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افتتحت اجللسة الساعة .10/15

وقف إطالق النار ،فإنه خيب أيضا آمال العديد من املواطنني
الذين يشعرون بأنه كان ينبغي إحراز مزيد من التقدم.

أقر جدول األعمال.

فالسياسة ،يف هناية املطاف ،ترهتن متاما باخليارات .فقد بدأ
الطرفان باختيارمها التوقيع على اتفاق السالم يف العام املاضي
عملية حتويلية أعطت مثارها بالفعل .فقد شهد البلد اخنفاضا
كبريا يف اإلصابات يف صفوف املدنيني وعمليات االختطاف
واخلسائر البشرية .وعلى الرغم من أن العنف اجلنسي يظل
مشكلة رهيبة ،فإن عدد  295من الضحايا املسجلني يف عام
 2019أقل بكثري من عدد الضحايا املبلغ عنه يف عام 2018
البالغ حنو  1 300ضحية .كما دفعت التحسينات األمنية
ما ال يقل عن  645 000شخص إىل العودة إىل ديارهم .غري
أن خيار تأجيل تشكيل احلكومة االنتقالية مرتني قد بدد اآلمال
األولية وأضعف بعض أوجه الثقة وجعل الناس يشكون يف أن
اإلرادة السياسية بني الطرفني آخذة يف التضاؤل .واخليارات اليت
يتخذها قادة جنوب السودان اآلن ستحدد مستقبل ذلك البلد
لألجيال القادمة.

إقرار جدول األعمال
تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان
تقرير األمين العام عن الحالة في جنوب السودان
()S/2019/936
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :وفقا للمادة  39من
النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو السيد ديفيد شرير،
املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة يف جنوب
السودان ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
وينضم إلينا املمثل اخلاص شرير عن طريق التداول بالفيديو
من أوكالند ،نيوزيلندا.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.
أود أن أسرتعي انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة
 ،S/2019/936اليت تتضمن تقرير األمني العام عن احلالة يف
جنوب السودان.
ويف هذه اجللسة ،سيستمع جملس األمن إىل إحاطتني من
املمثل اخلاص شرير والسفرية فرونيتسكا ،املمثلة الدائمة لبولندا
بصفتها رئيسة جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 2206
( )2015بشأن جنوب السودان.
أعطي الكلمة اآلن للسيد شرير.
السيد شيرر (تكلم باإلنكليزية) :يسرين أن أشارك يف
جلسة اليوم .بينما أتكلم أمام اجمللس اليوم ،انقضى بالفعل
ثلث فرتة  100يوم لتمديد االتفاق املنشط لتسوية النزاع يف
مجهورية جنوب السودان .وعلى الرغم من أن هذا التمديد الثاين
خفف من مشاعر القلق على األقل مؤقتا ،ألنه حيافظ على
2/21

17/12/2019

ومل يكن هناك نقص يف الدعم اخلارجي لتشجيع جنوب
السودان على السري على الطريق الصحيح .ويف األشهر الثالثة
املاضية ،استضافت أوغندا وتابعت بصورة مباشرة اجتماعا
ثالثيا ،وعقدت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية عدة
اجتماعات وبُذلت جهود من جانب املبعوث اخلاص للهيئة
إىل جنوب السودان ،وقام نائب رئيس جنوب أفريقيا بعدة
زيارات إىل جنوب السودان .وقد شارك السودان نفسه يف
املناقشات األخرية .وأبقى االحتاد األفريقي البلد قيد االستعراض
املستمر .وبطبيعة احلال ،قام مجيع أعضاء جملس األمن اخلمسة
عشر بزيارة جوبا للتواصل مع الطرفني واالستماع هلما على حنو
مباشر .والالفت للنظر هو وحدة اهلدف بني الشركاء الدوليني،
وأنا على ثقة من أن ذلك سيستمر .وقد أدت املشاركة الدولية،
إىل جانب وجود السيد ريك مشار يف جوبا خالل األسبوع
1941384
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املاضي وخالل االجتماعات املباشرة مع الرئيس كري ،إىل بيانات
إجيابية من كال القائدين يف الساعات الـ  24املاضية.

ومهمة اللجنة الوطنية للفرتة ما قبل االنتقالية هي ضمان
وصول املوارد إىل املناطق اليت تشتد فيها احلاجة إليها .وقد
أعربنا يف بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان عن استعدادنا
لتقدمي دعم لوجسيت إضايف عند الطلب .ويف األسبوع املاضي،
أفيد بأن التمويل احلكومي قد ُوزع على خمتلف اللجان األمنية،
وهو أمر حممود .غري أن الغموض ال يزال يشوب املبالغ احملددة
اليت ُسددت وكيفية إنفاقها .ومثة حاجة إىل الشفافية لتبديد
هذا الشك ،وهي نقطة أثارها االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية
الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحدة .وميكن أن يتخذ ذلك
شكل صندوق استئماين أو آلية مماثلة لكفالة رقابة مستقلة على
الشؤون املالية .واالتفاق بني احلكومة واملعارضة الذي مت التوصل
إليه يف الساعات القليلة املاضية إلنشاء هذه اآللية أمر مشجع،
وستقدم األمم املتحدة دعمها إلنشائها ،كما فعلت يف حاالت
النزاع األخرى على الصعيد الدويل.

اجملال األول هو إعادة توحيد القوات .ومن غري املرجح
أن يكتمل كل شيء قبل املوعد النهائي .وقد أضفت التزامات
القائدين اليوم مزيدا من الزخم على العملية ،غري أن إحراز تقدم
كبري سيعطي جلميع األطراف الثقة اليت حتتاج إليها ملواصلة
عملية إعادة اإلدماج وإعادة التوحيد داخل حكومة انتقالية.
وقد مجع أكثر من  76 000شخص يف مواقع التجميع،
وينبغي القيام بالفحص الدقيق للتحقق من مركزهم بصفتهم
مقاتلني سابقني .وهناك  12 000شخص آخر مسجلون يف
ثكنات احلكومة .بيد أن وصول اإلمدادات إىل مواقع التجميع
كان حىت اآلن متقطعا ،ويف كثري من األماكن غادرها املقاتلون
حبثا عن الغذاء واملأوى ووسيلة للدخل بغية إعالة أنفسهم يف
أماكن أخرى .وتركيز القوات يف أي مكان ميكن أن يؤدي حتما
إىل إثارة الشكوك والريبة يف أن كل جانب حيشد قواته تأهبا
للحرب بدال من االستعداد للسالم .والسبيل الوحيد للتغلب
على هذا الشك هو التعجيل بالتدريب وإعادة التوحيد من أجل
احلفاظ على الثقة.

وقد كان وجود السيد ريك ماشار يف جوبا على مدى
األيام اخلمسة املاضية إلجراء مناقشات مباشرة أمرا مشجعا
جدا وضروريا حلل اخلالفات ،كما الحظنا مجيعا .بيد أنه مل يتم
حىت اآلن التوصل إىل أي حل هلذا الوضع املتسم بعدم اليقني،
ومل حيصل بعد على جواز سفر من جنوب السودان .غري أن
اجلانبني ال يزاالن غري متفقني بشأن باملسألة احلامسة الثانية
املتعلقة بالواليات واحلدود ،على الرغم من اجلهود الدؤوبة جدا
اليت بذهلا نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا .وهذه املسألة
ميكن أن تغضب البعض وترضي اآلخرين ،اعتمادا على النتيجة
وموقف كل طرف جيلس على حدة .ومبا أن السلطة والوصول
إىل املوارد منوطان بشكل كبري بالواليات ومرتبطان بدورمها
باجلماعات اإلثنية ،فإن هذه املسألة بالذات مشحونة سياسياً.
وسيتطلب حلها درجة عالية من احلساسية والقيادة واالستعداد
لدراسة اجملاالت اخلالفية بعقول منفتحة وقبول حل ال ميكن
ألي من الطرفني أن يعتربه حال مثاليا .واألمر يتطلب التحلي
بالشجاعة وتأجيل هذه املسألة إىل ما بعد إجراء استفتاء سيؤدي

وميكن أن تكون هناك دائما أسباب الستمرار التأخري.
ويف هناية املطاف ،ال توجد نقطة حامسة أو موضوعية ميكن فيها
االتفاق على أن التقدم احملرز يف عملية السالم كاف متاما .ولكن
إذا كان الطرفان يرغبان يف التنفيذ الكامل لالتفاق وتشكيل
حكومة جديدة يف هناية فرتة املائة يوم هذه ،فيمكنهما بالتأكيد
القيام بذلك .ويرهتن ذلك باإلرادة السياسية ،وبالرغبة يف تقدمي
تنازالت واجللوس يف هناية املطاف حول الطاولة يف إطار حكومة
انتقالية وجعلها تعمل لصاحل الشعب .ومرة أخرى ،يتعلق األمر
باخليارات .وسيكون أول اختبار لوجود تلك اإلرادة السياسية
هو إجراء استعراض اخلمسني يوما يف أوائل كانون الثاين/يناير.
وينبغي إحراز تقدم ملموس يف عدة جماالت قبل حلول ذلك
املوعد.
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إىل تكلفة مباليني الدوالرات وينطوي على صعوبات لوجستية
شديدة ،ال سيما يف ضوء تشريد ثلث سكان جنوب السودان.
كما ينطوي على خطر اتساع نطاق االنقسامات العرقية.
ويف األسابيع القليلة املاضية ،حتدثت مع العديد من الناس
عن عملية السالم خالل الزيارات امليدانية األخرية .وسواء يف
كوج أو النكني أو بيبور أو بانتيو أو بور ،فإن الرسالة متشاهبة
بشكل ملحوظ .وما من أحد حتدثت معه يريد العودة إىل
احلرب ومن بني هؤالء األشخاص بول دينغ ،وهو رجل يبلغ
من العمر  24عاما عاد إىل النكني بعد ست سنوات يف موقع
حلماية املدنيني تابع لألمم املتحدة ألنه يعتقد أن السالم قادم.
وقال يل إنه يريد أن يكون الناس أسرة مساملة وأن يعيشوا حبرية
يف مجيع أحناء اإلقليم ،وبأن السالم هو ما يريده اجلميع .غري
أن بعض الناس يعرتفون سرا بأهنم سيحملون السالح إن أمرهم
قادهتم بذلك .واخلرب السار حىت اآلن هو أن وقف إطالق النار
احتم إىل حد كبري .ولكن جيب أن نظل يقظني .فقد أدى
قد ُ
تصاعد العنف واالشتباكات بني الطوائف مؤخرا إىل زيادة حدة
التوترات واشتداد خطورة العنف السياسي .فالقتال يف املناطق
احمليطة مبايوت ،يف مشال شرق البلد على سبيل املثال ،حتول
إىل صراع سياسي مفتوح عندما دعمت احلركة الشعبية لتحرير
السودان/اجليش الشعيب لتحرير السودان يف املعارضة وقوات
احلكومة جهات خمتلفة.
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يف مجيع أحناء البلد .وخبسارة ما يقدر بـ  72,000طن مرتي
من احلبوب ،باإلضافة إىل احليوانات اليت نفقت واملراعي اليت
ُدمرت ،فإن ما يثري اخلوف هو االحتياجات الغذائية يف األجل
الطويل .وأدت الفيضانات إىل زيادة االحتياجات القائمة
أصال .وهتدف خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2020اليت
صدرت مؤخرا إىل تلبية احتياجات  5.6ماليني شخص بتكلفة
تقدر بـ  1.5بليون دوالر .ومن املؤسف أن السالم الذي حتقق
خالل هذه الفرتة مل يدم طويال بسبب هذه الكوارث الطبيعية،
يف حني ازدادت شواغل اجلوع الذي اجتاح معظم أرجاء البلد
مرة أخرى.

وسينظر القادة يف إمكانية تشكيل حكومة انتقالية يف
غضون شهرين فقط .ويف الوقت نفسه فإن احلفاظ على وقف
إطالق النار أمر بالغ األمهية مثلما أخربتكم يف وقت سابق.
وسوف تتزامن هذه اخليارات مع موسم اجلفاف ،وهي فرتة
ترتبط تارخييا بتزايد أعمال القتال .وتعد االجتماعات املشرتكة
اليت عقدت يف األيام األخرية بني الرئيس كري والدكتور رياك
مشار مشجعة ،حيث التزم الطرفان مرة أخرى بعملية السالم.
وقد أعاد ذلك إلينا بعض التفاؤل والزخم اللذين تالشيا بسبب
تأخر إبرام اتفاق السالم .ويتعني على مجيع األطراف اآلن أن
تفي بالتزاماهتا ،وينبغي أن يظل شركاؤها الدوليون ثابتني يف
دعمهم ،وأنا على ثقة من ذلك .وجيب على األحزاب أن متضي
ويف الوقت نفسه ،فإن التحسينات اليت طرأت على احلالة قدما حنو تشكيل حكومة انتقالية لتباشر التخطيط ملستقبل
اإلنسانية قد تقوضت جزئيا بسبب الفيضانات اليت أثرت على جنوب السودان على املدى الطويل ،وتنظيم االنتخابات يف
 900 000شخص وتسببت يف جرف احملاصيل وتدمري املنازل السنوات الثالث املقبلة.
وتلوث إمدادات املياه .وينبغي الثناء على حكومات الواليات
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
والوكاالت اإلنسانية واجلهات املاحنة اليت استجابت بسرعة .بولندا.
وقد استخدمت االستجابة السريعة اليت قام هبا برنامج األغذية
السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية):
العاملي اإلمدادات اليت كان من املقرر توفريها يف عام ،2020
يشرفين ،بصفيت رئيسة اللجنة املنشأة عمال بالقرار 2206
ولكن هذه املخزونات سيتعني جتديدها ونقلها على وجه السرعة
( )2015بشأن جنوب السودان ،أن أطلع أعضاء اجمللس على
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التطورات اليت شهدهتا اللجنة منذ اإلحاطة اليت قدمتها سابقا
يف هذه القاعة يف  18كانون األول/ديسمرب من العام املاضي
(انظر .)S/PV.8431
وأعتزم يف البداية الرتكيز على الزيارة اليت قمت هبا إىل
جنوب السودان واملنطقة يف تشرين األول/أكتوبر ،وثانيا على
توضيح ما جاء يف التقرير املؤقت لفريق اخلرباء ،الذي ق ِّ
ُدم إىل
اللجنة يف  1تشرين الثاين/نوفمرب ونُشر بوصفه وثيقة من وثائق
اجمللس يف  22تشرين الثاين/نوفمرب .وأتيحت للجنة فرصة العمل
مع منسق الفريق يف  18تشرين الثاين/نوفمرب بشأن النتائج
والتوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ،ونظرت عقب ذلك يف
خمتلف إجراءات املتابعة الرامية إىل تنفيذ النظام وتفعيله بشكل
أفضل .وأخريا ،سأقدم حملة موجزة عن التطورات اليت شهدهتا
اللجنة منذ تقدمي إحاطيت يف العام املاضي.
أتيحت يل الفرصة لزيارة جنوب السودان وأوغندا والسودان
وإثيوبيا وفقا هلذا التسلسل يف الفرتة ما بني  6إىل  15تشرين
األول/أكتوبر .وكان الغرض من زياريت احلصول على تقارير مباشرة
عن تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب القرار ،)2015( 2206
واليت جرى توسيع نطاقها مبوجب القرار ،)2018( 2428
وإطالة أمدها مؤخرا مبوجب القرار  ،)2019( 2471وذلك
لتعزيز احلوار والتعاون مع الدول املعنية على تنفيذ التدابري مبا
يف ذلك االستجابة ألي طلب مساعدة ،ولتقدمي املعلومات
الالزمة الستعراض اجمللس للوالية ،عمال بالفقرة  3من القرار
 .)2019( 2471ومن املهم أن نالحظ أن زياريت قد متت قبل
شهر تقريبا من املوعد النهائي لتشكيل احلكومة االنتقالية احملدد
يف  12تشرين الثاين/نوفمرب عمال بتنفيذ االتفاق املعاد تفعيله
لتسوية النزاع يف مجهورية جنوب السودان .وقرر الطرفان عقب
ذلك متديد الفرتة االنتقالية ب  100يوم.
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واسرتعت اهتمامي .وما زلت أعتقد ،استنادا إىل املناقشات اليت
أجريتها خالل زياريت ،أن تنفيذ االتفاق املعاد تفعيله وال سيما
إحراز التقدم يف الرتتيبات األمنية االنتقالية ،يظل عامال حامسا
على الصعيد السياسي إلحالل السالم واالستقرار يف جنوب
السودان .وما زلت أشعر بالقلق إزاء تردي احلالة اإلنسانية
وحقوق اإلنسان يف جنوب السودان حيث يتعرض السكان
املدنيون وال سيما النساء واألطفال ألعمال النهب من قبل
رجال يرتدون الزي العسكري .ولألسف فقد شكل استغالل
األطفال وجتنيدهم واقرتاف أعمال العنف اجلنسي يف حق
النساء والفتيات على وجه اخلصوص حافزا إلشعال هذه احلرب
األهلية املروعة واستمرارها .ويثري انعدام املساءلة يف هذا الصدد
قلقا بالغا بالنسبة لنا .والحظت خالل زياريت إىل جوبا وبانتيو
وياي أن بعض احملاورين يعتقدون أن اجملتمعات احمللية يف جنوب
السودان ال تدرك متاما ما يعنيه نظام اجلزاءات.
وال يزال يساورين القلق إزاء عدم اختاذ املنطقة إجراءات
ملموسة بشأن تنفيذ نظم اجلزاءات ،وأشجع الدول اجملاورة
على إجراء عمليات التفتيش وفقا للفقرة  8من القرار 2428
( )2018فيما يتصل باحلظر املفروض على األسلحة .ومن
املؤسف أن يتمكن األفراد اخلاضعون للجزاءات من التنقل
بسهولة يف مجيع أحناء املنطقة مستخدمني أحيانا جوازات سفر
صادرة من املنطقة ،باستثناء حاالت قليلة أحالت فيها الدول
األعضاء طلبات اإلعفاء من تطبيق حظر السفر إىل اللجنة.

ونتيجة لزياريت ،وافقت اللجنة على اختاذ عدة إجراءات
مقرتحة استنادا إىل توصيايت .ومشلت هذه إرسال رسائل متابعة
بت فيها عن تقديرنا لكرم الضيافة وتأكيدنا من جديد على
أعر ُ
أمهية التنفيذ الفعال للتدابري واحلاجة إىل تقدمي مزيد من الدعم
لفريق اخلرباء .واتفق أيضا على أن تنظم اللجنة جلسة إحاطة
وأود قبل أن أنتقل إىل اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة
مفتوحة ألعرب فيها عن آرائي خبصوص زياريت األخرية .وقررت
استجابة للمالحظات اليت أبديتها خالل زياريت ،أن أسلط
اللجنة أيضا أن تنظم إحاطة سيقدمها رئيس اهليئة احلكومية
الضوء على املسائل الرئيسية اليت الحظتها خالل الرحلة
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الدولية املعنية بالتنمية بشأن وضع عملية السالم يف جنوب
السودان .وأخريا ،تنظر اللجنة يف إحالة مذكرة شفوية إىل
مجيع الدول األعضاء بشأن التدابري املتخذة فيما يتعلق جبنوب
السودان وتذكريها بالتزاماهتا.
وأود اآلن أن أنتقل إىل النقطة الثانية من إحاطيت واليت
تتناول التقرير املؤقت لفريق اخلرباء املقدم عمال بالقرار 2471
( ،)2019وعلى وجه التحديد ،اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة
ردا على استنتاجات الفريق وتوصياته .ولن أعيد ذكر حمتويات
التقرير املؤقت بالتفصيل ،نظرا إلحالته إىل أعضاء اجمللس وإتاحته
حاليا بوصفه الوثيقة  .S/2019/897ويكفي أن ِّ
أذكر اجمللس بأن
فريق اخلرباء قد قدم استنتاجاته فيما يتعلق باحلالة السياسية
واألمنية جلنوب السودان ،وانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون
الدويل اإلنساين واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية وتنفيذ
حظر توريد األسلحة ،مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بإعفاءات
النظام ،وتنفيذ التدابري املالية املوجهة وتدابري حظر السفر .وأود
أن أؤكد من جديد يف هذا السياق أمهية كفالة استمرار دول
املنطقة ،وال سيما جريان جنوب السودان ،يف تعزيز تعاوهنا مع
فريق اخلرباء وجلنة اجلزاءات.

17/12/2019

واستمعت اللجنة أيضا خالل املشاورات غري الرمسية
املعقودة يف  29آذار/مارس إىل عرض قدمه فريق اخلرباء املعين
جبنوب السودان بشأن التقرير النهائي للفريق S/2019/301
املقدم عمال بالفقرة ( 19هـ) من القرار ،)2018( 2428
وناقشت التوصيات الواردة فيه.
وخالل املشاورات غري الرمسية املشرتكة للجان جملس األمن
املنشأة عمال بالقرارات ،)2011( 1970 ،)2005( 1591
 )2015( 2206بشأن السودان وليبيا وجنوب السودان ،على
التوايل ،املعقودة يف  21حزيران/يونيه ،قدمت أفرقة اخلرباء املعنية
بالسودان وليبيا وجنوب السودان إحاطات وعقدت اللجان
مناقشة تفاعلية بشأن أمهية استخدام هنج مشرتك يف التصدي
لوجود اجلماعات املسلحة الدارفورية يف ليبيا وجنوب السودان
ومنع تلك اجلماعات من االخنراط يف أنشطة مزعزعة لالستقرار.
واستمعت اللجنة إىل عرض قدمه يف  9آب/أغسطس
منسق فريق اخلرباء بشأن خطة عمل الفريق ،الذي جددت
واليته عمال بالقرار  .)2019( 2471ويف  21آب/أغسطس،
استمعت اللجنة إىل إحاطة من املمثلة اخلاصة لألمني العام
املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع.

وأود أن ِّ
أقدم يف إطار العنصر الثالث واألخري من بياين
اليوم ،حملة موجزة عن تطور عمل اللجنة منذ اإلحاطة اليت ق ّد ُمتها
للمجلس يف كانون األول/ديسمرب املاضي .لقد اجتمعت اللجنة
يف مخس مناسبات حىت اآلن إلجراء مشاورات غري رمسية،
وعقدت كذلك مشاورة غري رمسية مشرتكة مع اللجنة املنشأة
عمال بالقرار  )2005( 1591بشأن السودان ومع اللجنة
املنشأة عمال بالقرار  )2011( 1970بشأن ليبيا .واستمعت يف
أخريا ،ومنذ تقريري السابق إىل اجمللس ،تلقت اللجنة
 8شباط/فرباير إىل عرض قدمه منسق فريق اخلرباء املعين جبنوب
أربعة طلبات لإلعفاء من حظر توريد األسلحة ،وقد جرت
السودان ،بشأن التقرير املؤقت للفريق ،الوثيقة ،S/2018/1049
املوافقة عليها مجيعا .ومل ترد أي طلبات بشأن اإلعفاء من تدابري
املقدم عمال بالفقرة ( 19هـ) من القرار  ،)2018( 2428وقد
حظر السفر .وأود أن أكرر دعويت إىل مجيع الدول األعضاء
كان باب املشاركة فيه مفتوحا يف وجه الدول األعضاء.
زيادة تعاوهنا مع اللجنة ،والتماس توضيحات بشأن التدابري
وخالل املشاورات غري الرمسية اليت أجريت يف  18تشرين
الثاين/نوفمرب ،استمعت اللجنة إىل عرض ملنسق فريق اخلرباء عن
التقرير املؤقت للفريق ( ،)S/2019/897قُدم عمال بالفقرة  3من
القرار  ،)2019( 2471وناقشت النتائج والتوصيات الواردة
يف تقرير زياريت إىل جنوب السودان وأوغندا والسودان وإثيوبيا
يف الفرتة من  6إىل  15تشرين األول/أكتوبر.
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وإجراءات اإلعفاء املتصلة هبا وتقدمي طلبات لإلعفاء من حظر
توريد األسلحة وحظر السفر وجتميد األصول.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السفرية فرونيتسكا
على إحاطتها.
سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثلة الواليات املتحدة.
أشكر املمثل اخلاص شرير والسفرية فرونيتسكا على
إحاطتيهما .امسحوا يل أن أهنئ السفرية فرونيتسكا وفريقها
على قيادهتم للجنة املنشأة عمال بالقرار )2015( 2206
بشأن جنوب السودان خالل العامني املاضيني .وفرت خربهتم
وتفانيهم مساعدة كبرية جمللس األمن.
وكما قلت من قبل ،يتعلق هذا الشهر بإجراء تقييم واضح
مللفات جملس األمن .ولذلك أود أن أكون واضحة :إن الواليات
املتحدة واجملتمع الدويل يفقدون الثقة يف أن قادة جنوب السودان
لديهم اإلرادة لتوجيه بلدهم حنو إحالل سالم وأمن حقيقيني.
إننا نفقد الثقة يف أهنم يتشاطرون مصاحل شعبهم الذي يدعو إىل
السالم يف خضم أزمة إنسانية مدمرة نامجة عن النراع.
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على الدعوات إىل املساءلة ،فإن احلكومة تشجع وتعيد تعيني
مسؤولني متهمني بارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان،
وتواصل القوات املسلحة ارتكاب أعمال شنيعة تتمثل يف العنف
اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس ،مبا يف ذلك االنتهاكات
املرتكبة ضد األطفال .وردا على النداءات من أجل شفافية متويل
اتفاق السالم ،فإن انعدام الشفافية املالية سائد وجيري جتاهل
مشورة اخلرباء .ووافقت اهليئة التشريعية يف جنوب السودان مؤخرا
ميزانية ميكن أن تتيح زيادة اإلنفاق على حتالفات الرعاية الصحية
ألعضاء الربملان بدال من ميزانية للرعاية الصحية للبلد بأسره.
وعلى الرغم من األحكام اليت تكفل املشاركة الكاملة للمرأة
يف تشكيل احلكومة االنتقالية ،فإن األطراف ال تزال متنع املرأة
من املشاركة الفعلية والفاعلة يف عملية السالم ،وتزداد حمدودية
قدرة اجلهات الفاعلة اإلنسانية على الوصول إىل احملتاجني.
وسالمتهم معرضة للخطر ،وال تزال العقبات البريوقراطية قائمة،
كل ذلك يف وقت تفاقم فيه الفيضانات العارمة من انعدام
األمن الغذائي .ويكاد عدم إحراز تقدم أن يكون شامال.
غري أن قادة جنوب السودان ما زال ميكنهم تشكيل
حكومة انتقالية شاملة للجميع حبلول هناية فرتة التمديد البالغ
مدهتا  100يوم .ونالحظ تصرحيات قادة جنوب السودان اليوم
بتجديد االلتزام بتشكيل حكومة وحدة حبلول منتصف شباط/
فرباير .ونتطلع حنن وشعب جنوب السودان إىل ترمجة هذه
األقوال إىل نتائج ملموسة .وإذا ما نفذ االتفاق احلايل بالكامل،
فإنه ميكن أن يوفر األمن واالستقرار الذي يطالب به بوضوح
شعب جنوب السودان.

قام اجمللس بزيارة جوبا لدعم تنفيذ االتفاق املعاد تنشيطه
لتسوية النزاع يف مجهورية جنوب السودان ،ولكن قادة جنوب
السودان يلقوم اللوم على بعضهم البعض يف عرقلة إحراز تقدم
وفشلوا يف تأكيد التزامهم علنا بوقف إطالق النار .واتفقت
األطراف مرة أخرى على متديد فرتة املرحلة قبل االنتقالية من
اتفاق السالم ،ولكن يف األشهر اليت أعقبت ذلك كان التقدم
حمدودا .ويف حني تلتزم األطراف بالرتتيبات األمنية وتوحيد
اجليش ،هناك تقارير موثوقة عن قيام احلكومة واملعارضة بعمليات
وسيظل التعاون على الصعيد اإلقليمي أمرا بالغ األمهية.
جتنيد .وال تزال املباين املدنية تشغلها أساسا القوات احلكومية.
وأود أن أنوه جبهود جنوب أفريقيا ،إذ تعمل بالتعاون مع
وال تزال جوبا تتتسم بصبغة عسكرية.
املبعوثني اخلاصني للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية وكينيا،
وردا على الدعوة إىل إجراء مشاورات بشأن عدد الواليات فضال عن اللجنة املشرتكة للرصد والتقييم املعاد تشكيلها ،من
وحدودها ،رفضت احلكومة بشكل قاطع احللول التوفيقية .وردا أجل عقد اجتماع بني األطراف بشأن مسألة عدد الواليات
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وحدودها .مع ذلك ،ومن أجل إحراز تقدم حقيقي ،فإن الدول
السيد مابهونغو (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية):
األعضاء يف املنطقة عليها أيضا مساءلة قادة جنوب السودان أديل هبذا البيان بالنيابة عن البلدان األفريقية األعضاء يف جملس
عن اإلخفاق يف اختاذ مزيد من اخلطوات حنو السالم .ففي هناية األمن ،وهي ،جنوب أفريقيا وغينيا االستوائية وكوت ديفوار.
املطاف ،ستعاين املنطقة كلها إذا اهنارت العملية احلالية.
يف البداية ،أود أن أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد

إسكات دوي األسلحة يف جنوب السودان حيتاج أكثر
من اخلطاب الرنان .وعالوة على ذلك ،فإن العنف يف والييت
االستوائية وأعايل النيل ومناطق البحريات يبني استمرار احلاجة
إىل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان حلماية املدنيني والقيام
بدوريات يف مجيع مناطق البلد .جيب على األطراف أن متنح
البعثة والوكاالت اإلنسانية الوصول الكامل دون إبطاء.

هذه اجللسة .وأود أيضا أن أعرب عن امتناننا ملقدمي اإلحاطتني
اليوم .كما نعرب عن خالص امتناننا لألمني العام على تقريره
( )S/2019/936ونرحب مبالحظاته .كما ننوه باجلهود الدؤوبة
اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان حتت القيادة
القديرة للممثل اخلاص لألمني العام ديفيد شرير للمساعدة يف
إحالل السالم واالستقرار يف جنوب السودان.

وباإلضافة إىل سهولة احلصول على األسلحة والعنف
املستمر ،واستعداد اجلماعات املسلحة وقوات األمن إلصابة
بل وقتل املدنيني ،يربر حظرا قويا على توريد األسلحة ونظام
جزاءات يستهدف اجلهات الفاعلة والكيانات اليت هتدد السالم
واالستقرار يف جنوب السودان .وإذا كان قادة جنوب السودان
غري قادرين على تنفيذ األحكام األساسية التفاقهم ،فينبغي
للمجلس أن ينظر يف تعزيز وتوسيع نطاق نظام اجلزاءات .يف
الواقع ،إن التهديد بفرض اجلزاءات وتنفيذها يبدو أهنما من بني
اإلجراءات الوحيدة اليت تقنا الطرفني بإحراز تقدم.

ال يزال االتفاق املعاد تنشيطه لتسوية النزاع يف مجهورية
جنوب السودان منارة األمل والدفة اليت ستظل تساعد يف إعادة
بناء جنوب السودان وإحالل السالم واالستقرار الذي استعصى
حتقيقه يف البلد على مدى عقود .ويف هذا الصدد ،فإن متديد
الفرتة قبل االنتقالية ملدة  100يوم إضافية شريان حياة بالغ
األمهية لكفالة توفري بيئة مواتية ملواصلة معاجلة املسائل اخلالفية،
اليت تشمل ،يف مجلة أمور ،الرتتيبات األمنية واملسائل اخلاصة
بالواليات وحدودها ،اليت هي مكونات بالغة األمهية لتفعيل
االتفاق املعاد تنشيطه.

وبينما نركز هذا الشهر على مصداقية اجمللس ،فإن مصداقية
قادة جنوب السودان هي اليت على احملك اليوم  -مصداقية
إرادهتم السياسية وعملية السالم هذه .ويف هذا الوقت ،فإن
الواليات املتحدة تعرب عن دعمها الكامل لشعب جنوب
السودان .وحيدونا األمل يف أال خيذله قادة البلد.

ونشجع الطرفني على مواصلة احلوار من خالل الوسائل
السلمية ،واستخدام أطر االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية
املعنية بالتنمية للتقريب بني اآلراء املتباينة .وباملثل ،فإننا حنث
اجملتمع الدويل على مواصلة دعمه لألطراف يف هذا املنعطف
احلاسم .وعالوة على ذلك ،ندعو بشكل خاص الرئيس سلفا
كري والسيد رياك مشار إىل مواصلة جهودمها يف إقامة عالقات
ودية وإعادة بناء الثقة بغية املساعدة على توحيد البلد .وباملثل،
حنث حكومة جنوب السودان واهليئة احلكومية الدولية املعنية
فإننا ّ
بالتنمية على معاجلة الوضع النهائي للسيد رياك مشار بغية تيسري
مشاركته الكاملة والفعالة يف املضي قدماً بعملية السالم.

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسة اجمللس.
وأعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
اإلدالء ببيانات.
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ومن خالل التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاق املنشط ،نشعر
بالتشجيع إزاء استمرار احلفاظ على وقف األعمال العدائية.
وندعو مجيع األطراف إىل االستمرار يف هذا املسار وإىل إيالء
األولوية ألرواح أبناء شعب جنوب السودان .وبناء على ذلك،
فإننا ندعو مجيع اجملموعات إىل االنضمام إىل العملية السياسية،
ونطلب يف هذا الصدد إىل اهليئة مواصلة جهودها يف التواصل
مع توماس سرييلو وبول مالونق من أجل انضمامهما إىل االتفاق
املنشط.
ّ

S/PV.8689

وأود أن أقول أوالً بضع كلمات بشأن عملية السالم ،اليت
من الواضح أهنا ال تزال اآلن يف مرحلة حامسة للغاية ،كما مسعنا
مرة أخرى من املمثل اخلاص شرير .يف حني أن من املؤكد أن
وقف إطالق النار ُيرتم يف معظم األحيان ،هناك العديد من
املهام احلامسة اليت يتعني تنفيذها .وهذه املهام ،اليت نص عليها
االتفاق املنشط لتسوية النزاع يف مجهورية جنوب السودان ،جيب
تنفيذها من أجل التغلب على االفتقار إىل التقدم .ونتفق متاماً
مع تقييم األمني العام بأن الوقت قد حان اآلن للتحلي باإلرادة
السياسية خالل فرتة التمديد ملدة  100يوم لتشكيل حكومة
انتقالية.

نرحب باعتزام احلكومة صرف 40
وعالوة على ذلكّ ،
مليون دوالر من أجل تنفيذ االتفاق .فهذا أمر بالغ األمهية ومن
امللح بصورة خاصة توزيع تلك األموال على وجه السرعة من
ونرحب باالجتماعات الشخصية املتكررة بني الرئيس كري
ّ
ّ
أجل جتنب املزيد من التأخري يف التنفيذ.
والسيد رياك مشار ،ونثين على البيانات الصادرة مؤخراً عن
ونشجع احلكومة على مواصلة جهودها الرامية إىل معاجلة املعارضة واحلكومة وحنيط علماً هبا ،كما ذكر السيد شرير املمثل
ّ
التحديات اخلطرية للعنف اجلنسي املتصل بالنزاعات ومجيع اخلاص لألمني العام .غري أننا نرى ،يف الوقت نفسه ،ضرورة
انتهاكات حقوق اإلنسان وحماسبة اجلناة .وباإلضافة إىل ذلك ،إحراز تقدم ملموس يف تنفيذ اتفاق السالم ،وال سيما فيما
فإننا ال نزال نشعر بالقلق إزاء احلالة اإلنسانية الصعبة ،اليت يتعلق باملسائل املوضوعية اليت مل ّ
وحنث األطراف على
حتل بعدّ .
ال تزال ضخامتها تق ّزم التقدم الذي مت إحرازه .ولذلك فإننا معاجلة املسائل الرئيسية مثل الرتتيبات األمنية ،وإنشاء األجهزة
ندعو مجيع األطراف إىل إيالء األولوية لتلبية االحتياجات األمنية ،وال سيما عدد الواليات وحدودها .ومن األمهية مبكان،
البشرية واجملتمع الدويل إىل مواصلة تقدمي املساعدة إىل الفئات من وجهة نظرنا ،أال نفقد الزخم ولكن املضمون والشمول
األكثر ضعفاً.
يكتسيان يف هناية املطاف نفس األمهية احلامسة اليت تكتسيها
ويف اخلتام ،نوّد أن نُعرب عن تقديرنا لبلدان املنطقة على استدامة عملية السالم.
دعمها لعملية السالم يف جنوب السودان .وحنثّها على مضاعفة
وكما قال ممثل جنوب أفريقيا للتو ،نرى أيضاً أن اجلهات
جهودها يف هذه الفرتة املمتدة بغية مجع مجيع األطراف معاً.
الفاعلة اإلقليمية ال تزال ذات أمهية حامسة إلحراز تقدم بشأن
إننا مجيعاً ندرك عواقب فشل عملية السالم ،وينبغي لنا على
هذه املسائل .ومن الضروري أن يتواصل الضغط من املنطقة على
هذا النحو االحرتاس بشدة من حدوث أي تغيري يف اجتاه التقدم
نرحب ترحيباً حاراً بعمل اهليئة احلكومية
الذي أحرزته .إن أبناء شعب جنوب السودان يتوقون بش ّدة إىل أطراف النزاع .لذلك ّ
الدولية املعنية بالتنمية ،وال سيما السودان وأوغندا ،بوصفها
السالم واالستقرار والتنمية من أجل إعادة بناء حياهتم.
ضامنة التفاق السالم الذي جنحت يف التوسط للتوصل إىل
السيد شولتز (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية ،توافق يف اآلراء بني األطراف بشأن كيفية مواصلة تنفيذه .إن
أود أن أشكر املمثل اخلاص لألمني العام ديفيد شرير والسفرية املنطقة ،وال سيما اهليئة احلكومية الدولية واالحتاد األفريقي ،جيب
فرونيتسكا على إحاطتيهما الثاقبتني.
1941384
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املنشط .وأود أيضاً
أن تظل ملتزمة وأن متارس الضغط على مجيع األطراف وتدعم على النحو املنصوص عليه يف اتفاق السالم ّ
السعي إىل إجياد حلول تقوم على توافق اآلراء بني األطراف .أن أسلّط الضوء على أن اجلزاءات املفروضة على اجلناة هي يف
ونشجع اهليئة أيضاً على إطالع جملس األمن على تقريرها متناول اجمللس ،وينبغي لنا أن استخدامها ،حسب االقتضاء،
ّ
متشياً مع القرار .)2019( 2467
املؤقت لفرتة  50يوماً وعلى توصياهتا يف الوقت املناسب.
وفيما يتعلق باألنشطة األملانية ،بإجياز شديد ،قدمت أملانيا
للتو مسامهة إضافية قدرها  5ماليني يورو للصندوق االستئماين
من أجل املصاحلة وحتقيق االستقرار والقدرة على الصمود الذي
أنشأته بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان وفريق األمم
املتحدة القطري ،والذي يدعم الربامج اجملتمعية اليت تعاجل
األسباب اجلذرية للنزاع ويوفّر احلوافز االجتماعية واالقتصادية
نشجع اآلخرين على االنضمام
من أجل السالم .ومن املؤكد أننا ّ
إىل جهود بناء السالم امللموسة هذه.

وقبل أن أختم بياين ،أود أن أقول بضع كلمات عن
اجلزاءات .نود أوالً أن نشيد بفريق اخلرباء على العمل القيم
الذي يؤديه وأن نشجعه على مواصلة حتقيقاته يف انتهاكات
حظر األسلحة واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون
الدويل اإلنساين .إن النجاح يف تنفيذ نظام اجلزاءات يعتمد
بوضوح على التعاون الوثيق مع بلدان املنطقة .لذا ندعو إىل
االتساق والتنسيق بني مجيع اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية.
وجيب على اجملتمع الدويل إرسال إشارة مفادها أن استمرار
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين،
مبا يف ذلك العنف اجلنسي واجلنساين ،أمر غري مقبول.

وإذ أنتقل إىل احلديث عن احلالة اإلنسانية وحالة حقوق
اإلنسانّ ،
يظل حتسني حالة السكان املدنيني هو أولويتنا الرئيسية،
ويف اخلتام ،أود أن أشكر السفرية فرونيتسكا على جهودها
وعلى وجه اخلصوص وصول العاملني يف اجملال اإلنساين والبعثة
حتسن ملموس يف حالة حقوق اإلنسان .إن الدؤوبة بصفتها رئيسة للجنة املنشأة عم ً
ال بالقرار 2206
دون عوائق وإحراز ّ
هذا أمر بديهي ولكن اهلجمات على عمال اإلغاثة اإلنسانية ( )2015بشأن جنوب السودان وعلى تفانيها لتحسني حالة
شعب جنوب السودان.
جيب أن تتوقف على الفور.
السيدة غيغين (فرنسا) (تكلمت بالفرنسية) :أود أن أبدأ
بتوجيه الشكر إىل السيد شرير ،املمثل اخلاص لألمني العام
جلنوب السودان ،على إحاطته وبصفة خاصة على التزامه هو
وفريقه يف امليدان .وأود أيضاً أن أشكر السفرية فرونيتسكا على
إحاطتها وعلى عملها رئيسة للجنة جملس األمن املنشأة عم ً
ال
بالقرار  )2015( 2206بشأن جنوب السودان.

كما نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن عمليات
التجنيد اجلديدة ،مبا يف ذلك األطفال اجلنود ،فض ً
ال عن تقارير
تفيد مبغادرة اجلنود مواقع جتميعهم بسبب االفتقار إىل الغذاء
واملوارد .وجيب تنفيذ التدابري الرامية إىل منع وردع العنف ضد
املدنيني .وباإلضافة إىل ذلك ،ننضم إىل النداء الذي وجهه
األمني العام إىل مجيع األطراف ملعاجلة املستويات غري املقبولة
من العنف اجلنسي واجلنساين ومساءلة املسؤولني عن انتهاكات
هنالك حاجة ملحة لتشكيل حكومة انتقالية .وجيب
القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .تلك أن يكون التأجيل من  7تشرين الثاين/نوفمرب إىل  20شباط/
مسؤولية أساسية حلكومة جنوب السودان ،اليت جيب أن تعزز فرباير هو التأجيل األخري .ومن الضروري فع ً
ال البقاء على مسار
املنشط املتعلق حبل النزاع
على اخلطوات اليت اختذت ،بدعم من البعثة ،بشأن احملاكم السالم املنصوص عليه مبوجب االتفاق ّ
املتنقلة واختاذ تدابري إلرساء العدالة االنتقالية على حنو كامل،
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يف جنوب السودان .فذلك هو خيارنا الوحيد .ولذلك جيب العنف اجلنسي وجتنيد األطفال .وميكن إلنشاء احملكمة املختلطة
مبوجب االتفاق أن يساعد يف مكافحة اإلفالت من العقاب
اختاذ إجراءات بشأن اإلعالن الذي أُديل به هذا الصباح.
وتدعو فرنسا حكومة جنوب السودان واملعارضة إىل واحلد من نطاق العنف .ويف هذا الصدد ،أود أن أسأل السيد
استخدام األيام الـ  65املقبلة لتهيئة الظروف الالزمة لتشكيل شرير مىت ميكن أن حيدث ذلك.
وعالوة على ذلك ،فإن السالم لن يكون مستداما إال إذا
حكومة الوحدة الوطنية .فاملهام املتعني إجنازها معروفة .وميكن
يسرنا أن الـ  40كان شامال للجميع .وتكتسي املشاركة النشطة واجملدية للنساء
تنفيذ بعضها على الفور .ويف هذا الصددّ ،
مليون دوالر الالزمة لتنفيذ االتفاق قد قُدمت إىل اللجنة الوطنية واحرتام احلصص املنصوص عليها يف االتفاق أمهية بالغة .كما
للفرتة ما قبل االنتقالية .ومن الضروري اآلن اإلسراع يف التنفيذ أن حتقيق سالم شامل للجميع يتطلب حيزا سياسيا مفتوحا.
العملي لتلك األموال مع كفالة املساءلة عن النفقات .وجيب على غري أن احلوادث األخرية النتهاكات حرية التعبري والعنف ضد
احلكومة أيضاً إصدار جواز سفر لرياك مشار وأن توضح له اهليئة الصحفيني تبعث على القلق الشديد.
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية وضعه وتضمن له حرية التنقل.
وينبغي للجهات الضامنة التفاق السالم املنشط واجلهات

وتشجع فرنسا األطراف على إبداء اإلرادة السياسية وعدم
ّ
تؤخر تشكيل حكومة الوحدة
السماح لبعض املسائل بأن ّ
الوطنية .وحنن ندرك أن مسألة احلدود الداخلية تكمن يف
صميم النزاع .ال ميكن حل هذه املسألة ح ً
ال هنائياً يف املستقبل
القريب .ويف األجل القصري ،من املهم أن يبدي الطرفان روحا
من التوافق وأن يتفقا على األقل على عدد الواليات وعلى آلية
للمفاوضات .كما يتعني على الطرفني مواصلة إحراز تقدم يف
تنفيذ الرتتيبات األمنية .وعالوة على ذلك ،جيب على املسؤولني
يف احلكومة واملعارضة أن يعيدوا تأكيد التزامهم باحرتام وقف
إطالق النار ،الذي جيب أن يشكل أولوية قصوى حيث إن
حياة املاليني من املدنيني تتوقف عليه.

املعنية يف املنطقة أن تستمر يف مساعيها .والواقع أن الضغط
اإلقليمي املتضافر وحده هو الذي سيشجع الطرفني على تقدمي
التنازالت الالزمة .ويف هذا الصدد ،هتنئ فرنسا السودان على
تويل رئاسة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية .ونشجع
السلطات السودانية على أن تواصل تعبئة جهودها بشأن هذه
املسألة .كما أن هذه املناشدة موجهة إىل السلطات األوغندية
اليت لديها دور حاسم يف كفالة التقيد باجلدول الزمين اجلديد
للفرتة ما قبل االنتقالية .ومن املهم أن يتسىن إنشاء آلية الرصد
اجلديدة اليت أعلنت عنها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
يف أقرب وقت ممكن وأن تكون جمموعة الدول األفريقية اخلمس
اليت كلفها االحتاد األفريقي بدعم جهود الوساطة اليت تبذهلا اهليئة
يف جنوب السودان قادرة على القيام بذلك متاما .وجيب على
اجمللس ككل أن يفكر يف أفضل طريقة ميكن هبا لألمم املتحدة
أن تدعم اجلهود اإلقليمية .ومثة قيمة كبرية للمساعي احلميدة
اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان وللخربة التقنية
اليت تقدمها ،وهو ما جيب أن يستمر.

إننا ندرك متاما أن احلالة اإلنسانية ال تزال مأساوية
بعد أن تفاقمت جراء الفيضانات اليت أثرت على أكثر من
 900 000شخص منذ تشرين الثاين/نوفمرب .وأود أن أذكر
بأن مجيع األطراف مسؤولة عن كفالة إيصال املساعدة اإلنسانية
بصورة آمنة ودون عوائق إىل مجيع احملتاجني ،األمر الذي يستلزم
يف اخلتام ،لقد وضع اجمللس نظاما للجزاءات يتيح لنا
محاية العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية والطبية ،فضال عن
البنية التحتية املدنية .كما أنه من الضروري استمرار مكافحة أن ندرج يف القائمة أي شخص قد يعرقل سري عملية السالم
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بسالسة .ومن املهم أن يستخدم اجمللس اجملموعة الكاملة من الطوارئ .ويف هذا الصدد ،من األمهية مبكان ،وبالتوازي مع
األدوات املتاحة له وأن يستفيد منها لضمان عدم تعطيل عملية العملية السياسية ،تشجيع الربامج الرامية للنهوض بالقدرة على
التكيف والتخفيف من املخاطر النامجة عن تغري املناخ ،مبا يف
السالم.
السيد ترويولس يابرا (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم ذلك ندرة املياه واألغذية والضعف الناجم عن تغري املناخ.
كما يساورنا القلق إزاء استمرار تفشي العنف اجلنسي
باإلسبانية) :يف البداية ،أود أن أشكر السيد شرير والسفرية
املرتبط بالنزاع ،وكذلك العقبات اليت يواجهها موظفو بعثة األمم
فرونيتسكا على إحاطتيهما اهلامتني.
املتحدة يف جنوب السودان وغريهم من العاملني يف جمال تقدمي
يساورنا القلق من أننا نواجه حاليا متديدا ملدة  100يوم
املساعدة اإلنسانية يف الوصول إىل احملتاجني .وندين اهلجمات
للفرتة السابقة للمرحلة االنتقالية ومن أن االتفاق املنشط لتسوية
اليت ُشنت على العاملني يف اجملال اإلنساين يف األشهر األخرية،
النزاع يف مجهورية جنوب السودان مل يتم تنفيذه إىل حد كبري
بينما ندعو األطراف املعنية إىل وضع حد للعنف .ونكرر بقوة
حىت اآلن لتظل املسائل اخلالفية دون حل .ومع ذلك ،وبعيدا مناشدتنا اختاذ مجيع التدابري املمكنة إلهناء العنف اجلنسي
عن تسوية مسائل مثل تعيني حدود الواليات واإليواء املؤقت واجلنساين وجتنيد األطفال واستخدامهم يف القتال .كما ندعو إىل
وإعادة نشر القوات العسكرية ،من املهم أن جتري معاجلة توقيع مذكرة التفاهم بشأن احملكمة املختلطة جلنوب السودان.
القضايا العالقة يف العملية من خالل اتباع هنج حموره اإلنسان .ويف هذا السياق ،ويف مالحظة إجيابية ،نشيد باجلهود اليت تبذهلا
وفضال عن كونه اتفاقا سياسيا ،يشكل االتفاق املنشط البعثة يف التنسيق بني احملاكم املتنقلة وتوسيع نطاقها يف املناطق
التزاما أخالقيا ومعنويا سيعود تنفيذه بفوائد اجتماعية وسياسية اليت يصعب فيها اللجوء إىل العدالة ،وبتقارهبا املستمر مع شرطة
واقتصادية هائلة على شعب عاىن بالفعل مبا فيه الكفاية .ويف جنوب السودان والقوات املوالية ملشار من أجل تنفيذ خطط
هذا الصدد ،نرحب باالجتماع الذي عقد مؤخرا بني الرئيس العمل اهلادفة إىل التصدي للعنف اجلنسي املتصل بالنزاع .كما
كري والسيد مشار ،والذي جرت خالله مرة أخرى مناقشة نود أن نشدد على ضرورة مواصلة تعزيز املشاركة اجملدية للمرأة
والشباب واجملتمع املدين يف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
املسائل العالقة اليت أعاقت حىت اآلن تنفيذ االتفاق املنشط.
يف اخلتام ،ندرك أن عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
وأعلن الطرفان قرارمها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ،حىت
وإن أخفقا يف حل مجيع خالفاهتما قبل املوعد النهائي .وعالوة جيب أن تركز على بناء الثقة بني مجيع اجلهات املعنية .وجيب
على ذلك ،يسرنا تعهد احلكومة بتقدمي  40مليون دوالر جلهود كفالة الشمول يف إطار العملية ،ولكن ،قبل كل شيء ،جيب
التنفيذ ،اليت نأمل أن يتم تقدميها بالكامل ضمن اإلطار الزمين أن تراعي التطلعات املشروعة للشعب السوداين من أجل حتقيق
سالم عادل وشامل ودائم يعاجل األسباب اجلذرية لألزمة .ومثة
احملدد.
إمكانية للمضي قدما شريطة أن يقرر الزعيمان أن يسلكا هذا
غري أننا نأسف ألن التوترات القبلية ،فضال عن احلالة
الطريق ،ومن مث حتمل مسؤوليتهما عن بناء مستقبل سلمي
اإلنسانية املزرية ،تلقي بظالهلا على خلفية الوئام السياسي هذه.
لشعبهما.
فحوايل  40يف املائة من السكان يعانون من انعدام األمن
السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
الغذائي احلاد الذي تفاقم جراء الفيضانات األخرية اليت غمرت
جتمعات سكانية بأكملها وحدت باحلكومة إىل إعالن حالة أشكر املمثل اخلاص لألمني العام ديفيد شرير على عرضه الزاخر
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باملعلومات .وأود أن أديل ببعض املالحظات اإلضافية بصفيت
الوطنية استكماال لإلحاطة اليت استمعنا إليها اليوم.

ومع أننا نرى أن التقيد إىل حد كبري بوقف إطالق النار
الدائم على نطاق جنوب السودان بادرة طيبة ،نشعر بالقلق
إزاء االشتباكات اليت وقعت يف والييت وسط وغرب االستوائية
وآثارها على السكان املدنيني .وما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء اآلثار
الرتاكمية لسنوات من النزاع الذي طال أمده ،واستمرار األزمة
اإلنسانية ومستويات العنف الطائفي ،فضال عن االنتهاكات
والتجاوزات اخلطرية حلقوق اإلنسان ،اليت تشمل انتهاكات
جسيمة حبق األطفال وحوادث عنف جنسي متصل بالنزاعات.
وندعو احلكومة إىل عدم ادخار أي جهد يف تقدمي اجلناة إىل
العدالة والوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق حبماية املدنيني.

جنوب السودان فيما يتعلق بتمثيل املرأة يف هيئات ومؤسسات
صنع القرار اخلاصة باملرحلة ما قبل االنتقالية ،واالنتقالية وغريها.
ونرى أن مشاركة املرأة يف العملية السياسية يف جنوب السودان
أمر ال غىن عنه .ووحده ضمان التنفيذ الشامل التفاق السالم
املعاد تفعيله قد يتيح له فرصة أن يكون اتفاقا دائماً.

السيد بيكستين دو بوستوريفا (بلجيكا) (تكلم
بالفرنسية) :أود بادئ ذي بدء أن أشكر املبعوث اخلاص ديفيد
شريِر على إحاطته اإلعالمية .وأود أيضا أن أشكر السفرية
فرونيتسكا على إحاطتها اإلعالمية وما قدمته من توجيه بشأن
عمل جلنة اجلزاءات خالل العامني املاضيني .وال يزال نظام

ترحب بولندا باالجتماع الذي عقد يف األسبوع املاضي
بني الرئيس سلفا كري والسيد رياك مشار ،والذي نعتربه خطوة
هامة حنو تنفيذ االتفاق املنشط لتسوية النزاع يف مجهورية جنوب
السودان .ونرى أن تلك االجتماعات املباشرة تشكل تدبريا قيما
للغاية لبناء الثقة ولكنها ال ميكن أن حتل حمل التنفيذ احلقيقي
ألحكام اتفاق السالم ،وال سيما فيما يتعلق بالرتتيبات األمنية
وعدد الواليات وحدودها .ونعتقد اعتقادا راسخا أن وجود
حكومة انتقالية فاعلة وشاملة للجميع هو ما يتوقعه مواطنو
جنوب السودان ويستحقونه .وندعو مجيع املوقعني على اتفاق
وميثل التعاون اإلقليمي عامال من العوامل اهلامة األخرى
السالم إىل العمل معا بروح من حسن النية واالستعداد للقبول
اليت تع ّد حامسة الستدامة السالم يف جنوب السودان .ونثين على
حبلول توفيقية حىت ال خيذلوا مواطنيهم أكثر من ذلك.
مشاركة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية والدول األعضاء
وحنيط علما بتمديد الفرتة السابقة للمرحلة االنتقالية فيها ،وما زلنا نعتقد أن ال مبالغة يف التأكيد على دور املنطقة
مرة أخرى ،ولكننا ال نزال نشعر ببالغ القلق إزاء وترية تنفيذ يف كفالة تنفيذ اتفاق السالم املعاد تفعيله ومساءلة أطرافه .وحنن
الرتتيبات الالزمة .كما يساورنا القلق على حنو متزايد إزاء غياب
مقتنعون أيضا بأن مسألة وضع السيد رياك مشار ينبغي حلها
اإلرادة السياسية الكافية لدى املوقعني ملضاعفة جهودهم يف
يف أقرب وقت ممكن.
اإلعداد لالنتقال الناجح وتشكيل احلكومة االنتقالية .بيد أننا
ومبا أهنا آخر فرصة يل على األرجح ملخاطبتكم يف هذه
نرحب بقرار حكومة جنوب السودان ختصيص أموال لتنفيذ
الرتتيبات األمنية للتعجيل بالعمليات الالزمة يف الفرتة السابقة القاعة بشأن املسائل املتصلة جبنوب السودان ،امسحوا يل أن
للمرحلة االنتقالية لكفالة تشكيل حكومة وحدة يف شباط /أختتم بياين باإلعراب عن تقدير بولندا وامتناهنا للممثل اخلاص
ديفيد شرير وبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان ،فضال عن
فرباير .2020
وما زلنا على اقتناع بأنه ما من سالم دائم من دون مشول .الفريق القطري التابع لألمم املتحدة واجلهات اإلنسانية الفاعلة
وندعو مجيع اجلهات الفاعلة السياسية يف جنوب السودان إىل يف جنوب السودان على تفانيهم ،وروحهم املهنية وجهودهم
تطبيق أحكام االتفاق املعاد تفعيله لتسوية النزاع يف مجهورية الدؤوبة يف دعم السالم واالستقرار يف جنوب السودان.
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اجلزاءات املفروضة على جنوب السودان أداة مفيدة ،وينبغي
جمللس األمن أال يرتدد يف استخدامه عندما تتطلب احلالة ذلك.
وسنبلغ قريبا منتصف مدة الفرتة االنتقالية اليت مت متديدها
بـمائة يوم ،وجيب أن نشري إىل التقدم الضئيل احملرز على صعيد
املسائل الرئيسية املتعلقة بتنفيذ االتفاق املعاد تفعيله لتسوية
النزاع يف مجهورية جنوب السودان .ومع ذلك ،فإننا حنيط علماً
بالتصرحيات اليت أدىل هبا مؤخرا الرئيس كري والسيد رياك مشار
وحنثهما على تنفيذها .أما التحديات اليت تواجه تنفيذ عملية
السالم فعديدة ،ومعقدة ومعروفة جيدا وقد أشار إليها العديد
من املتكلمني اليوم .وفيما منيل إىل الرتكيز على هذه الصعوبات
من وجهة نظر الزعماء السياسيني ،أود أن أسلط الضوء على
بعض التحديات اليوم من وجهة نظر شعب جنوب السودان.
أوال ،إن املدنيني حباجة إىل أن تتوقف مجيع أعمال القتال
حىت يتسىن هلم إعادة بناء حياهتم ،ومنازهلم وسبل عيشهم.
ولعل أهم إجناز حققته عملية السالم احلالية هو وقف إطالق
النار الذي يتم التقيد به على نطاق واسع .وتقع مسؤولية ضمان
تقيد القوات بوقف إطالق النار كامل ًة على الزعماء السياسيني.
ومع ذلك ،فإننا نشعر بالقلق إزاء تواصل أعمال القتال يف أجزاء
من واليات االستوائية واستمرار العنف الطائفي ،الذي خيلف
 85يف املائة من اإلصابات يف صفوف املدنيني ،والعنف اجلنسي
واجلرمية يف مجيع أحناء البلد .وتؤكد هذه الظروف ضرورة أن تبذل
بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان جهودا حلماية املدنيني.
وتبدو الظروف غري مؤاتية بعد للعودة الطوعية ،واآلمنة ،والكرمية
واملستنرية للمشردين ،الذين يشكل األطفال نصفهم تقريبا.
ثانيا ،إن شعب جنوب السودان يف حاجة إىل العدالة.
وامسحوا يل أن أقدم مثاال ملموسا وبيّناً لألسف .لقد حدد
التقرير املؤرخ متوز/يوليه  2018املشرتك بني بعثة األمم املتحدة
يف جنوب السودان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان بشأن اهلجمات حبق املدنيني يف والية الوحدة ثالثة
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أفراد يرجح أهنم يتولون قيادة أولئك الذين يرتكبون االنتهاكات.
وكان أحد هؤالء األفراد الثالثة مفوض مقاطعة غاين .وتشري
املعلومات اليت مجعتها األمم املتحدة إىل أن ذلك الشخص قد
أمر ضباطاً من اجليش الشعيب لتحرير السودان ومجاعات من
الشباب بقتل املدنيني واغتصاهبم واختطافهم ،وجتنيد األطفال،
وحرق املنازل وهنبها وارتكاب فظائع أخرى ،ميكن أن يشكل
كثري منها جرائم حرب .ويف البداية ،وبعد عرض التقرير ،متّ
فصل ذلك املفوض .بيد أنه بعد ذلك بفرتة وجيزة مل حيصل
على ترقية عسكرية فحسب ،بل استعاد منصبه ،يف تشرين
الثاين/نوفمرب من هذا العام ،كمفوض يف نفس املكان .ولذلك،
فإننا حنث احلكومة على وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب،
والتحقيق على حنو و ٍ
اف يف مجيع حاالت االعتداء وتقدمي
املسؤولني عن اجلرائم إىل العدالة .ويف هذا الصدد ،فإننا ّ
نذكر
اجلميع بالدعوة اليت وجهها جملس السلم واألمن التابع لالحتاد
األفريقي إىل مجهورية جنوب السودان لإلسراع بتفعيل مجيع
آليات العدالة االنتقالية ،مبا يف ذلك احملكمة املختلطة جلنوب
السودان.
ثالثا ،جيب أن يكون بوسع شعب جنوب السودان ممارسة
حقوقه املدنية والسياسية .إذ ُمنع البعض من حرية املشاركة يف
املناقشات السياسية يف إطار عملية السالم .وبات الفضاء املدين
والسياسي معرضاً للخطر .ويف هذا الصدد ،فإننا نشعر بالقلق
بوجه خاص إزاء سلطة األجهزة األمنية الوطنية اليت ال ختضع
للمراقبة على ما يبدو .إذ بلغتنا تقارير عن احتجاز أعضاء من
اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم على حنو غري قانوين ،مبا يف ذلك
حاالت تعذيب واعتداء جنسي اقرتفها أعضاء ذلك اجلهاز.
وإننا ندعو إىل إجراء حتقيق عاجل وو ٍ
اف بشأن تلك التقارير.
وباإلضافة إىل ذلك ،جيب إطالق سراح السجناء السياسيني
وأسرى احلرب من دون تأخري .ومثة أيضا حاجة إىل ضمان
مشاركة املرأة ،والشباب واجملتمع املدين مشاركة تامة ،وفعالة
وجمدية يف عملية السالم.
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رابعا ،إن السكان يعانون من أزمة إنسانية حادة .وعلى
النحو املشار إليه يف تقرير األمني العام ( ،)S/2019/936فإن
شدة خطورة احلالة اإلنسانية تؤكد على ضرورة إعادة إرساء
السالم .وصرح برنامج األغذية العاملي أنه خيوض سباقاً مع
الزمن لتغذية املاليني من الناس .فاجلوع آخذ يف االرتفاع بسبب
حاالت اجلفاف والفيضانات ،ولكن أيضا بسبب عدم االستقرار
السياسي يف سياق أزمة إنسانية طويلة األمد .وال تزال هناك
عقبات كبرية تعوق وصول املساعدات اإلنسانية ،سواء أكانت
نامجة عن األعمال العدائية أم عن اهلجمات اليت تستهدف
العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية والسلع اليت يوزعوهنا .ويرى
اخلرباء أن احتماالت تفاقم انعدام األمن الغذائي مل تكن يوماً
سيئة هبذا القدر.
وال متثل هذه التحديات سوى جزءا من املعاناة واألمل
اليوميني اللذين يعيشهما شعب جنوب السودان منذ سنوات.
إن احلل بيد النخبة السياسية .وقد حان وقت شروعهم يف
العمل.
السيد العتيبي (الكويت) :أشكر يف البداية املمثل اخلاص
لألمني العام يف جنوب السودان ،السيد ديفيد شرير ،على
اإلحاطة ،كما أشكر السفرية يوانا فرونيتسكا على إحاطتها
عن أعمال اللجنة املنشأة مبوجب قرار جملس األمن 2206
( )2015وأشكرها وفريقها كذلك على إدارهتا املتميزة للجنة
على مدار السنتني املاضيتني.
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وتوحيدها وتدريبها ومن مث إنشاء حكومة الوحدة الوطنية
االنتقالية ،حسب االتفاق املنشط لتسوية النزاع يف مجهورية
جنوب السودان .ونشكر كذلك دول اإلقليم ،خاصة السودان
وأوغندا وإثيوبيا ،على دورها الفاعل لصنع السالم ودعمه وعلى
دعم اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية لتلك اجلهود ،وآخر
ذلك بيان اهليئة الصادر يف  10تشرين الثاين/نوفمرب املاضي.
ثانيا ،بالنسبة للوضع اإلنساين ،نرحب باستمرار وقف
إطالق النار يف معظم أرجاء جنوب السودان ونتمىن أن يعزز
ذلك الظروف املواتية للعودة الكرمية واآلمنة والطوعية لالجئني
والنازحني وأن يضاعف اجملتمع الدويل من دعمه من أجل
ختفيف العبء اإلنساين على السكان ،خاصة يف جماالت
الصحة والتعليم واإلسكان .ونؤكد ما ورد يف القرار 2417
( ،)2018بشأن اجلوع والنزاع ،بأن للجوع دوراً رئيسياً يف عودة
النزاع .ونعرب عن قلقنا لتعرض أكثر من  6ماليني شخص إىل
نقص أو سوء يف التغذية .ونرحب يف الوقت ذاته مبا شهدته
مواقع محاية املدنيني لدى بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان
من اخنفاض متدرج يف أعداد قاطنيها ،ونؤكد أن محاية املدنيني
تظل املسؤولية األولية حلكومة جنوب السودان.

ثالثا ،بالنسبة لعمل ووالية البعثة ،فإننا نقدر الدور الكبري
للبعثة يف جنوب السودان ونثين على مساعيها احلميدة وما
تقدمه من خدمات صحية وإنسانية وقانونية تسهم يف توطيد
السالم عرب الرتكيز على أولوية احللول السياسية .كما ندعو إىل
ضمان حرية حركة البعثة واملساعدات اإلنسانية اليت ترافقها
أود التطرق لثالثة أمور ،وهي :التطورات السياسية ووالية البعثة ،حسب اتفاق مركز القوات وقرارات جملس األمن بشأن
والية البعثة .وندين ما تعرض له متطوعو املنظمة الدولية للهجرة
البعثة والوضع اإلنساين.
من قتل وخطف يف هناية شهر تشرين األول/أكتوبر املاضي،
أوال ،بالنسبة للتطورات السياسية ،نرحب باللقاءات اليت ونُذكر مبسؤوليات اجلميع ،وفق القانون الدويل حلقوق اإلنسان
مجعت الرئيس سلفا كري والسيد رياك مشار الشهر املاضي يف والقانون الدويل اإلنساين.
أوغندا ومؤخرا يف جوبا وبااللتزام باالنتهاء من مهام املرحلة
ختاما ،ومبا أهنا اجللسة األخرية اليت يتحدث فيها وفدنا
ما قبل االنتقالية قبل هناية فرتة التمديد اإلضايف وهي  100يوم،
حول جنوب السودان يف جملس األمن ،نتمىن أن يشهد امللف
خاصة ما يتعلق بالواليات  -عددا وحدودا  -وجتميع القوات
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تطورات إجيابية ووحدة أقوى بني أعضاء جملس األمن .وإن
الكويت إذ تستذكر ما جيمعها وشعب جنوب السودان من
عالقة تارخيية متتد ألكثر من  45عاماً ،عنواهنا اإلخاء والنماء،
فإهنا تتطلع ملا حيمله املستقبل القريب على صعيد العالقات
الثنائية من تعاون مطرد .ونتطلع ألن نقوم بدور متجدد يف دعم
جنوب السودان خالل إحدى أدق املراحل يف تارخيه من أجل
األمن واالستقرار والتنمية يف جنوب السودان الصديق ،ولنبعث
مجيعاً األمل يف مستقبل ملؤه السالم واالزدهار.

االتفاق االستفادة من هذا التمديد يف إحراز تقدم كبري يف حل
القضايا العالقة .وكما فعل اآلخرون ،فإننا حنث مجيع األطراف
على إبداء حسن النية والقبول باحللول التوفيقية وإعطاء األولوية
ملصاحل شعب جنوب السودان .ونرحب بالبيان املشرتك الذي
أصدره الرئيس سلفا كري ميارديت والسيد رياك مشار قبل
ساعات قليلة يف جوبا بشأن تشكيل حكومة .ومن املؤكد أن
االجتماعات املباشرة وجها لوجه حتقق قدرا أكرب من النتائج
وحنن نرحب هبذه اجلهود.

السيد دجاني (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيديت الرئيسة ،على عقد هذه اجللسة اهلامة .وأنضم أنا أيضا
إىل زمالئي املتكلمني يف اإلعراب عن تقديرنا للممثل اخلاص
لألمني العام ديفيد شرير على إحاطته وعلى جهوده الدؤوبة
لكفالة إسهام األمم املتحدة بفعالية يف حتقيق السالم واالستقرار
يف جنوب السودان.

ويود وفد بلدي أيضا أن يكرر الدعوة إىل صرف األموال
لالتفاق بسرعة وعلى حنو شفاف ،مشريا إىل أن ذلك ميكن أن
يسهم يف تعزيز الثقة والدعم الدوليني .ومثة أمهية بالغة للمشاركة
االستباقية واملستمرة من جانب اهليئة احلكومية الدولية املعنية
بالتنمية واالحتاد األفريقي واألطراف الضامنة لالتفاق ،مبا يف
ذلك اجلهود الرامية إىل تيسري احلوار بني كبار القادة واإلشراف
على التقدم احملرز بشأن املهام احلامسة األمهية .ونؤيد الدور الذي
تضطلع به بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان يف تقدمي
املشورة واملساعدة التقنية لدعم تنفيذ االتفاق.

وعلى غرار املتكلمني اآلخرين ،نشكر أيضا شقيقتنا ،السفرية
يوانا فرونيتسكا ،على إحاطتها بشأن أنشطة جلنة جملس األمن
املنشأة عمال بالقرار  .)2015( 2206وما فتئت إندونيسيا
تشعر باالمتنان على عملها املمتاز وقيادهتا لتلك اللجنة.
حتت قيادة الواليات املتحدة وجنوب أفريقيا للمجلس،
ناقشنا التطورات يف جوبا وبعثنا باستمرار برسالة سالم ومصاحلة.
وأعتقد أن هذه رسالة هامة وحيدوين األمل يف إمكانية إنشاء
احلكومة االنتقالية يف أقرب وقت ممكن .ويف هذا الصدد ،سريكز
بياين على ثالث مسائل رئيسية.

ثانيا ،فيما يتعلق باحلالة األمنية ،جيب احلفاظ على وقف
إطالق النار يف مجيع أحناء البلد .ونتفق مع األمني العام على أنه
“إجناز أساسي لعملية السالم” ( ،S/2019/936الفقرة )102
وقد شهدنا بالفعل حدوث اخنفاض عام يف أعمال العنف
السياسي ،باستثناء يف املنطقة االستوائية الكربى .ويستمد وفد
بلدي أيضا التشجيع من “الرغبة احلقيقية وامللموسة يف السالم،
ال سيما على مستوى القاعدة الشعبية” واليت تتجلى يف أنشطة
بناء الثقة .وأنا أقتبس هنا كلمات املمثل اخلاص يف خطابه أمام
جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي .فكفالة السالم على
مستوى القاعدة الشعبية أمر بالغ األمهية.

أوال ،بشأن احلالة السياسية ،تؤكد إندونيسيا اقتناعها
بأن االتفاق املنشط لتسوية النزاع يف مجهورية جنوب السودان
يتيح فرصة ال مثيل هلا إلحالل السالم واالستقرار يف جنوب
السودان .وحنيط علما بتمديد املرحلة ما قبل االنتقالية بواقع
غري أن ما حدث مؤخرا من اشتباكات قبلية ومعارك
 100يوم .والوقت ميضي بسرعة ،وقد أشار البعض بالفعل إىل
أنه مل يتبق أمامنا سوى أقل من  65يوما .وجيب على طريف داخلية أخرى يف مناطق ظلت هادئة نسبيا خالل األشهر
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القليلة املاضية يبني أن احلالة األمنية ال تزال هشة ،وبطبيعة السودان ،والسفرية فرونيتسكا على إحاطتيهما اإلعالميتني .أود
أيضا أن أشكر السفرية فرونيتسكا على عملها كرئيسة للجنة
احلال ،جيب أن يواصل اجمللس رصد ذلك .وتؤكد إندونيسيا ً
ضرورة توفري احلماية الكاملة للمدنيني واحرتام القانون الدويل املنشأة عم ً
ال بالقرار  )2015( 2206بشأن جنوب السودان.
اإلنساين .ويساورنا القلق إزاء احلوادث املتعددة اليت تؤثر على
منذ توقيع االتفاق املنشط لتسوية النزاع يف مجهورية جنوب
حالة حقوق اإلنسان واحلماية ،وال سيما تلك اليت تستهدف السودان يف أيلول/سبتمرب  2018شهد جنوب السودان
املدنيني .فاإلفالت من العقاب سيطيل دورة النزاع ويعرض
اخنفاضا كبريًا يف حدة الصراع ومت احلفاظ على وقف إطالق النار
ً
مصداقية عملية السالم للخطر .وهذا أمر ال نريده يف هذه يف معظم أرجاء البالد واستمر التحسن يف الوضع األمين .إن
املرحلة احلامسة .ويف هذا الصدد ،تقوم البعثة بدور هام يف تعزيز الصني ترحب هبذه التطورات .ويف الوقت نفسه ،ال يزال البلد
الوجود القضائي يف البلد ،مبا يف ذلك عن طريق تنسيق الدعم يواجه حتديات يف حتقيق السلم واالستقرار وسط حالة إنسانية
املقدم للمحاكم املتنقلة .ويؤسفنا أن البعثة ال تزال تواجه قيودا مزرية ومتديد آخر للموعد النهائي لتشكيل حكومة الوحدة
على سبل الوصول وعقبات أخرى ،وهو ما يشكل انتهاكا الوطنية االنتقالية املنشطة .األولوية القصوى اآلن هي لالستمرار
التفاق مركز القوات ،األمر الذي ميكن أن يعوق قدرة البعثة يف مساعدة البالد للحفاظ على الزخم الذي حتقق بشق األنفس
على تنفيذ والياهتا ،مبا يف ذلك محاية املدنيني.
حنو السالم .إن تنفيذ االتفاق املنشط هو مفتاح احلل السياسي

ثالثا ،فيما يتعلق باحلالة اإلنسانية ،جيب أال ننسى أن لقضية جنوب السودان .ينبغي ملساعدة اجملتمع الدويل ،وخاصة
اجلهود الرامية إىل حتقيق السالم واالستقرار يف جنوب السودان جملس األمن ،أن تركز على تيسري تنفيذ مجيع األطراف لالتفاق
جتري على خلفية احلالة اإلنسانية املثرية للقلق .فهناك  7.5املنشط من خالل بذل جهود أكرب يف اجملاالت الثالثة التالية.
ماليني شخص يف حاجة إىل املساعدة اإلنسانية ،ومن بينهم
أوالً ،ينبغي احرتام قيادة حكومة جنوب السودان احرتاماً
املتضررون من الفيضانات األخرية .ومن املتوقع أن يعاين  4.54تاماً .تتحمل األطراف يف جنوب السودان املسؤولية الرئيسية
ماليني شخص بشدة من انعدام األمن الغذائي .ومتس احلاجة عن تنفيذ االتفاق املنشط .وينبغي للمجتمع الدويل أن يعزز
إىل إجياد حل دائم ملشكلة النازحني البالغ عددهم  1.5ماليني التواصل مع مجيع األطراف ،ال سيما مع احلكومة ،وأن يستمع
والالجئني وعددهم  2.2ماليني شخص .وال تزال بيئة عمليات بعناية آلرائها ومقرتحاهتا وأن يوفر التمويل والدعم املادي والتقين
اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين يف جنوب السودان حمفوفة
بناء على احتياجات
الضروريني على اجلبهتني السياسية واألمنيةً ،
بالتحديات واملخاطر .وجيب أن نوفر للجهات الفاعلة يف اجملال البلد.
اإلنساين احليز الالزم إليصال املساعدات اإلنسانية.
ثانياً ،ينبغي استمرار الدعم للهيئة احلكومية الدولية املعنية
وأختتم بياين بإعادة تأكيد دعم إندونيسيا للسالم بالتنمية حىت تتمكن من أداء دورها بوصفها قناة الوساطة
واالستقرار يف جنوب السودان ،مبا يف ذلك عن طريق مسامهتها الرئيسية .وينبغي أن تعزز األمم املتحدة وجملس األمن التنسيق
يف بعثة األمم املتحدة.
مع االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية
السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :تشكر ودون اإلقليمية األخرى وبلدان املنطقة ،مبا يف ذلك السودان.
الصني السيد ديفيد شريير ،املمثل اخلاص لألمني العام جلنوب ينبغي أن يدعما جهود الوساطة اليت تبذهلا ،مع الرتكيز على
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مساعدة حكومة جنوب السودان واملعارضة على توطيد الثقة
املتبادلة ومواصلة احلوار للتوصل إىل توافق يف أسرع وقت ممكن
بشأن القضايا األساسية مثل الرتتيبات األمنية وعدد الواليات
وحدودها .
ثالثا ،ينبغي أن تستمر املساعدات اإلنسانية واالقتصادية
جلنوب السودان .وينبغي للمجتمع الدويل أن يساعده يف معاجلة
قضايا مثل األمن الغذائي وعودة املشردين وإعادة توطينهم،
وكذلك زيادة االستثمار يف الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتعليم
والرعاية الصحية وغريها من اجملاالت لتحسني قدرة شعب
جنوب السودان على إعادة بناء منازهلم واستئناف التنمية.
تشيد الصني كثريا ببعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان
إلسهامها اهلام يف حفظ السلم واالستقرار يف جنوب السودان،
وهي تدعم البعثة يف مساعدهتا لألطراف السودانية اجلنوبية على
تنفيذ االتفاق املنشط ودفع عملية السالم .وما فتئت الصني
تدعم بثبات عملية السالم يف جنوب السودان .وللمساعدة
املنشط ،نرسل جمموعة من املساعدات
على تنفيذ االتفاق ّ
الغذائية واملادية إىل جنوب السودان ونعمل بنشاط لضمان
وصوهلا .وحنن على استعداد للعمل مع اجملتمع الدويل ملواصلة
القيام بدور بناء يف حتقيق السلم واالستقرار والتنمية يف جنوب
السودان.
السيد بوليانسكي (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
نشكر مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني اليوم ،املمثل اخلاص لألمني
العام السيد ديفيد شريير وسفرية بولندا ،السيدة فرونيتسكا ،على
أيضا أن أشكر السفرية على قيادهتا
املعلومات اليت قدماها .أود ً
القديرة واملهنية للجنة املنشأة عم ً
ال بالقرار )2015( 2206
بشأن جنوب السودان خالل العامني املاضيني.
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املنشطة عند املوعد النهائي املتفق عليه مسبقًا وهو  12تشرين
الثاين/نوفمرب .ومع ذلك فإننا حنث على عدم املبالغة يف تقدير
الوضع أو التخلي عن اجلهود املبذولة يف هذا الصدد .لقد
الحظنا بعض التقدم يف تنفيذ االتفاق املنشط لتسوية النزاع
يف مجهورية جنوب السودان ،ومن املهم أن تبدي األطراف
استعدادها للدخول يف حوار وجتاوز اخلالفات من خالل البحث
عن حلول وسط .وقد الحظنا يف هذا الصدد االجتماعات اليت
ُعقدت بني سلفا كري وريك مشار ،واليت دعونا إليها باستمرار
وأصبحت اآلن منتظمة .حنن واثقون بأن هذه اللقاءات ال غىن
عنها وميكنها أن تساعد يف إجياد الزخم الالزم لعملية املصاحلة
يف جنوب السودان .ونود أن نلفت االنتباه بشكل خاص إىل
إعالن الرئيس كري قبل ساعات قليلة عن التوصل إىل اتفاق
مبدئي على تشكيل جملس الوزراء .ننتظر املزيد من التفاصيل
ونأمل أن يتم تنفيذ االتفاق يف أقرب وقت ممكن.
حنن نشعر بأننا مضطرون لإلشارة إىل عدد من األمور
اليت جتعلنا نتفاءل بعض الشيء .يشري تقرير األمني العام
( )S/2019/936إىل اخنفاض مستوى العنف املسلح وعدد
املصادمات الطائفية .وبالتوازي مع حتسن الوضع األمين فإن
وصول املساعدات اإلنسانية قد حتسن أيضا ،واخنفض عدد
انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل ملحوظ .كل هذا يفرز اجتاها
إجيابيا لعودة الالجئني واملشردين داخليا يف جنوب السودان
إىل ديارهم ،والذي نعتقد أنه مرتبط بتنفيذ تدابري بناء الثقة
وباالتصاالت اجلارية بني األطراف املتحاربة على أرض الواقع.
ولكن اإلجناز الرئيسي بطبيعة احلال – وهنا نتفق مع رأي األمني
العام  -هو أن األطراف متتثل ألحكام وقف إطالق النار .إننا
ندعو هذه األطراف إىل االلتزام الصارم بتلك االتفاقات.

يعيش شعب جنوب السودان بالفعل مرحلة حرجة يف
حنن نفهم أن قرار متديد فرتة ما قبل االنتقال يتم بدافع
تارخيه ،ومهمتنا هي مساعدته على التصدي للتحديات اليت قوة الظروف وأنه بالتأكيد ال ينبثق عن تطلعات شعب جنوب
تواجه دولته الفتية .وحنن بال شك نشعر مثل كل زمالئنا خبيبة السودان وجريانه .لقد أُحطنا علما مبوقف اهليئة احلكومية
أمل ألنه مل يتسن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية
18/21

1941384

17/12/2019

ادوسلا بونجو نادوسلا نع ماعلا نيمألا ريراقت

S/PV.8689

الدولية املعنية بالتنمية ،واليت رحبت هبذا اإلجراء .نأمل أن تتخذ أرض الواقع يف جنوب السودان .وقد استمتعنا حقا باحلضور
األطراف يف جنوب السودان اخلطوات الالزمة حلل القضايا لرؤية السيد شرير .وأثار إعجابنا ما يفعله هو وفريقه ونريد حقًا
املعلقة على جدول األعمال .وفيما يتعلق باألطراف غري املوقعة أن نشكره.
على االتفاق املنشط فإننا حنثهم على االنضمام إىل العملية
وأود أيضا أن أشكر السفرية جوانا فرونيتسكا جزيل الشكر
املنسقة لبناء الدولة دون تأخري.
على جهودها الدؤوبة كرئيسة للجنة جملس األمن املنشأة عمال
نعتقد أنه من املهم أن تتوىل األطراف اإلقليمية زمام املبادرة بالقرار  )2015( 2206بشأن جنوب السودان.
يف دعم عملية السالم يف جنوب السودان ،ونرحب يف هذا
هذه هي أول جلسة يعقدها اجمللس منذ التمديد ملائة
الصدد جبهود االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية والسودان يوم ولكنها ليست املرة األوىل اليت خيفق فيها الطرفان يف إحراز
وجنوب أفريقيا وأوغندا .ويتعني عليها أن حتافظ على هنج تقدم .لقد جتاوزنا ثلث مدة فرتة التمديد ملائة يوم ،وأعتقد أنه
موحد ميّكنها من العمل بروح مبدأ احللول األفريقية للمشاكل جيب على اجمللس أن يكرر ويعزز الرسالة الواضحة واملوحدة اليت
األفريقية .ويف رأينا أن امتثال مجيع األطراف الكامل والشامل وجهناها مجاعياً يف جوبا ومفادها أنه جيب على كال الطرفني
بااللتزامات اليت تعهدت هبا هو وحده القادر على حتسني ثقتها اغتنام هذه الفرصة واالتفاق على اخلطوات الالزمة لتشكيل
املتبادلة وضمان عدم تكرار أخطاء املاضي .لقد أسعدتنا األنباء حكومة شاملة للجميع .وتشمل هذه اخلطوات بالطبع اجلهود
اليت أفادت بأن سلطات جنوب السودان قد خصصت  40املبذولة إلحراز تقدم فيما خيص مراكز اإليواء املؤقت .وكما
مليون دوالر ملواصلة تنفيذ املشاريع يف إطار االتفاق املنشط ،مسعنا من املمثل اخلاص شرير اليوم عن أمهية توفري الغذاء واملوارد
وخاصة إنشاء قوة مسلحة موحدة ،وهو ما يؤكد مرة أخرى رغبة ملواقع اإليواء املؤقت هذه فض ً
ال عن التدريب اجلاري وإعادة
األطراف يف التوصل إىل اتفاق.
اإلدماج بشكل حقيقي لضمان حتقيق األمن للجميع يف جنوب
يف سياق تقدم التسوية يف جنوب السودان ،حنث على عدم السودان.
ممارسة الضغط على البالد باجلزاءات ،وخاصة القيود األحادية
وأود أيضا أن أشيد جبهود نائب رئيس جنوب أفريقيا السيد
اجلانب .لقد أصبحت املؤشرات املشجعة اليت نشهدها اآلن ديفيد مابوزا اليت يبذهلا بشأن املسألة الشائكة املتعلقة بالواليات
ممكنة إىل حد كبري بفضل مسامهة الوسطاء اإلقليميني .ناهيك يف جنوب السودان .هذه مسألة حامسة ،ورمبا يتعني علينا أن
عن أنه يف مرحلة ما كان نشاط حظر األسلحة هو الذي منع نقر بأهنا قد ال تكون قابلة للحل بشكل كامل قبل انقضاء فرتة
تنفيذ مبادرات أمنية إقليمية داعمة لعملية التسوية .نعتقد أنه املائة يوم لكننا حباجة إىل التزام الطرفني مبواصلة املشاركة يف تلك
ما أن يتمكن شعب جنوب السودان من التوصل إىل اتفاق العملية ،وأرحب بشدة جبهود نائب رئيس جنوب أفريقيا اليت
بشأن جمموعة كاملة من القضايا فسوف حنتاج إىل مراجعة نظام يبذهلا يف هذا الصدد.
اجلزاءات لتكييفه مع احلقائق القائمة على أرض الواقع.
وبالطبع فنحن نرحب باالجتماعات األخرية والبيانات
السيد ألن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن اإلجيابية الصادرة عن الرئيس كري ميارديت والسيد مشار،
أشارك اآلخرين يف توجيه الشكر للممثل اخلاص شرير ليس لكن جيب أن أقول إننا مل نرامها حىت اآلن يغريان وجهتيهما.
على إحاطته فحسب بل وعلى عمله وعمل فريقه بأكمله على وأريد أن أؤكد اليوم أمهية اإلجراءات والنتائج وكذلك البيانات
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والوعود .وأكرر احلاجة اليت عرب عنها آخرون حلل وضع السيد
ريك مشار .وأنا ال أفهم كيف أنه ال حيمل جواز سفر جنوب
جزءا من حكومة
السودان بينما هو منشغل بالتفاوض ليكون ً
جنوب السودان .وآمل أن يتم تسوية ذلك بسرعة كبادرة على
حسن النية وأن يتم حل مركزه بواسطة املنطقة.

الفيضانات األخرية ،وهي األسوأ منذ  30عا ًما ،مل تؤد إال إىل
تفاقم احلالة امللحة ،وقد أثرت على ما يناهز مليون شخص.
وقد أسهمت اململكة املتحدة مببلغ  210ماليني دوالر يف عام
 2018يف هذا الصدد ،ونواصل بذل كل ما يف وسعنا لتحسني
احلالة.

وحنن نرحب بقوة مبشاركة وقيادة املنطقة لتحقيق تلك
الغايات .لقد أظهر التاريخ أنه بدون ضغوط خارجية فإن الطرفني
ال يتخذان أي إجراء .لذلك حنث شركاءنا يف املنطقة وخاصة
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية على مضاعفة اجلهود
لضمان إحراز تقدم .ونعتقد أن إصدار تقرير اهليئة احلكومية
الدولية املعنية بالتنمية الذي يغطي مدة  50يوًما سيشكل حلظة
مهمة .وجيب أن يعمل جملس األمن يداً بيد مع اهليئة احلكومية
الدولية املعنية بالتنمية وهذا أمر مهم .وأعتقد أنه ينبغي لنا أن
ندرس يف مشاوراتنا كيف ميكننا تعميق هذا التعاون.

ويف اخلتام ،أود أن أشدد على ضرورة استمرار االلتزام بوقف
إطالق النار الساري حاليا ،وجيب أن يلتزم الزعيمان بشكل قاطع
بوقف إطالق النار هذا وبإحالل السالم .وجيب على اجمللس
أن يقف على أهبة االستعداد لدعم الطرفني وذلك بالتنسيق مع
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي من أجل
دفع الطرفني قدما على طريق السالم وتسوية األزمة .وال ميكن أن
حيدث هذا ما مل يتم إعطاء األولوية للمصاحل الفضلى لشعب
جنوب السودان على حساب املصلحة الذاتية للنخبة .وجيب
أن ترتتب عواقب على أولئك الذين ال يضطلعون مبسؤولياهتم
لتحقيق السالم الدائم يف جنوب السودان.

أيضا للنظر يف فرتة ما بعد متديد املائة
كما أننا حنتاج ً
يوم والقضايا املتعلقة مبستقبل جنوب السودان .ويساورنا القلق
العميق ألن العنف القبلي على املستوى دون الوطين يظل عند
مستويات تبعث على القلق يف مجيع أحناء البلد .إن استمرار
العنف اجلنسي املتصل بالنزاع كما يتضح من تقرير األمني العام
( )S/2019/936يبعث على القلق الشديد .وجيب على طريف
النزاع اختاذ إجراءات فورية لوقف العنف اجلنسي املتصل بالنزاع.
ونرحب برتكيز بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان على هذه
املسألة اهلامة ودعمها للجهود املبذولة لوضع حد لإلفالت من
العقاب على مثل هذه اجلرائم .وأريد أن أؤيد بشدة مداخلة
ممثل بلجيكا بشأن هذه النقطة وأكرر اإلعراب عن خماوفه بشأن
إعادة تعيني مفوض مقاطعة غاين.

السيد أوغاريلي (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نشكر السيد
ديفيد شرير املمثل اخلاص لألمني العام جلنوب السودان على
إحاطته اهلامة .ونعرب أيضا عن امتناننا للمعلومات اليت قدمتها
السفرية جوانا فرونيتسكا ،ونعرب هلا عن تقديرنا اخلاص لعملها
املمتاز كرئيس للجنة املنشأة عم ً
ال بالقرار )2015( 2206
بشأن جنوب السودان.

وتكرر بريو اليت تتابع عن كثب عملية السالم املتجددة
يف جنوب السودان ،التعبري عن خيبة أملها جراء التأخريات
املستمرة يف استكمال املهام املطلوبة هبدف تشكيل حكومة
وحدة وطنية انتقالية مفعلة .وال تؤدي تلك املسائل العالقة
إال إىل بث عدم اليقني بني سكان جنوب السودان وزيادة
وال يزال الشركاء يف اجملال اإلنساين يواجهون مستويات العنفني العرقي والقبلي .وحنن على ثقة من أن الطرفني ،إدراكا
عالية من العوائق البريوقراطية اليت تعرقل وصول املساعدات منهما ملسؤوليتيهما فيما خيص ضمان مستقبل البلد ،سيفيان
اإلنسانية وانعدام األمن بشكل خطري .وكما قال آخرون فإن بالتزاماهتما وحيققان التقدم الالزم يف اإلطار احملدد .ويف هذا
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الصدد ،فإننا نشدد على الضرورة امللحة إلتاحة حتقيق املزيد خمتلف اجلماعات املسلحة على خطط العمل ذات الصلة اختاذ
من التقدم فيما خيص الرتتيبات األمنية االنتقالية .وكانت حلقة تدابري ملموسة ملساءلة مرتكيب تلك اجلرائم عن أفعاهلم.
العمل لآللية األمنية املشرتكة اليت عقدت يف شهر تشرين الثاين/
كما نأسف ألنه على الرغم من اخنفاض حدة النزاع إال
نوفمرب خطوة إجيابية يف هذا الصدد ،ونأمل أن تسفر عن اختاذ أن احلالة اإلنسانية ال تزال حرجة .وقد حذر برنامج األغذية
تدابري ملموسة لتمكني تنصيب احلكومة االنتقالية.
مؤخرا من احتمال حدوث جماعة يف جنوب السودان
العاملي ً
وحنن على ثقة من أن االجتماع األخري بني الرئيس كري ميكن أن تؤثر على أكثر من  5.5مليون شخص ،نتيجة لآلثار
والسيد مشار سيسهم يف حتقيق هذا اهلدف ويف إرساء األسس الكارثية للجفاف والفيضانات والوضع االقتصادي اهلش يف
إلحراز تقدم بشأن مسألة عدد الواليات وحدودها .وندعو جنوب السودان .ورغم هذا السيناريو القامت ،نأمل أن تسود
متكن من حل املصلحة اجلماعية و ِّ
الطرفني إىل مواصلة حوارمها والتوصل إىل عملية ّ
متكن من حتقيق وقف إطالق النار بشكل
تلك اخلالفات بشكل تدرجيي مع منع نشوب النزاع من جديد هنائي ،وكذلك ختصيص األموال املعلنة للتنفيذ الشفاف والفعال
لالتفاق.
يف مناطق خمتلفة من البلد.
وأختتم كلميت باإلعراب عن اقتناعي بأن اجمللس سيظل
موحدا يف توفريه الدعم واملتابعة السياسية الالزمة لتعزيز عملية
السالم يف جنوب السودان بالتنسيق الوثيق مع القيادة اإلقليمية
لالحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية اليت
مسا يف ما نأمل أن يشكل قريبًا فرتة
دورا حا ً
ستؤدي أعماهلا ً
انتقالية ناجحة ويف تعزيز السالم.

وحنن نشعر بالقلق إزاء استمرار العنفني العرقي والقبلي
واالشتباكات املتقطعة بني احلكومة وقوات املعارضة يف املنطقة
االستوائية .ونكرر دعوتنا للجماعات غري املوقعة لالنضمام
إىل االلتزام بإحالل السالم يف جنوب السودان ألن احلوار هو
الوسيلة الوحيدة اليت ميكن من خالهلا حتقيق السالم بشكل
دائم .ونأسف للتقارير املستمرة عن حوادث جتاوزات وانتهاكات
حقوق اإلنسان ،واليت أسفرت عن مقتل  133مدنيا خالل
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :ال توجد أمساء أخرى
األشهر الثالثة املاضية ،ألن احلالة الراهنة يف تلك املنطقة يسودها مدرجة يف قائمة املتكلمني.
اإلفالت من العقاب .ويف الوقت نفسه فإننا نشعر بالقلق أيضا
أدعو اآلن أعضاء اجمللس إىل مشاورات غري رمسية ملواصلة
ألنه على الرغم من اخنفاض مستويات العنف السياسي فقد
مناقشاتنا بشأن هذا املوضوع.
استمر العنف اجلنسي املتصل بالنزاع .ونأمل أن يصاحب تصديق
رفعت اجللسة الساعة .16/40
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