحرير السودان إىل ظهور فصيلني معارضني
متمايزين :فصيل موايل للدكتور رياك مشار ،والذي ال يزال
يقاتل وقد استُبعد من مجيع االتفاقات واملؤسسات يف الوقت
احلاضر ،والفصيل اآلخر موايل للجنرال تابان دينق قاي وهو
يتعاون مع احلكومة .وقد أجريت مناقشات هامة مع رئيس
جنوب السودان ،ركزت بشكل أساسي على مبادرة احلوار
الوطين وضرورة أن يكون شامال للجميع حقا وبشكل صادق
وليس جمرد مناقشة مع أولئك الذين يتفقون مع احلكومة.
وأكرر أنين أرى أن احلوار الوطين جيب أن يكون حقيقيا
ومستقال وذا قيادة حمايدة لكي يتمتع باملصداقية ويتضمن متثيال
موثوقا لكل اآلراء والشواغل .ومن شأن احلوار الوطين الذي
جيري هبذه الطريقة أن يسهم يف عملية السالم بروح االتفاق.
وما زلت مقتنعا اقتناعا راسخا بأن اتفاق السالم يظل
اإلطار الصاحل الوحيد الذي ميكن من خالله إعادة عملية
السالم إىل مسارها وحتفيز املشاركة الشاملة واستعادة الزخم.
ورغم صعوبة األمر ،فإنين أحث مجيع األطراف واجلهات
الضامنة والشركاء على مواصلة دعم اتفاق السالم وتنفيذ
أحكامه .وفيما يتعلق بتنفيذ االتفاق ،فإن كل ما ميكنين أن
أفيد به هو حدوث نزر يسري من التقدم .فقد بدأت اللجنة
الوطنية لتعديل الدستور عملها ببطء ،ولكنها اآلن يف طريقها
الستكمال مراجعة الدستور قبل هناية هذا الشهر .وتقوم
آلية رصد وقف إطالق النار والترتيبات األمنية االنتقالية
برصد انتهاكات وقف إطالق النار والتحقيق فيها ،ولكن
كل اجلماعات املسلحة ال تسمح هلا بصورة منتظمة حبرية
احلركة .وتواصل اللجنة العسكرية املشتركة لوقف إطالق
النار والشرطة املتكاملة املشتركة وجملس استعراض الدفاع
االستراتيجي واألمن وضع اخلطط ببطء شديد ،وذلك مع
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استبعاد الفصيل املوايل ملشار يف اجلناح املعارض يف احلركة األفريقي واألمم املتحدة واملجتمع الدويل ككل لنهج موحد
وقوي ميثل السبيل املمكن الوحيد إلعادة األمل لشعب جنوب
الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان.
وقد دعوت حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية إىل إظهار السودان.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد موغاي على
االلتزام مبؤسسات االتفاق من خالل توفري املوارد والتسهيالت
الالزمة وإتاحة إيصاهلا السريع ،وأشجع الشركاء اإلقليميني إحاطته اإلعالمية.
والدوليني على تقدمي الدعم هلا.
أعطي الكلمة اآلن للسيدة سنداي.
وخبالف إنشاء اللجنة الفنية للعملية التشاورية الوطنية
املعنية بإنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة وألم اجلراح ،مل يُحرز
مزيد من التقدم يف إنشاء اآلليات واملؤسسات املنصوص عليها
يف الفصل اخلامس التفاق السالم .ومل أمسع بعد من مفوضية
االحتاد األفريقي شيئا عن إنشاء املحكمة املختلطة جلنوب
السودان .وهذه مسائل تثري قلقا بالغا .وبالنظر إىل تصاعد
حدة الزناع ،تقوم احلاجة اآلن أكثر من أي وقت مضى
إلحراز تقدم صوب إنشاء اآلليات املنصوص عليه يف الفصل
إنين أمثل اليوم املنتدى الشهري النسائي الذي تأسس يف
اخلامس ،وأناشد مجيع األطراف التحرك بسرعة للتمكني من
عام  .2014فقد احتدت نساء من مجيع مناحي احلياة للضغط
إنشائها سريعا.
إلشراكهن يف عمليات السالم ولتنسيق أصواتنا مع أصوات
وأخريا ،أوصي بأن نطالب ،حنن املجتمع الدويل ،بصوت املفاوضني يف مفاوضات السالم يف أديس أبابا .ومنذ ذلك
واحد بتحقيق السالم والوقف التام للعنف يف مجيع أحناء البلد .احلني ،نواصل الدعوة إىل إشراك النساء يف تنفيذ اتفاق السالم
وجيب علينا تفعيل النشر الفوري لقوة محاية إقليمية ودعم ورصده .والتهديدات األمنية اليت تواجهها النساء يف جنوب
تنفيذ الترتيبات األمنية االنتقالية الواردة يف الفصل الثاين .السودان ال تزال بالغة اخلطورة .فال ميكننا التحرك حبرية جللب
وجيب أن نطالب بإشراك مجيع األطراف وأصحاب املصلحة املياه أو للحصول على الغذاء بسبب تكرار حوادث االغتصاب
بشكل كامل وموثوق يف عملية السالم .وعلينا أن نشجع وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان .وهذا حيدث يف مجيع
احلكومة باستمرار على إجراء حوار حمايد وشامل للجميع أحناء البلد ،مبا يف ذلك يف معسكرات محاية املدنيني .كما أن
حقا .وجيب أن نسعى إىل حتقيق حتسن فوري يف شروط تقدمي املرأة ما زالت تواجه حتديات يف جهودها الرامية إىل االستماع
املساعدات اإلنسانية وكفالة استئناف اجلهود الرامية إىل إنشاء لصوهتا ،حىت يف املؤسسات احلكومية.
املحكمة املختلطة جلنوب السودان ،ومن مث إنشاء آلية ملقاضاة
وإذا مت تنفيذ اتفاق السالم ،ستتمكن النساء من املضي
الذين يرتكبون الفظائع وانتهاكات حقوق اإلنسان.
يف حياهتن دون خوف .وسيتمكن أطفاهلن من الذهاب إىل
ومن مث ويف اخلتام ،ويف مواجهة تفاقم احلالة املطرد ،املدرسة ،وسيمكنهن مجع الغذاء والعناية حبدائقهن .ال ميكن
أعتقد أن تبين اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد
السيدة سنداي (تكلمت باإلنكليزية) :أشكركم ،سيدي
الرئيس ،على دعوتنا ،حنن ممثلي املجتمع املدين يف جنوب
السودان ،إىل إحاطة جملس األمن علما باحلالة الراهنة يف
بلدنا .إن من األمهية مبكان أن يستمع احلاضرون هنا مباشرة
إىل املجتمع املدين يف جنوب السودان ،مبا يف ذلك املنظمات
النسائية ،بشأن التهديد األمين الذي نواجهه وتوصياتنا إلحالل
السالم الدائم.
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السماح مبوت اتفاق السالم .إنه وثيقة هامة جدا للسودانيني
اجلنوبيني .وقد حاربنا جاهدين من أجل التوصل إليه ،واآلن
نريد أن نراه وقد دبت فيه احلياة .فهو يتضمن أحكاما متكن
النساء من االضطالع بدور يف حتديد املستقبل السلمي للبلد.
وجيب أن تتوفر اإلرادة السياسية لتنفيذ اتفاق السالم لدى
مجيع األطراف يف جنوب السودان ،وكذلك املجتمع الدويل،
مبا يف ذلك جملس األمن .وال ميكن جلنوب السودان أن يقوم
بذلك مبفرده .وحنتاج يف املجتمع املدين إىل عقد اجتماعات
موجهة حنو إجياد حلول ألننا شهدنا العديد من االجتماعات
اليت تنتهي باعتماد ورقات موقف غري عملية املنحى.
وحنث املجلس واحلكومة على التعاون يف السعي إىل حل
سلمي ودائم لألزمة السياسية يف بلدنا.
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للمشاركة الكاملة من جانب مجيع املواطنني يف البحث عن
حل سياسي دائم للتحديات السياسية يف بلدنا .حنن حنث
على أن يكون احلوار شامال للجميع وأن جيري تيسريه بوقف
موثوق إلطالق النار ميكنه كفالة هتيئة بيئة آمنة حيث يشارك
فيها مجيع املواطنني بأمان.
خامسا ،بوصف جنوب السودان عضوا يف األمم املتحدة،
فإن عليها التزام بالوفاء بواجباهتا والنهوض مبسؤولياهتا مبوجب
ميثاق األمم املتحدة .حنن ندرك أن بعثة األمم املتحدة يف
جدد واليتها .ونطلب أن
جنوب السودان على وشك أن تُ َّ
تكون الوالية اجلديدة للبعثة قادرة على متكينها من تقدمي
دعم القدرات إىل حكومة جنوب السودان يف جماالت محاية
حقوق اإلنسان وسيادة القانون ،واالمتثال للقرارين 1325
( )2008( 1820 )2000وخدمات التأهيل املهين للشرطة.
سادسا ،يسرنا أن التزام األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واهليئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية بتنسيق اجلهود الرامية إىل إجياد
حل سياسي للتحديات اليت يواجهها بلدنا .وحنث املجلس
على الشراكة مع احلكومة هبدف حتقيق الشروط الواردة يف
البيان املشترك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة واهليئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية املؤرخ  29كانون الثاين/يناير.

وحنن هنا يف جلسة اليوم حلث املجلس على البت يف
اإلجراءات املتعلقة باملسائل الرئيسية التالية .أوال ،تنفيذ اتفاق
حل النـزاع يف مجهورية جنوب السودان .إن اتفاق السالم
يتيح فرصا كبرية لتحولنا السياسي ،ولكن التحدي هو أن
أطراف االتفاق تواجه مسأليت اإلرادة السياسية وحسن النية،
ألهنا تركز كثريا جدا على تقاسم السلطة .ثانيا ،بفضل عمل
املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت
وحنث املجلس على أن يكون استباقيا يف إشراك حكومة
الزناع ،فإن املجلس يدرك حاالت العنف اجلنسي واجلنساين
يف جنوب السودان .وحنث املجلس احلكومة على التعاون جنوب السودان من أجل حتقيق التوقعات السياسية الواردة
يف اتفاق حل الزناع يف مجهورية جنوب السودان ،وحنث
لتفعيل البيان املشترك الذي وقعه الرئيس واألمم املتحدة.
ثالثا ،إن احلالة اإلنسانية الراهنة ،مبا يف ذلك املجاعة األطراف املتصارعة على االلتزام بالتقيد بقرارات املجلس.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة صندي على
يف بعض أجزاء البلد اليت أعلنتها احلكومة ،أمر يبعث على
القلق .ولذلك ،حنث املجلس على تقدمي الدعم اإلنساين إحاطتها اإلعالمية.
إىل املحتاجني بالسرعة املمكنة ،وحنث احلكومة على تقدمي
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت
الدعم الالزم لتيسري وصول املساعدة اإلنسانية ومحاية العاملني وزير دولة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث يف اململكة
يف املجال اإلنساين واملمتلكات .رابعا ،ميثل إعالن رئيس املتحدة.
مجهورية جنوب السودان عن احلوار الوطين دعو ًة عامة
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وبينما حنن جنلس بأمان يف قاعة املجلس ،جيري مدامهة األطراف أن حتترم وقفا فوريا لألعمال العدائية .والرئيس سلفا
قرى يف جنوب السودان وهنبها وإضرام النار فيها .ويتم إخراج كري ،حبكم منصبه ،يتوىل مسؤولية القيام باخلطوة األوىل،
آالف من الرجال والنساء واألطفال من ديارهم ،وفصلهم عن وجيب أن يتبعه اآلخرون.
أسرهم وأجبارهم على حتمل اجلوع واإلرهاب أثناء حبثهم
ثانيا ،جيب أن تكون هناك قيادة نزيهة جلهود إحياء العملية
عن األمان يف خميمات بائسة .وقد زادت حصيلة املعاناة يف السياسية .وأخريا ،لن تتمكن أي حمادثات من أن حتقق السالم
جنوب السودان بصورة حتمية .وقد شرد يف هناية  2015حنو على املدى الطويل إال حبضور ممثلني عن مجيع السودانيني
مليوين شخص .وارتفع هذا الرقم اليوم إىل  3ماليني شخص ،اجلنوبيني .وهذا ال يعين أن تشمل القوتني املتواجهتني فقط،
نصفهم تقريبا من الالجئني يف البلدان املجاورة ،مبن فيهم زهاء ولكن تشمل أيضا اجلماعات املسلحة األخرى ،واألحزاب
مليون شخص يف أوغندا.
السياسية ،واملشردين ،والالجئني ،والشباب والنساء .وقد

ويف الشهر املاضي وحده ،أجربت دوامة اإلغارة
الوحشية واالنتقام املضاد  80 000شخص آخر على الفرار،
واألبلغ من كل ذلك ،اإلعالن عن املجاعة يف مناطق من والية
الوحدة السابقة  -وهي أول جماعة يف العامل خالل السنوات
الست املاضية .أي زائر إىل تلك املنطقة من جنوب السودان
لن يعرف أن السهول اخلضراء واخلصبة ترويها روافد النيل
األبيض .لذلك ،ليس بوسع الطبيعة واجلغرافيا تفسري سبب
ضرب املجاعة .وال يقع اللوم إال محاقة البشر وجشعهم.
وأتذكر كلمات نشيد األسقف هيبري“ :مع أن كل أمل
يسر ...فما من خسيس سوى البشر” .وينبغي أال يكون
ّ
لدينا أي شك يف أن املجاعة ميكن أن تصيب مناطق أخرى إذا
مل يتوقف القتال .ويف ظل تلك اخللفية ،ال ميكن ألي عضو
من أعضاء املجلس أن يتهرب من مسؤولية جتديد جهودنا
الرامية إىل استعادة السالم يف جنوب السودان.
واليوم ،وكل يوم بعده ،علينا أن نظهر وحدة املجلس
بشأن ما يتعني القيام به .جيب إحياء اتفاق السالم لعام 2015
بغية حتقيق عملية سياسية حقيقية تشمل كل شعب جنوب
السودان ،وبدء مهمة املصاحلة والتعايف .وهناك ثالث خطوات
رئيسية لتحقيق ذلك .أوال ،ال ميكن أن يكون هناك حوار
حقيقي ما دام القتال يعصف جبنوب السودان .وعلى مجيع
10/31

عقد الرئيس كوناري ،املمثل السامي لالحتاد األفريقي يف
جنوب السودان ،ورئيس الوزراء هايليماريام دسالن ،رئيس
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ،واألمني العام أنطونيو
غوترييش ،العزم معا على دفع العملية قدما .أود أيضا أن
أرحب بالرئيس موغاي ،رئيس اللجنة املشتركة للرصد
والتقييم ،املسؤولة عن إنفاذ تنفيذ اتفاق السالم.
وجيب علينا ،حنن يف جملس األمن ،أن نثبت دعمنا املخلص
جلهودهم ،وجيب حماسبة املسؤولني عن الفظائع من خالل
إنشاء حمكمة خمتلطة .وبالنظر إىل حجم املعاناة ،تقع على
عاتق مجيع القوات املتعادية مسؤولية خاصة لتمكني إيصال
املساعدات حيثما دعت احلاجة إىل ذلك يف أي مكان يف
البلد .ويساورين قلق بالغ إزاء التقارير اليت تفيد بأن حكومة
جنوب السودان مل تقدم املساعدة ملواطنيها الذين هم يف أمس
احلاجة إليها بعرقلة إيصال املساعدات اإلنسانية ،مبا يف ذلك
يف والية الوحدة ،حيث ضربت املجاعة .وينبغي لنا مجيعا
أن نوضح أن حرمان اجلياع من الغذاء هو ببساطة أمر غري
معقول؛ وال ميكننا أن نقبل حالة حيث تعرقل احلكومة أو أي
مجاعة مسلحة وكاالت املعونة يف جهودها إليصال اإلمدادات
الطارئة أو بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان يف جهودها
الرامية إىل محاية املدنيني .كما ينبغي لنا أن حندد بوحدة
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ووضوح واقتناع التقدم الذي نتوقعه من احلكومة .وجيب أن فإن السكان األبرياء واألشد ضعفا يعانون أشد املعاناة يف هذه
ندعم ذلك بأن املجلس مصمم على النظر يف التدابري البديلة ،احلرب.
مبا يف ذلك حظر توريد األسلحة واجلزاءات املحددة اهلدف
وحنن مجيعا هنا اليوم ألن علينا التزام باختاذ إجراء ،وال
على األفراد ،إذا مل يتحقق هذا التقدم.
ميكننا أن نغادر هذه اجللسة وحنن معتقدون بأن عملنا قد

وال تزال اململكة املتحدة مقتنعة بأن حظر توريد األسلحة
سوف يؤدي إىل محاية اجلنوب سودانيني العاديني من أسوأ
جتاوزات القوة العسكرية ،ويف مناسبة قادمة سنطلب إىل
املجلس إعادة النظر يف هذا التدبري .وتنبع قوة شعورنا جزئيا
من أواصر التاريخ والصداقة العميقة الربيطانية مع شعب
جنوب السودان .وكنا أحد الضامنني التفاق السالم الشامل
لعام  ،2005الذي مهد السبيل لتحقيق استقالل جنوب
السودان .وكانت اململكة املتحدة شاهدا على اتفاق السالم
لعام  2015الذي سعى ،سدى ،إلهناء الصراع احلايل .وحنن
اآلن ثاين أكرب املاحنني الثنائيني إىل جنوب السودان ،وحنن نعزز
بعثة حفظ السالم بنشر حوايل  400من املهندسني العسكريني
واملوظفني الطبيني الربيطانيني ومستشفى ميداين.

أجنز .وينبغي أن نقر بأن فشل ذريعا للقيادة السياسية يكمن
وراء إراقة الدماء .ولذلك علينا على مجيع املستويات أن
منارس الضغط على قادة جنوب السودان ،يف كلتا احلكومة
واملعارضة ،للعمل على خدمة أفضل مصاحل شعبهم .وعلينا
حنن  -جملس األمن واألمم املتحدة واهليئة احلكومية الدولية
املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي  -أن نساعد أبناء جنوب
السودان على العمل معا واالتفاق على رؤية مشتركة من أجل
مستقبل بلدهم .وينبغي أن نقف مجيعا على أهبة االستعداد
جلعل تلك الرؤية واقعا.
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن.

السيد شكري (مصر) :أود أن أتقدم باسم شعب
وحكومة مجهورية مصر العربية خبالص العزاء للملكة املتحدة
ويعلم املجلس أن أكثر من  200 000من املدنيني حكومة وشعبا على ما شهدته لندن باألمس من اعتداءات
حيتمون داخل مواقع األمم املتحدة يف مجيع أحناء جنوب إرهابية غامشة راح ضحيتها عدد من األبرياء.
السودان ،وهم غري قادرين على مغادرة تلك املواقع املحاطة
إن توسع رقعة هذه االعتداءات اإلجرامية يربز مدى
باألسالك الشائكة لكيال ال يقتلوا ال لشيء سوى بسبب
إصرار التنظيمات اإلرهابية على ترويع جمتمعاتنا ،األمر الذي
أصلهم العرقي .ويوما بعد يوم ،حتاول بعثة األمم املتحدة
يتطلب أن نتخذ من اإلجراءات والقرارات ما من شأنه أن
يف جنوب السودان محاية هؤالء املدنيني ،وأعلم أن حفظة
يفشل هذا املخطط اخلبيث.
السالم الربيطانيني سيساعدون بعثة األمم املتحدة على أداء
وأود أن أتوجه بالشكر إىل الرئاسة الربيطانية ملجلس
تلك املهمة .ولكن ينبغي أال يعتمد شعب جنوب السودان
على احلماية اخلارجية .وإذا تعثرت جهودنا ،ينبغي أال يساور األمن على دعوهتا إىل عقد هذه اجللسة اهلامة .كما أشكر
املجلس أي شك يف أن مأساة جنوب السودان قد تزداد السيد األمني العام أنطونيو غوترييش والرئيس موغاي ،رئيس
سوءا .وتقوم حاجة ملحة إىل العمل اجلماعي ،وال سيما من اللجنة املشتركة للرصد والتقييم جلنوب السودان ،وممثلة
جانب البلدان املجاورة ،اليت تستضيف بالفعل  1.4ماليني املجتمع املدين على إحاطاهتم اإلعالمية القيمة.
الجئ .وعلى حنو ما أبلغت به السيدة صنداي املجلس للتو،
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لقد شهد العامل يف  9متوز/يوليه  2011إعالن استقالل اليت جيب أن يتم اختاذها بالتوازي وبشكل متكامل للتعامل مع
مجهورية جنوب السودان استجابة إلرادة شعبها .وقد مثل األزمة ومعاجلة جذورها ،وذلك كما يلي:
إعالن الدولة آنذاك جتسيدا آلمال أبنائها وتطلعاهتم يف مستقبل
أوال ،جيب أن تستند مجيع اجلهود إىل حمورية اتفاق
أفضل .بيد أن تلك اآلمال تعرضت النتكاسة بعد أقل من السالم املوقع عليه يف آب/أغسطس  2015كمرجعية جامعة
ثالث سنوات من ميالد الدولة .وغرقت البالد يف دوامة من جلهود التسوية السياسية ،حيث ينص االتفاق على مجيع
أعمال العنف املسلح ،وذلك على خلفية انقسامات سياسية العناصر األساسية الالزمة للتوصل إىل تسوية سياسية وعملية
حادة عمقتها أزمة اقتصادية طاحنة .وأدت تلك االنقسامات انتقال سلمي ومنظم للسلطة.
السياسية ببعض أطراف الزناع إىل التمترس خلف انتماءاهتا
ثانيا ،متثل الدعوة إىل احلوار الوطين الشامل اليت أطلقها
العرقية واإلثنية الضيقة بدون أدىن اعتبار للتطلعات اليت عرب
الرئيس البشري فرصة ساحنة جيب استغالهلا إلتاحة منصة بديلة
عنها اجلنوبيون يف متوز/يوليه .2011
جلميع األطراف للتخلي عن العنف ومعاجلة االنقسامات يف
وعلى مدار ست سنوات ،هي عمر الدولة يف جنوب إطار سياسي .ومن مث هناك ضرورة عاجلة إلجناح احلوار
السودان ،تكاتفت جذور ومسببات الزناع بدون إدراك عميق بدون هتميش ألية فئة سياسية أو إثنية .وتقع على املجتمع
من املجتمع الدويل حلجم التحديات اليت تواجهها الدولة الدويل املسؤولية عن حشد الدعم السياسي والفين إلطالق
الوليدة ،وكأن مسؤولية املجتمع الدويل قد انتهت بإعالن ذلك احلوار بدون إخالل بامللكية الوطنية الكاملة لتلك العملية.
االستقالل بدون النظر يف جذور الزناع الكامنة .وعلى العكس،
ويف هذا اإلطار ،تؤكد مصر استعدادها الستثمار عالقاهتا
قد أثبتت تطورات األحداث الحقا يف جنوب السودان أن
التارخيية باملنطقة وكافة األطراف اإلقليمية للقيام بدورها يف
عملية املصاحبة الدولية للدول اليت متر مبراحل حتول سياسي
دعم ومساندة شعب جنوب السودان واملشاركة يف تيسري
تتجاوز يف أمهيتها مراحل ما قبل االستقالل.
احلوار والتوصل إىل خمرجات تضع البالد على طريق االستقرار
إننا نعي متاما التداعيات اخلطرية الستمرار تلك األزمة والسالم.
على أمن واستقرار منطقة شرق أفريقيا ككل ،وكذلك كلفتها
ثالثا ،هناك ضرورة عاجلة والتزام قانوين وأخالقي
اإلنسانية واالقتصادية الباهظة ،اليت ميكن أن متتد تداعياهتا
وإنساين على أطراف الزناع بإهناء كافة أشكال العنف
إىل دول اجلواز املباشر اليت تتحمل العبء اإلنساين األكرب
وااللتزام بالقانون الدويل واملبادئ الدولية ذات الصلة ،وحتمل
إذا مل يتم احتواؤها بشكل عادل وشامل ومستدام .والسؤال
مسؤولياهتا جتاه املدنيني ،والعمل على تيسري وصول بعثة األمم
األهم هو كيفية التعامل مع الوضع الراهن وتفادي أخطاء
املتحدة يف جنوب السودان إىل املناطق املتضررة بشكل سريع
املاضي والقصور الذي شاب تعامل املجتمع الدويل مع جنوب
وآمن وبدون عوائق تنفيذا لوالية البعثة اليت أقرها هذا املجلس.
السودان منذ االستقالل ،ومن مث وضع حد ملعاناة الزنوح
إن استمرار املمارسات املعطلة للجهود اإلنسانية لن
واملجاعة والعنف اجلنسي وغريها .ويف هذا السياق ،تستند
رؤيتنا إىل مقاربة شاملة تتضمن عددا من املبادئ واإلجراءات يؤدي سوى إىل مزيد من املعاناة وارتفاع التكلفة البشرية
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ولقد اختربت مصر عن قرب التداعيات الفادحة الهنيار
للزناع .وسيؤدي إىل تقويض اجلهود اإلقليمية والدولية اجلارية
الدول يف جوارها اإلقليمي ،ومن مث تدرك أن الفراغ الذي
للتوصل إىل تسوية سياسية لألزمة وإهناء معاناة املدنيني.
لقد قامت مصر من جانبها بتكثيف التواصل الثنائي مع خيلفه ذلك االهنيار لن متأله سوى الفوضى واملجاعات
حكومة جنوب السودان واستقبلت الرئيس البشري يف القاهرة والصراع املسلح الذي يصعب السيطرة عليه.
يف اخلتام ،جتدد مصر التزامها ببذل مجيع اجلهود من
لدعم سبل احلل السياسي .كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح
السيسي على مدار األسابيع املاضية جبهود متواصلة من خالل أجل التوصل إىل تسوية شاملة من خالل عضويتنا احلالية
زيارة كلتا أوغندا وكينيا والتواصل مع األطراف اإلقليمية يف جملس األمن ،وجملس السلم واألمن األفريقي أخذا يف
الفاعلة لتعزيز جهود إهناء الزناع ودعم االستقرار يف املنطقة .االعتبار ما تتمتع به مصر من عالقات جيدة وتارخيية مع مجيع
وقد ملست مصر من أشقائها يف املنطقة تفهما وحكمة للتعامل األطراف يف جنوب السودان.
مع الزناع حىت اآلن ملنع تدهوره .ويف ذات اإلطار ،نشدد على
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة لوزيرة
أمهية التنسيق بني اجلهود اإلقليمية والدولية اليت تقوم هبا اهليئة خارجية السويد.
احلكومة الدولية املعنية بالتنمية وجملس السلم واألمن األفريقي
السيدة فالستروم (السويد) (تكلمت باإلنكليزية):
وجملس األمن يف سبيل إحياء املسار السياسي من خالل احلوار
إمسحوا يل أوال أن أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية بعد
كبديل عن العنف.
ظهر اليوم .وحنن نقدر املنظور اإلقليمي الذي قدمه الرئيس
وجيب أن ندرك متاما أن أية جهود سياسية لن جتدي إذا موغاي .وأود أيضا أن أشكر بإخالص السيدة بييت ساندي
مل تتضمن منذ البداية حزمة من اإلجراءات اليت تعاجل جذور على شهادهتا هنا اليوم .ومن املهم عرض تلك الروايات
األزمة ،وعلى رأسها تعزيز قدرات الدولة ومؤسساهتا وهياكلها مباشرة على جملس األمن.
التنظيمية وإصالحها بالتنسيق مع احلكومة ،باإلضافة إىل
كنت هنا قبل أقل من ست سنوات ،وأتذكر بوضوح
حتقيق املصاحلة الشاملة من خالل تفعيل جلنة احلقيقة واملصاحلة
االحتفاالت والرقص والقفز فرحا ،عندما حصل جنوب
وتضميد اجلراح ،املنصوص عليها يف الفصل اخلامس من اتفاق
السودان على استقالله وانضمامه إىل األمم املتحدة .ومنذ
السالم .وهي اجلهود اليت تصب يف حتقيق اهلدف األهم املتمثل
ذلك احلني ،حتطمت آمال وأحالم شعب جنوب السودان
يف تعزيز مفهوم املواطنة ،وجتاوز االنتماءات القبلية الضيقة اليت
يف حتقيق السالم واالزدهار .فالصراع احلايل هو يف الغالب
يستغلها البعض داخليا وخارجيا لزعزعة االستقرار وتعميق
كارثة من صنع اإلنسان كان ميكن جتنبها .وقد تسبب يف
اخلالفات.
الكثري من املعاناة ،وأدى إىل وقوع انتهاكات ال حصر هلا
إنه من اهلام للغاية جتنب اهنيار مكونات الدولة يف جنوب حلقوق اإلنسان ،وأثار أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة .وجيب
السودان ،وأمهية احلفاظ عليها وتعزيزها مستقبال ،وبالتايل ،أن يتوقف!
فاملقاربات العقابية غري احلكيمة مل تثبت جدواها وقد تؤدي
وأود أن أسلط الضوء على ثالثة جوانب أعتقد أنه ينبغي
إىل املزيد من التدهور.
أن تكون حمور اهتمامنا وحنن نعمل على إهناء ذلك الصراع
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املروع .أوال وقبل كل شيء ،جيب أن يتوقف القتال وجيب
محاية السكان املدنيني .وحنن نعلم أن املسؤولية الرئيسية عن
ذلك تقع على عاتق احلكومة وأطراف الزناع .وجيب علينا،
حنن املجتمع الدويل ،من خالل األمم املتحدة واالحتاد األفريقي
واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ،العمل معا بشكل
وثيق واملساعدة على التوصل إىل حل سياسي للزناع .ويف
هذا الصدد ،أرحب بقيادة األمني العام ،والرئيس كوناري،
والرئيس موغاي .ويشكل االجتماع التشاوري املشترك بني
االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واألمم
املتحدة على هامش مؤمتر قمة االحتاد األفريقي مثاال على نوع
التنسيق الالزم ملمارسة ضغط حقيقي على أطراف الزناع .إن
األزمة يف جنوب السودان هي أيضا جزء من جمموعة معقدة
من التحديات اليت تواجه منطقة القرن األفريقي .وأود مرة
أخرى أن أؤكد ضرورة اتباع هنج إقليمي كلي ،كما مسعنا
أيضا من املتكلمني السابقني.

23/03/2017

السودان .وقد سعينا إىل تعزيز قدرته على متثيل املرأة السودانية
العادية ،وتقدمي أفكار جديدة للنهوض بعملية السالم .إن
أصوات أعضاء التجمع تستحق االستماع إليها على الصعيد
الدويل ،مبا يف ذلك من جانب املجلس.
ثالثا ،إن احلالة الصعبة للغاية للنساء والفتيات يف جنوب
السودان حباجة إىل معاجلة ،وجيب أن تتحسن بشكل كبري
ودون املزيد من التأخري .إن العدد املثري للجزع من حاالت
العنف اجلنسي واجلنساين مروع للغاية ،ولسوء احلظ ،يذكرين
أيضا بواجبايت يف ذلك الوقت ،كممثلة خاصة لألمني العام
معنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الزناع .وجيب تقدمي مرتكيب
هذه األفعال إىل العدالة ،ويتعني أن يتلقى ضحاياها ،الرعاية
والتعويض .ويف هذا الصدد ،ميكن أن تشكل املحكمة املختلطة
جلنوب السودان ،املتوخاة يف اتفاق السالم ،أداة مهمة ملكافحة
اإلفالت من العقاب.

وعالوة على ذلك ،فإن املستوى غري املسبوق لتجنيد
ثانيا ،جيب أن يظل اتفاق حل الزناع يف مجهورية جنوب األطفال واستخدامهم من جانب أطراف الزناع أمر غري
السودان ،الذي أبرم يف شهر آب/أغسطس  ،2015يشكل مقبول وجيب التصدي له دون إبطاء.
حجر الزاوية يف جهودنا .فالتباعد املتزايد بني أطراف الزناع،
أود أن أشيد ببعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان
والتقارير اليت تشري إىل تزايد التوترات بني خمتلف اجلماعات
وفريق األمم املتحدة القطري على جهودمها القيمة حلماية
اإلثنية ،تؤكد احلاجة إىل استكمال مواصلة تنفيذ االتفاق ،من
املدنيني ،مبا يف ذلك اخلطوات املتخذة لزيادة سالمة النساء
خالل إطالق عملية سياسية شاملة.
والفتيات .ومن غري املقبول عرقلة وفاء بعثة األمم املتحدة يف
وميكن أن يتيح اقتراح إجراء حوار وطين سبيال للمضي جنوب السودان بواليتها ،وتأخري نشر قوة احلماية اإلقليمية.
قدما .غري أنه ال ميكن ضمان شرعية وفعالية هذا احلوار إال إذا
وعلينا أن نعمل معا وبعزم على ضمان أال تضيع آمال
جرى ضم ممثلني عن مجيع أطراف الزناع وأصحاب املصلحة
وأحالم جيل كامل .إن احلاجة امللحة إلهناء الصراع يف جنوب
اآلخرين يف جمتمع جنوب السودان .وببساطة ،تكتسي
السودان ال ميكن املبالغة يف التأكيد عليها ،بل جيب أن تظل
الشمولية احلقيقية أمهية قصوى .ويتعني على وجه اخلصوص،
على رأس جدول األعمال الدويل.
ضمان أن يكون للمرأة رأي متساو يف احلوار.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لوزيرة
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية ،عملت السويد مع
خارجية دولة إثيوبيا.
هيئة األمم املتحدة للمرأة مع التجمع الربملاين النسائي جلنوب
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السيدة زميني (إثيوبيا) (تكلمت باإلنكليزية) :نود مرة جراء التقارير اليت تفيد باستمرار القتال بني احلكومة وقوات
أخرى أن نشكر رئاسة اململكة املتحدة على عقد هذه اجللسة املعارضة يف أجزاء عديدة من البلد وعواقبه املدمرة على
اإلعالمية بشأن احلالة يف جنوب السودان .ونعرب عن تقديرنا السكان املدنيني.
لألمني العام أنطونيو غوترييش على إحاطته اإلعالمية ،وعلى
ودون حوار سياسي حقيقي وشامل ،ال ميكن وضع حد
مجيع اجلهود اليت بذهلا منذ توليه منصبه من أجل معاجلة احلالة للعنف وستزداد احلالة سوءا ال حمالة .وال توجد قضية نبيلة
األمنية واإلنسانية يف جنوب السودان باعتبارها إحدى أولوياته بالقدر الذي تعوق به وحدتنا يف مساعدة جنوب السودان
العليا .ويسرنا أيضا أن نرى الرئيس موغاي ،وحنن ممتنون له على حتقيق املصاحلة الوطنية واألمن والسالم.
للغاية على التزامه الثابت وتفانيه يف االضطالع مبسؤولياته
ويبقى اتفاق حل الزناع يف مجهورية جنوب السودان لعام
الثقيلة والصعبة كرئيس للجنة املشتركة للرصد والتقييم .وحنن،
 2015إطارا هاما إلهناء الزناع يف جنوب السودان وحتقيق
يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واملنطقة ،مدينون له
السالم املستدام يف البلد .وعدم إحراز تقدم ملموس يف تنفيذه
للغاية .ونود أيضا أن نشكر السيدة ساندي على إحاطتها
يشكل مصدر قلق بالغ ،وتبني اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها
اإلعالمية املفصلة.
السيد موغاي اليوم جبالء أن هناك ما يدعو إىل املزيد من
وعلى الرغم من أن األسباب قد ال تكون هي نفسها القلق .فهي تشدد على أمهية تنشيط عملية السالم هبدف
متاما يف مجيع احلاالت ،كما هو احلال يف الصومال ،هناك ضمان التنفيذ الكامل التفاق السالم واستعادة السالم واألمن
أيضا كارثة إنسانية تلوح يف األفق يف جنوب السودان حيث من خالل زيادة الشمول والتسامح واملصاحلة .وميكن ملبادرة
يواجه املاليني خطر انعدام األمن الغذائي .ومما يزيد من تفاقم احلوار الوطين اليت أعلنها الرئيس سلفاكري أن تيسر حتقيق
احلالة ارتفاع مستويات انعدام األمن يف البلد جراء استمرار ذلك اهلدف ،ويف منطقة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية،
القتال والعنف بني الطوائف ،إىل جانب اجلفاف وتفاقم األزمة أعدنا تأكيد إمجاعنا على تأييد هذه املبادرة يف الوقت الذي
االقتصادية .وقد أعلن بالفعل عن املجاعة يف بعض الواليات ،ندعو فيه احلكومة إىل ضمان تنفيذها بطريقة شاملة للجميع.
وأصبح إنقاذ حياة الناس من خالل املساعدات اإلنسانية وبطبيعة احلال ،لكي حيدث ذلك ،ينبغي هتيئة الظروف الالزمة
الدولية العاجلة ،مسألة ذات أولوية قصوى .ويف هذا الصدد ،له ،وهو ما يستلزم أن توقف أطراف الزناع مجيع األعمال
فإن وصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق أمر حاسم العدائية.
بالفعل إلنقاذ املاليني يف جنوب السودان الذين حيتاجون إىل
ويتحتم استمرار االلتزام اجلماعي للهيئة احلكومية الدولية
مساعدة عاجلة إلنقاذ األرواح .ونرحب بالتزام الرئيس سالفا
املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة بالسعي إىل
كري باستعادة بعثة األمم املتحدة واألطراف اإلنسانية الفاعلة
حتقيق السالم واألمن واالستقرار بصورة دائمة يف جنوب
حرية احلركة.
السودان ،وذلك على النحو الوارد يف البيان الصحفي املشترك
لقد عاىن شعب جنوب السودان لفترة طويلة للغاية ،املؤرخ  29كانون الثاين/يناير .وقد بدأ الرئيس السابق ألفا
وال ميكن ختفيف حالته إال بوقف مجيع األعمال العدائية عمر كوناري بالفعل ،وفقا للتفاهم الذي مت التوصل إليه بني
وأعمال العنف يف البلد .وهذا هو سبب استمرار قلقنا البالغ املنظمات الثالث ،جهوده الدبلوماسية املكوكية بزيارة جنوب
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السودان .كما أجرى مشاورات مع رئيس وزراء بلدي بصفته
رئيس اهليئة .وعلى الرغم من أننا لن نستطيع أن نسمع منه
اليوم بشأن نتائج املشاورات والتقدم املحرز حىت اآلن ،فإننا
ما زلنا نأمل أن تساعد جهوده ،بالتشاور الوثيق مع اهليئة
احلكومية الدولية واألمم املتحدة ،على ضمان إشراك اجلميع
يف احلوار الوطين وتنفيذ اتفاق السالم .ونعتقد أن من املهم أن
يدعم جملس األمن هذه اجلهود ويرسل رسالة قوية وموحدة
إىل مجيع األطراف يف جنوب السودان لالخنراط جبدية وبشكل
بناء .وأود أن أؤكد جمددا ،مرة أخرى ،قناعتنا الراسخة بأنه
إذا كانت هناك وحدة يف املجلس ،فلن يكون من الصعب
للغاية وال من املستحيل إحراز تقدم يف حتقيق السالم يف جنوب
السودان  -ذلك السالم الذي يتجذر يف إمساك البلد بزمام
األمور ويكفل سالمة وأمن وكرامة شعب جنوب السودان
بكل تنوعه.

23/03/2017

وأخريا ،بغض النظر عما ميكننا حنن يف املنطقة وبقية
املجتمع الدويل فعله للمساعدة ،فإن األمر يف هناية املطاف
يعود إىل شعب جنوب السودان نفسه للتصدي للصعوبات
اهلائلة اليت تواجهه اليوم ،مبا يف ذلك التحديات املتشابكة
للسالم واإلغاثة واستيعاب اجلميع ،اليت أشار إليها الرئيس
موغاي ببالغة ،واليت خلفت آثارا خطرية على البقاء الدائم
لدولته اجلديدة .ولذلك ،فإننا نأمل أن ترتقي مجيع األطراف
السودانية اجلنوبية إىل مستوى التحدي وأن تعمل على استعادة
السالم من خالل حوار ومصاحلة حقيقيني.

السيد أمندوال (إيطاليا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيدي ،شكرا خاصا على عقد هذه اجللسة والتركيز على
احلاجة إىل العمل .وأشكر األمني العام على إطالعنا على آخر
املستجدات بشأن احلالة يف جنوب السودان ،وأعيد تأكيد
تقدير إيطاليا ودعمها خلطة عمله ،إذ أهنا متثل خطوة أوىل
ويظل نشر قوة محاية إقليمية أمرا بالغ األمهية ،وحنن حنو إجياد خمرج من األزمة احلالية .كما أشكر الرئيس موغاي
نالحظ أن تقدما ،وإن كان بطيئا ،قد أحرز يف ذلك الصدد .والسيدة سنداي على مالحظاهتما الثاقبة.
وكما ذكر األمني العام حبق يف تقريره ( ،)S/2017/224فإن
وفيما يتعلق باحلاجة إىل اختاذ إجراء ،كما مسعنا اليوم،
تعاون حكومة جنوب السودان ،فضال عن دعم الشركاء فإن احلالة األمنية يف جنوب السودان ما زالت تتدهور.
اإلقليميني والدوليني ،ال يزال يف غاية األمهية لتيسري نشر القوة .واملشهد السياسي يتجزأ بشكل متزايد على أسس عرقية.
ويبدو بديهيا اآلن ،أكثر من أي وقت مضى ،أن هناك حاجة وجيري متزيق أوصال األمة بفعل االنتهاكات الواسعة النطاق
إىل قوة محاية إقليمية ،وكذلك إىل تعاون احلكومة الكامل حلقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب والعنف اجلنساين وجتنيد
يف تسهيل انتشارها .وقد أكد جملس وزراء اهليئة احلكومية األطفال للقتال ووصول األزمة اإلنسانية إىل نقطة حامسة.
الدولية املعنية بالتنمية جمددا دعمه هلذا األمر يف اجتماعه يف وقد أُعلنت حالة املجاعة بالفعل يف بعض أحناء البلد .ويتعرض
األسبوع املاضي ودعا إىل نشر قوة احلماية اإلقليمية بسرعة .موظفو بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان والعاملون يف
وتغتنم إثيوبيا الفرصة مرة أخرى ،بوصفها بلدا مسامها املجال اإلنساين  -مبن فيهم املتطوعون الدينيون  -ومرافقهم
بقوات ،لتأكيد التزامنا الثابت بنشر قواتنا كجزء من قوة للهجوم والنهب وجتري عرقلة جهودهم الرامية إىل تقدمي
احلماية اإلقليمية ،والتحضريات جارية لنشر سرية متقدمة اإلغاثة إىل السكان .وكما قلتم ،السيد الرئيس ،فإن الوقت
للقوة يف املستقبل القريب.
ينفد .ومن الواضح أن جملس األمن حباجة إىل اتباع استراتيجية
ملتابعة ما اتفقنا عليه يف البيان الرئاسي اليوم .S/PRST/2017/4
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إننا أصدقاء جلنوب السودان .ففي عام  ،2011دعمنا
مجيعنا استقالل جنوب السودان .ورحبنا بإعالن الرئيس كري
عن إجراء احلوار الوطين ،ولكن لكي تكون للحوار مصداقية
وفعالية ،فإن األمر يتطلب شرطني مسبقني وهدفا مشتركا
وواضحا .أوال ،هناك مسألة وقف إطالق النار .وحنن نعتقد،
إىل جانب األمني العام وأعضاء املجلس اآلخرين ،أن احلل
الوحيد املمكن للزناع هو حل سياسي .ولتحقيق ذلك ،فإن
على األطراف وقف القتال .ولذلك ،فإن الشركاء اإلقليميني
جلنوب السودان هم اجلهات الفاعلة ذات القدر األكرب من
النفوذ املحتمل .وميكن كذلك للجهود الدبلوماسية املكوكية
اليت يبذهلا املمثل اخلاص لالحتاد األفريقي ومشاركة األمم
املتحدة يف البلد وجملس األمن نفسه أن تسهم إسهاما كبريا.
وحنن نعمل يف املجلس إلبقاء تركيزنا على اختاذ خطوة ملموسة
أوىل ،وهو أمر أساسي للمضي قدما بالعملية .ولذلك ،فإننا
نؤيد مطالبة الرئيس كوناري حلكومة جنوب السودان بإعالن
وقف إطالق النار من جانب واحد.

S/PV.7906

ثالثا ،هناك مسألة تنفيذ اتفاق حل الزناع يف مجهورية
جنوب السودان ،الذي وقع عليه طرفا الزناع يف عام .2015
فلم تُنفذ سوى القليل من عناصره  -وتتبادر إىل الذهن
املحكمة املختلطة املقترحة وعملية املصاحلة  -وينبغي استئناف
تنفيذ بعض العناصر األخرى .وسيتوفق جناح احلوار الوطين
على حتقيق تلك األهداف.
وتواصل إيطاليا تقدمي الدعم اإلنساين للمتضررين من
املجاعة واحلالة املأساوية يف جنوب السودان .فقد أعلنا للتو
عن مسامهة جديدة استجابة لنداء األمني العام ،غري أن األزمة
اإلنسانية يف البلد يف معظمها من صنع اإلنسان .وقد حان
وقت العمل .فلنعمل جبدية وبتعاون وبصورة مشتركة يف
املجلس ،وكذلك على الصعيدين اإلقليمي والدويل ،إلعادة
السالم إىل جنوب السودان.

السيد علي (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشاطر املتكلمني السابقني توجيه الشكر إىل األمني العام
غوترييش ،والرئيس موغاي ،رئيس اللجنة املشتركة للرصد
ثانيا ،هناك مسألة استيعاب اجلميع .إن مشاركتنا ترمي والتقييم ،وممثلة املجتمع املدين السيدة صنداي على إحاطاهتم
إىل تشجيع إجراء حوار وطين شامل حقا ،مفتوح أمام مجيع اإلعالمية.
أصحاب املصلحة السياسية على الصعيد الوطين ،وكذلك أمام
وتشيد كازاخستان أيّما إشادة باألمني العام وتؤيده يف
ممثلي املجتمع املدين والزعماء الدينيني .فاحلوار ميكن أن يكون
إجياد حل سلمي للزناع يف جنوب السودان الذي ليس له من
هو األداة الالزمة إلهناء الزناع واملساعدة على مواجهة األثر
خيار عسكري .وجيب علينا تعزيز قدرات حكومة الوحدة
العميق لألزمة اإلنسانية الراهنة .وميكننا مضاعفة مشاركتنا
الوطنية االنتقالية لتمكينها من التصدي للتحديات السياسية
السياسية مع االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية
واالقتصادية واإلنسانية اليت تواجهها ،مبا يف ذلك التنفيذ الكامل
بالتنمية بغية إرساء األسس لتحقيق ذلك اهلدف .ولكن جيب
التفاق حل الزناع يف مجهورية جنوب السودان .ونشدد على
أن حنقق الضمانات األمنية أوال .إن التقدم املحرز حاليا يف
أمهية عمل اللجنة املشتركة للرصد والتقييم يف رصد ومراقبة
نشر قوة احلماية اإلقليمية ال يزال حمدودا .وندعو األطراف
تنفيذ االتفاق ،فضال عن مهام احلكومة .ولكي يكون عمل
يف جنوب السودان إىل التعاون البناء مع األمم املتحدة بغية
اللجنة املشتركة أكثر فعالية ،ينبغي جلميع األطراف يف جنوب
حتسني املعايري األمنية يف جوبا ،واالمتناع عن عرقلة وصول
السودان تنفيذ التزاماهتا بالكامل ،إىل جانب التعاون التام مع
املساعدات اإلنسانية.
رئيس اللجنة.
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بلغ كالمها مستويات مثرية للقلق .وال مناص من التنسيق
الوثيق بني البعثة واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال
والزناع املسلح واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف
اجلنسي يف حاالت الزناع إن أردنا التصدي لتلك املسائل
وإهناء اإلفالت من العقاب.

وتؤيد كازاخستان إجراء حوار وطين شامل يرمي إىل
حتقيق نتائج ملموسة وتتاح فيه مشاركة مجيع القادة يف
الزناع .ونتفق مع رأي املمثل السامي لالحتاد األفريقي يف
جنوب السودان ،السيد كوناري ،القائل بأنه جيب أن تتوىل
قيادة احلوار شخصيات مستقلة حتظى بدعم مجاهريي واسع.
ونرحب يف ذلك الصدد ،بوعد الرئيس سلفا كري بضمان
وجيب تنفيذ توصيات جلنة التحقيق التابعة لالحتاد
سالمة وحرية مجيع املشاركني .وجيب علينا طرق مجيع السبل األفريقي فيما يتعلق بإنشاء آليات العدالة االنتقالية ،مبا يف ذلك
املمكنة لدعم جهود الدبلوماسية املكوكية اليت يبذهلا املمثل إنشاء حمكمة خمتلطة على وجه السرعة باملساعدة التقنية من
السامي لالحتاد األفريقي يف تعزيز احلوار وكفالة تنفيذ االتفاق .جانب األمانة العامة لألمم املتحدة.
وسوف تزداد فرص حتقيق هدف إهناء الزناع بالوسائل
ومتت عرقلة والية البعثة لعدة أشهر حىت اآلن بسبب
السياسية وجهود الوساطة عن طريق التعاون الوثيق بني االحتاد فرض شروط جديدة للهجرة متس أفراد البعثة ،وجيب معاجلة
األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ومنظمة األمم ذلك اإلجراء .وباملثل ،فإن من الضروري نشر قوة احلماية
املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة .وبالتايل ،حنث املجتمع اإلقليمية على وجه السرعة بغرض تعزيز األمن الشامل يف
الدويل على دعم احلكومة االنتقالية يف تعزيز تلك العملية البلد .وبوسع قوة محاية إقليمية تابعة للبعثة وتؤدي مهامها
السياسية اهلامة .ونتفق على أنه ينبغي أن تضطلع اهليئة احلكومية كاملة أن تسهم إسهاما كبريا يف حتسني احلالة األمنية.
الدولية بدور قيادي يف حل الزناع يف جنوب السودان لطاملا وكازاخستان على استعداد لالنضمام إىل اإلجراءات املتعددة
ظلت دائما يف طليعة اجلهات اليت تتصدى حلل املشاكل يف األطراف لدفع جنوب السودان على طريق السالم واألمن،
املنطقة .ونتطلع إىل االجتماع االستشاري املشترك بني جملس ومها شرطان أساسيان لتحقيق االستقرار اإلقليمي.
السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي وجملس األمن ،الذي
السيدة سيسون (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
سيُنظر فيه يف املسائل املتعلقة جبنوب السودان.
باإلنكليزية) :أشكر الرئيس موغاي والسيدة صنداي على
وتقتضي املعاناة اإلنسانية النامجة عن املجاعة اخلطرية إحاطتيهما اإلعالميتني.
يف بعض مناطق جنوب السودان اهتماما عاجال من جانب
ونعرب عن شعورنا بالغضب إزاء األحداث اجلارية يف
املجتمع الدويل .وميكن ختفيف آثار املجاعة إىل حد كبري إذا
جنوب السودان ،وخاصة انتشار العنف والفظائع املستمرة
ما تعاونت حكومة جنوب السودان بشكل إجيايب مع األمم
وعرقلة إيصال املساعدات اإلنسانية .وعوضا عن االلتزام
املتحدة واجلهات الفاعلة اإلنسانية من خالل تيسري الوصول
بوقف إطالق النار الذي دعا إليه اتفاق السالم املربم يف عام
إىل املناطق املتأثرة بالزناع وإطالق حرية تنقّل بعثة األمم
 2015وأيده جملس األمن ،اختار قادة جنوب السودان ،سواء
املتحدة يف جنوب السودان.
كانوا يف احلكومة أم يف احلركات املعارضة ،شن هجمات
ونشعر بالقلق أيضا إزاء جتنيد واستخدام األطفال يف عسكرية جديدة وتدبري هجمات امليليشيات ،واضعني بذلك
انتهاك للقانون الدويل وإزاء العنف اجلنسي واجلنساين اللذين مصاحلهم الشخصخية فوق مصاحل شعبهم.
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تذرع بعض الزمالء هنا يف
ويف كانون األول/ديسمربّ ،
جملس األمن بأنه ستكون للضغط نتائج عكسية ألنه سيعرقل
العملية السياسية املستأنفة ،غري أنه مل حيرز أي تقدم منذ كانون
األول/ديسمرب .وبدال من ذلك ،تدهورت احلالة اآلن وباتت
أكثر خطورة .وهناك قتال مستمر ومتأجج .ففي األسابيع
الثالثة املاضية وحدها ُش ِّرد  40 000من مواطين جنوب
السودان إىل أوغندا ليبلغ عدد املشردين حنو 500 000
شخص منذ متوز/يوليه املاضي .وأُعلن عما يقرب من  5مليون
شخص يواجهون املجاعة واجلوع الشديد يف حمافظتني مع
احتمال كبري بانتشار تلك احلالة .وليس املجاعة هذه بسبب
اجلفاف ،وإمنا سببها اهتمام القادة بالسلطة السياسية واملكاسب
الشخصية أكثر من اهتمامهم بوقف العنف والسماح بإيصال
املساعدات اإلنسانية.
وقد ترقى العوائق اليت ال تكف احلكومة عن وضعها بال
ضمري إنساين أمام أولئك الساعني إىل الوصول ملساعدة السكان
املنكوبني باملجاعة إىل أساليب التجويع املتعمد .وهناك تقارير
تتحدث عن استهداف املدنيني على أساس عرقي ،وعن تفشي
العنف اجلنسي وجتنيد األطفال بصورة غري قانونية على نطاق
واسع ،عالوة على تدمري املنازل وهنب املمتلكات .وليست
هذه هي املرة األوىل يف هذا الزناع الذي بلغ عمره اآلن ثالث
سنوات الذي تستخدم فيه القوات احلكومية محالت األرض
املحروقة .فمنذ أيلول/سبتمرب  2016وحده مت تدمري حوايل
 17 000مبىن يف منطقة واحدة فحسب من والية وسط
االستوائية سابقا.
ولدينا أهداف واضحة يف مقابل ذلك :جيب على
الطرفني وقف األعمال العدائية واالخنراط يف حوار جمد
وشامل ،باإلضافة إىل الوفاء بوعودهم املتكررة بشأن السماح
بوصول املنظمات اإلنسانية دون عوائق .وجيب أن تكون أي
عملية سياسية شاملة جلميع أصوات مواطين جنوب السودان
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حقا لكي تكون مستدامة وذات مصداقية .وجيب أن يكمل
احلوار اتفاق السالم الذي تشمل عناصره األساسية :الوقف
الدائم إلطالق النار ،وتقاسم السلطة ،وإجراء اإلصالحات
اهلامة  -وهي مجيعا مبثابة خريطة طريق السالم الدائم.
ونرحب باستمرار التزام األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية
بتحقيق السالم واالستقرار يف جنوب السودان .ونتطلع إىل أن
تسفر الدبلوماسية املكوكية اليت يبذهلا املمثل السامي لالحتاد
األفريقي يف جنوب السودان ،الرئيس كوناري ،واملشاركة
الكاملة من جانب اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية عن
النتائج املرجوة يف الشهر املقبل .ولذلك السبب ،تواصل
القوات احلكومية وقوات املعارضة معا منع بعثة األمم املتحدة
يف جنوب السودان بوصفها بعثة حفظ السالم اليت أذن هبا
املجلس من االضطالع بواليتها بشكل كامل .وعالوة على
ذلك ،تواجه قوة احلماية اإلقليمية اليت أذن هبا جملس األمن
تأخريات غري مقبولة يف نشر أفرادها .وينبغي للمجلس أن
يأخذ على حممل اجلد هذه العرقلة املتعمدة لواليته املنصوص
عليها مبوجب الفصل السابع.
وجيب على املجتمع الدويل استخدام مجيع األدوات املتاحة
له للتصدي لألزمة يف جنوب السودان ووضع حد للعراقيل
الكثرية اليت تعوق عمل البعثة .وما برحنا نتلقى التحذير تلو
اآلخر من احتمال ارتكاب الفظائع اجلماعية .غري أننا لسنا
حباجة إىل هذه التحذيرات لكي ندرك أن مستوى العنف
احلادث اآلن والفظائع املستمرة يف جنوب السودان قد جتاوزت
احلد .ومثلما ذكر آنفا ،فإن حظر األسلحة أداة بوسع املجلس
استخدامها هبدف التصدي للعنف الدائر يف جنوب السودان.
وباملثل ،سيمكننا قرار تطبيق اجلزاءات )2015( 2206
الذي اختذناه باإلمجاع من حتديد األفراد الذين هتدد تصرفاهتم
وسياساهتم السالم يف جنوب السودان ،مبن فيهم أولئك الذين
يعرقلون أنشطة حفظ السالم أو البعثات اإلنسانية الدولية،
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وأولئك الذين تؤدي تصرفاهتم وسياساهتم إىل توسيع نطاق املعارضة .وجيب عليهما أن حيترما اتفاقات وقف إطالق النار
الزناع ،وكذلك األفراد الضالعني يف استهداف املدنيني ،مبن املتعددة اليت توصال إليها واليت ينتهكاهنا باستمرار .إن ظهور
امليليشيات وتوسيع مناطق القتال جيعل تلك اخلطوة األوىل
فيهم النساء والفتيات.
وأخريا ،أود التطرق سريعا للمساءلة .إن هناك ضرورة أكثر أمهية.
وجيب أن يقترن وقف األعمال العدائية بوضع حد فوري
ملحة إلحراز التقدم حنو إنشاء حمكمة خمتلطة جلنوب السودان،
وحنث االحتاد األفريقي وجنوب السودان على التعجيل بإحراز للعراقيل اليت حلقت ببعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان
التقدم صوب إنشاء تلك اآللية اهلامة يف األشهر املقبلة .وجيب واجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية .إن
اهلجمات العنف والتحرش والنهب اليت يقع ضحيتها أصحاب
السعي إىل حتقيق السالم والعدالة معا يف آن واحد.
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أبدأ اخلوذ الزرق واجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية
بالترحيب حبضور وزير الدولة للشؤون اخلارجية وشؤون تتعارض مع القانون الدويل اإلنساين .وحنيي شجاعة وتفاين
الكمنولث فياململكة املتحدة يف جلسة اليوم ،وكذلك باملبادرة أولئك الرجال والنساء يف جهودهم الدؤوبة ملساعدة الفئات
اليت اختذهتا الرئاسة الربيطانية يف تنظيم هذه اجللسة بشأن األكثر ضعفًا .وجيب أن يكون املجلس على استعداد لفرض
جنوب السودان .وأود أيضًا أن أشكر املتكلمني على إحاطاهتم جزاءات على مجيع الضالعني يف هذه اهلجمات ضدهم .كما
اإلعالمية .وعلى وجه اخلصوص ،أود أن أثين بقوة على األمني أننا نأسف بشدة ألن جهود احلماية واملساعدة لبعثة األمم
العام اللتزامه الشخصي جتاه جنوب السودان .وتؤيد فرنسا املتحدة والعاملني يف املجال اإلنساين على حد سواء قد ختضع
ال للقيود على الوصول واحلواجز البريوقراطية .جيب على حكومة
متام التأييد األولويات اليت حددها للتو وتدعمه دعمًا كام ً
يف جهوده الرامية إىل تعزيز عودة السالم واالستقرار يف ذلك جنوب السودان أن تبذل كل جهد ممكن لوضع حد هلذه
تيسر عمل هؤالء الناس .والتقدم على هاتني
العقبات ،وأن ّ
البلد الذي أثخنته اجلراح.
اجلبهتني  -إهناء العنف وتيسري وصول املساعدات اإلنسانية -
بعد ثالث سنوات من الزناع ،ال تزال احلالة يف جنوب
سيجعل من املمكن هتيئة بيئة مواتية للحوار السياسي السلمي.
السودان تشكل مصدر قلق شديد .وأضيفت املجاعة اآلن
وتتعلق نقطيت الثانية بتنفيذ تسوية سياسية ،وهي احلل
حتملها
إىل العنف والفظائع وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ّ
شعب جنوب السودان لفترة أطول مما ينبغي ،وهي إىل حد الوحيد طويل األمد للتحديات اليت يواجهها البلد .ونعرف
كبري نتيجة لتلك املشاكل األخرى .وال ميكننا ،بل ال ينبغي شروط احلل السياسي يف هذا الصدد ،ألهنا ترد يف اتفاق حل
نظل خاملني يف مواجهة هذه احلالة .وينبغي أن نتابع الزناع يف مجهورية جنوب السودان املؤرخ يف آب/أغسطس
لنا أن ّ
واملفصلة
 .2015وتوفر هذه الوثيقة خريطة الطريق الشاملة
ّ
أهدافًا ثالثة.
اليت جيب تنفيذها من أجل استعادة األمن واالستقرار يف
أوالً ،ينبغي إعطاء األولوية لوقف األعمال القتالية
البلد .ويف هذا الصدد ،نرحب بعمل اللجنة املشتركة للرصد
والوصول إىل الفئات السكانية الضعيفة .تقع املسؤولية على
والتقييم حتت قيادة الرئيس موغاي .ومن الضروري مواصلة
عاتق مجيع أطراف الزناع ،وأوالً وقبل كل شيء على اجليش
رصد اتفاق السالم وتذكري حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية
الشعيب لتحرير السودان واجليش الشعيب لتحرير السودان -
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حبزم  -وهي نفسها نتجت عن االتفاق  -وسائر أصحاب اإلنسانية .إن العنف ضد األطفال وجتنيد األطفال اجلنود مها
املصلحة السودانيني اجلنوبيني مبسؤولياهتم .ومرة أخرى ،ليس انتهاكان يثريان االمشئزاز أيضًا.
من املقبول ألولئك الذين التزموا بتنفيذ تلك التدابري أال حيترموا
ويف مواجهة أوجه القصور احلالية يف اجلهود الرامية إىل
كلمتهم.
مكافحة اإلفالت من العقاب يف جنوب السودان ،علينا أن

ويف هذا السياق ،وعلى غرار اهليئة احلكومية الدولية
املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي ،ينبغي للمجلس أن يستذكر
التوقعات املتعلقة بتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف اتفاق
السالم ،مبا يف ذلك ورمبا يف املقام األول يف جمال األمن.
ولذلك فإننا نرحب مبشاركة اهليئة واالحتاد األفريقي ،بالتنسيق
الكامل مع األمم املتحدة .إن املهمة املسندة إىل الرئيس ألفا
كوناري للمضي قدمًا يف تنفيذ اتفاق السالم وتعزيز مشولية
احلوار الوطين أمر أساسي يف هذا الصدد .وندعو مجيع
األطراف إىل العمل معه لتحقيق تلك الغاية .وأي حوار وطين
سيذهب سدى ،بل سيؤدي إىل نتائج عكسية ،إذا انتقص من
تنفيذ اتفاق السالم ومل يكن شام ً
ال متامًا ومل جير بغية ضمان
استقالليته ونزاهته وثقة مجيع املشاركني فيه .ويف هذا الصدد،
أود أن ّ
أذكر بأن فرنسا ترى أن رفع حظر األسلحة سوف
حيسن آفاق احلل السياسي .وبتقييد إمكانية احلصول على
ّ
األسلحة املستخدمة يف ارتكاب االنتهاكات ضد املدنيني،
سيساعد احلظر على خفض مستوى العنف وهتيئة بيئة تفضي
إىل احلوار السياسي السلمي.

ّ
نذكر مرتكيب تلك اجلرائم بأهنم سيخضعون للمساءلة .وميكن
أن نساعد على منع هذه اجلرائم بالنظر يف معاقبة أولئك
الذين يرتكبوهنا أو يأمرون هبا .وينبغي لنا أيضًا دعم جهود
املساءلة القضائية .ومرة أخرى ،ينص اتفاق السالم على آليات
لتحقيق هذه الغاية ،مبا يف ذلك إنشاء حمكمة خمتلطة .وندعو
إىل إحراز تقدم يف هذا االجتاه ،ونكرر تشجيعنا لعمل االحتاد
األفريقي على هذا املنوال .وإذا مل يكن هناك أي حتسن يف
هذا املجال ،فسيتكرر العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان يف
جنوب السودان مرارًا وتكرارًا.

فلنكن واقعيني .إن املأساة يف جنوب السودان قد تزداد
سوءًا .ولكن إذا حتملت األطراف مسؤولياهتا ّ
وظل املجلس
معبأ متامًا ،فلن يكون ذلك حتمًا مقضيًّا.

السيد يورنيت سوليث (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)
(تكلم باإلسبانية) :يف البداية ،أود مرة أخرى أن أشكر الرئاسة
الربيطانية على الدعوة إىل عقد هذه اجللسة اهلامة .وبالطبع،
أود أن أشكر األمني العام على تقريره عن احلالة يف جنوب
السودان ( .)S/2017/224ونتشجع بنهجه وقيادته .وأود أيضًا
ثالثًا وأخريًا ،جيب أن نتذكر أن دوامة العنف واملعاناة أن أشكر الرئيس موغاي على حضوره هنا ،وعلى عمله بشأن
ال ميكن كسرها إال إذا مت إحراز تقدم حقيقي يف جمايل العدالة هذه املشكلة الصعبة .وأشكر السيدة صنداي على حضورها.
واملساءلة .وكما قالت السيدة صنداي فقد عانت املرأة على
ترى بوليفيا ،متاشيًا مع جهود األمني العام ،أن من
حنو غري متناسب يف هذا الزناع .إن استخدام االغتصاب
الضروري أن يكون املجلس متحدًا يف دعم العملية السياسية،
كسالح من أسلحة احلرب ،األمر الذي ّ
ظل موثّقًا متامًا من
اليت هي احلل الوحيد املمكن للحالة يف جنوب السودان.
جانب األمم املتحدة واالحتاد األفريقي ومنظمات املجتمع
ونؤيد النقطة اليت أدىل هبا األمني العام بشأن العناصر الثالثة اليت
املدين ،ميكن أن يشكل جرمية حرب أو حىت جرمية ضد
هي أساسية إلحراز تقدم يف حل هذا الزناع املأساوي :أوالً،
وقف األعمال العدائية؛ ثانيًا ،استئناف عملية السالم؛ وثالثًا،
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وصول املساعدات اإلنسانية دون قيود .وباملثل ،فإن الدعم حدة احلالة األمنية املتفاقمة شريطة أن تكون مهامها معروفة
املوحد واملتابعة املستمرة اللذين ميكن للمنظمات اإلقليمية بوضوح .وتعاون املنطقة أيضا يكتسي أمهية بالغة يف ذلك
واألمم املتحدة واملجتمع الدويل أن توفرمها سيشكالن عنصرا الصدد.
رئيسيا لضمان عملية حوار شاملة حقًا وتتمتع بالشرعية.
وفيما يتعلق باحلالة اإلنسانية ،فإن إعالن منظمة األغذية

وباإلضافة إىل ذلك ،أود أن أعرب عن تأييد وفد بلدي
للبيان الصحفي املشترك املؤرخ  29كانون الثاين/يناير 2017
الصادر من جانب االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية
املعنية بالتنمية واألمم املتحدة دعمًا للحوار الوطين .ويف
هذا الصدد ،أود أن أشدد على تقديرنا لعمل رئيس اللجنة
املشتركة للرصد والتقييم ،السيد موغاي ،ومساعيه احلميدة،
واملمثل السامي لالحتاد األفريقي يف جنوب السودان ،السيد
ألفا كوناري.

والزراعة لألمم املتحدة حالة جماعة حملية يف مقاطعيت لري
وماينديت ميثل نداء عاجال إىل احلكومة واملجتمع الدويل
الختاذ تدابري فورية لتخفيف حدة املجاعة وكفالة عدم تدهور
احلالة أكثر من ذلك .ووفقا لألرقام الصادرة عن مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،يعاين  100 000شخص يف
جنوب السودان من حالة جماعة ويعاين  5.5مليون شخص
من انعدام األمن الغذائي ،األمر الذي يتطلب عمال متضافرا.
ووفقا لوكيل األمني العام السيد ستيفن أوبراين الذي وجه
نداء إىل املجتمع الدويل واجلهات املاحنة املالية ،من الضروري
أن جنمع  1.25بليون دوالر للتصدي لتلك احلالة الصعبة.

يف املناطق اليت متس فيها احلاجة إليها.

يف اخلتام ،أود أن أشدد على أن العمل املشترك للمنظمات
اإلقليمية أمر أساسي يف اجلهود الرامية إىل وضع خطط العمل
الرامية إىل تعزيز املؤسسات يف جنوب السودان .وجيب أن
تتناول تلك اخلطط املشاكل اهليكلية للمؤسسات وأن حتترم
مبادئ إعالن باريس بشأن فعالية املعونات الذي ينبغي مبوجبه
مواءمة مجيع أشكال التعاون اإلمنائي مع البلد املتلقي له واتساقه
مع خطط البلد وتنسيقه بني األطراف ،وأخريا ،فإنه جيب أن
يقوم على أساس املسؤولية املتبادلة جلميع أصحاب املصلحة.

وفيما يتعلق باحلالة األمنية ،نطالب باالمتثال التفاق
السالم بشأن وقف األعمال العدائية بني الطرفني وإهناء
ومن الواضح أن حالة املجاعة جاءت نتيجة لعدد من
االشتباكات يف مناطق واليات االستوائية ،وأعايل النيل ،وحبر
الغزال ،وملكال ،وواو شلك ،اليت أدت إىل حالة من انعدام العوامل :الزناع املسلح بني خمتلف األطراف وصعوبات
األمن واستمرار نزوح املدنيني ،والذين بينهم النساء واألطفال وصول املساعدات اإلنسانية واجلفاف الشديد يف املنطقة،
األمر الذي يبني أيضا أن آثار تغري املناخ تزيد من احتمال
وهم األشد ضعفًا.
ونعتقد أنه من األمهية مبكان كفالة أن تعمل احلكومة ،نشوب الزناع .ولذلك ،ندعو احلكومة إىل العمل مع العاملني
بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان ،على يف املجال اإلنساين وموظفي البعثة لتقدمي املساعدة الالزمة إىل
ضمان وصول املساعدة اإلنسانية دون عراقيل ومحاية املدنيني السكان يف تلك املناطق يف أقرب وقت ممكن.
ويساورنا القلق إزاء التقارير عن انتهاكات حقوق
اإلنسان والعنف اجلنسي وجتنيد األطفال واستخدامهم.
وندعو إىل االلتزام بالفصل اخلامس من اتفاق السالم ،ونأمل
أن يتخذ االحتاد األفريقي مجيع التدابري الالزمة إلقامة حمكمة
خمتلطة عادلة ونزيهة وموثوقة جلنوب السودان .ومن املهم
أيضا أن نرحب بالتقدم املحرز يف التدابري العملية املتخذة لنشر
قوة محاية إقليمية ميكن أن تسهم إسهاما كبريا يف التخفيف من
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وكذلك نعتقد أن الزناع يف جنوب السودان جيب أن حيله أبناء
شعب جنوب السودان أنفسهم مبساعدة املجتمع الدويل مع
احترام مبادئ ميثاق األمم املتحدة.
السيد إليتشوف (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :إننا
ممتنون للسيد موغاي والسيدة سانداي على تقييمهما للحالة
يف جنوب السودان .ونرحب أيضا باجلهود الشخصية اليت
يبذهلا األمني العام للتوصل إىل تسوية بشأن جنوب السودان.
ونوافق على أمهية تنسيق إجراءات االحتاد األفريقي
واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحدة الرامية
إىل ضمان السالم واالستقرار واألمن يف جنوب السودان.
ونؤيد هنج األمني العام يف السعي إىل إجياد حلول أفريقية
للمشاكل األفريقية مع تقدمي الدعم املناسب من األمم املتحدة،
مبا يف ذلك فيما يتعلق مبشكلة جنوب السودان .ونعتقد أنه من
املناسب أن تضطلع اهليئة احلكومية الدولية بدور مركزي يف
تلك العملية .ونقدر األمانة العامة على تقدميها مؤخرا تقييمات
أكثر توازنا يف تقاريرها الشهرية ،ونود أن نشدد من بينها
على التقدم املحرز يف اإلعداد لنشر قوة محاية إقليمية .وكما
توضح املعلومات ،مت تأجيل اإلطار الزمين لنشر الوحدات
الطليعية بعض الشيء دون أدىن خطأ من جنوب السودان.
وموقف جوبا البناء بشأن مسألة قوة احلماية اإلقليمية يدل
عليه ختصيص احلكومة لقطعة األرض األوىل لثكناهتا ،بينما
وحسبما نعلم ،يعزى التأخر يف ختصيص القطعة الثانية إىل
بعض اإلجراءات اليت ال ميكن جتنبها.
وحنث األمانة العامة على مواصلة التعاون مع جوبا بغية
حل مجيع املشاكل احلالية اليت تشمل بعثة األمم املتحدة يف
جنوب السودان ،مبا يف ذلك احلاجة إىل إنشاء آلية للحل
السريع ملشاكل التأشريات ولتحديد طرائق نشر قوة احلماية
اإلقليمية مع االمتثال للقواعد األساسية حلفظ السالم.
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وحنن نتشاطر الشواغل إزاء احلالة اإلنسانية الكارثية
يف البلد ،وننوه باجلهود اليت يبذهلا مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية لتحسني األمور .ونرحب ببيان الرئيس كري املتعلق
بإتاحة إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية إىل املناطق اليت
يوجد فيها أزمة غذاء .وينبغي أال نغفل عن اإلشارة إىل
املساعدات اليت منحتها اخلرطوم لشعب جنوب السودان .ويف
الوقت نفسه ،بالنظر إىل احلالة يف الصومال وكينيا املجاورين،
علينا أيضا أن نشري إىل أن املجاعة يف العديد من أحناء جنوب
السودان ليست نتيجة للمشاكل األمنية فحسب بل أيضا
لسوء األحوال اجلوية.
ونشعر بالقلق إزاء التقارير عن وقوع اشتباكات مسلحة
يف أحناء خمتلفة من البلد .وما زلنا نرى أن هذه احلوادث
نامجة إىل حد كبري عن مشاكل القيادة والتحكم ،وكذلك
عن انعدام االنضباط حلد ما يف صفوف القوات احلكومية
وقوات املعارضة .ومثة عامل آخر هو االنقسام يف صفوف
القوى املناوئة للحكومة بني مؤيدي تابان دينق قاي ومشار،
حيث تقع االشتباكات على خطوط عرقية أو ببساطة ألسباب
جنائية.
ونرحب بإعالن الرئيس كري إجراء حوار وطين قريبا يف
إطار اتفاق السالم وندعو إىل دعمه النشط .ونثق بأن العفو
املقترح سيمكن من إحراز تقدم يف العملية السياسية ،كما أنه
سيساعد على حل مشكلة وجود أنصار النائب األول السابق
للرئيس رياك مشار على أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية.
وبصفة عامة ،نعتقد أن معايري احلوار الوطين ومكان املشاورات
جيب أن حيددمها السودانيون اجلنوبيون أنفسهم .ونسلم بأنه
سيكون من املستحيل تعزيز احلوار الوطين أو تنفيذ اتفاق
السالم إن مل يتم احلفاظ على وقف إطالق النار .ولكن
سيكون من غري املنصف لوم حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية
حصرا على استمرار العنف.
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ونرى أنه من غري املناسب باملرة اإلشارة إىل خطر اإلبادة
اجلماعية .إن تزايد حدة التوترات بني األعراق يعود إىل
حد كبري إىل التصرحيات واألعمال االستفزازية من جانب
اجلماعات املسلحة واإلجرامية والعناصر غري املنضبطة من
قوات األمن .وال ميكننا أن نتحدث عن وجود سياسة منهجية
ومتعمدة من جانب السلطات يف هذا الصدد.

23/03/2017

جنوب السودان على شفا الفوضى .وقد ُشرد املاليني من
ديارهم .واالقتصاد يف حالة خراب .ويتفشى اجلوع والفقر.
وإذ يعاين شعب جنوب السودان ،تواصل األطراف املتحاربة
السعي إىل حتقيق أهدافها بالوسائل العسكرية .وتشكل أعمال
القتل واالختطاف واالغتصاب والنهب وحرق املنازل اآلن
روتينا يوميا مروعا يف جنوب السودان .ولكن احلالة يف
األشهر األخرية تدنت إىل مستويات دنيا جديدة غري مسبوقة،
حيث تفيد تقارير بتزايد العنف العرقي وصدرت إعالنات عن
حالة جماعة يف بعض أحناء البلد.

ونرحب بإنشاء فريق عامل داخل البعثة معين خبطاب
الكراهية والتحريض .ونود أن نشدد على أمهية منع أي
أنشطة مماثلة انطالقا من أي بلد عن طريق شبكات التواصل
إن مقاطعة لري يف والية الوحدة هي جمرد مثال واحد.
االجتماعي على اإلنترنت ،وإال فإن كامل مضمون القرار
وهي إحدى بؤر املجاعة ،حيث يواجه أكثر من 100 000
 )2016( 2327سيكون ببساطة غري فعال.
إن موقفنا بشأن اجلزاءات اليت يفرضها جملس األمن على شخص جماعة وشيكة .والقرى مهجورة .وقد قام املسلحون
جنوب السودان معروف جيدا .وإذا كنا نريد إرساء السالم من كال اجلانبني بإحراق املحاصيل وطرد املزارعني من حقوهلم.
الدائم يف جنوب السودان ،فإن ما حنتاج إليه ليس حظرا على والناس خيتبئون يف املستنقعات .وهم يأكلون جذور األعشاب
األسلحة يفرضه جملس األمن ،بل تدابري حمددة األهداف لزنع املائية واألمساك اليت يتمكنون من صيدها يف بعض األحيان.
سالح السكان ولتسريح املقاتلني وإعادة إدماجهم .ونعتقد وال توجد مدارس وال خدمات صحية .وليس هناك سوى
أيضا أنه من الضروري أن نضع يف االعتبار آراء الدول اخلوف من فقدان الشيء الوحيد الذي ال يزالون ميتلكونه
اإلقليمية بشأن أن هذا ليس وقتا مناسبا القتراح فرض قيود  -حياهتم .ومن املخزي أن حيدث كل هذا يف القرن احلادي
إضافية على جوبا .ويف هذا الصدد ،نود اإلشارة إىل ما ذكره والعشرين .ومن العار أننا ،حنن املجتمع الدويل ،مل ننجح يف
خرباء األمم املتحدة عن أن نفس البلدان اليت يبدو أهنا تدعو منع وقوعه .ومما يثري السخط أال يتحمل القادة السياسيون يف
إىل فرض حظر على األسلحة يف جملس األمن رمبا متد جنوب جنوب السودان مسؤولياهتم جتاه شعبهم .فالوقت ليس يف
صاحلنا .ولكن ما دمنا ال نقف مكتويف األيدي ،فإنه ال يزال
السودان باألسلحة.
من املمكن تفادي تلك املأساة اإلنسانية.
السيد يلتشينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
كيف ميكننا القيام بذلك؟ جيب علينا تغيري الوضع الراهن
األمني العام ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية اآلخرين على
بياناهتم الشاملة .وأود أيضا أن أشيد باململكة املتحدة على املميت وحتويل الطاقات اليت تبددها احلرب حاليا صوب
توفري فرصة حسنة التوقيت ملناقشة مواصلة اجلهود الدولية النهوض بالسالم .ولن تساعد اإلدانات العلنية والتهديد
بالعواقب دون اختاذ إجراءات .وكال اجلانبني يعتربها إىل حد
الالزمة حلل الزناع يف أحدث دولة يف العامل.
اتباع
كبري هتديدات جوفاء بال أثر .ويتطلب إحداث األثر َ
وبصفة أساسية ،وبشكل مأساوي ،أصبحت أسوأ
هنج صارم قد يتمكن حقا من تغيري احلسابات والتأثري على
املخاوف مجيعا تقريبا بشأن مصري البلد حقيقة واقعة .إن
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السلوك .وإذا أردنا وقف القتال ،فيجب وقف تدفق األسلحة .الدعم النشط جلهود األمم املتحدة حلفظ السالم وبناء السالم
وإذا أردنا منع استخدام األموال العامة لألغراض الشخصية ،يف ذلك البلد اهلش.
فيجب منع بعض األفراد من احلصول عليها .وإذا أردنا وقف
السيد سيس (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية،
اهلجمات على املدنيني ،فيجب مساءلة اجلناة.
يود الوفد السنغايل أن يشكر رئاسة اململكة املتحدة ،على

وهلذا السبب تعتقد أوكرانيا أن حظر توريد األسلحة
واجلزاءات املستهدفة ال تزال تكتسي أمهية إذا أردنا أن مننع
جنوب السودان من االنزالق إىل أتون احلرب والفوضى .وحنن
ال نعتقد أن هذا التدبري سيكون الدواء لكل داء .ومع ذلك،
فإننا نعتقد أنه سيخفض قدرة األطراف على مواصلة تأجيج
الصراع .وسيساعد ذلك على إسكات املعدات العسكرية اليت
لديهم بالفعل ،وسيوقف تدفق املوارد املالية اليت متس احلاجة
إليها لتُنفق على أسلحة جديدة.

مبادرهتا بالدعوة إىل عقد هذه اجللسة اهلامة بشأن جنوب
السودان ،اليت ترأسها السيد بوريس جونسن ،وزير الدولة
للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث .كما نشكر األمني
العام لألمم املتحدة ورئيس اللجنة املشتركة للرصد والتقييم
على إحاطتيهما اإلعالميتني اهلامتني ،ونقدر البيان اهلام الذي
قدمته السيدة بييت صنداي بشأن احلالة .كما سلطت بياناهتم
الضوء كذلك على مدى حدة املسألة املعروضة على املجلس.
لقد أدت األزمة اليت مزقت جنوب السودان ألكثر من
ثالث سنوات إىل زيادة العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان.
ويود وفد بلدي ليس فقط التأكيد جمددا على قلقه الشديد
إزاء تدهور احلالة األمنية يف البلد وتأثريه على تنفيذ اتفاق
عام  2015بشأن حل الزناع يف مجهورية جنوب السودان،
ولكن أيضا إدانة التوغالت املسلحة والتهديدات املوجهة ضد
العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وضد بعثة األمم
املتحدة يف جنوب السودان ،فضال عن انتهاكات اتفاق مركز
القوات والقانون الدويل اإلنساين وأمن موظفي األمم املتحدة.

وتؤمن أوكرانيا إميانا راسخا بأنه ليس هناك أي حل
عسكري للزناع يف جنوب السودان .إن إجراء حوار سياسي
شامل يف إطار اتفاق السالم لعام  2015هو السبيل الوحيد
الستعادة السالم واالستقرار يف البلد .ويف هذا الصدد ،نرحب
مببادرة حكومة جنوب السودان لبدء حوار وطين يرمي إىل
تعزيز املصاحلة الوطنية والوئام الطائفي بني مجيع الفئات يف
جنوب السودان .ومع ذلك ،ولكي تكون املبادرة فعالة وذات
مصداقية ،جيب أن تتوقف األعمال القتالية على الفور ،وجيب
أن تتم استعادة سيادة القانون ،وجيب أن يتم السماح بوصول
وقد أدت االنتهاكات املتكررة التفاق وقف إطالق النار
املساعدة اإلنسانية إىل املحتاجني.
وتزايد حدة األعمال القتالية يف أحناء كثرية من البلد ،كما نعلم
وأخريا ،أود أن أعرب عن دعم أوكرانيا الكامل اللتزام مجيعا ،إىل موجة من الالجئني الفارين إىل البلدان املجاورة
األمني العام بالعمل الوثيق مع االحتاد األفريقي ،واهليئة احلكومية وزيادة عدد املشردين داخليا يف البلد ،وزيادة تفاقم احلالة
الدولية املعنية بالتنمية ،والدول األعضاء والشركاء اآلخرين اإلنسانية الكارثية أصال .وإذا أضفنا إىل ذلك املجاعة املوجودة
لضمان استيعاب اجلميع يف تنفيذ اتفاق السالم وعملية احلوار اآلن يف خمتلف املناطق ،فإن اختاذنا لإلجراءات الالزمة يكتسي
الوطين .وبصفة أوكرانيا أحد البلدان املسامهة بقوات وبأفراد بالغ األمهية إذا أردنا منع السكان من االستسالم للمرض
شرطة يف بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان ،فإهنا ستواصل واجلوع .وحقيقة األمر أن القتال املستمر واالهنيار االقتصادي
قد تركا أكثر من  100 000شخص يواجهون املجاعة.
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ووفقا ملختلف وكاالت األمم املتحدة ،فإن مليون شخص
آخر يعتربون على حافة املجاعة .وهي أسوأ جماعة شهدها
البلد منذ بدء الزناع.
ولذلك يعتقد وفد بلدي ،وأرى أننا نتفق مجيعا على
ذلك ،أنه لن يكون من املمكن تسوية احلالة اإلنسانية الكارثية
يف جنوب السودان وبصورة هنائية ،إال من خالل التوصل
إىل حل سياسي للزناع .ولذلك ندعو خمتلف أطراف الزناع
إىل استئناف احلوار وتنفيذ اتفاق السالم يف مجهورية جنوب
السودان .ويف هذا الصدد ،نعتقد أن عملية احلوار الوطين،
اليت أعلن عنها الرئيس سلفا كري يف كانون األول/ديسمرب،
ميكنها أن تساعد على هتيئة الظروف املؤاتية الستعادة السالم
يف البلد ،إذا ثبت حقا أهنا شاملة للجميع وحرة وشفافة.
وسوف مينح ذلك العملية الشرعية الالزمة ،وسيضمن ملكيتها
من جانب سكان جنوب السودان ،دون متييز ،وبدعم من
املنطقة واملجتمع الدويل .وينبغي للحوار الوطين أن يتيح أيضا
للمشاركني مناقشة املسائل العامة ،مبا يف ذلك املسائل احلامسة
بالنسبة للحوكمة ،وإصالح القطاع األمين واملصاحلة الوطنية،
من بني أمور أخرى .ومن هذا املنطلق فإننا نشجع بقوة
التعاون بني االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية
بالتنمية واألمم املتحدة الرامية إىل ضمان اختاذ تدابري منسقة
لدعم عملية السالم ،مبا يف ذلك عملية احلوار الوطين ،وضمان
أوسع نطاق ممكن من الشمولية يف احلوار الوطين من خالل
إشراك مجيع أطراف الزناع يف جنوب السودان.
وبالعودة إىل موضوع املجاعة ،فقد قدم الرئيس ألفا
كوناري ،املمثل السامي لالحتاد األفريقي يف جنوب السودان،
مقترحات حمددة ترمي إىل التخفيف من اآلثار املدمرة للمجاعة
بغية ضمان األمن الغذائي بصورة عامة يف سائر أحناء جنوب
السودان .وسيتطلب ذلك وقف األعمال العدائية ،وال سيما
من أجل متكني استئناف النشاط الزراعي.
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ولذلك ندعو مجيع اجلماعات املسلحة إىل وقف القتال
فورا والسماح لبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان -وحنن
نشيد هنا باجلهود الدؤوبة اليت يبذهلا موظفو البعثة يف بيئة
معادية  -بتمكني العاملني يف املجال اإلنساين من الوصول إىل
املدنيني الذين حيتاجون إىل مساعدهتم .وما مل تتوفر إمكانية
الوصول بدون عائق ،فإن احلالة اإلنسانية لن تزداد إال سوءا،
وسيكون السكان املحليون هم من يعانون أكثر من غريهم.
ويؤيد بلدي أيضا إنشاء حمكمة مستقلة خمتلطة يف جنوب
السودان ملحاكمة مرتكيب اجلرائم والفظائع األخرى ضد
السكان املدنيني ،وندعو حكومة جنوب السودان إىل دعم
االحتاد األفريقي يف ذلك املسعى.
وأخريا ،وفيما يتعلق بقوة احلماية اإلقليمية  -وحنن
نرحب بالتطورات األخرية املشار إليها املتعلقة بنشر القوة
 نناشد سلطات جنوب السودان اختاذ مجيع التدابري الالزمةلضمان النشر الفوري للقوة .وهنا أود أن أشيد بالبلدان
املسامهة بقوات على تفانيها يف خدمة قضية السالم يف جنوب
السودان.
السيد بيسهو (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه اإلحاطة اإلعالمية يف الوقت
املناسب .وأود أيضا أن أعرب عن امتناين لألمني العام،
وللسيد موغاي ،رئيس اللجنة املشتركة للرصد والتقييم يف
جنوب السودان ،والسيدة صنداي على إحاطاهتم اإلعالمية
الزاخرة باملعلومات.
وال تزال اليابان تشعر ببالغ القلق حيال استمرار أعمال
القتال واحلالة اإلنسانية املتردية يف جنوب السودان ،اليت أدت
املجاعة إىل تفاقمها .إن العديد من األرواح معرضة للخطر.
وعلى أعضاء جملس األمن والشركاء الدوليني أن يواصلوا
تقدمي الدعم املنقذ للحياة إىل السكان األبرياء يف جنوب
السودان .وباإلضافة إىل مبلغ  22.4ماليني دوالر املقدم يف
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شكل مساعدة إنسانية وإلعادة اإلعمار الذي أعلن يف كانون
الثاين/يناير ،قررت اليابان يف األسبوع املاضي بالتربع مببلغ
إضايف قدره  6ماليني دوالر استجابة لدعوة األمني العام إىل
تقدمي الدعم الدويل للتصدي للمجاعة.
ولكي تكون املساعدة الدولية فعالة جيب أن تصل إىل
من هم يف حاجة إليها .وحتقيقا لتلك الغاية ،من الضروري
توفري إمكانية الوصول بشكل مأمون وبدون عوائق .ونشعر
باالنزعاج من العديد من التقارير عن القيود املفروضة على
إمكانية الوصول لألغراض اإلنسانية ،مبا يف ذلك القيود
املفروضة إصدار تصاريح العمل ،اليت لن تؤدي سوى إىل
زيادة معاناة السكان األبرياء .واألسوأ من ذلك ،ال يزال
مقدمو املعونة يستهدفون يف تلك احلوادث املأساوية ،على حنو
قتل مسلحني جمهولني يف  14آذار/مارس ملوظفني من املنظمة
الدولية للهجرة .وتدعو اليابان الرئيس كري إىل الوفاء بالتزاماته
السابقة واختاذ إجراءات فورية على أرض الواقع ،مبا يف ذلك
بتحسني إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية على الصعيد
املحلي والعمل على التوصل إىل وقف لألعمال العدائية .وتقع
املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني على عاتق حكومة جنوب
السودان .وحنث على إحراز تقدم ملموس على تلك اجلبهة.
وال يوجد أي بديل عن إجراء عملية سياسية هتدف إىل
إحالل السالم احلقيقي .وتؤكد اليابان جمددا دعمها الكامل
لاللتزام اجلماعي والتنسيق الوثيق بشأن جنوب السودان الذي
أبداه االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
واألمم املتحدة يف بياهنا املشترك الصادر يف كانون الثاين/
يناير .وترحب اليابان مبشاركة األمني العام املستمرة يف هذا
الوقت احلرج .كما أننا نقدر املشاركة القوية للرئيس كوناري
والرئيس موغاي ،ونؤيد دعوهتما جنوب السودان إىل جعل
احلوار الوطين شامال للجميع ومتسما باحلرية والشفافية بقدر
اإلمكان .وعلى املجلس أن يظل موحد الصفوف يف دعم تلك
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املشاركات واجلهود .وكجزء من اجلهود الرامية إىل تعزيز
الشمولية واملصاحلة ،تنظر اليابان يف تقدمي الدعم إىل مبادرات
السالم الشعبية من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
وشكل جناح تنظيم يوم وطين للصالة يف  10آذار/مارس
مبشاركة واسعة خطوة يف االجتاه الصحيح .وتقع املسؤولية
اآلن على عاتق الرئيس كري واحلكومة .وحنث الرئيس كري
بشدة على االستناد إىل تلك الروح يف السعي إلجراء عملية
حوار وطين حقيقية وشاملة للجميع .وعلى األطراف األخرى
أيضا أن تنبذ العنف وأن تتعاون يف ذلك املسعى الوطين.
وحتيط اليابان علما بعض عالمات إحراز التقدم بشأن
نشر قوة للحماية اإلقليمية ،مبا يف ذلك جتديد البلدان اإلقليمية
التأكيد على التزامها باملشاركة يف القوة ،والزيارات اليت قامت
هبا إىل جنوب السودان أفرقة االستطالع والعناصر التمكينية
التابعة للبلدان املسامهة بقوات .ولكن ال تزال هناك حتديات
ينبغي معاجلتها بشأن النشر الكامل للقوة .فنحن حباجة إىل
إحراز املزيد من التقدم يف تنسيق ختصيص األرض واملطارات
لضمان أن تعمل بفعالية .ومرة أخرى نناشد احلكومة التعاون
الكامل مع بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان ،مبا يف ذلك
بشأن قوة احلماية اإلقليمية.
وبالرغم من قرارنا األخري بإهناء أنشطة الوحدة اهلندسية
التابعة لقوة الدفاع الذايت ،فإن اليابان ال تزال ثابتة يف التزامها
بتحقيق السالم واالستقرار يف جنوب السودان .وستدعم
اليابان اجلهود الرامية إىل إجراء حوار وطين شامل للجميع
وستعمل مع األطراف املعنية من أجل التشغيل السلس والفعال
لبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان ،مبا يف ذلك النشر
املبكر لقوة محاية إقليمية .كما ستواصل اليابان تقدمي التعاون
اإلمنائي واملساعدة اإلنسانية إىل املحتاجني ،مما يسهم يف بناء
الدولة يف جنوب السودان.
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السيد روسيلي (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
أشارك املتكلمني اآلخرين تقدمي الشكر لرئاسة اململكة املتحدة
للمجلس على هذه املبادرة .كما شعرنا باالمتنان على وجود
وزير اخلارجية الربيطاين ،بوريس جونسون ،بيننا .ونشكر
األمني العام ،والسيدة صنداي والسيد موغاي على بياناهتم.

23/03/2017

األعمال العدائية والعودة إىل طاولة املفاوضات والتنفيذ الفعال
التفاق السالم .وترحب الصني مببادرة الرئيس كري بشأن
إجراء حوار وطين وتأمل أن تشارك مجيع األطراف يف جنوب
السودان بفعالية يف تلك العملية ،وأن تسوي خالفاهتا عن
طريق احلوار والتشاور وأن تعزز املصاحلة يف مسعى مشترك
لتحقيق السالم واالستقرار والتنمية الوطنية.

لقد غطى البيان الرئاسي الصادر اليوم ()S/PRST/2017/4
ثانيا ،جيب على املجتمع الدويل تعزيز دور املنظمات
وبيان األمني العام مجيع النقاط الواردة يف النص الذي أعددناه
لبياين بعد ظهر هذا اليوم ،ولذلك سأتوخى اإلجياز الشديد .اإلقليمية ودون اإلقليمية .وقد قامت اهليئة احلكومية الدولية
ولن أقول سوى إن البيان الرئاسي يثبت وحيدد بوضوح املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي بعمل وساطة مكثفة بشأن
مخسة تدابري الزمة إذا أريد إحراز تقدم بشأن احلالة يف جنوب هذه املسألة .وينبغي لألمم املتحدة أن تستفيد استفادة كاملة
السودان .ولذلك ،نعتقد أن علينا أن حنث املجلس على أن من الدور الذي تؤديه اهليئة احلكومية الدولية واالحتاد األفريقي،
يظل يقظا يف التأكد من تنفيذ تلك اخلطوات بالتعاون الوثيق وأن تكثف اجلهود الرامية إىل تنفيذ البيان املشترك الذي وقعته
مع مجيع املنظمات اإلقليمية املشاركة يف املسائل ذات الصلة األطراف الثالثة يف كانون الثاين/يناير خالل مؤمتر قمة االحتاد
األفريقي ،وأن تقدم املزيد من الدعم جلهود الوساطة اليت
جبنوب السودان.
يقودها الرئيس موغاي رئيس اللجنة املشتركة للرصد والتقييم،
السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :تشكر الصني
واملمثل السامي لالحتاد األفريقي ،الرئيس كوناري ،من أجل
اململكة املتحدة على عقد جلسة اليوم وتشكر األمني العام
إجياد تآزر يف السعي إىل إجياد حل للحالة يف جنوب السودان.
على إحاطته اإلعالمية .لقد استمعنا باهتمام للبيانني اللذين
ثالثا ،جيب علينا أن نعزز قدرة بعثة األمم املتحدة يف
أدىل هبما الرئيس موغاي والسيدة صنداي.
جنوب السودان على الوفاء بواليتها .وتؤيد الصني اضطالع
وال تزال احلالة يف جنوب السودان معقدة .وقدم الرئيس
البعثة بدور بناء يف مساعدة مجيع األطراف يف جنوب السودان
كري مبادرة بشأن إجراء حوار وطين وتعزيز التنمية االقتصادية.
على تنفيذ اتفاق السالم ،وخباصة االتفاق املتعلق حبل الزناع
ويف غضون ذلك ،تواجه حكومة جنوب السودان صعوبات
يف جنوب السودان ،مبا يف ذلك محاية املدنيني وتيسري وصول
عديدة يف تنفيذ اتفاق السالم واحلفاظ على االستقرار الوطين
املساعدات اإلنسانية .إننا نرجو أن تنشط حكومة جنوب
ومعاجلة األزمة اإلنسانية واملجاعة.
السودان يف تنفيذ البيان املشترك الصادر عن جملس األمن،
وتأمل الصني أن يقدم املجتمع الدويل املساعدة يف فضال عن قرارات املجلس ذات الصلة؛ وأن تدعم البعثة يف
املجاالت األربعة التالية :أوال ،ينبغي أن ميارس الضغط من أداء واليتها باملساعدة على نشر قوة احلماية اإلقليمية وزيادة
أجل التوصل إىل تسوية سياسية ملسألة جنوب السودان ،ألن املشاورات مع األمم املتحدة واهليئة احلكومية الدولية؛ وأن
ذلك هو احلل الوحيد املمكن .وعلى للمجتمع الدويل أن تعاجل أي مسائل قد تنشأ يف عملية التعاون بشكل صحيح.
يواصل الضغط على مجيع األطراف يف جنوب السودان لوقف
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وقد كان التقرير السابق يف آذار/مارس .ومل تبد اللجنة
املشتركة للرصد والتقييم ،حىت اآلن ،أية شواغل حلكومة
الوحدة الوطنية االنتقالية إزاء تنفيذ فصول االتفاق بشان حل
الزناع يف جنوب السودان .ويعزى التأخري يف تنفيذ املادة 14
من الفصل األول إىل رئيس اللجنة الوطنية لتعديل الدستور،
إىل جانب االفتقار إىل املوارد الالزمة لتنفيذ الفصل الثاين
املتعلق بالترتيبات األمنية.

رابعا ،جيب العمل بنشاط على مساعدة جنوب السودان
يف مكافحة املجاعة .ونأمل أن يقدم املجتمع الدويل إغاثة يف
حاالت الكوارث لدعم حكومة جنوب السودان ،ونشجع
مجيع األطراف يف جنوب السودان على العمل للمصلحة العامة
للناس وهتيئة ظروف مواتية لإلسراع يف تقدمي اإلغاثة إىل املناطق
املتضررة .وينبغي للمجتمع الدويل أن يساعد احلكومة على
االستثمار يف الزراعة واهلياكل األساسية وتعزيز قدرة احلكومة
على االعتماد على الذات والقدرة على مواجهة الكوارث بغية
ويسرنا اإلبالغ بأن رئيس اللجنة قد وصل إىل جوبا
النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة.
قبل أسبوعني ،وجيري بذل كل اجلهود الستعراض التشريعات
وقد شاركت احلكومة الصينية بنشاط يف عملية السالم الالزمة لإلصالح ،مبا يتفق مع الفصل الرابع من اتفاق السالم.
يف جنوب السودان وروجت هلا من خالل دفع حمادثات ونود أن نشري إىل أنه يشمل دمج االتفاق يف دستور مجهورية
السالم وإرسال حفظة سالم .لقد سامهت الصني حبصتها جنوب السودان.
يف عملية السالم يف جنوب السودان .ومؤخرا ،زار املمثل
وقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية مرارا
اخلاص للحكومة الصينية للشؤون األفريقية أوغندا وكينيا التزامها الراسخ بتنفيذ االتفاق املتعلق حبل الزناع يف جنوب
وجنوب أفريقيا ،وتبادل اآلراء مع البلدان يف املنطقة بشأن السودان .ويف الواقع ،إهنا اختذت بالفعل خطوات عملية
احلالة يف جنوب السودان .وستواصل الصني بذل جهود لتحقيق تلك الغاية من أجل حتقيق السالم الدائم .فقد شكلت
مماثلة واالضطالع بدور بناء يف السعي إىل السالم واالستقرار حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية جلمهورية جنوب السودان
والتنمية يف جنوب السودان.
واملجلس التشريعي الوطين االنتقايل واللجنة الوطنية لتعديل

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
جنوب السودان.
السيد مالوك (جنوب السودان) (تكلم باإلنكليزية):
أبدأ يف املستهل بتهنئتكم ،السيد الرئيس ،ووفد بلدكم على
توليكم رئاسة جملس األمن لشهر آذار/مارس .ويتعهد وفد
بلدي بدعمه الكامل .وأؤكد للمجلس تعاوين ودعمي ملعاجلة
املسائل اليت هتم بلدي.
كما أشكر األمني العام والرئيس السابق موغاي ،رئيس
اللجنة املشتركة للرصد والتقييم ،والسيدة صنداي على
إحاطاهتم اإلعالمية .يعلم الرئيس أن حكومة الوحدة الوطنية
االنتقالية قدمت تقريرها لشهر تشرين األول/أكتوبر .2016
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الدستور واللجنة العسكرية املشتركة لوقف إطالق النار،
من بني أمور أخرى .كما إهنا نفذت الشمول السياسي على
الصعيد الوطين ،على النحو املنصوص عليه يف االتفاق املتعلق
حبل الزناع يف جنوب السودان .وبعبارة أخرى ،فإن خمتلف
القوى السياسية ممثلة يف تشكيلة احلكومة ،متاشيا مع اتفاق
السالم.
ويف حماولة لتنشيط بناء السالم ،طرحت حكومة الوحدة
الوطنية االنتقالية خطة للمصاحلة واحلوار الوطين باستخدام
هنج منطلق من القاعدة يبدأ من داخل املجتمعات املحلية
وصوال إىل املستوى الوطين .كما رحبت احلكومة خبطة العمل
من أجل السالم واملصاحلة ،اليت أطلقها جملس كنائس جنوب
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السودان ،كوسيلة لتعزيز جهود احلكومة لبناء السالم .وتدعو
حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية مجيع أصحاب املصلحة
إىل املشاركة يف ذلك اجلهد .غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن
اتفاق السالم يف جنوب السودان ال ينبين على األفراد ،بل
على أحزاب خمتلفة .وبالتايل ،ينبغي أال يكون رهينة بيد أفراد
اختاروا املنفى الذايت ألسباب يعرفوهنا هم.

جنوب السودان ،وكفالة وصول أفراد اإلغاثة بدون عراقيل
لتقدمي املساعدات اإلنسانية إىل مجيع السكان املحتاجني
يف جنوب السودان ،وإنشاء نظام النافذة الواحدة للتيسري
والتعجيل بإصدار التأشريات ،والتخليص اجلمركي يف الوقت
املناسب ،واإلذن بالطريان وإزالة العوائق البريوقراطية ،من بني
أمور أخرى.

فتنفيذ اتفاق السالم ميكن أن ميضي من دون هؤالء
األفراد وسيمضي من دوهنم .إن احلوار الوطين عملية ،وميكن
ملن مل يكن مستعدا لالنضمام اآلن االنضمام مىت ما رأوا
أنفسهم مستعدين هلا .واحلوار الوطين ليس بديال التفاق
السالم يف جنوب السودان .وقد اخنرطت حكومة الوحدة
الوطنية االنتقالية بنشاط مع األمم املتحدة من خالل تفاعالهتا
مع خمتلف الوفود اليت زارت البلد .ويشمل ذلك وفد جملس
األمن يف أوائل أيلول/سبتمرب  ،2016الذي وقعت معه بيانا
مشتركا؛ ووفد فريق األمم املتحدة للتقييم االستراتيجي يف
أوائل تشرين األول/أكتوبر 2016؛ ورئيس مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية يف أوائل تشرين الثاين/نوفمرب .2016
واملستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية؛
واملفوض السامي حلقوق اإلنسان وفريق التقييم التابع له؛
وفريق اخلرباء املعين جبنوب السودان املنشأ عمال بقرار جملس
األمن .)2015( 2206

وكما أشرنا سابقًا ،فإن حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية
قد قبلت بنشر قوة احلماية اإلقليمية دون أي شروط .وقد
اختذت خطوات أخرى بتخصيص قطعة أرض الستضافة
القوة املقترحة ،تغطي مساحة قدرها  2514كيلومترًا مربعًا.
أقرت طلبات لقطعة أرض ثانية لقوة
وعالوة على ذلك ،فقد ّ
احلماية اإلقليمية .وقدمت البعثة أمساء أولئك الذين سينضمون
إىل املسؤولني يف جوبا ،جنبًا إىل جنب مع السلطات احلكومية،
لفحص األراضي ومسحها.
وخالل زيارة إىل عاصمة البلد يوم الثالثاء2 ،آذار/مارس،
قال السيد إيريف الدسوس ،وكيل األمني العام لعمليات حفظ
السالم ،إن الوحدات األوىل من قوة احلماية اإلقليمية جلنوب
السودان سيتم نشرها يف غضون بضعة أسابيع .إن حكومة
الوحدة الوطنية االنتقالية ،بعد أن تعاونت مع األمم املتحدة
واملنطقة واملجتمع الدويل بأسره ،توقعت أن يتم االقرار إجيابيًا
جبهودها ،بدالً من اإلبالغ عنها بشكل سليب.

واتفقوا على مسائل أخرى مثرية للقلق ،مبا يف ذلك،
على سبيل املثال ال احلصر ،حرية تنقل بعثة األمم املتحدة يف

وترفض حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية بشدة أي
اهتام باطل بشأن ما قيل إن اإلبادة اجلماعية أو التطهري العرقي
يلوحان يف األفق يف جنوب السودان .فجنوب السودان بلد
متنوع يضم حوايل  60من القبائل واألعراق اليت ما فتئت
تعيش يف سالم ووئام منذ العصور القدمية .والزناع يف جنوب
السودان نزاع سياسي ،وهو يتصف بكونه صراعًا على
السلطة من جانب أولئك الذين يسعون لالستيالء على السلطة
بالقوة ،وليس له بعد عرقي ،رغم ما تدعيه بعض األوساط .إن

وقد تعاونت حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية كذلك
بشكل وثيق مع بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان من
خالل فريقها التقين .وقد توصل الطرفان إىل تفاهم مشترك
بشأن خمتلف القضايا ذات االهتمام ،وال سيما فيما يتعلق
بنشر قوة احلماية اإلقليمية ،اليت قبلتها احلكومة بدون شروط
مسبقة.
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استخدام االنقسام العرقي يساعد على إثارة البلبلة ورمبا يضمن
تطبيق تدابري عقابية ضد احلكومة.
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باحلكومة بالوسائل العسكرية .وحىت رئيس اللجنة املشتركة
للرصد والتقييم أشار يف اآلونة األخرية إىل أن تلك املجموعات
تتكون من االنتهازيني واملجرمني الذين ليس لديهم
اجلديدة ّ
خطة سياسية متماسكة .وما مل يتم إرسال رسالة واضحة إىل
مجيع اجلماعات املتمردة ،فإهنا ستواصل عرقلة جهود السالم.

ونثين على األمني العام على البيان األخري الذي أدىل به
يف مؤمتره الصحفي يف جممع غيغريي لألمم املتحدة ،الذي قال
فيه إن خطر اإلبادة اجلماعية يف جنوب السودان قد تقلص
وتشكر حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية األمم املتحدة
إىل حد كبري .ورغم أن البيان يف رأينا مل يقطع شوطًا كافيًا
لدحض ادعاء اإلبادة اجلماعية اليت تلوح يف األفق ،فإنه تطور واجلهات املاحنة على تدخالهتا فيما يتعلق باملجاعة والتصدي
هلا يف البلدتني التابعتني لوالية الوحدة سابقًا .بيد أن احلكومة
نرحب به ويشكل خطوة يف االجتاه الصحيح.
وعالوة على ذلك ،فإن حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية تنتقد اهتامها بأهنا مسؤولة عن املجاعة .ومن املهم أيضًا أن
ترفض رفضًا قاطعًا أي اهتام بأن قواهتا تستهدف املدنيني أو نشري إىل أن أجزاء أخرى من البلد متضررة من اجلفاف بسبب
تستخدم العنف اجلنسي كأسلوب من أساليب احلرب .ومل تغري املناخ .لذلك تغتنم حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية هذه
تعمل احلكومة إال على تنفيذ واليتها الدستورية حبماية املدنيني الفرصة لتعلن أهنا لن تدخر أي جهد ملعاجلة احلالة وتدعو
من هجمات املتمردين واملحافظة على القانون والنظام ،وهي املجتمع الدويل إىل املساعدة يف معاجلة تلك املسألة امللحة.
إن الدعوة إىل فرض اجلزاءات املحددة اهلدف وحظر
من بني املهام الرئيسية ألي حكومة دستورية يف العامل .كما
مارست حقها يف الدفاع عن النفس عندما هومجت من قبل األسلحة من شأهنا أن تزيد من تفاقم احلالة وتصيب الفئات
القوات السلبية والعناصر اإلجرامية ،األمر الذي يتماشى مع الضعيفة أشد اإلصابة ،كما أظهرت التجربة السابقة.
القانون الدويل ،مبا يف ذلك املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد جمددًا على موقف حكومة

لذا تناشد حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية األمم املتحدة
واملنطقة واملجتمع الدويل بأسره أن تشجع وتدعم اجلهود
احلقيقية اليت تبذهلا احلكومة لتنفيذ اتفاق السالم ،وال سيما
اتفاق حل الزناع يف مجهورية جنوب السودان ،مبا يف ذلك
الترتيبات األمنية االنتقالية ،حىت يتسىن حتقيق السالم الدائم
واالستقرار يف البلد وإهناء املعاناة اهلائلة للشعب .واحلكومة
على استعداد للقيام بدورها .ويتمثل التحدي يف كيفية التعامل
مع املفسدين للسالم واالنتهازيني السياسيني .وقد شهدنا
مؤخرًا تشكيل مجاعات متمردة جديدة مصممة على اإلطاحة
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بلدي بشأن تنفيذ اتفاق السالم نصًا وروحًا .وتبعًا لذلك
تناشد حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية األمم املتحدة واملنطقة
واملجتمع الدويل بأسره أن تشجع وتدعم اجلهود احلقيقية اليت
تبذهلا احلكومة لتنفيذ اتفاق السالم ،وال سيما اتفاق حل
الزناع يف مجهورية جنوب السودان ،مبا يف ذلك الترتيبات
األمنية االنتقالية ،حىت يتسىن حتقيق السالم الدائم واالستقرار
يف البلد وإهناء املعاناة اهلائلة للشعب.

رفعت اجللسة الساعة .17/30
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