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نعرب نحن الموقعون أدناه ،ممثلو منظمات المجتمع المدني في السودان وجمهورية
جنوب السودان ،عن شعورنا العميق بالقلق إزاء المواجهات العسكرية التي اندلعت في
.جمهورية جنوب السودان يومي  15و  16ديسمبر 2013
كما نعرب عن انزعاجنا الشديد من العنف ،الذي بدأ في جوبا ،عاصمة جنوب السودان،
وانتشر إلى أنحاء أخرى في البلد .إن هذا التطور غير المتوقع للحداث يهدد أسس
.الدولة الناشئة ويعرض أمن واستقرار مواطنيها لخطر شديد
ونود أن نؤكد على إيماننا الراسخ بأن العنف وتدمير حياة الناس وأرزاقهم ل يخدم أي
غرض ،بل يعمق المشاكل النسانية ويعقد تحديات حقوق النسان التي تواجهها الحكومة
.والشعب ،على حد سواء ،في جنوب السودان
كما نؤكد أيض ا ً على اقتناعنا التام بأن الحوار الحر والمنفتح ،الرامي إلى التوصل إلى
اتفاق تقبله كل الطراف المعنية ،والمبني على آراء مستنيرة ،هو السبيل الوحيد لحل
.الخلفات السياسية الحالية في جنوب السوادان
ولهذا فإننا ندعو القيادة السياسية في جمهورية جنوب السودان إلى أن تتخذ من مصالح
وطموحات الشعب في العيش في سلم ،وتقدم ،وتنمية ،وسعادة ،رسالة وهدفا ً أسمى
لها .وهو ما يتطلب تضحيات سياسية أكبر من كل الطراف المتنازعة في جنوب
السودان؛ ونحن على ثقة من أن كل الطراف المعنية في هذا الجزء من بلدنا ،تتمتع
.بالجرأة اللزمة والحكمة للسعي من أجل تحقيق تلك الهداف
وندعو رئيس جمهورية جنوب السودان إلى إصدار قرار نافذ في الحال ،بالفراج عن كل
المعتقلين بسبب التعبير عن آراء سياسية تنتقد أداء الحكومة ،وأن يبدأ في عملية
مصالحة وطنية ،غير مشروطة ،وحوار سياسي مع هؤلء الشخاص ،ومع الخرين الذين
.يحملون السلح حاليا ً ضد الحكومة
ة أعضاء مجموعة
وندعو رؤساء الدول والحكومات العضاء في التحاد الفريقي ،خاص ً
اليقاد ،إلى الستمرار في التعامل مع الوضع في جنوب السودان بوصفه أولوية قصوى
على أجنداتهم ،وإلى بذل مساعيهم الحميدة وتدخلتهم الشخصية لدى أطراف النزاع،
.بغية التوصل إلى تسوية سلمية قائمة على التفاوض للنزاع الحالي
وندعو كل دول جوار جمهورية جنوب السودان إلى الحجام عن التدخل في شؤونه
الداخلية ،أو تقديم الدعم العسكري أو ما شابه من دعم لي طرف في النزاع ،أو
استغلل الوضع الحالي لتحقيق أي أغراض ،بل ندعوهم إلى لعب دور إيجابي في دفع
.الحوار والمصالحة بين الطراف ،ومن أجل تحقيق السلم في جنوب السودان

كذلك ندعو المجتمع النساني إلى مضاعفة ما يبذل من جهود لتوفير المساعدات
النسانية اللزمة ،وتوفير المواد الساسية التي تحتاجها أعداد متزايدة من المدنيين في
.أنحاء مختلفة من البلد
ويعرب الموقعون عن نعي بالغ الحزن والسى للضحايا الذين سقطوا جراء النزاع
الحالي ،ومن بينهم عاملون في المم المتحدة ،وأفراد في فريق حفظ السلم ،فقدوا
.حياتهم أثناء تأدية الواجب
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