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افتتحت اجللسة الساعة 10/00.
لقرام جدول األعمال

أُقر جدول األعمال. 
موالة مؤمخة 28 شباط/فرباير 2014 موجلة لث مئيس 
جملس األمن من املمئر الدائه ألو راايا لدى األمه املتحدة 

 )S/2014/136(

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: مبوجب املادة 37 من النظام 
املؤقت للمجلس، أدعو ممثل أوكرانيا إىل االشتراك  الداخلي 

يف هذه اجللسة. 
ووفقا للمادة 39 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، 
أدعو السيد إيفان سيمونوفيتش، األمني العام املساعد حلقوق 

اإلنسان، للمشاركة يف هذه اجللسة. 
بالنيابة عن املجلس، أرحب بالسيد سيمونوفيتش، الذي 
من  الفيديو  عرب  التداول  طريق  عن  اليوم  اجتماع  إىل  ينضم 

زغرب. 
املدرج يف جدول  البند  يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف 

أعماله. 
أعطي الكلمة للسيد سيمونوفيتش. 

أشكركم،  باإلنكليزية(:  )تكلم  ويمواوفيتش  السيد 
جملس  إلحاطة  يل  الفرصة  هذه  إتاحة  على  الرئيس،  سيدي 
األمن علما مرة أخرى بشأن حالة حقوق اإلنسان يف أوكرانيا. 
املتحدة  األمم  مفوضية  أصدرت  متوز/يوليه،   28 يف 
األمم  لبعثة  الرابع  الشهري  التقرير  اإلنسان  حلقوق  السامية 
املتحدة لرصد حقوق اإلنسان يف أوكرانيا، الذي يغطي الفترة 
من 8 حزيران/يونيه إىل 15 متوز/يوليه 2014. سوف أسلط 
الضوء اليوم على النتائج األساسية للتقرير، وسوف أركز على 
التدهور السريع للحالة يف شرق البلد وأقدم مستجدات بشأن 

احلالة منذ 15 متوز/يوليه. 

يف البداية، أود أن أقول إن إسقاط الطائرة املدنية املاليزية، 
الذي وقع يف 17 متوز/يوليه، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا، 
أمر يدعو إىل أسفنا وتعاطفنا باإلمجاع مع أسر الضحايا، ويثري 
غضبنا. ويف حني أن إسقاط الطائرة قد يشكل جرمية حرب، 
وفعال ومستقل وحمايد  إجراء حتقيق شامل  إىل  فهناك حاجة 
لتحديد حقائق ومالبسات احلادث. جيري اآلن ذلك التحقيق، 
األمنية  احلالة  أن  من  علمنا  إىل  منا  ما  للقلق  املثري  من  لكن 
املحققني  تعرقل عمل  تزال  املستقرة يف موقع احلادث ال  غري 
النار  إطالق  لوقف  منطقة  إعالن  من  الرغم  على  الدوليني، 
من جانب حكومة أوكرانيا حول املنطقة.إن احلاجة ملحة إىل 
وقف القتال، وتأمني موقع حتطم الطائرة. ويف الوقت نفسه، 
جيب بطبيعة احلال أن تكون هناك مساءلة على نطاق أوسع 
املسؤولني عن جرائم احلرب األخرى، واالنتهاكات  ألولئك 
اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، واالنتهاكات اجلسيمة لقانون 
حقوق اإلنسان، على النحو الذي وثقته النتائج اليت توصلت 

إليها بعثة األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنسان. 
يف  ولوهانسك  دونيتسك  مناطق  يف  العنيف  القتال  أما 
شرق أوكرانيا فهو أمر مقلق للغاية. وتفيد تقارير بعثة األمم 
املتحدة لرصد حقوق اإلنسان بوقوع خسائر متعاظمة وإحلاق 
مثنا  األوكرانيني  مجيع  ويدفع  التحتية.  بالبنية  جسيمة  أضرار 
يزداد غلوا. وكما يعلم املجلس، فإن وقف إطالق النار الذي 
أعلنته احلكومة كان ساريا ملدة 10 أيام، يف الفترة من 20 
إىل 30 حزيران/يونيه. ويصف التقرير التصاعد السريع الذي 
حدث يف وترية األعمال القتالية منذ انتهاء وقف إطالق النار 
هذا، الذي يشري التقرير إىل انتهاكه أكثر من 100 مرة. ويشري 
التقرير أيضا إىل التزايد السريع يف الكفاءة املهنية للجماعات 
املسلحة، اليت يتزايد حسن تنظيمها وجتهيزها باألسلحة الثقيلة. 
فحسب،  أوكرانيني  والعسكرية  السياسية  قيادهتا  تضم  وال 

لكنها تضم أيضا مواطنني من االحتاد الروسي. 
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مبا يف  دستورية،  مقترحات  تقدمي  مت  متوز/يوليه،  ويف 2 
ذلك بشأن الالمركزية، وهياكل احلكم املحلي، واحلفاظ على 
استخدام اللغة الروسية. كانت تلك من بني الشواغل الرئيسية 
لدى السكان الناطقني باللغة الروسية يف شرق البلد. ويف الوقت 
يف  جيوب  يف  بشدة  اإلنسان  حقوق  حالة  تدهورت  نفسه، 
إقليمي لوهانسك ودونيتسك، اللذين ما زاال خاضعني لسيطرة 

اجلماعات املسلحة وحيث تقوم احلكومة بعملياهتا األمنية. 

بعهد  يوصف  أن  ميكن  عما  تفاصيل  التقرير  ويورد 
اجلماعات  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  يف  والرعب  اخلوف  من 
تقارير  وردت  وقد  والنظام.  القانون  باهنيار  مقترنا  املسلحة، 
عن انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عمليات االختطاف 
املناطق، وقد زادت  تلك  والتعذيب واإلعدام يف  واالحتجاز 
مجيعها من الرعب الذي يشعر به املدنيون املحاصرون هناك أو 
املحتجزون كرهائن. جيب القيام باملزيد من أجل محاية حياة 
بوقف  ذلك  يبدأ  أن  للمساءلة. وجيب  اجلناة  وتقدمي  األبرياء 

فوري لألعمال العدائية. 

ومنذ نيسان/أبريل، اختطفت اجلماعات املسلحة 924 
شخصا، مبا يف ذلك 811 من السياسيني والصحفيني واملهنيني 
والطالب وغريهم من املدنيني واملراقبني التابعني ملنظمة األمن 
اجلنود  من   113 احتجاز  مت  حني  يف  أوروبا،  يف  والتعاون 

وحرس احلدود العسكريني وأفراد األمن. 

وهذه األرقام هي من تقدمي احلكومة. 

إن األفراد املختطفني ُيستخدمون كالعمالت اليت ُتصرف 
بغية حترير أعضاء اجلماعات املسلحة الذين حتتجزهم احلكومة، 
وابتزاز األموال أو املمتلكات، أو كمصدر للعمل بالسخرة - 
وهناك  العنف.  بؤر  من  قريبة  حواجز  بناء  أو  اخلنادق  حفر 
بعض الفئات الضعيفة، مثل األشخاص املصابني بفريوس نقص 
املناعة البشرية أو متعاطي املخدرات، ُيجربون على “التكفري 
عن ذنوهبم” كالعمل بالسخرة أو القتال يف اخلطوط األمامية. 

ويف اآلونة األخرية، وفيما استعادت حكومة أوكرانيا السيطرة 
على مزيد من األراضي يف الشرق كانت سابقا حتت سيطرة 
االفراج  أو  الرهائن  العديد من  مّت حترير  املسلحة،  اجلماعات 
آب/  5 من  اعتبارا  ولكن،  املفاوضات.  خالل  من  عنهم 

أغسطس، ال تزال أماكن وجود 465 شخصا جمهولة.

بشكل  مقلقة  الصراع  من  املتضررين  األطفال  وحالة 
خاص، وهي تتطلب التزامات أكثر تضافرا من مجيع األطراف، 
بغية كفالة احلماية الفعالة هلؤالء األطفال. ويف حني يبدو أن 
جهودا كبرية قد بذلت إلجالء األطفال من منطقة األعمال 
حواىل 300  أوكرانيا  يف  املظامل  ألمني  وفقا  فهناك  القتالية، 
طفل ما زالوا يف عدة دور لأليتام اليت تقع يف املناطق اخلاضعة 
ضعف  نقاط  لديهم  األطفال  املسلحة.  اجلماعات  لسيطرة 
حمددة يف هذا السياق، واالدعاءات املتعلقة بعمليات اخلطف 

أو حماوالت اخلطف ال تزال مستمرة. 
لقد أعلنت سلطات االحتاد الروسي يف 8 متوز/يوليه أن 
طيارا عسكريا سابقا من أوكرانيا حمتجزة يف مركز احتجاز 
خمصص ملا قبل املحاكمة يف االحتاد الروسي، وأنه ستوّجه إليها 
هتمة التواطؤ يف مقتل اثنني من الصحافيني يف التلفزيون الروسي 
قرب لوهانسك بتاريخ 17 حزيران/يونيه. أّما ظروف القبض 
عليها فهي مثرية للجدل. السلطات الروسية تقول إهنا عربت 
القبض  إرادهتا وألقي  الروسي مبلء  احلدود إىل داخل االحتاد 
عليها يف وقت الحق نظرا ألنه مل تكن حبوزهتا وثائق، وكانت 
تتنكر كالجئة. وتقول احلكومة األوكرانية إهنا اخُتطفت يف 
لوهانسك على أيدي اجلماعات املسلحة، واقتيدت إىل االحتاد 
االستخبارات  أجهزة  مع  بالتنسيق  جرت  عملية  يف  الروسي 
الروسية. وقد ُسمح للقنصل األوكراين بزيارهتا يف 16 متوز/

يوليه. وهي ال تزال قيد االحتجاز.

إن القتال يف املراكز السكانية وحوهلا يؤدي إىل خسائر 
فادحة يف األرواح، وأضرار كبرية جدا يف املمتلكات والبنية 
أن  بضرورة  اجلانبني  كال  تذكري  وينبغي  للمدنيني.  التحتية 
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الالزمة  االحتياطات  يتخذا  وأن  متناسبا،  تصرفهما  يكون 
فسوف  وإاّل  جبروح.  وإصاباهتم  املدنيني  مصرع  لتجنب 

يتعرضان للمساءلة عن اخلسائر اليت كان ميكن تفاديها.

وتقّدر بعثة األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنسان ومنظمة 
املعارك يف منتصف  اندالع  تاريخ  أنه بدءا من  العاملية  الصحة 
 1  543 من  أكثر  ُقتل  آب/أغسطس،   7 إىل  نيسان/أبريل 
شخصا يف الشرق، مبن فيهم مدنيون، وأفراد عسكريون، وأفراد 
من اجلماعات املسلحة. وهناك ما ال يقل عن 393 4 شخصا 
أن  املرجح  فمن  احلقيقي  العدد  أّما  إصابتهم جبروح؛  تأكدت 

يكون أعلى بكثري.

األراضي  إىل  بالعودة  داخليا  النازحني  بعض  بدأ  ولقد 
األوكرانية  احلكومة  استعادت  حيث  الشرق،  يف  الواقعة 
حقوق  لرصد  املتحدة  األمم  بعثة  وقامت  عليها.  السيطرة 
اإلنسان بزيارة سلوفيانسك يف وقت سابق من هذا األسبوع، 
ويسرين إبالغكم بأن احلياة يف تلك املدينة تعود إىل طبيعتها. 
فإمدادات املياه والكهرباء والغاز قد عادت بنسبة 95 يف املائة 

مما كانت عليه سابقا، وعاد األطفال إىل رياض األطفال. 

قاله  ملا  وفقا  إنسانية،  معونة  إىل  حباجة  تعد  مل  املدينة 
رئيس البلدية بالنيابة. ومع ذلك، مّت اكتشاٌف مثري للقلق يف 
جثة،   14 تضم  مجاعية  مقربة  على  ُعثر  عندما  سلوفيانسك 
ُعرف منها على األقل اثنتان مها من أعضاء إحدى الكنائس 
للخطف.  تعّرضا  وكانا  املدينة  تلك  يف  املحلية  اإلجنيلية 
والد  مع  تكلمت  اإلنسان  حقوق  لرصد  املتحدة  األمم  بعثة 
الشخصني اللذين جرى حتديدمها، فقال إن أعضاء اجلماعات 
املسلحة هددت الكنيسة يف عدد من املناسبات قبل أن خيطف 
حزيران/  8 يف  الكنيسة  أعضاء  من  أربعة  مسلحون  رجال 

يونيه بعد انتهاء القداس وخروجهم منها. وإىل حني استخراج 
مكان  عن  شيء  ُيعرف  يكن  مل  متوز/يوليه،   24 يف  اجلثث 

وجودهم.

ومبا أن احلكومة تستعيد املزيد من األراضي اليت كانت حتت 
التحقيق  سيطرة اجلماعات املسلحة، فيجب عليها أن تكفل 
الكامل يف مجيع الفظائع املرتكبة، حتت طائلة التطبيق الكامل 
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وللضمانات، اليت تشمل جتّنب 
التعسفية  االعتقاالت  حول  واالدعاءات  االنتقامية.  األعمال 
واالنتهاكات على أيدي القوات احلكومية يتعني التحقيق فيها 

واختاذ إجراءات بشأهنا على وجه السرعة وبصورة حامسة.

وأود إبالغ املجلس بأن مكتب حقوق اإلنسان يف األمم 
حلقوق  املزعومة  االنتهاكات  عن  أبيض  كتابا  تلّقى  املتحدة 
اإلنسان يف أوكرانيا، أعّده االحتاد الروسي وهو يشمل الفترة 
نيسان/أبريل إىل منتصف حزيران/يونيه 2014،  املمتدة من 
ظهرت  احلاالت  بعض  حاليا.  مراجعته  على  نعكف  وحنن 
لرصد  املتحدة  األمم  بعثة  أصدرهتا  سابقة  تقارير  يف  بالفعل 
حقوق اإلنسان. وأكرر القول إن حكومة أوكرانيا ينبغي أن 
حتقق يف مجيع االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان، حسبما 

أوصت به البعثة.

تتكثف  الذايت،  باحلكم  املتمتعة  القرم  مجهورية  ويف 
وتتار  أوكرانيني،  مواطنني  ضد  التمييز  وأعمال  املضايقات 
بصورة  األقليات  وجمموعات  الدينية،  األقليات  وممثلي  القرم، 
آذار/  16 املؤرخ  االستفتاء  عارضوا  الذين  والنشطاء  عامة، 

مارس يف املنطقة. ويقّدر مكتب مفوض األمم املتحدة السامي 
لشؤون الالجئني أن أكثر من 200 15 شخص قد غادروا شبه 
جزيرة القرم، يف حني يواصل عشرات آالف األشخاص الفرار 
من القتال الدائر يف الشرق، مما يصل بالعدد اإلمجايل لألشخاص 
املشردين داخليا يف أوكرانيا إىل أكثر من 910 117 أشخاص، 
وفقا للمفوضية، حبلول 5 آب/أغسطس. ويفّصل التقرير عددا 

من التوصيات إىل احلكومة ألغراض معاجلة مسائل معلقة.

التعبري،  يف  حرياهتم  ممارسة  على  األوكرانيني  قدرة  إن 
أو  والدين  السلمي، واحلركة،  والتجمع  اجلمعيات،  وتكوين 
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املعتقد، فضال عن حقوقهم السياسية، قد تأثرت تأثرا شديدا 
متاما  مقّيدة  احلقوق  هذه  الشرق،  ففي  احلالية.  األزمة  بفعل 
بعثة  أفادت  هامة،  حلظة  ويف  املسلحة.  اجلماعات  قبل  من 
آب/  1 بتاريخ  أنه  اإلنسان  حقوق  لرصد  املتحدة  األمم 

أغسطس، متّكن املقيمون يف سيفريودونيتسك - وهي مدينة 
استعادهتا القوات األوكرانية يف 22 متوز/يوليه - من التجمع 
علنا وبسرعة يف الساحة املركزية للتعبري عن الدعم ألوكرانيا. 
وكان هذا التجمع هو األول الذي ُسمح به منذ آذار/مارس. 

التصعيد  تتضمن  للقلق  مثرية  اجتاهات  مثة  ذلك،  ومع 
بالكراهية، ال سيما يف وسائط اإلعالم  املفعمة  يف اخلطابات 
البنوك  تستهدف  اليت  احلوادث  من  وعددا  االجتماعية، 
والشركات الروسية على أرض الواقع ُيزعم أهنا متّول اإلرهاب. 
الشرق،  يف  وخباصة  للهجوم،  أيضا  التعبري  حرية  وتعرضت 
سيما  ال  اإلعالم،  بوسائط  للتالعب  حماوالت  جرت  حيث 
املؤثرة منها يف األراضي اخلاضعة لسيطرة اجلماعات املسلحة.

وكان ُيطلب إىل الصحافيني يف لوهانسك االجتماع مع 
ملناقشة  اثنني  يوم  كل  املسلحة  للجماعات  السياسية  القيادة 
فكانوا  منهم  ميتثلوا  مل  الذين  أّما  وكيف،  تغطيته  يتعني  ما 
ينعرضون للتهديد واحلظر وتدمري معداهتم. وما يسمى بوزير 
منع  قد  ذاتيا  املعلنة  الشعبية  دونيتسك  مجهورية  يف  الدفاع 
الصور  التقاط  من  واملصورين  الفيديو  ومصوري  الصحافيني 
وتسجيل أشرطة الفيديو والتسجيالت الصوتية، وحرمهم من 
العمل يف مناطق القتال، وعلى مقربة من األهداف العسكرية. 
نتيجة لذلك، يتعرض عدد من الصحافيني، مبن فيهم العاملون 

يف وسائط اإلعالم األجنبية، ملضايقات. 
إن التعامل مع الصحافيني األوكرانيني يتم على حنو أكثر 
قسوة. ويف هذا الصدد، أالحظ مع القلق اختطاف منتج ميداين 
حملي يعمل لصاحل شبكة سي إن إن، حيث جرى أخذه من 
فندق يف دونيتسك بتاريخ 22 متوز/يوليه، واحتجز ملدة أربعة 

أيام، وتعّرض للضرب املرّبح، واُتهم بأنه جاسوس أوكراين.

ومن املحتم مساعدة أطراف الصراع، بغية إجياد طريقة 
أكثر  تكون  أن  حيتمل  اليت  القاتلة  األزمة  هذه  من  للخروج 
تفجريا. وأرحب باقتراح الرئيس األوكراين الذي يقضي بإجراء 
جولة جديدة من املحادثات إلجياد سبيل يؤدي إىل استعادة 
العمل بوقف إطالق النار. لقد انعقد أول اجتماع يف مينسك 
هامة  اتفاقات  إىل  التوصل  مت  حيث  متوز/يوليه،   31 بتاريخ 
لتأمني موقع حتطم طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية، واإلفراج عن 

عدد كبري من الرهائن الذين حتتجزهم املجموعات املسلحة.

وعالوة على ذلك، حىت لو يتّم حل األزمة احلالية يومًا، فإنَّ 
الندوب النفسية العميقة ستبقى. وقد ُمزَّق نسيج املجتمع إربًا 
اليت  اخلاطئة  واملعلومات  واجلاريني.  املستمرين  والقتال  بالعنف 
جيري نشرها تبين روايات خالفية، وُتصلِّب عناد الشعب وتعمِّق 
املتضررون  الشرقية  املناطق  وسكان  االجتماعية.  االنقسامات 
باالقتتال املطوَّل، وال سيما األطفال، قد حيتاجون إىل مساعدة 
كثريون،  وآخرون  حياهتم.  بناء  ويعيدوا  ُيشَفوا  لكي  نفسية 
مثل ضحايا التعذيب والرهائن السابقني، وخباصة أولئك الذين 
احُتِجزوا لفترات طويلة، سيحتاجون إىل مساعدة لكي يتعافوا. 

متعددة  وطنية  عمل  خطة  إىل  واضحة  حاجة  وهناك 
توصيات  إىل  تستند  أوكرانيا،  يف  اإلنسان  حلقوق  السنوات 
آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وأعمال بعثة رصد حقوق 
يف  الواردة  التوصيات  تكون  أن  للغاية  املهم  ومن  اإلنسان. 
ُمرفق التقرير جزءًا من برنامج إصالحي أوسع، ألّن املجتمع 
وقت  يف  للماحنني  رئيسي  ملؤمتر  ران  ُيحضِّ وأوكرانيا  الدويل 

الحق يف اخلريف. 

وكما يشري التقرير، يتعني على احلكومة أن تعاجل جبدية 
يف  الفساد  مثل  البلد،  تواجه  اليت  األوسع  النهجية  املشاكل 
القانون وحقوق اإلنسان.  الرشيد، وسيادة  يتعلق باحلكم  ما 
تؤكد  اإلنسان  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  ومفوضية 

استعدادها للعمل مع احلكومة على هذه املسائل. 
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لقد أدى املجتمع املدين دورًا حيويا يف أوكرانيا. ويوضح 
اليت  املجاالت  يف  مشاركني  املواطنون  أصبح  كيف  التقرير 
مل تستطع فيها حكومتهم االستجابة بسرعة كافية، مثل استيعاب 
األشخاص الفارِّين من القتال. وقد ُتسهم الروح املدنية اجلديدة 

يف دفع املرحلة التالية من التغيري املطلوب بإحلاح يف أوكرانيا.

بالتأكيد على ضرورة إجياد حل  وأود أن أختتم كلميت 
سلمي للحالة الراهنة. وال ميكننا أن نتحمَّل انتظار يوم إضايف 
ُيقَتل أوُيجَرح 50 شخصا على األقل كل يوم.  واحد حني 
والثمن الذي يدفعه مجيع األوكرانيني نتيجة الزناع باهظ جدا. 
حياهتم،  يفقدون  الشرق  يف  منهم  والروسيون  فاألوكرانيون 
اخلدمات  تدهور  نتيجة  الزناع  مثن  يدفع  كله  البلد  لكّن 
االجتماعية. والتداعيات السياسية واالقتصادية للزناع تتجاوز 
العامل  اإلنسان يف  أوكرانيا، مؤثرة سلبيا على حقوق  حدود 

أمجع، وما مأساة الطائرة املدنية سوى املثال األكثر قوة. 

السيد سيمونوفيتش  باإلنكليزية(: أشكر  )تكلم  الرئيس 
على إحاطته اإلعالمية. 

أعطي الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن.

باإلنكليزية(:  )تكلمت  )ليتوانيا(  موممو اييت  السيدة 
أود أن أشكر األمني العام املساعد سيمونوفيتش على إحاطته 
السامية  املتحدة  األمم  إنَّ وجود مفوضية  عة.  املوسَّ اإلعالمية 
حلقوق اإلنسان ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف شرق 
أوكرانيا، وإعداد تقاريرهم من هناك يبقيان أساسيني. فمثل 
وحتدد  عنها،  وُتبِلغ  امليدانية  احلقائق  ل  تسجِّ البعثات  هذه 
الثغرات يف سياسات احلكومة، ويف حال تقرير مفوضية األمم 
هامة  توصيات  م  يقدِّ فإنه  اإلنسان،  حلقوق  السامية  املتحدة 
بينما  التوصيات،  تلك  متابعة  ويتعني  األوكرانية.  للحكومة 
الشاملة  واإلدارية  الدستورية  باإلصالحات  البلد  قيادة  تتعهَّد 
البلد بعد سنوات من الفساد واإلمهال، فضال  الالزمة لتعايف 

عن تأثري األزمة الراهنة. 

ُتحصى  ال  اليت  االنتهاكات  ل  تسجِّ البعثات  وهذه 
املسلحني  االنفصاليني  ِقَبل  من  اإلنسان  حلقوق  واملستمرة 
املتعلقة  الزائفة  الذرائع  ظل  يف  الذين  روسيا،  من  املدعومني 
هوا صفعة إىل  بتقرير املصري وانتهاكات حقوق األقليات،، وجَّ
سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف املنطقة، ألهنم ماضون يف 
جهودهم لتقويض سيادة أوكرانيا وتدمري سالمتها اإلقليمية. 

من  عهد  يسود  للتو،  املساعد  العام  األمني  ذكر  وكما 
اخلوف والرعب يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املتمردين. وآخر 
تلك  يف  هتاويا  قد  والنظام  القانون  أنَّ  إىل  أيضا  يشري  تقرير 
سيادة  حمل  البندقية  سيادة  احلقيقة  يف  حلت  فقد  املناطق. 
الطبيعة  تكشف  التقرير  مها  يقدِّ اليت  والتفاصيل  القانون. 
احلقيقية لالنفصاليني املقاتلني وقادهتم املستوَردين، الذين سعت 
يف هذه القاعة راعيُتهم الرئيسية، روسيا، مرارًا وتكرارًا، إىل 

تصويرهم بصفتهم جمرَّد حمتجني سلميني. 

ني سلميني،  واألنشطة البارزة ألولئك الذين ُيدَعون حمتجِّ
االختطاف،  عمليات  التخويف،  تشمل  التقرير،  يشري  كما 
عن  فضال  املعاملة،  وسوء  التعذيب  الشرعي،  غري  االحتجاز 
غري  والفساد  احليوية،  العامة  للمرافق  د  املتعمَّ االستهداف 
املشروع واالستيالء على املمتلكات العامة واخلاصة، والسطو 
على املصارف واالعتداءات على مناجم الفحم. وحىت تارخيه، 
املسلحة  اجلماعات  تلك  لسيطرة  خاضعة  أبنية   104 تبقى 
مشروعة  غري  بصورة  املحتلة  املباين  وهذا  الشرعية.  غري 
ُتستخَدم غالبا العتقال وتعذيب الناشطني املدنيني والصحفيني 

واملعارضني السياسيني. 

املستودعات  على  املسلحون  االنفصاليون  استوىل  لقد 
أو  للتدريب  كمعسكرات  املباين  مستخدمني  واملصانع، 
فضال  األعمال،  وهذه  العسكرية.  املعدات  لتصليح  ورشات 
مصانع  إقفال  إىل  أدت  الترويع،  وأعمال  التهديدات  عن 
ي البطالة يف املنطقة. وكما قال األمني العام  عديدة، مسببة تفشِّ
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االنفصاليون حنو 925 شخصا،  اختطف  لقد  للتو،  املساعد 
تبقى أماكن وجود 465 شخصا منهم غري معروفة. ويف هذا 
األسبوع متامًا، أفيد عن ثالثة موظفني لدى الصليب األمحر 
املسلحني. ومل  املقاتلني  ِقَبل  احتجازهم من  اخُتِطفوا وجيري 
ُيستنَكر أبدًا أيٌّ من هذه األعمال، ومجيعها انتهاكات واضحة 
وإجرامية لقانون حقوق اإلنسان، من ِقَبل روسيا اليت سعت 
إدانة املجلس ألوكرانيا على جهودها  تكرارًا بدل ذلك إىل 

املشروعة الستعادة القانون والنظام يف شرق البالد. 

وكانت هناك تقارير جديدة يف األسبوعني املاضيني - وقد 
تكلم األمني العام املساعد بإسهاب يف هذا الصدد - عن حالة 
الصحفيني والوسائط اإلعالمية. إذ ُفِقد املزيد من الصحفيني 
الذين  والصحفيون  أوكرانيا.  للمضايقة يف شرق  تعرَّضوا  أو 
م طائرة الرحلة إم إتش - 17،  حاولوا نشر تقارير عن حتطُّ
ومن بينهم مراسلو داغيزن نايتر، اليب يب سي، دايلي بيست، 
املسلحة  العصابات  توداي، احتجزهتم  تامي وروسيا  نيوزأور، 

وضايقتهم.

انتقل 381 13 شخصًا  متوز/يوليه،   15 من  واعتبارًا 
األشخاص  السنة موجة جديدة من  وُيتوقَّع خالل  القرم  من 
املشردين داخليا، إضافة إىل أعدادهم الضخمة أصاًل. وتستمر 
املضايقات والتمييز ضد األوكرانيني العرقيني وتتار القرم وممثلي 
واحلق  التنقل  على  القيود  وتبقى  وسواها.  الدينية  األقليات 
املحتلة  الروسية  السلطات  منعت  فقد  السلمي.  ع  التجمُّ يف 
قائَدي تتار القرم مصطفى دزهيميليف ورفعت كوباروف من 

الدخول إىل وطنهما. 

والسجالت املكتوبة ألوامر اإلعدام، اليت أجازها ووقَّعها 
شخصيا من ُيسمَّى القائد العام جلمهورية دونيتسك الشعبية 
ستريلكوف،  أيضا  واملسمَّى  غريكني،  إيغور  الشرعية،  غري 
نفسها،  بت  نصَّ اليت  العسكرية  املحاكم  استماع  وجلسات 
واليت حكمت على أشخاص باملوت، ُوِجدت يف سلوفيانسك. 

وهناك مجاعة مقاتلة غري شرعية، ال ُتمثِّل أحدًا سوى نفسها، 
ويترأسها َحَملة جوازات سفر أجنبية، تنبثق سلطتهم امليدانية 
الوحيدة من البنادق اليت حيملوهنا، متنح نفسها سلطة إصدار 
وتنفيذ أحكام إعدام خارج النطاق القضائي على أرض حمتلة 
بصورة غري شرعية. واملقابر اجلماعية اليت اكُتِشفت مؤخرًا يف 
مناطق حررهتا القوات األوكرانية دليل مأساوي على مستوى 

الفوضى اليت تتسم هبا أعمال املتمردين. 

وكما أفاد األمني العام املساعد للتو، إنَّ املتمردين املسلحني 
باتوا أفضل تسليحا، ويستخدمون أسلحة ثقيلة، مبا فيها قذائف 
اهلاون، املدافع املضادة للطائرات والدبابات واملركبات املدرَّعة. 
وهم مستمرون يف إسقاط الطائرات العمودية واحلربية، حىت 
على ارتفاعات عالية، مبا يشمل إسقاط طائرة عسكرية وطائرة 

نقل عمودية أوكرانيتني هذا األسبوع.

ه يف األيام املاضية مفاده  وتشري املصادر امليدانية إىل توجُّ
القوات األوكرانية قوة كافية لتشكيل خطر  أنه حينما تنشر 
على املقاتلني، وتصبح يف وضع يتيح هلا توجيه ضربات ضد 
مواقعهم، فإنَّ اجلماعات املسلحة غري الشرعية ُتعيد انتشارها 
يف بلدة جماورة، معرضة السكان املدنيني خلطر القتال ومرِغمة 
ومدافع  مدرَّعة  مركبات  يثبِّتون  حني  اهلروب،  على  إياهم 

ومنصات إطالق صواريخ غراد يف مناطق سكنية. 

لقد انتهك املتمردون تكرارًا جهود احلكومة إلرساء وقف 
إلطالق النار أو إجياد ممرات إنسانية. وبينما تسارع روسيا إىل 
اللوم على السلطات األوكرانية، فإننا ما فتئنا ننتظر أن  إلقاء 
نسمع إدانة وحيدة من روسيا ألعمال املتمردين املتهوِّرة، مبا 
فيها ما يتعلق مبوقع حتطم الطائرة املدنية املاليزية. وإننا نتفق مع 
األمني املساعد اتفاقا كامال على أمهية حتقيق شامل ومستقل يف 

حادث التحطم وضرورة مساءلة املسؤولني عنه.

األمن  ملنظمة  التابعة  الرصد  بعثة  تقارير  دت  أكَّ وقد 
املسلحني  األفراد  بتنقل  املتعلقة  احلقائق  أوروبا  يف  والتعاون 
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أن  وبدل  منها.  والعودة  أوكرانيا  إىل  الروسية  احلدود  عرب 
للمرتزقة  املشروعة  غري  التنقالت  أمام  حدودها  روسيا  تغلق 
على  احلربية  املناورات  إجراء  يف  تستمر  فإهنا  واألسلحة، 
احلدود الشرقية ألوكرانيا. وممّا يثري القلق أنَّ أعدادًا ضخمة 
من القوات اجلاهزة للقتال والتسّلح حمتشدة جمددا على احلدود 
األوكرانية. والتصرحيات األخرية لوزير الدفاع شويغو بشأن 
االستعداد للقتال من جانب ما ُيسمَّى حفظة السالم الروسيني 
مثرية أيضا للقلق الشديد، وتطرح جمددًا أسئلة خطرية بشأن 

النوايا احلقيقية لروسيا يف املنطقة. 

خلطاب  املستمر  روسيا  تصعيد  للقلق  إثارة  أقلَّ  وليس 
إىل  اآلن  امتدَّ  والذي  والغرب،  أوروبا  ضد  الباردة  احلرب 
جزاءات على استرياد املواد الغذائية، وهو ما سيؤثر بال شك 
على السكان الروسيني أنفسهم. وهذه األعمال مجيعًا مناقضة 
ة  متاما لبناء الثقة ونزع فتيل التصعيد، اللذين تشتّد احلاجة املاسَّ
وبينما  تكرارًا.  إليهما  الدويل  املجتمع  دعا  واللذين  إليهما، 
يساورنا القلق الشديد إزاء احلالة اإلنسانية املتدهورة يف شرق 
أوكرانيا ومعاناة املدنيني - وقد تكلم األمني العام املساعد عن 
ذلك بإسهاب - يتعني علينا أن نكون واضحني جدا. فاملدخل 
املعاناة يف يد روسيا، ويتوقَّف على دعمها املستمر  إىل إهناء 

للجماعات االنفصالية غري الشرعية.

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  تشوم ني  السيد 
أود أن ابدأ بتعليقني استهالليني. 

هنا  أذكر  إن مل  أواًل وقبل كل شيء، سأكون مقصرًا 
بأننا نعترب من اخلطأ متاما اختاذ القرار املتعلق باهلندسة والذي 
السيد  يتعني على  األمن.  قاعة جملس  ترميم  فترة  اختذ خالل 
خالهلا  من  اليت  التارخيية  الصورة  طمس  عدم  سيمونوفيتش 
يتعرف العامل على جملس األمن. وال بد من تقومي ذلك اخلطأ. 

ثانيا، نفهم أن لكل إنسان احلق يف إجازة، مبن يف ذلك 
السيد سيمونوفيتش. ومع ذلك، من الواضح أنه هنا قطع نفسه 

الرئيس  من  املقدم  االقتراح  لنا  الواضح  غري  من  الواقع.  عن 
البدء  بشأن  سيمونوفيتش  السيد  به  يشيد  الذي  بوروشينكو 
مبحادثات لوقف إطالق النار. ال نعرف شيئا عن أي اقتراح 

من هذا القبيل. 

عالوة على ذلك، أعلنت أمس السلطات األوكرانية أهنا 
بالقرار  املنشأ عمال  النار  إطالق  لنظام وقف  مقاطعة  كانت 
2166 )2014( لتهيئة الظروف الالزمة إلجراء حتقيق دويل 
طائرة  منت  على  كانوا  الذين  الركاب  مقتل  يف  موضوعي 
التحقيق  ذلك  يواجه  ذلك  ونتيجة  املاليزية،  اجلوية  اخلطوط 

مشاكل خطرية.

اآلن أعود إىل املسألة قيد املناقشة يف هذه اجللسة.
املفوض  مكتب  من  تقريرا  يطلب  مل  األمن  جملس  إن 
تناقش  ألن  ضرورة  مثة  من  ولذلك  اإلنسان  حلقوق  السامي 
املسألة، ال سيما أن التقرير ال شيء فيه يثري لالهتمام فقط من 
قبيل التأنق يف اخلطاب السياسي، حيث مت بدقة تشكيل احلقائق 
قراءة  عند  معينا.  سياسيا  مطلبا  تناسب  لكي  واالستنتاجات 
التقرير، فإن ما يربز هو عدم وجود الشيء الذي ينبغي للمرء 
أن يتوقعه من املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، 
العسكرية،  اجلانبني على وقف مجيع األنشطة  أال وهو حض 

كما لو كان احلق يف احلياة ليس حقا رئيسيا ألي إنسان. 

التقرير مل يترك جماال إلدانة حاالت استخدام قوات  إن 
للمدفعية  بالسكان،  املأهولة  املناطق  يف  األوكرانية  األمن 
الفوسفورية  والقذائف  متعددة  صواريخ  قاذفات  ومنظومات 
التقرير حىت  الدولية. هل وردت يف  االتفاقيات  اليت حتظرها 
التفجري  بعدم  أوكرانيا  قطعته  الذي  الوعد  إىل  عابرة  إشارة 
أمنهما؟  وضمان  ولوهانسك،  دونتسك  منطقيت  يف  بالقنابل 
ال شيء يقال فيما يتعلق بوعد منمق قطعه الرئيس بوروشينكو 
املوضوع  هذا  عن  ولوهانسك  دونتسك  منطقيت  لسكان 

بالذات؛ ال توجد أي إشارة إىل هذا اخلرق الغادر للوعود.
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مع  اإلرهاب،  مكافحة  بعملية  يسمى  ما  تصعيد  إن 
ما أسفر عنه من سقوط العديد من الضحايا يف صفوف السكان 
املدنيني، ما زال مستمرا. إذ أن قوات األمن األوكرانية تقصف 
األحياء السكنية واهلياكل األساسية. وال تلوح يف األفق بارقة 
أمل بوقف قصف مدينة غورلوفكا. ُتويف أمس مخسة أشخاص 
بالكامل؛  كنيسة  وُأحرقت  جبراح؛  أشخاص   10 وأصيب 
مرة  املياه. وجرى  إمدادات  وتعطلت  للطاقة؛  وُدمرت حمطة 
أخرى صباح اليوم اخلميس قصف مركز دونيتسك. وسقطت 
املستشفيات،  أحد  يف  املرضى  إدخال  جناح  على  القذائف 
وعلى  عالية  سكنية  بنايات  على  القنابل  سقطت  وكذلك 
لتوليد  تدمري 156 حمطة  للحافالت. وبشكل عام مت  مرآب 
الطاقة، و 18 مرجال، وسبعة خطوط غاز. ما تلك إال أمثلة 

قليلة من كثرية على تلك األعمال. 

ويدفع التقرير بفكرة مفادها أن أفراد تشكيالت الدفاع 
عن النفس هم املسؤولون عن كل شيء. وهم متهمون بعمل 
ل شيء يقل عن أكل حلوم البشر. على سبيل املثال، يرد يف 
تستهدف  كانت  التشكيالت  هذه  أن  التقرير  من   5 الفقرة 
عمدا اهلياكل األساسية ذات األمهية احلامسة. وبعبارة أخرى، 
ذلك  يفعلون  بل  فقط،  أنفسهم  على  النار  يطلقون  ال  فهم 
عن عمد. ما الذي أدى إىل التوصل إىل تلك النتيجة الرائعة؟ 
باإلجراءات  يتعلق  فيما  مماثل  استنتاج  أي  يوجد  ال  فلماذا 
منهجي  تقوم بقصف  اليت  األوكرانية  السلطات  تتخذها  اليت 
لألحياء السكنية؟ يف بعض األحيان، نراهم من يوم إىل آخر 
يتقاتلون على نفس اهلدف، على بناية شاهقة مدمرة تقريبا. 

مثة موضوع منفصل وهو حالة األطفال. وفقا للمعلومات 
اليت تلقيناها، هناك 223 1 طفال يتيما موجودون يف منطقيت 
دونتسك ولوهانسك. ووصف واضعو التقرير اجلهود اليت تبذهلا 
تشكيالت الدفاع عن النفس بأهنا تأخذ هؤالء األيتام إىل أماكن 
آمنة يف االحتاد الروسي كمحاولة الختطافهم. ويتضمن التقرير 

أيضا إشارة إىل األطفال املصابني بأمراض خطرية الذين كان ميكن 
أن تقدم هلم روسيا املساعدة الفنية من جانب اخلرباء. ويذكر 
التقرير مع االرتياح أنه نتيجة لتدخل السلطات األوكرانية، بقي 
املتحدة  األمم  يف  املحسنني  أن  ويبدو  دونيتسك.  يف  األطفال 

يعتقدون أن األطفال يترعرعون يف ظل إطالق النار.

املعنية  اهليئات  إىل  روسيا  هبا  تقدمت  اليت  الطلبات  إن 
بأي رد  بإجالء األطفال مل حتظ  يتعلق  فيما  اإلنسان  حبقوق 
من كييف. ما الذي يعتقده املدافعون عن حقوق اإلنسان يف 
األمم املتحدة بشأن تلك املسألة؟ أال يستحق األطفال توفري 

السالمة هلم؟

يلتمسون  أوكراين   820  000 من  أكثر  حاليا  يوجد 
املأوى يف روسيا. وبلغ جمموع الطلبات بشأن تنظيم وضعهم 
000 188. أقمنا يف أراضينا 643 ملجأ مؤقتا للذين ليس 
هلم مكان آخر يذهبون إليه. يوجد حاليا 500 47 شخص 

هناك، من بينهم أكثر من 000 16 طفل.

السلطات  املفيدة إىل  النصائح  الكثري من  التقرير  يسدي 
يف  املدنيني  السكان  اقتلعوا  من  إدماج  ويقترح  األوكرانية. 
جنوب - شرق أوكرانيا، يف ما يسمى بكتائب املتطوعني، يف 

القوات املسلحة األوكرانية. 

بقتل  حاليا  يقومون  الذين  املجرمني  على  القبض  جيب 
النساء واألطفال وارتكاب انتهاكات أخرى جسيمة حلقوق 
يقترح  هذا،  من  بداًل  ولكن  العدالة.  إىل  وتقدميهم  اإلنسان 
التقرير أنه ينبغي إضفاء الشرعية عليهم. رمبا جيدر باملرء أيضا 
يف  يشاركون  الذين  األجانب  املرتزقة  على  الشرعية  إضفاء 
ما يسمى بعملية مكافحة اإلرهاب، األمر الذي مل تعد ختفيه 

السلطات األوكرانية. 

اليت  املتحيزة جدًا  الصورة  أذكر  إن مل  سأكون مقصرًا 
رمسها التقرير عن حالة الصحفيني. إذ أن التقرير يزعم أنه مت 
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احتجاز ممثل واحد فقط من وسائط اإلعالم الروسية مث أطلق 
عن  واحدة  كلمة  حىت  ُتقل  ومل  سراحه،  األوكراين  اجليش 
احتجاز وضرب الصحفيني العاملني يف قنايت تلفزيون زفيزدا 
الصحفيني  أن  مؤداها  نشرت  اليت  والرواية  نيوز.  واليف 
الروسيني اللذين ماتوا رمبا لقيا مصرعهما على أيدي تشكيالت 

الدفاع عن النفس غري صحيح.

فال  أوكرانيا،  يف  اإلنسان  حقوق  حبالة  يتعلق  فيما  أما 
لسيطرة  اخلاضعة  األراضي  على  فقط  يركز  أن  للمرء  ميكن 
تشكيالت الدفاع عن النفس اليت إذا حكمنا عليها من خالل 
القانون. هل هناك  انعدام تام لسيادة  التقرير، فإهنا تعاين من 
يف  عابرة  إشارة  هناك  أوكرانيا؟  بقية  يف  للقانون  سيادة  أي 
احلزب  حظر  إىل  هتدف  اليت  اخلطوات  من  عدد  إىل  التقرير 
الشيوعي يف أوكرانيا. جيري حاليا اضطهاد شديد للربملانيني 
املنتخبني بصورة شرعية، مبا يف ذلك مؤسسات إنفاذ القانون، 
حنو  أخرى  خطوة  إال  تلك  وما  السياسية.  قناعاهتم  بسبب 
عقوبة منهجية ميارسها الذين جاؤوا إىل السلطة نتيجة لتمرد 
مسلح ضد خصومهم السياسيني الذين شاءت الصدف أهنم 

ميثلون اجلزء اجلنويب الشرقي من البالد.

هناك مثال واضح على عدم احترام مبدأ سيادة القانون 
اليت  اجلسيمة  اجلرائم  يف  التحقيق  يف  تقدم  إحراز  عدم  هو 
احلالية  البيئة  وماريوبول. يف  أوديسا  امليدان ويف  ارتكبت يف 
مواطين  أن  أن جند  املستغرب  من  اخلوف، هل  يسودها  اليت 
الذين ترسلهم  باملحققني  يثقون  املدن ال  أوديسا وغريها من 
كييف ويرفضون التعاون معهم، حىت يف الوقت الذي ختتفي 
فيه املستندات املتعلقة هبذه اجلرائم من دون أن تترك أي أثر؟ 

وهذا وارد ذكره يف التقرير.

من الواضح، ومن املؤكد يف التقرير أن القوات املسلحة، 
بسلطة  اآلن  تتمتع  األوكرانية،  األمن  أجهزة  ذلك  يف  مبا 
اإلنسان  تنتهك حقوق  أهنا  الواضح  ومن  مثيل،  هلا  مل يسبق 

لإلجراءات  مراعاة  دون  من  الناس  تعتقل  فهي  األساسية. 
القانونية الواجبة، وتستخدم العنف ضد املعتقلني، وتستخدم 
الشهود.  من  الشهادات  النتزاع  والتهديد  الترهيب  أساليب 
إذا ما أخذنا يف االعتبار أن النظام القضائي مصاب بالشلل، 
ما هي التحقيقات الزنيهة اليت ميكننا أن نتوقعها من أوكرانيا؟ 

إن حكومة أوكرانيا تتجاهل االلتزامات اليت قطعتها، مبا 
يف ذلك تلك اليت ُقطعت يف إطار بيان جنيف الصادرة يف 17 
نيسان/أبريل. إن عملية اإلصالح الدستوري يف أوكرانيا اليت 
املناطق  على  سلطتها  وبسط  السلطة،  يف  الالمركزية  تتوخى 
إرجائها  حاليا  جيري  الروسية،  للغة  خاص  مركز  وإعطاء 
السلطة  تعزيز  إىل أجل غري مسمى. يدور اآلن احلديث عن 
الرئاسية اليت تتناقض متاما مع كان يطالب به املتظاهرون من 
منطقة امليدان الذين حتاول السلطات التخلص منهم. وهنا يأيت 

السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي كافح الناس من أجله؟

إىل  الرامية  املحاوالت  ضرر  نربز  أن  نود  أخرى،  مرة 
حسم األزمة يف أوكرانيا عن طريق العنف. ندعو إىل الوقف 
للمشاكل  حل  وإجياد  البلد،  يف  العسكرية  لألعمال  الفوري 

اإلنسانية.

سريعة  بداية  يف  تتمثل  أن  ينبغي  جدًا  هامة  خطوة  مثة 
املناطق  مجيع  تشمل  أن  ينبغي  اليت  الدستورية  لإلصالحات 
يف أوكرانيا، وستكون مفتوحة كي تنظر فيها اجلماهري. أما 
عن  التقرير  يف  الواردة  هلا  أساس  ال  اليت  للتخمينات  بالنسبة 
احلالة يف شبه جزيرة القرم واليت هي جزء من االحتاد الروسي، 
فهذا ال ميكن أن يكون موضوع مناقشة يف جلسة اليوم املكرسة 
للحالة يف أوكرانيا. أما وقد اختذ سكان شبه جزيرة القرم قرارا 
تارخييا بإعادة التوحيد مع روسيا، فقد جنبوا أنفسهم األهوال 

اليت تتكشف للجميع يف اجلزء اجلنويب الشرقي من أوكرانيا.

السيد تشاو يواغ )الصني( )تكلم بالصينية(: أود أن أشكر 
األمني العام املساعد سيمونوفيتش على إحاطته اإلعالمية.



11/26 1450010

S/PV.7239 موالة موجلة لث مئيس جملس األمن من املمئر الدائه ألو راايا 08/08/2014

ما برحت الصراعات املسلحة تتصاعد يف شرق أوكرانيا، 
باملمتلكات.  وأضرار  جسيمة  إصابات  وقوع  عن  أسفر  مما 

تشعر الصني بقلق بالغ إزاء احلالة.

يف الصراعات املسلحة، فإن املدنيني أكثر الفئات هشاشة 
وضعفا. فقبل ثالثة أيام، أطلع السيد غينغ، ممثل مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية أعضاء املجلس هنا يف هذه القاعة عن احلالة 

اإلنسانية يف أوكرانيا. 

وينبغي للمجتمع الدويل دعوة مجيع األطراف إىل أن تتخذ، 
يف أقرب وقت ممكن، اإلجراءات الرامية إىل التخفيف من حدة 
سياسي  حل  وإجياد  املتبادلة  الثقة  وبناء  أوكرانيا،  يف  احلالة 
لألزمة. وتتمثل األولوية اآلن يف تنفيذ الوقف الفوري إلطالق 
النار من خالل املشاورات السياسية وإجراء حوار شامل، وبّناء 
الكامل لدور احلوار  الدعم  اتفاق جنيف،  على مبادرات مثل 
وآلية االتصال القائمني سعيا إىل التوصل حلل سياسي شامل. 

وال ميكن حل األزمة األوكرانية إال بالوسائل السياسية. 
ويف تلك العملية، جيب تلبية املطالب املشروعة جلميع األطراف 
واملجموعات اإلثنية بصورة كاملة من أجل حتقيق توازن بني 
مصاحل اجلميع. على املجتمع الدويل أيضا أن يضطلع بدور بّناء 
يف السعي إىل إجياد حل سياسي لألزمة من خالل املشاركة 
املحادثات،  أجل  من  والضغط  الوساطة،  جمال  يف  بنشاط 
وزيادة  احلوار،  مواصلة  على  املعنية  األطراف  وتشجيع 
املشاركة، وهتيئة الظروف اخلارجية املؤاتية لتفاعل مؤثر فيما 

بني مجيع األطراف. 
تؤيد الصني مجيع اجلهود الرامية إىل التخفيف من حدة 
إجياد حل سياسي. وحنن  وتعزيز  األزمة  من  واخلروج  احلالة 
على استعداد للعمل مع األعضاء اآلخرين يف املجتمع الدويل 

من أجل القيام بدور فعال وبناء يف هذا الصدد. 

باإلنكليزية(:  )تكلم  )رواندا(  ادوهواغريهي  السيد 
كما  اجللسة.  هذه  عقد  على  الرئيس،  سيدي  أشكركم، 

نشكر السيد إيفان سيمونوفيتش، األمني العام املساعد حلقوق 
اإلنسان، على إحاطته اإلعالمية بشأن حالة حقوق اإلنسان 
يف أوكرانيا. كما نثين على كامل أعضاء بعثة األمم املتحدة 
لرصد حقوق اإلنسان الذين يواصلون أداء مهمتهم بدأب يف 

تلك البيئة الصعبة. 
يف وقت سابق من هذا األسبوع، اجتمع املجلس ليناقش 
أعربنا  S/PV.7234(. وقد  )انظر  احلالة اإلنسانية يف أوكرانيا 
عن قلقنا إزاء التطورات األخرية، مبا يف ذلك التزايد السريع 
يف عدد الالجئني واملشردين داخليا، فضال عن احلالة اإلنسانية 
اقترحت  نفسها،  اجللسة  يف  بأنه،  أذكر  أن  أود  املتدهورة. 
رواندا عقد جلسة شهرية يف إطار بند جدول األعمال “احلالة 
يف أوكرانيا”، من أجل حتقيق نظرة شاملة وإجراء تقييم منتظم 
لألزمة يف أوكرانيا، بدال من النهج احلايل املجّزأ واملخصص 

القائم على الرسائل املوجهة إىل جملس األمن. 

إن التقرير قيد االستعراض يقدم وصفا مّروعا للحالة يف 
شرق أوكرانيا. فمنذ نيسان/أبريل، ُقتل أكثر من 000 15 
من املدنيني األبرياء وُجِرح 000 4 شخص. وخالل مخسة 
أيام فقط - يف الفترة بني 10 و 15 متوز/يوليه - ُقِتل حنو 

478 شخصا، من بينهم نساء وأطفال. 
تسيطر  اليت  املناطق  يف  السكان  فإن  ذلك،  على  عالوة 
واالحتجاز  لالختطاف  يتعرضون  املسلحة  اجلماعات  عليها 
اجلنسي  والتحرش  القسري  والتجنيد  والسخرة  التعسفي 
األوكرانيون  جيد  أخرى،  ناحية  ومن  واإلعدام.  والتعذيب 
بني  جتري  معارك  بني  األطفال،حماصرين  فيهم  مبن  أنفسهم، 
جيشني ال يزاالن ينشران األسلحة الثقيلة، يف جتاهل لألرواح 
البشرية، مما يلحق أضرار خطرية بالبنية التحتية املدنية. ونتفق 
جسيمة  انتهاكات  إىل  ترقى  قد  هذه  بأن  القائل  الرأي  مع 

للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. 

قبل  من  بشرية  املدنيني كدروع  استخدام  رواندا  وتدين 
اجلماعات املسلحة، مثل احلادث الذي وقع يف 14 حزيران/
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يونيه، حيث قتل شخصان وجرح مثانية. وحنث مجيع األطراف 
املعنية على التصرف بشكل متناسب ومحاية املدنيني على سبيل 
األولوية. إن مسألة االختطاف واالحتجاز تثري قلقا بالغا، حيث 
ُتشري التقارير إىل أن أكثر من 900 شخص قد مت اختطافهم منذ 
منتصف نيسان/أبريل، من بينهم عدد كبري من النساء والفتيات. 
اللذين  املتناميان  والُنُهج  االجتاه  الشديد  القلق  على  ويبعث 
تتبعهما اجلماعات املسلحة، مبا يف ذلك االختطاف والتعذيب. 
غري  واالحتجاز  االنتقام  حاالت  عن  التقاريُر  القلق  تثري  كما 
القانوين من جانب احلكومة، مبا يف ذلك االحتجاز غري القانوين 
ألحد الصحفيني الروس منذ وقت طويل ويف مكان معروف، 
وكذلك خطاب الكراهية املعادي للروس يف وسائط التواصل 
االجتماعي، واستهداف املصارف واملتاجر اليت ميلكها الروس. 
جيب التحقيق يف مجيع هذه االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان 
بدقة، وحماسبة املسؤولني عنها. وحنث بعثة األمم املتحدة لرصد 
حقوق اإلنسان واآللية الوقائية الوطنية، على مضاعفة جهودمها 

يف ضمان دعم حقوق اإلنسان واحترامها. 

يتعلق حبادث حتطم طائرة شركة اخلطوط اجلوية  وفيما 
تزال  ال   ،17  - إتش  إم  بالرحلة  تقوم  كانت  اليت  املاليزية 
رواندا تشعر بقلق عميق ألن التحقيق اجلاري يعيقه القتال يف 
موقع احلادث. ومن الضروري ضمان أقصى درجات األمن 
للمحققني الدوليني لكي ينجزوا واليتهم. ينبغي أال يغيب عن 
بالنا أن اأُلسر ال تزال مكلومة لفقدان أحبائها. وحنن مدينون 
هلا مبا تستحقه من احترام وكرامة. وجيب أن ُتعاد فورا رفات 
ُتحدد  وأن  األصول،  دفنهم حسب  حتفهم إلعادة  لقوا  من 

على وجه السرعة أسباُب حتطم الطائرة. 

ويف اخلتام، أود أن أؤكد من جديد دعوتنا إىل ضرورة 
ويف  اإلقليمية.  وسالمتها  وسيادهتا  أوكرانيا  استقالل  احترام 
إطالق  وقف  احترام  إىل  األطراف  مجيع  ندعو  الصدد،  هذا 
من  مفتوح  سياسي  حوار  يف  واالخنراط  احلالة  وهتدئة  النار، 

الرئيس  أجل إجياد حل دائم لألزمة، استنادا إىل خطة سالم 
بوروشينكو. حنن ال نريد أن جند أنفسنا يف خضم أزمة أخرى 
طويلة األمد، ُتضاف إىل العديد من األزمات األخرى املدرجة 
بالفعل يف جدول أعمال املجلس. وحنث مجيع األعضاء على 
أخذ حياة األوكرانيني يف عني االعتبار، واستخدام أي تأثري قد 
يكون هلم من أجل تعزيز احلوار السياسي. وال ينبعي أن يكون 
الفشل خيارنا األول، ألن هذا من شأنه أن يقّوض مصداقية 

هذا اجلهاز. 

السيدة لو فرايب دو ليلني )فرنسا( )تكلمت بالفرنسية(: 
لبعثة  الرابع  للتقرير  عرضه  على  سيمونوفيتش  السيد  أشكر 
األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنسان يف أوكرانيا الذي ال يزال 
يشكل مصدرا أساسيا ملعلوماتنا. وأود أن أغتنم هذه الفرصة 
به مفوضية  الذي تضطلع  للعمل  الكامل  تأييدنا  ألعرب عن 
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومجيع موظفي البعثة، 

الذين يعملون يف ظل ظروف بالغة الصعوبة. 

حقوق  وحالة  اإلنسانية  واحلالة  األمنية  احلالة  تزال  وال 
أنشطة  بسبب  تتدهور  ولوهانسك  دونيتسك  يف  اإلنسان 
تضر  البلد،  شرق  يف  هناك.  املسلحة  االنفصالية  اجلماعات 
االختفاء  وحاالت  التعسفية،  االعتقاالُت  املدنيني  جبميع 
الذي حيض  واخلطاب  موجزة،  بإجراءات  واإلعدام  القسري 
الذين  الكراهية - أي بكلمة واحدة، اإلرهاب. ويفيد  على 
يعودون بعد اختطافهم أهنم تعّرضوا للتعذيب من قبل اجلماعات 
العامة  التحتية  البنية  املسلحة. ويتعمد االنفصاليون استهداف 
للحد من حصول املدنيني على املياه والكهرباء والرعاية الطبية، 
وبالتايل زيادة االحتياجات اإلنسانية. وتتسبب أعمال القتال 
والتخويف يف وقوع خسائر يف صفوف املدنيني وتشريدهم. 

والتقرير املعروض علينا يوضح هذه احلالة. 

التتار  ويقع  التمييز  اآلن  يشيع  القرم،  جزيرة  شبه  يف 
إمكانية  تزال  ال  أنه  حني  يف  والتخويف،  للمضايقة  ضحايا 
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الوصول إىل القرم غري متوفرة للجنة التحقيق، على الرغم من 
طلباتنا املتكررة. 

إن للتشرد وعدم االستقرار يف شرق البلد، حيث توجد 
البلد  على  تؤثر  اقتصادية  عواقب  الرئيسية،  الصناعية  املراكز 

بأسره. 

السيد  وذّكرنا  اخلارج.  من  ويسَتدام  ُيَؤجج  والعنف 
سيمونوفيتش للتو بأن اجلماعات املسلحة أكثر مهنية وتسليحا 
على حنو متزايد. وقياداهتا تتألف يف املقام األول من أشخاص 
الشيشان ويف  قاتلوا يف  أهنم  يبدو  الذين  الروسي  االحتاد  من 
وندعو  أجنبية،  العناصر  هذه  وجود  ونستنكر  ترانسنيستريا. 
النداء  إىل  ننضم  وحنن  اخلارجي.  للدعم  الفوري  الوقف  إىل 
الذي أطلقته احلكومة األوكرانية من أجل وقف تدفق األسلحة 

واملقاتلني من روسيا. 

أوكرانيا،  شرق  يف  القتال  وقف  إىل  دعوتنا  نكرر  وإننا 
مجيع  وإخالء  أسلحتها  بإلقاء  املسلحة  اجلماعات  قيام  وإىل 
يشارك  أن  جيب  مشروعة.  غري  بصورة  املحتلة  العامة  املباين 
اإلنفصاليون يف عملية احلوار السياسي الذي يسمح هلم بالتعبري 
االتصال  فريق  ويقوم  وسلمي.  قانوين  بشكل  موقفهم  عن 
بدور  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  منظمة  رعاية  حتت  الثالثي 
رئيسي يف هذا الصدد لكيي تتمكن السلطات األوكرانية وتلك 

اجلماعات من التوصل بصورة بّناءة إىل وقف إلطالق النار. 

األوكرانية  احلكومة  عاتق  على  تقع  احلالة،  هذه  وإزاء 
الدولية  للمعايري  وفقا  ومتناسبة،  مالئمة  تدابري  اختاذ  مسؤولية 
ملكافحة اجلماعات املسلحة ومحاية األشخاص ومراقبة حدودها. 
األشخاص  إىل  املساعدة  لتقدمي  إجراءات  بالفعل  اختذت  وقد 
كييف  تستعيد  وحيثما  ديارهم.  من  بالقوة  طردوا  الذين 
السلطة تعمل مرة أخرى اخلدمات األساسية املقدمة للسكان، 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  وتالحط 
األوكرانية  احلكومة  نشجع  املشردين. وحنن  األشخاص  عودة 

على التعاون الكامل مع األمم املتحدة، وغريها من الوكاالت 
اإلنسانية لتواصل الوفاء باالحتياجات اإلنسانية. نرحب أيضا 

بتضامن املواطنني األوكرانيني يف مساعدة املشردين. 

وال بد من بذل قصارى اجلهد لتشجيع العودة إىل اهلدوء 
الذي هو شرط مسبق ضروري للشروع يف احلوار السياسي. 
وينطوي ذلك، أوال وقبل كل شيء، وأكرر، على مراقبة احلدود 
األوكرانية الروسية لكي يتوقف تدفق األسلحة واألشخاص. 

املجتمع الدويل يقف على أهبة االستعداد لدعم أوكرانيا يف 
استعادة وحدهتا وسيادهتا وسالمتها  إىل  الرامية  احلالية  جهودها 
اإلقليمية. ونرحب بتنظيم االحتاد األورويب، يف بداية شهر متوز/

يوليه، عقد اجتماع فريق االتصال الرامي إىل تنسيق تقدمي املساعدة 
االقتصادية إىل أوكرانيا. وكانت اإلجراءات اجلديدة ضد روسيا 
- اليت اختذها االحتاد األورويب والواليات املتحدة وكندا واليابان 
وسويسرا - ضرورية. وهي تدلل على عزم املجتمع الدويل على 

دفع روسيا إىل العمل صوب تسوية سلمية للصراع.

يف اخلتام، أود أن أؤكد جمددًا أسفنا البالغ ألن املحققني 
إجناز  من  بعد  يتمكنوا  مل   MH-17 الرحلة  حتطم  حادث  يف 
وهولندا  أستراليا  تبذهلا  اليت  اجلهود  من  الرغم  على  مهمتهم 
وكما  األوكرانية.  السلطات  مع  الكامل  بالتعاون  وماليزيا، 
قالت السيدة بيالي، رمبا كنا بصدد جرمية حرب هنا، وينبغي 
عن  املسؤولني  أولئك  مساءلة  لضمان  ممكن  جهد  كل  بذل 
أفعاهلم. عمومًا، ينبغي استخدام كل العناصر اليت قد جتمعها 

جلنة التحقيق يف اإلجراءات القضائية.

أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )أستراليا(  السيد  وينالن 
إحاطته  على  سيمونوفيتش  املساعد  العام  األمني  أشكر  أن 

اإلعالمية.

ينعقد جملس األمن اليوم يف أعقاب يوم حداد وطين يف 
لقوا  الذين  األستراليني  كل  لذكرى  تكرميًا  أمس،  أستراليا 
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يف  املاليزية  اجلوية  اخلطوط  طائرة  حتطم  حادث  يف  حتفهم 
الرحلة MH-17 فوق األراضي اليت يسيطر عليها االنفصاليون 
املجلس  أداهنا  اليت  النكراء  اجلرمية  تلك  أوكرانيا.  شرق  يف 
أوكرانيا  للعنف يف شرق  املروعة  بالعواقب  تذكرة  باإلمجاع 
املسلحة.  املتعمدة من جانب اجلماعات االنفصالية  واألفعال 
تغذي  اليت  الفرقة  نريان  يؤججون  من  لكل  تذكرة  هي  بل 
النطاق، وال  بأهنم سيواجهون عواقب وخيمة واسعة  العنف 

ميكن توقعها يف أحيان كثرية.
 )2014(  2166 القرار  الختاذ  التالية  األيام  يف 
هولندا،  بقيادة  التحقيق،  دولية حلماية  بعثة  أنشئت  مباشرة، 
ومبشاركة استرالية وماليزية. وبالرغم من الترويع الذي ميارسه 
االنفصاليون والقيود اليت كثريًا ما يفرضوهنا على الوصول إىل 
الوصول  من  املسلحة  غري  البعثة  متكنت  فقد  احلادث،  موقع 
إليه يف أكثر من مناسبة، ومتكنت من حتديد املكان واستعادة 
الرفات البشرية واألمتعة الشخصية وبعض األدلة. لقد عملنا 
بسرعة ودقة يف املجاالت ذات األولوية القصوى، وأمتت البعثة 
اجلزء اجلوهري من عملها يف املوقع يف هذه املرحلة. ويف يوم 
األربعاء، أعلنت هولندا عن سحب البعثة من املوقع. وعندما 
تتحسن ظروف األمن والبحث، سنعود إىل هناك للتأكد من 

استعادة كل الرفات اليت ميكن التعرف عليها. 
بالطبع،  سيستمر،  الطائرة  حتطم  أسباب  يف  والتحقيق 
بقيادة هيئة السالمة اهلولندية مع مدخالت من منظمة الطريان 
اآلخرين. وسيجرى حتقيق  الدوليني  والشركاء  الدويل  املدين 
مواز يف املسؤولية اجلنائية املحتملة عن إسقاط الطائرة املاليزية، 
ومرة أخرى، هذا جهد دويل ينسقه اهلولنديون. ونتائج تلك 
التحقيقات ستكون عناصر أساسية يف ضمان املساءلة، كما 
طالب بذلك القرار 2166 )2014(، وال بد أن تتعاون مجيع 

الدول تعاونًا تامًا مع تلك اجلهود.

يف  أوكرانيا  بشأن  ورد  ما  إزاء  بالغ  بقلق  نشعر  إننا 
حلقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  ملكتب  الرابع  التقرير 

اليوم.  سيمونوفيتش  املساعد  العام  األمني  قاله  وما  اإلنسان 
تسيطر  اليت  أوكرانيا  أحناء  معظم  روايتني. يف  التقرير  تضمن 
عليها احلكومة، اختذت احلكومة خطوات إلجراء إصالحات 
دستورية وسياسية، مبا يف ذلك محاية حقوق األقليات، وهناك 
القضائي  بدأ اإلصالح  املساءلة. وقد  إرساء  حترك ما صوب 
أيضًا، وإن كان ذلك حيتاج إىل عمل كثري جدًا. وال تزال 

تلك خطوات مل تكتمل، لكنها تسري يف االجتاه الصحيح.

حقوق  حلالة  قامتة  صورة  التقرير  يرسم  النقيض،  وعلى 
اإلنسان يف األجزاء اليت يسيطر عليها االنفصاليون يف أوكرانيا 
على  القضاء  نطاق  خارج  والقتل  والتعذيب  االختطاف   -
من  القتلى  من  متزايدة  وأعداد  املسلحة،  املجموعات  أيدي 
املسلحة  املجموعات  قبل  من  املتعمد  واالستهداف  املدنيني، 
للمرافق العامة احليوية مثل شبكات املياه والكهرباء والصرف 
الصحي، واألعداد املتزايدة من النازحني داخليا. لقد استولت 
األراضي  بعض  على  املشروعة  غري  املسلحة  اجلماعات  تلك 
األوكرانية من خالل وسائل عنيفة - وأنا أقتبس من الفقرة 26 
من التقرير - “اليت فرضت على السكان عصرًا من التخويف 
والترويع حفاظًا على سيطرهتا”. هذه اجلماعات ليست هلا أي 
يسيطر  اليت  املناطق  العواقب. ويف  شرعية؛ وتصرفاهتا وخيمة 
عليها االنفصاليون، كما يذكر التقرير، اختفت سيادة القانون 
وحلت حملها سيادة العنف. وهذه هي املرة الرابعة اليت يتلقى 
االنتهاكات حلقوق  هذه  يوثق  املتحدة  لألمم  تقريرًا  املجلس 
اخلاضعة  األماكن  بعض  ويف  مستمر،  منط  وهذا  اإلنسان. 
ملحوظ.  بشكل  األوضاع  ساءت  االنفصاليني،  لسيطرة 
ويتصرف املسؤولون عن االنتهاكات مبنجى من العقاب. وهذا 

ال ميكن أن يستمر، وسيحاسبون على جرائمهم.

املسلحني  املتمردين  سيطرة  يقبل  أن  ميكن  بلد  من  وما 
بشكل غري مشروع على أجزاء من أراضيه. ويف هذه الظروف 
جانب  من  القوة  واستخدام  االستقرار  زعزعة  استمرار  من 
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محاية  يف  احلق  هلا  األوكرانية  السلطات  فإن  االنفصاليني، 
السيادية. وبطبيعة  أراضيها  السيطرة على  مواطنيها واستعادة 
احلال، جيب القيام بذلك بطريقة تتناسب مع الظروف، وعلى 
مجيع األطراف أن متتثل للقانون اإلنساين الدويل. فمن الواضح 
متامًا أن حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية يف شرق أوكرانيا 
تلقي  أن  يتطلب  وهذا  للزناع.  حد  بوضع  إال  تتحسن  لن 
العنف  استخدام  عن  وتكف  أسلحتها  االنفصالية  اجلماعات 

ضد الدولة األوكرانية.

وزعزعة  استفزازاهتا  وقف  روسيا  من  يتطلب  كما 
لدى  الكبري  نفوذها  واستخدام  أوكرانيا  شرق  يف  االستقرار 
ومل  ذلك.  تفعل  مل  روسيا  لكن  الوضع.  لتهدئة  االنفصاليني 
األسلحة  فتدفق  حدودها.  على  للسيطرة  إجراء  أي  تتخذ 
أوكرانيا،  شرق  إىل  روسيا  من  مستمرًا  يزال  ال  واملقاتلني 
احلدود  على  الروسية  القوات  وتكدس  الزناع.  يؤجج  مما 
والنشر  املنطقة  يف  الروسية  العسكرية  واملناورات  األوكرانية، 
السريع لقدرات عسكرية جديدة ومتطورة ليس من شأنه إال 
زيادة حدة زعزعة االستقرار يف شرق أوكرانيا. هناك شواغل 
جادة على نطاق واسع بني بلدان املنطقة وحول العامل بشأن 
التأهب العسكري الروسي - وهو ما يبدو أقرب إىل التأهب 
القتايل فعاًل. ومما يزيد من خماوفنا حماوالت روسيا إجياد حالة 
احتيالية خلدمة  أوكرانيا، وهذه حالة  التدخل يف شرق  لتربير 
هي  إمنا  أوكرانيا  اإلنسانية يف شرق  واملشاكل  ذاتية.  مصاحل 
قبل  من  متعمد  بشكل  أثريت  والزناع  االستقرار  لعدم  نتيجة 
اجلماعات املسلحة وبدعم من روسيا. وأدى ذلك حتمًا إىل 
عمليًا  ولكن  أوكرانيا،  شرق  يف  املتدهور  اإلنساين  الوضع 
يقتصر ذلك على املناطق اليت استوىل عليها االنفصاليون، ومل 
ميتد بالتأكيد إىل نطاق ما يفهم باألزمة اإلنسانية. روسيا ميكن 
من خالل  املوقف  حدة  ختفيف  يف  أجدى  بشكل  تسهم  أن 
وقف دعمها للجماعات االنفصالية والتأثري عليها الهناء الزناع.

 MH-17 وإسقاط  اإلنسان،  حقوق  حالة  إن  ختامًا، 
االستقرار  لزعزعة  نتيجة  كلها  للكثريين  اإلنسانية  واملعاناة 
العواقب  وكانت  أوكرانيا.  شرق  يف  ممنهج  بشكل  املفتعل 
وخيمة على أوكرانيا وشعبها، امتدت اآلن أيضا إىل شعوب 
كثري من البلدان األخرى اليت فقدت مواطنيها. جيب أن تتوقف 

زعزعة االستقرار هذه.

أنا،  بالفرنسية(:  )تكلمت  )لكسمربغ(  لو اس  السيدة 
بدوري، أود أن أشكر األمني العام املساعد سيمونوفيتش على 
إحاطته اإلعالمية الوافية جدًا بشأن حالة حقوق اإلنسان يف 

أوكرانيا. 

لكسمربغ تشاطر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان القلق العميق إزاء هنيار سيادة القانون وتفاقم العنف 
يف مناطق شرق أوكرانيا اليت تسيطر عليها اجلماعات املسلحة 
االنفصالية. والتقرير الذي يستند إىل العمل الدقيق لبعثة األمم 
عن خطورة وحجم  يكشف  اإلنسان  ملراقبة حقوق  املتحدة 
إن  اجلماعات.  تلك  ترتكبها  اليت  اإلنسان  انتهاكات حقوق 
القسري  واالختفاء  واالختطاف  الترويع  إىل  املمنهج  اللجوء 
والتعذيب  التعسفي  واالعتقال  والسخرة  القسري  والتجنيد 
واإلعدام واالغتيال وتدمري البنية التحتية املدنية إمنا يبث الرعب 
بني السكان. وضحايا تلك األفعال الشنيعة ليسوا األشخاص 
الذين جياهرون مبعارضتهم لالنفصاليني فحسب، ولكن أيضا 
والنساء  والطالب  والصحفيني  واملعلمني  العاديني  املواطنني 
واألطفال. وجيب أن تتوقف تلك االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان. وال بد من تقدمي أولئك الذين ارتكبوها إىل العدالة 

من أجل مساءلتهم عن أفعاهلم.

منطقيت  يف  خاص  بشكل  القلق  على  يبعث  الوضع  إن 
تبادل  وسط  حماصرون  والسكان  ولوغانسك.  دونيتسك 
إطالق النار يف االشتباكات الكثيفة بني قوات األمن األوكرانية 
واجلماعات املسلحة غري املشروعة، اليت يتزايد تسليحها الثقيل 
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السامي  املتحدة  األمم  مفوض  مكتب  وتقرير  كبري.  بشكل 
املجموعات  فيها  استخدمت  اإلنسان يشري إىل حالة  حلقوق 
بشرية.  كدروع  املدنيني  السكان  املشروعة  غري  املسلحة 
مواقعها  تتخذ  املجموعات  تلك  أن  إىل  أيضًا  التقرير  ويشري 
وتنفذ هجماهتا من مناطق مكتظة بالسكان، مما يعرض أرواح 

السكان املدنيني للخطر.

وهذا سلوك غري مسؤول، وغري مقبول أيضا. جيب على 
مجيع األطراف احترام القانون اإلنساين الدويل. 

ونغتنم هذه الفرصة لندعو روسيا مرة أخرى إىل النأي 
شرق  يف  املشروعة  غري  املسلحة  اجلماعات  عن  بنفسها 
أوكرانيا، وأن تدين علنا انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون 
جانبها،  ومن  اجلماعات.  هذه  ترتكبها  اليت  الدويل  اإلنساين 
جيب أن تنّفذ أوكرانيا عملياهتا بطريقة متناسبة وفقا للمعايري 

الدولية، عالوة على كفالة محاية املدنيني. 

يف  واضحا  حتسنا  هناك  فإن  اإلجيابية،  الناحية  ومن 
سيطرة  من  حتريرها  مت  اليت  املدن  يف  اإلنسان  حقوق  حالة 
االنفصاليني. وحنث السلطات األوكرانية على االلتزام بتحسني 
حياة السكان املحليني، وخصوصا عن طريق إعادة بناء اهلياكل 

األساسية واستعادة اخلدمات األساسية للسكان. 

وينبغي أال يؤدي بنا تدهور الوضع يف شرق أوكرانيا إىل 
إغفال حالة حقوق اإلنسان يف شبه جزيرة القرم. فما يزال شعب 
القرم، وخصوصا األوكرانيون وتتار القرم الذين يؤيدون الوحدة 
يف أوكرانيا، يتعرضون للترهيب والتمييز. وما تزال األقليات اليت 
مل تغادر ديارها يف شبه اجلزيرة، تعيش يف أجواء من الرعب. 
البشرية  املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  األشخاص  حمنة  وتبّين 
واإليدز مدى مأساوية األثر السليب الناجم عن ضم شبه جزيرة 
القرم إىل روسيا بصورة غري شرعية. ووفقا ملا ذكرته مفوضية 
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، فقد تويف 20 من املرضى 

منذ 10 حزيران/يونيه بسبب عدم توفر العالج الطيب الالزم. 

وعلى الصعيدين السياسي والدبلوماسي، فإنه ينبغي أن ُتبذل 
الرامية إىل هتيئة الظروف املفضية إىل تنفيذ خطة  مجيع اجلهود 
الرئيس بوروشينكو للسالم. ويف ذلك الصدد، فإن املحادثات 
اليت بدأت بني أوكرانيا وروسيا يف إطار فريق االتصال الثالثي 
األطراف وحتت رعاية الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا هامة للغاية. وجيب أن تستمر بغية التوصل إىل اتفاق يف 
أقرب وقت ممكن بشأن اإلفراج عن الرهائن وإنشاء آلية لرصد 
وقف إطالق النار. ومتثل بعثة مراقيب منظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا اليت نشرت للتو يف املوقعني احلدوديني الروسيني - يف 
دونيتسك وغوكوفو - عنصرا إضافيا من شأنه أن يساعد على 
التخفيف من حدة التوترات. وجيب أن توقف روسيا من جانبها 

أيضا أية أعمال من شأهنا أن تزعزع االستقرار. 

نكّرم  لكي  ضروري:  أمر  بذكر  بياين  أختتم  أن  وأود 
ذكرى املئات من ضحايا الزناع يف أوكرانيا - مبن يف ذلك 
الـ 298 شخصا الذين كانوا على منت الطائرة MH-17 اليت 
أسقطت قبل ثالثة أسابيع - فإنه جيب علينا مضاعفة اجلهود 
الدبلوماسية الرامية إىل إجياد حل سلمي هلذا الزناع يف أقرب 

وقت ممكن، وفقا خلطة الرئيس بوروشينكو للسالم. 

إىل  يتطلعون  الذين  املدنيني  من  للماليني  مدينون  حنن 
يعود  لزناع  ضحايا  يكونوا  وأال  األساسية،  حقوقهم  احترام 

إىل عصر آخر. 

السيد اخلري )األردن(: أشكر السيد سيمونوفيتش على 
إحاطته اإلعالمية الشاملة.

األمم  لبعثة  الرابع  التقرير  بنتائج  علما  األردن  أخذ  لقد 
املتحدة لرصد حقوق اإلنسان يف أوكرانيا، والتوصيات الواردة 
األمم  تبذهلا  اليت  اجلهود  ندعم  فإننا  الصدد،  هذا  ويف  فيه. 
املتحدة واألمني العام الرامية إىل إجياد حل سلمي سياسي دائم 
لألزمة األوكرانية. كما ندعو مجيع األطراف يف أوكرانيا إىل 
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التعاون مع بعثة األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنسان، وضمان 
حرية وسالمة دخول أعضائها إىل خمتلف املواقع يف أوكرانيا. 

انتشار  بشأن  التقرير  يف  ورد  ملا  قلقه  عن  األردن  يعّبر 
باإلضافة إىل حاالت االعتقال  الفوضى واخلوف والترهيب، 
واإلعدام بني صفوف املدنيني يف شرق أوكرانيا، مما أدى إىل 
نزوح عدد كبري منهم. لذا نؤكد على ضرورة محاية املدنيني 
من قبل احلكومة األوكرانية وبالطرق اليت تتماشى مع القانون 
الدويل واملعايري اإلنسانية الدولية ذات الصلة. وندعو األطراف 
انتقامية  بعمليات  القيام  عن  واالمتناع  استهدافهم  جتنب  إىل 
املستضعفة.  والفئات  لألطفال  فعالة  محاية  وضمان  ضدهم، 
ونكرر دعوتنا حبّث األطراف املؤثرة يف أوكرانيا على ضرورة 
املحفزة  البيئة  خلق  هبدف  هذه  التدهور  حالة  لوقف  العمل 

للحلول السياسية لألزمة.

يرحب األردن بالتقدم الذي أحرزته السلطات األوكرانية 
يف تنفيذ التوصيات الواردة يف التقارير الثالثة السابقة. وكما 
جاء يف التقرير األخري، حنث السلطات األوكرانية على بذل 
املزيد من اجلهود وتعزيز سيادة القانون وقضايا حقوق اإلنسان 
املدنية واألمنية  القطاعات  والعمل على إصالح  بشكل عام، 
األقليات  لشواغل  االستجابة  على  العمل  وأيضا  املختلفة، 
والناطقني بغري اللغة األوكرانية للوصول إىل جمتمع دميقراطي 

تعددي ينعم فيه اجلميع حبقوقهم الكاملة. 

يعّبر األردن عن قلقه حيال تدهور الوضع األمين يف شرق 
أوكرانيا، مبا يؤثر على عملية التحقيق يف موقع حادثة إسقاط 
التزام مجيع اجلهات  الطائرة املاليزية. لذا نشدد على ضرورة 
الذي  املعنية مبا ورد يف قرار جملس األمن 2166 )2014( 
املجاورة  املنطقة  يف  العسكرية  األنشطة  مجيع  بوقف  يطالب 
املحيطة مبوقع احلادث لضمان أمن وسالمة التحقيق الدويل. 

وندعو مجيع األطراف إىل ضبط النفس والتهدئة، وعدم 
خطابات  وجتنب  حتريضية،  أو  عدائية  أعمال  بأية  القيام 

إىل  املشردين  عودة  ضمان  على  عالوة  والتضليل،  الكراهية 
بيوهتم بأسرع وقت ممكن. 

)تكلمت  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  باوم  السيدة 
سيمونوفيتش،  املساعد،  العام  األمني  أشكر  باإلنكليزية(: 
وفريقه على حبثهما الشامل الوارد يف تقرير بعثة األمم املتحدة 

لرصد حقوق اإلنسان يف أوكرانيا. 

هذه فترة عصيبة للغاية بالنسبة لشعب أوكرانيا. فال جيوز 
طرد األفراد من منازهلم، وحنن ملتزمون ببذل قصارى جهدنا 
ملساعدة املشردين، بغض النظر عن املكان الذي فروا إليه. وال 
جيوز إرغام السكان على اإلقامة يف أي مكان ال يستطيعون 
على  فيه  وال حيصلون  الضرورية،  األدوية  على  فيه  احلصول 

املياه إال ملدة ساعة واحدة فقط يف اليوم. 

وكما دأبنا على التوضيح طوال هذا الزناع، وإذ نكرره 
التحوطات  كل  األطراف  مجيع  تتخذ  أن  جيب  فإنه  اليوم، 
الالزمة للحيلولة دون حدوث اخلسائر يف أرواح املدنيني. وال 
ريب أنه ينبغي التصدي للحالة اإلنسانية، غري أن ذلك ال ميكن 
السبب  ولذلك  هبا.  تسببوا  الذين  أولئك  يد  على  أن حيدث 
فإننا نرحب بأن احلكومة األوكرانية قد أنشأت ممرات إنسانية 
متّكن من وصول املساعدات الضرورية إىل املحتاجني، عالوة 
على متكني املدنيني من اخلروج من املناطق اليت يسيطر عليها 
االنفصاليون. وما تزال أوكرانيا تبذل جهودا متضافرة ترمي 
إىل تلبية االحتياجات املعقدة حلوايل 000 117 شخص من 
املشردين داخليا. وإذ تفعل أوكرانيا ذلك، فإهنا تعمل على حنو 

فعال مع املنظمات اإلنسانية الدولية هبدف تقدمي املساعدة. 

ويف هذا األسبوع، اقترحت روسيا إنشاء ممرات إنسانية 
املساعدات  لكن  أوكرانيا.  يف  املتضررين  السكان  ملساعدة 
اإلنسانية العاجلة يف أوكرانيا ينبغي أن تتوىل تقدميها املنظمات 
اإلنسانية الدولية املستقلة وذات اخلربة الراسخة يف هذا املجال. 
وينبغي أال تقدمها روسيا. وبالنظر إىل أن أوكرانيا قد مسحت 
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حدودها  داخل  املعونة  بتقدمي  الدولية  اإلنسانية  للجماعات 
إىل  روسيا  يربر سعي  منطقي  مثة سبب  ليس  فإنه  اإلقليمية، 
القيام بذلك. وعليه، فإن أي تدّخل آخر أحادي الطابع من 
جانب روسيا يف األراضي األوكرانية - مبا يف ذلك حتت ستار 
تقدمي املساعدات اإلنسانية - ليس مقبوال البتة، عالوة على 
أنه مثري للقلق الشديد، وسُينظر إليه على أنه غزو ألوكرانيا. 

ونرحب اليوم بالبيان الذي أدلت به اللجنة الدولية للصليب 
األمحر، وذكرت فيه أهنا بصدد دراسة إمكانية تقدمي املزيد من 
الدعم يف مناطق الزناع، وهو أمر ميكنها القيام به مبجرد وضع 
الطرائق الالزمة بالتعاون مع السلطات األوكرانية، واألهم من 
ذلك هو أنه ميكنها القيام به مىت توفرت ملوظفي جلنة الصليب 
األمحر الضمانات األمنية اليت هم حباجة إليها من االنفصاليني 

املسلحني، وهي ما مل تساعد روسيا بعد على توفريها.

إذا كانت روسيا تريد إرسال معونة إىل أولئك السكان، 
فأنا واثق من أن زمالئي يف املجلس ميكن أن يتخذوا خطوات 
مثل  املحايدة،  الدولية  املعونة  منظمات  إحدى  متكن  سريعة 
اللجنة الدولية للصليب األمحر، من إيصال تلك املعونة بالنيابة 

عن روسيا. 

يف األسبوع املاضي طرح الروس مرة أخرى فكرة إرسال 
“حفظة سالم” روس إىل شرق أوكرانيا. وجود حفظة سالم 
روس يف أوكرانيا قوٌل يناقض آخُره أوله. يف كل مرحلة من 
مراحل األزمة الراهنة عمد الروس إىل تقويض السالم، وليس 
بنائه. وإنه ألمر مقلق بشكل خاص يف ظل ضم روسيا املزعوم 
لشبه جزيرة القرم، استنادًا إىل نداءات وجهتها حكومة عميلة 
غري شرعية إىل روسيا لترسل قوات الستعادة السالم. حفظة 
االنفصاليني  تامًا  تأييدًا  تؤيد  روسيا  بينما  حمايدون،  السالم 

الروس املسلحني يف الصراع. 

إىل  الروسي  االحتالل  به  جاء  الذي  السالم  رأينا  لقد 
شبه جزيرة القرم منذ ذلك الوقت. وكما يوضح آخر تقرير 

لألمم املتحدة، فإن حرية التعبري والتجمع تقمع بشكل عنيف، 
وتضطهد األقليات العرقية، ويتعرض املدنيون للخطف ويفلت 
خاطفوهم من العقاب، وهناك 350 منهم ال يزالون يف عداد 
املفقودين. كما قالت األمم املتحدة إنه مل حيرز أي تقدم يف 
أي من التوصيات الـ 17 السابقة اليت قدمتها إىل روسيا بشأن 

مشاكل حقوق اإلنسان اخلطرية يف شبه جزيرة القرم. 

تتهم روسيا مرارا وتكرارا أعضاء املجلس بتسييس حالة 
إنسانية، لكن كل إناء مبا فيه ينضح. ففي واقع األمر، حتاول 
أزمة سياسية - صنعتها موسكو وصدرهتا -  روسيا تصوير 
على أهنا أزمة إنسانية. املشاكل اإلنسانية اليت تشجبها روسيا 
يف شرق أوكرانيا وتغض الطرف عنها يف القرم سببها املباشر 
اآلالف  يتشرد  ملاذا  دعمته.  أو  ساعدته  الذي  العنف  هو 
حلقوق  الصارخة  “االنتهاكات  إىل  فقط  انظروا  الناس؟  من 
اإلنسان” يف املناطق اخلاضعة لسيطرة االنفصاليني، مما يوثقه 
تقرير األمم املتحدة. ملاذا يفتقر املدنيون إىل إمكانية احلصول 
املتحدة “تعمد  تقارير األمم  على اخلدمات األساسية؟ توثق 
االنفصاليني استهداَف املرافق العامة احليوية، مثل حمطات املياه 

والكهرباء والصرف الصحي”. 

الواقع  يف  كبرية  بصورة  زادت  األخرية،  األسابيع  يف 
غري  لالنفصاليني  احلدود  عرب  الروسية  العسكرية  املساعدات 
الشرعيني. ويتواصل تدفق الدبابات، ومركبات املشاة املقاتلة، 
ونظم قاذفات الصواريخ املتعددة والشاحنات املحملة بالذخائر 
داخل  اجلدد  املقاتلني  تدريب  جيري  كما  االنفصاليني،  إىل 
ما يؤدي  اإلجراءات  من  تتخذ  روسيا  برحت  وما  روسيا. 
من  بالقرب  القوات  من  املزيد  وحتشد  الصراع،  تصاعد  إىل 
األسبوع،  هذا  مكثفة  عسكرية  تدريبات  ودشنت  احلدود، 

وقصفت عرب احلدود أراضَي أوكرانية ذات سيادة. 

دعمها  قد ضاعفت  روسيا  أن  هو  األفظع  يكون  ورمبا 
املذحبة  بعد  استفزازية  أعمال  من  به  يقومون  وملا  للمتمردين 
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اجلوية  اخلطوط  طائرة رحلة  إسقاط  نتجت عن  اليت  املروعة 
املاليزية إم إتش - 17. يوم األربعاء، اضطر املحققون الدوليون، 
مرة أخرى، لوقف عملهم يف موقع حتطم الطائرة خشية أن 
يقعوا رهائن بأيدي اجلماعات املسلحة غري املشروعة، وبسبب 
اجلوار.  يف  الروسية  القوات  تركز  زيادة  عن  الناتج  التهديد 
وهذا أمر يؤسف له. وهو يشكل إهانة أخرى لكرامة الضحايا 
وأحبائهم، الذين يعانون أصاًل معاناة أكثر مما تستطيع أي أسرة 
حتملها. وهو انتهاك للقرار الذي اختذه جملس األمن، ولاللتزام 
املوحد بالعدالة الذي جيسده القرار )2014( 2166. ويعوق 
اجلهود الرامية إىل معاقبة املسؤولني عن تلك اجلرمية البشعة. 

ويف اخلتام، امسحوا يل أن أقرأ مقتطفات من تصريح أدىل 
به أحد كبار املسؤولني الروس: 

من  متزايد  عدد  ومثة  اهللع،  انتاهبم  “السكان 
احلياة.  قيد  على  للبقاء  الفرار  الذين حياولون  الالجئني 
األسبوع  ومنذ  إنسانية.  بوادر كارثة  األفق  وتلوح يف 
املاضي ما فتئ االحتاد الروسي يستقبل الالجئني. ومع 
ذلك فإن عشرات اآلالف من املدنيني األبرياء ال يزالون 
علينا  متلي  الظروف  وتلك  الصراع.  منطقة  يف  هناك 

اخلطوات املنطقية اليت جيب أن نتخذها اآلن.” 

يف  الروس  املسؤولني  كبار  أحد  املالحظات  بتلك  أدىل 
انفصاليون  العنَف  فيها  زرع  مبنطقة  يتعلق  فيما  األمن  جملس 
تدعمهم روسيا. الفرق الوحيد أن تلك املالحظات صدرت 
يف 8 آب/أغسطس 2008، أي قبل ست سنوات من اليوم، 
والبلد الذي كان املسؤول الروسي يتكلم عنه مل يكن أوكرانيا 
بالدور  تقوم  اجلنوبية  أوسيتيا  مقاطعة  وكانت  جورجيا.  بل 
ونعلم  ولوهانسك.  دونيتسك  منطقتا  اآلن  به  تقوم  الذي 
أو  اجلنوبية،  أوسيتيا  يف  وسواء  ذلك.  بعد  حدث  ما  مجيعا 
هذه  فإن  أوكرانيا،  اآلن يف شرق  أو  القرم،  جزيرة  شبه  يف 
املسؤولية على  بعمل عسكري. وتقع  بالقيام  تنذر  الكلمات 

تلبية االحتياجات  بأسره عن  الدويل  املجلس واملجتمع  عاتق 
اإلنسانية املشروعة، والقيام بذلك على وجه االستعجال، مع 

ضرورة التأكد من أال يعيد التاريخ نفسه. 

)تكلمت  كوريا(  )مجهورية  آه   - جي  بايك  السيدة 
إيان  السيد  املساعد،  العام  األمني  أشكر  باإلنكليزية(: 

سيمونوفيتش، على إحاطته. 
به  قامت  الذي  املتفاين  للعمل  تقديرنا  عن  نعرب  كما 
بعثة األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنسان يف أوكرانيا ونرحب 
بتقريرها الرابع، الذي يقدم تقييما واضحًا للحالة على أرض 
العنف  استمرار  فإن  بالتفصيل،  التقرير  يشري  وكما  الواقع. 
البشرية،  اخلسائر  عدد  تزايد  إىل  أدى  قد  أوكرانيا  يف شرق 
وإىل املزيد من التدهور يف حالة حقوق اإلنسان. وحنن نشعر 
ترتكب  املشروعة  غري  املسلحة  اجلماعات  ألن  باالنزعاج 
عمليات  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حلقوق  جسيمة  انتهاكات 
واملضايقات  والتعذيب  التعسفي  واالحتجاز  االختطاف، 
والقتل. ومما يثري االنزعاج بشكل خاص ما يشاع عن تشكيل 
اجلماعات  تصدرها  اليت  اإلعدام  وأوامر  عسكرية،  حماكم 
املسلحة. جيب إجراء حتقيق شامل يف كل املزاعم املتعلقة هبذه 

اجلرائم الشنيعة، وال بد من حماسبة مرتكبيها. 
ويف الوقت نفسه، من املقلق أن احلالة يف الشرق باتت 
تؤثر اآلن على منطقة احلدود يف أوكرانيا، وترافق ذلك زيادة 
الشرقية.  املنطقة  يفرون من  الذين  كبرية يف عدد األشخاص 
وكذلك تعمِّق اخلطب اليت حترض على البغضاء االنقسامات 

بني املجتمعات املحلية وتؤجج التوتر. 
الوحيد  السبيل  أن  نعتقد  املضطربة،  احلالة  هذ  ظل  يف 
للخروج من األزمة هو الوقف الفوري لألعمال العدائية كافة 
من خالل احلوار البناء. وحتقيقا لذلك، من األمهية مبكان أن 
والدائم  واحلقيقي  الفوري  الوقف  على  األطراف  مجيع  تتفق 
إلطالق النار، انطالقا من االتفاقات ذات الصلة، مبا يف ذلك 

اإلعالن املشترك الصادر يف برلني. 
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املسلحة  اجلماعات  تلقي  أن  جيب  نفسه،  الوقت  ويف 
اليت  االستفزازية  األعمال  أسلحتها وتكف عن  القانونية  غري 
الدور  نؤيد  حنن  أوكرانيا.  يف  االستقرار  زعزعة  إىل  هتدف 
احلاسم الذي يضطلع به فريق االتصال الثالثي، وبعثة املراقبة 
التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا على احلدود الروسية 
- األوكرانية يف وقف تصعيد التوتر وهتيئة الظروف الالزمة 

للدخول يف عملية سياسية. 

وقبل أن أختتم بياين، نوجه مرة أخرى االنتباه إىل أمهية 
طائرة  إسقاط  إجراء حتقيق دويل كامل وشامل ومستقل يف 
الرحلة إم إتش - 17 التابعة لشركة اخلطوط اجلوية املاليزية. 
وجيب أن متتثل مجيع األطراف املعنية اللتزاماهتا مبوجب القرار 

2166 )2014( وأن تتعاون تتعاونًا كاماًل مع التحقيق. 

الواقع،  أرض  على  التوترات  استمرار  من  الرغم  وعلى 
ما زلنا نعتقد أن احلل السياسي ضروري وميكن حتقيقه. وجيب 
أال نضّيع أي حلظة. هبذا الشعور املشترك باإلحلاح، حنث مرة 
أخرى مجيع األطراف املعنية على مواصلة بذل قصارى جهدها 

للتوصل إىل حل سياسي سلمي. 

السيد آدامو )نيجريا( )تكلم باإلنكليزية(: أشكر األمني 
العام املساعد، السيد إيان سيمونوفيتش، على إحاطته. 

حقوق  لرصد  املتحدة  األمم  لبعثة  الرابع  التقرير  يقدم 
اإلنسان يف أوكرانيا صورة مقلقة لتدهور حالة حقوق اإلنسان 
واحلالة اإلنسانية يف اجلزء الشرقي من البلد. يقدم التقرير بيانا 
فضال  النطاق،  واسعة  بصورة  العامة  املرافق  الهنيار  تفصيليا 
املكثفة  االشتباكات  وتشري  للمواطنني.  اجلماعي  الزنوح  عن 
القليلة  األيام  خالل  املتمردين  وقوات  األوكراين  اجليش  بني 
املاضية إىل اهنيار سيادة القانون، األمر الذي أدى إىل انتهاكات 

جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. 

بد  ال  أوكرانيا،  شرق  يف  اإلنسانية  للحالة  وللتصدي 
الزناع يف حوار مباشر هبدف تسوية  من أن ينخرط أطراف 

من  بدال  الصراع.  هلذا  عسكري  حل  يوجد  ال  اخلالفات. 
ذلك، وكما الحظنا منذ بدء الصراع، لن يؤدي ذلك إال إىل 
تفاقم احلالة السياسية واإلنسانية وإىل استمرار سقوط الضحايا 
يف أوساط املدنيني األبرياء. ومما ال شك فيه أن اجلهود اليت 
تبذهلا احلكومة الستعادة السيطرة على األراضي الواقعة حتت 
قبضة املتمردين تتسبب يف تكلفة باهظة من حيث اخلسائر يف 
صفوف املدنيني وتدمري البنية التحتية احليوية. كما أهنا أدت 
إىل تصاعد سريع يف حدة األعمال العدائية. ولذلك، فإننا حنث 
احلكومة على أن تكفل التطبيق الكامل للمعايري والضمانات 

الدولية حلقوق اإلنسان. 

املشردين  األشخاص  من  املتزايد  العدد  مواجهة  ويف 
داخليا، حنث مجيع األطراف على السماح حبرية احلركة اآلمنة 
فعالة  تأهب  آلية  إنشاء  إىل  دعوتنا  نكرر  أننا  للسكان. كما 
من شأهنا أن ختفف من الصعوبات اليت ميكن أن يتعرض هلا 

املشردون داخليا، خاصة مع حلول فصل الشتاء. 

ينبغي حلكومة أوكرانيا أن تعمل جبد إلنشاء نظام تسجيل 
د لألشخاص املشردين داخليا، وُتعفي املساعدة اإلنسانية  موحَّ
من الضرائب. كما ينبغي هلا أن تصادق على االتفاق اجلمركي 
دخول  تيسري  شأنه  من  الذي  واحلكومة،  املتحدة  األمم  بني 

العاملني يف املجال اإلنساين والسلع اإلنسانية إىل املنطقة.

إنَّ على أطراف الزناع ممارسة ضبط النفس. وعليها احترام 
ميثاق األمم املتحدة، والعمل على أساس توافق اآلراء، وإظهار 
السلمية.  بالوسائل  بالتسوية والسعي إىل تسوية شاملة  االلتزام 
جبد  العمل  إىل  املؤثرة  األعضاء  الدول  دعوتنا  نؤكد  وإننا 

واستخدام الوسائل الثنائية ومتعددة األطراف يف حل األزمة. 

وينبغي للمجتمع الدويل من جهته أن يفعل املزيد لتعزيز 
السالم واحلوار. ويف هذا الصدد، ننوِّه مبشاركة األمم املتحدة 
امُلجدية واحلماسية يف اجلهود إعادة إحالل النظام واالستقرار 
يف أوكرانيا. وينبغي له أن يواصل القيام بدور حموري يف حل 
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األزمة، ونيجرييا تدعم مجيع اجلهود اليت من شأهنا أن تؤدي 
إىل هتدئة التوترات وتدفع األطراف حنو التسوية السلمية. 

وعلى صعيد التأثري االقتصادي لألزمة، نالحظ األثر اخلانق 
بشكل  ُيعاجل  مل  إذا  الذي  ولوهانسك،  دونيتسك  يف  للكساد 
مالئم، ميكن أن يكون له تأثري حادٌّ على بقية البلد. فقد تأثرت 
بشكل حادٍّ املنطقة اليت هي مركز املؤسسات الصناعية والتعدينية. 
وهناك مصانع ومشاريع أقفلت أبواهبا. وتضررت املرافق العامة 
واسُتهلكت احتياطات الغاز، وهناك نقص يف املياه واإلمدادات 
الطبية. ومهمة إعادة البناء ستكون مضنية جدا حقًا، وخباصة يف 

ضوء االحنسار االقتصادي الذي جيتاح البلد حاليا.

إنَّ التحديات اليت تواجه حكومة أوكرانيا هائلة. وليس 
والنظام  القانون  استعادة  إىل  التوق  على  التشديد  زيادة  من 
واألمن، من جهة، واملهمة الشاقة املتمثلة يف مكافحة اجلماعات 
االنفصالية املسلحة، من جهة أخرى. ونيجرييا تؤكد جمددا أنه 
ما من شيء ميكنه أن يشكل فرصة إلصالح احلالة اإلنسانية 
ولتلك  احلوار.  إىل  والعودة  العدائية  األعمال  وقف  سوى 
أكدت  اليت  التقرير،  يف  الواردة  التوصيات  أنَّ  نعتقد  الغاية، 
حتمية تكريس سيادة القانون واملساءلة وإقامة العدل، حمورية 

الستدامة السالم واألمن والتنمية يف أوكرانيا. 

أوّد  باإلسبانية(:  )تكلم  )األرجنتني(  أوياماثابال  السيد 
اإلنسان  حلقوق  املساعد  العام  األمني  أشكر  أن  البداية  يف 
إيفان سيمونوفيتش على إحاطته اإلعالمية بشأن حالة حقوق 

اإلنسان يف أوكرانيا. 

إنَّ التدهور املستمر حلالة األمن وحقوق اإلنسان يف شرق 
أوكرانيا ما برح يشكل مصدر قلق كبري. فأعمال اجلماعات 
املسلحة، والعدد املتزايد من الرجال املسلحني واألسلحة، مبا 
والقتال  اجلانب،  أحادية  واألعمال  الثقيلة،  األسلحة  يشمل 
تتزايد،  أهنا  يبدو  اليت  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  العنيف 
استفحال  من  باملزيد  وهتدد  العنف  دوَّامة  تؤجج  ت  ما انفكَّ

كل  مع  تزداد  البشرية  اخلسائر  وحصيلة  اإلنسانية.  احلالة 
القتال مثرية  الباقني يف مناطق  مواجهة عنيفة، وحالة املدنيني 
للقلق الشديد. ووفاة 298 شخصًا نتيجة إسقاط رحلة شركة 
املاليزية MH-17 يف 17 متوز/يوليه ميكن أن  اخلطوط اجلوية 
املساعد  العام  األمني  للتو  قال  كما  حرب،  جرمية  تشكل 
سيمونوفيتش. ونذكر أنَّ جملس األمن طلب يف القرار 2166 

)2014( مساءلة أولئك املسؤولني عن أعماهلم. 

وانتهاكات حقوق اإلنسان املبيَّنة يف تقرير مفوضية األمم 
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أثناء الفترة املشمولة بالتقرير 
املشروع،  غري  االحتجاز  االختطاف،  وحاالت  جدا.  ُمقلقة 
غري  املمتلكات  وتدمري  واالبتزاز  اإلعدام،  القتل،  التعذيب، 
مربَّرة. وعلى الرغم من دعوات املجتمع الدويل املتكررة إىل 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل الوقاية واحلماية الفعَّالتني 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  يشمل  مبا  اإلنسان،  حلقوق 
والسياسية، وضمان متتُّع مجيع األوكرانيني هبا، بصرف النظر 
والدينية  الثقافية  وجمموعتهم  واللغوية  العرقية  انتماءاهتم  عن 
قد  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أنَّ  يبدو  البلد،  يف  وموقعهم 
أصبحت متواصلة. جيب أن يكون هناك حتقيق متعمق يف تلك 

االنتهاكات وَسوق مرتِكبيها إىل العدالة. 

اليت ينطوي عليها ذلك عالية جدًا، وإمكانية  واملخاطر 
إجياد وسيلة سلمية للخروج من األزمة ختضع للظروف بشكل 
متزايد. وكلما انقضى مزيد من الوقت، باتت اجلراح أعمق، 

واملصاحلة الالزمة لسالم دائم أكثر صعوبة. 

جلسة  آخر  يف  اإلنسانية  احلالة  عن  تكلمُت  أن  وبعد 
عن  آنذاك  قلناه  ما  أكرِّر  لن   ،)S/PV.7234 )انظر  للمجلس 
االحترام  إىل  املُلّحة  الدعوة  تأكيد  على  سأقتصر  بل  أوكرانيا، 
املتضررة  املناطق  املدنيني يف  املتعلقة حبماية  لاللتزامات  الشديد 
من العنف. وكما أشري يف تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية 
حلقوق اإلنسان، يتعني على مجيع املشاركني يف األعمال العدائية 
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نؤكد  إننا  والتناسب واحلذر.  التمييز  ملبادئ  وفقًا  يتصرفوا  أن 
أيضا على ضرورة ضمان الظروف للمدنيني لكي يغادروا املناطق 
املسلحة،  واجلماعات  األوكرانية  القوات  بني  بالقتال  املتضررة 
ة للمشردين،  واختاذ مجيع التدابري املناسبة لتلبية االحتياجات املُلحَّ
وضمان وصول املساعدة إىل أولئك املحتاجني إليها، مبن فيهم 

املوجودون يف املناطق غري اخلاضعة لسلطة احلكومة. 
ختاما، منذ أن بدأ املجلس التعامل مع احلالة يف أوكرانيا، 
مل نشهد تقريبا سوى تدهورها الشديد واملستمّر. مل يتمكن 
من  املسألة  بشأن  العميقة  باالنقسامات  يتسم  إذ  املجلس، 
تقدمي مسامهة حامسة لتحقيق حل سياسي ودبلوماسي لألزمة. 
وعالوة على ذلك، مل تثمر جهود األمني العام، ومنظمة األمن 
والتعاون يف أوروبا واجلهات الفاعلة األخرى النتائج املتوقَّعة. 
وتعتقد األرجنتني أنه يتعني على جملس األمن االضطالع 
ي مبسؤولياته مبقتضى امليثاق وتيسري حل سياسي ودبلوماسي 
للحالة املثرية للقلق الشديد اليت تواجهها أوكرانيا. لكنَّه ال ميكن 
ة إالَّ من خالل الدبلوماسية  هتيئة الظروف لبدء عملية احلوار املُلحَّ
البنَّاءة للجهات الفعالة األكثر تأثريا، وتفادي اخلطاب العدائي، 
ومجيع األعمال أحادية اجلانب وأّي تدخل يف الشؤون الداخلية 
للدول، سواء كان عسكريًا أو سياسيا أو اقتصاديا، وبالعمل 

لتهدئة احلالة، مع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. 
وإننا نؤكد ضرورة تعزيز اجلهود يف هذا الصدد. ولتلك 
الغاية، من األساسي جلميع األطراف الفاعلة أن ُتبني اإلرادة 
احلوار،  هو  املقبول  الوحيد  السبيل  بأنَّ  واالقتناع  السياسية 
وأنَّ اللجوء إىل العنف ليس خيارًا. وإعالنات جنيف وبرلني 
وطين  حوار  بعملية  للتقدم  طريق  خريطة  تشكل  ما برحت 
يعزز الثقة بني الفئات املختلفة، وتطمئن مجيع األوكرانيني يف 

مجيع أحناء أوكرانيا إىل أنَّ شواغلهم الرئيسية ستعاَلج. 

يف  باإلسبانية(:  )تكلم  )شيلي(  ميليت  باموس  السيد 
البداية، نشكر السيد إيفان سيمونوفيتش، األمني العام املساعد 

حلقوق اإلنسان، على إحاطته اإلعالمية. 

يف  اإلنسان  حقوق  حالة  بشأن  قلقها  تؤكد  شيلي  إنَّ 
اليت  ولوهانسك،  دونيتسك  يف  سيما  وال  أوكرانيا،  شرق 
وخباصة  املتحدة،  لألمم  التابعة  الرصد  بعثة  تقرير  أوضحها 
يف ما يتعلق مبزاعم عمليات االختطاف والتعذيب واالختفاء 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  األخرى  واألشكال  القسري 
لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  يف  املدنيني  أضرَّت  اليت  والتعديات 

اجلماعات املسلحة. 

وما قلُته للتّو يؤكد ضرورة إرساء سيادة القانون واحترام 
سيادة أوكرانيا واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية، مبقتضى ميثاق 
والقانون  العامة رقم 262/68  املتحدة وقرار اجلمعية  األمم 
أوكرانيا يف  تتخذها حكومة  اليت  اإلجراءات  الدويل. ومجيع 
صون النظام العام يف أراضيها على هذا الصعيد، جيب تنفيذها 
مع االحترام الكامل حلقوق اإلنسان، وأن تكون متناسبة مع 

احلالة اليت تواجهها. 

وتؤكد شيلي دعمها القوي لدعوات السيد سيمونوفيتش 
والتجاوزات يف جمال  االنتهاكات  املساءلة عن مجيع  لضمان 
األساسي  من  أنه  نعتقد  لذا،  أوكرانيا.  يف  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان  بعثة رصد حقوق  تنفذه  الذي  القيِّم  العمل  مواصلة 

يف ذلك البلد.

 MH-17 نود أن نتطرق بإجياز إىل إسقاط الرحلة اجلوية
يف 17 متوز/يوليه، فقط من قبيل التأكيد جمددا على وجوب 
احترام وقف إطالق النار الذي وافقت عليه مجيع األطراف. 
بالوقف  يطالب  أنه  )2014(؛   2166 القرار  تنفيذ  ينبغي 
الفوري جلميع األنشطة العسكرية، مبا فيها أنشطة اجلماعات 
املسلحة، يف املناطق املحيطة مبوقع احلادث، من أجل ضمان 
األمن لفريق التحقيق الدويل. ينبغي جلميع األطراف االنصياع 

للرسالة الواضحة للمجلس.

والتجاوزات  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أن  نعتقد 
ترتبط ارتباطا مباشرا بتدهور احلالة اإلنسانية اليت أبلغنا عنها 
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)انظر  املاضي  الثالثاء  يوم  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب 
S/PV.7234(. وهذا ناجم عن احتدام القتال يف امليدان. نود 

اليت  األطراف  إىل  السابق  يف  وجهناه  الذي  النداء  نكرر  أن 
كانت تسعى إىل حل سلمي لألزمة من خالل احلوار السياسي 
املباشر، بأن تتصرف باعتدال ومن دون اختاذ أي تدابري أحادية 
اجلانب ميكن أن تزيد من حدة التوتر، وأن تشارك يف مبادرات 
الوساطة الدولية. ونقدر بشكل خاص الدور الذي تؤديه بعثة 

مراقيب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

مرة أخرى نكرر هنا امتناننا إىل سيمونوفيتش، مساعد 
األمني العام على إحاطته اإلعالمية. 

السيد مااغامال )تشاد( )تكلم بالفرنسية(: أود أن أشكر 
على  أهنئه  وأن  اإلعالمية  إحاطته  على  سيمونوفيتش  السيد 
هذا التقرير الشهري الرابع لبعثة األمم املتحدة لرصد حقوق 
إزاء  القلق  ببالغ  تشعر  تشاد  فتئت  ما  أوكرانيا.  يف  اإلنسان 
احلالة يف شرق أوكرانيا اليت، كما أكدت التقارير، تدهورت، 
ال سيما يف منطقيت دونتسك ولوهانسك اللتني أصبحتا ساحة 

للصدامات املكثفة بني االنفصاليني والقوات احلكومية. 

املدن وحوهلا، وما جنم  الثقيلة يف  إن استخدام األسلحة 
ووقوع  السكنية  لألحياء  النطاق  واسع  تدمري  من  ذلك  عن 
متعمد  وتدمري  املدنيني،  صفوف  يف  اإلصابات  من  العديد 
للمراكز الصحية واملباين العامة، وترك أحياء بأكملها غري قادرة 
الطبية، كلها جتعل احلياة  املاء أو اخلدمات  الوصول إىل  على 
مستحيلة بالنسبة لغري القادرين على الفرار من القتال. وهكذا 
جيد السكان املدنيون أنفسهم رهينة للعنف واألعمال القتالية. 

احلكومة  قوات  وحتض  املتزايد  العنف  هذا  تشاد  تدين 
فورا،  القتالية  األعمال  وقف مجيع  على  االنفصالية  والقوات 
وممارسة ضبط النفس. وتعرب تشاد عن استيائها من الزيادة 
يف عدد حاالت االختطاف واالبتزاز واالحتجاز غري الشرعي. 
وأعلنت بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف أوكرانيا عن حدوث 

األشهر  خالل  أوكرانيا  يف  وتعذيب  اختطاف  حالة   222
الثالثة املاضية.

وفقا للتقرير، وقع عدد كبري من حاالت االختفاء القسري 
االنفصاليني  قوات  هبا  قامت  إعدام  عمليات  تنفيذ  وجرى 
والقوات احلكومية، بالطبع يوجد أشخاص مشردون داخليا. 

لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  مكتب  يعتقد 
يف  مشرد  شخص   117  000 حاليا  يوجد  أنه  الالجئني 
التنسيق  شعبة  مدير  غينغ،  جون  السيد  وذكر  أوكرانيا. 
واالستجابة التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، يف بيانه 
ماليني  أربعة  يوجد  أنه  املاضي  الثالثاء  يوم  به  أدىل  الذي 
)انظر  الصراع  مناطق  يف  يعيشون  للخطر  عرضة  شخص 
S/PV.7234(. إن حالة األطفال واألشخاص الضعفاء بشكل 

خاص تبعث على اجلزع. ويف مواجهة هذه الكارثة اإلنسانية، 
اللوجستية  املساعدة  تقدمي  على  الدويل  املجتمع  تشاد  حتض 
وكذلك  األوكرانية،  احلكومة  إىل  واملالية  والتقنية  واملادية، 
السكان  احتياجات  لتلبية  امليدان  املوجودة يف  الوكاالت  إىل 

املشردين داخليا.

 MH-17 أما فيما يتعلق بالتحقيق يف حتطم الرحلة اجلوية
واختاذ القرار 2166 )2014( باإلمجاع، فقد أعلنت هولندا 
يوم األربعاء املاضي أهنا بسبب القتال بالقرب من موقع احلادث 
ستعلق تقصي عملية البحث عن رفات الضحايا اليت يضطلع 
هبا منذ بضعة أيام حنو مائة من املحققني اهلولنديني واألستراليني 
واملاليزيني. ويف رأينا أن هذا الوضع غري مقبول ألسر الضحايا، 
الصادر عن  املشترك  اإلعالن  احترام  األطراف  وهنيب جبميع 
فريق االتصال الثالثي الذي يتألف من ممثلني تابعني لروسيا، 
وأوكرانيا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، حيث قطعوا 
.MH-17 التزاما بالتمكني من الوصول إىل موقع حتطم الرحلة

 2166 القرار  تنفيذ  على  األطراف  مجيع  تشاد  حتض 
إمكانية  لضمان  فورا  النار  إطالق  وقف  وعلى   )2014(
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استئناف التحقيق. وأخريًا، نؤكد من جديد التزامنا بالسالمة 
اإلقليمية ألوكرانيا، ونكرر نداءنا إلجراء حوار سياسي شامل 

حلل األزمة األوكرانية بطريقة سلمية.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أدىل اآلن ببيان بصفيت ممثال 
للمملكة املتحدة.

أشكر السيد سيمونوفيتش على إحاطته اإلعالمية وعلى 
تقريره األخري عن أوكرانيا. ميكنين أن أتفهم سبب عدم رغبة 
األمم  يف  لتقرير  األمن  جملس  مناقشة  يف  شوركني  السفري 
املتحدة هذا، ألنه يقدم أدلة دامغة على مزيد من االنتهاكات 
املروعة اليت ارتكبتها املجموعات املسلحة املوالية لروسيا ضد 
التقرير  يعترف  كذلك  أوكرانيا.  شرق  يف  املدنيني  السكان 
استعادة  يف  السيادي  وبواجبها  ألوكرانيا  املشروع  باحلق 

القانون والنظام ومحاية مواطنيها. 

استخدام  جيب  أنه  ومفاده  املتحدة  األمم  رأي  نتشاطر 
القوة بصورة متناسبة ويف امتثال كامل للقانون املحلي والقانون 
الدويل. نرحب بالتزام أوكرانيا هبذه املبادئ اهلامة، وهو التزام 

واضح وال لبس فيها.

أال  التقرير  هذا  من  استخالصه  ميكن  عارم  استنتاج  مثة 
بأهنا  تدعي  أن  ميكنها  املسلحة ال  املجموعات  هذه  أن  وهو 
تعمل من أجل الدفاع عن السكان املدنيني، نفس السكان اليت 
تقوم  فهي  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  أبشع  حبقهم  ترتكب 
أعضاء  من  املال  ابتزاز  أجل  من  واألطفال  النساء  باختطاف 
أسرهم. إهنا تستخدم املدنيني يف عمل السخرة ودروعا بشرية. 
القتال يف  بني  أن خيتاروا  أما  املحليني  السكان  وتعرض على 
والتعذيب وسوء  االعتقال  يواجهوا  أن  أو  األمامية،  اخلطوط 
املعاملة. وتقوم تلك املجموعات باختطاف الناس ألهنم فقط 
مصابون مبرض فريوس نقص املناعة البشرية، وتقول هلم بأنه 

جيب عليهم “أن يغسلوا الشعور بالذنب بالدم”.

األمم  تقرير  يف  ترد  غريها  وكثري  التجاوزات  هذه  كل 
املتحدة. هذه ليست أفعال من يهتمون حبماية السكان املدنيني. 
العنف  أعمال  يرتكبون  الذين  املسلحني  األشرار  أفعال  إهنا 
أفراد  فإن  املتحدة،  األمم  تقرير  وصفهم  وكما  واالعتداءات. 
تلك املجموعات ميارسون سلطتهم على السكان املدنيني بطريقة 

فظة ووحشية، أي “تعريض مجيع السكان املدنيني للخطر”.

باإلضافة إىل انتهاكات حقوق اإلنسان هذه، يربز التقرير 
استهداف االنفصاليني بصورة متعمدة للمرافق العامة احليوية، 
الصحي.  والصرف  والكهرباء  املياه  إمدادات  ذلك  يف  مبا 
سيطرهتم  حتت  الذين  الناس  حيرمون  فإهنم  بذلك،  وبقيامهم 
باإلجراءات  األساسية. ونرحب  اخلدمات  من احلصول على 
هذه  الستعادة  األوكرانية  احلكومة  تتخذها  اليت  العاجلة 

اخلدمات يف املناطق املحررة.

املسلحة  املجموعات  هذه  أفراد  كان  إذا  هنا،  ومن 
أهنم ميثلوهنم،  يزعمون  الذي  الشعب  ال يدافعون عن مصاحل 
فال بد من طرح السؤال التايل: مصاحل من تلك اليت يدافعون 
الروسي  االحتاد  يواصل  ملاذا  أيضا،  نسأل  أن  وجيب  عنها؟ 
تقدمي الدعم هلم. إن روسيا بتزويدها هلم باألسلحة والتدريب 
واألفراد، أمنا تعمل على إذكاء هليب معاناة السكان األبرياء، 
نفس الناس الذين يزعمون بأهنم يهتمون هبم اهتماما عظيما.

بانتهاك  تتصرف  روسيا  برحت  ما  األزمة،  هذه  طيلة 
أهدافها  وانتهاك  اإلنسان،  حقوق  ولقانون  الدويل  للقانون 
املعلنة. كانت لدى روسيا أوقات كثرية أتيحت هلا فيها الفرصة 
لتغيري موقفها، عندما رفض 100 بلد الضم غري الشرعي لشبه 
جزيرة القرم، وعندما انتخبت أوكرانيا رئيسا جديدا ال ميكن 
التشكيك يف شرعيته، وعندما ُأزهقت 298 روحا بريئة نتيجة 
إسقاط الرحلة اجلوية MH-17. بعد تلك األحداث التارخيية، 
وعلى الرغم من استمرار روسيا يف تأجيج الصراع على حنو 
متهور. وبينما حنن نتكلم هنا، تعمل روسيا على حشد قواهتا 
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على احلدود األوكرانية. فقد وصل إىل تلك احلدود 000 8 
الكثري منهم يف  جندي إضايف منذ 11 متوز/يوليه. ويتمركز 

منطقة القرم اليت مت ضمها بصورة غري مشروعة.

ألسباب  للتدخل  استعداد  على  روسيا  أن  اآلن  نسمع 
أمر  اليت هي من صنعها. وهذا  املعاناة  للتخفيف من  إنسانية 

ليس له ما يربره متاما. فروسيا هي املشكلة وليست احلل.

كما عرفنا من اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها لنا مكتب 
األسبوع،  هذا  من  سابق  وقت  اإلنسانية يف  الشؤون  تنسيق 
فإن األمم املتحدة بالفعل منهمكة متاما باملسألة. إن وكاالت 
املتحدة  األمم  مفوضية  مكتب  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  األمم 
امليدان  يف  موجودة  واليونيسيف،  الالجئني،  لشؤون  السامية 
وتعمل جلنة الصليب األمحر الدولية، واملنظمات غري احلكومية 
من  املحلية  واملجتمعات  املدين،  املجتمع  ومنظمات  الدولية، 
أجل دعم االستجابة اإلنسانية بقيادة أوكرانية. غري أن روسيا 
بداًل من دعمها هلذا اجلهد، هتدد بالقيام بعمل أحادي اجلانب.

بأمرين  تقوم  أن  ميكنها  اإلسهام،  موسكو  أرادت  وإذا 
األمم  أنشطة  متويل  يف  تساعد  أن  ميكن  أواًل،  الفور:  على 
املسلحة  للجماعات  أن توقف دعمها  ثانيًا، ميكنها  املتحدة؛ 
غري الشرعية. هذا هو السبيل الوحيد الذي ميكن لسكان شرق 
أوكرانيا من خالله العودة إىل ممارسة حياهتم اليومية خالية من 

اخلوف من الترويع والعنف الذي وصفه التقرير.

أستأنف اآلن مهامي كرئيس للمجلس.

أعطي الكلمة ملمثل أوكرانيا.

السيد بافيلتشينكو )أوكرانيا( )تكلم باإلنكليزية(: أود 
أنا أيضًا أن أشكر السيد سيمونوفيتش على إحاطته اإلعالمية 

اليوم. وأوكرانيا تقدر إسهامه املهم هو وفريقه. 

للبعثة الطايع احلقيقي للمنظمات  يكشف أحدث تقرير 
اإلجرامية اليت ترتكب انتهاكات فظيعة ضد مواطنينا. فهناك 

ويقوم  بشرية.  كدروع  تستخدم  بأكملها  وبلدات  قرى 
أو  فدية  على  احلصول  لغرض  املدنيني  خبطف  مسلحون 
مبادلتهم أو استخدامهم كأيدي عاملة؛ ويف حاالت أخرى، 

فإهنم ميارسون التعذيب والقتل.

كيف تساعد تلك اجلرائم املواطنني الذين يزعمون أهنم 
ميثلوهنم؟ إن أساليبهم ليست إال إرهاب، ما يهدد حياة وصحة 
ورفاه مواطنينا. ومن واجب احلكومة محاية مواطنيها. وهذا هو 
اهلدف األمسى من عملية أوكرانيا ضد اإلرهابيني - اإلرهابيني 
الذين  اإلرهابيني  سياسي،  حوار  يف  االخنراط  رفضوا  الذين 
يقودهم أجانب يعملون يف جهاز املخابرات لالحتاد الروسي.

االحتالل  أن  بوضوح  املراقبة  بعثة  تقرير  يبني  وكما 
العرقية  ضد  والتمييز  التحرش  إىل  أدى  للقرم  الروسي 
والناشطني  الدينية  األقليات  وأعضاء  القرم  وتتار  األوكرانية 
الذين يعارضون ما يسمى استفتاء القرم يف 16 اذار/مارس. 
وحاالت االختفاء مستمرة حىت اآلن، والصحف األوكرانية 
وصحف تتار القرم معرضة للتهديد باإليقاف. إننا نشعر بقلق 
عميق إزاء االنتهاكات. ونؤكد أن روسيا، بوصفها السلطة 
القائمة باالحتالل، تتحمل املسؤولية عن ضمان احترام حقوق 
فإن حكومة  القرم. ومن جانبنا،  لسكان  واحلريات  اإلنسان 
أوكرانيا ستبذل كل اجلهود املمكنة حلماية حقوق وحريات 

مواطنينا يف األراضي املحتلة.

الدوافع  ذات  القضايا  إزاء  تتسامح  لن  أوكرانيا  إن 
من  آخرين  أعضاء  ومخسة  سافتشينكو  نادية  ضد  السياسية 
اجليش، تلك أمثلة حية إلمهال روسيا معايري حقوق اإلنسان. 
واالدعاءات ضد مواطنينا ليست هلا أسس قانونية وتستخدم 

كأدوات للضغط واالستغالل السياسي.

ليست هناك أزمة إنسانية يف أوكرانيا. إال أن تزايد عدد 
لوهانسك  ومنطقيت  القرم  جزيرة  شبه  من  داخليا  املشردين 
فإن  نفسه،  الوقت  ويف  القلق.  على  يبعث  أمر  ودونيتسك 
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مصداقية املعلومات بشأن ذلك العدد الكبري من الالجئني من 
أوكرانيا إىل روسيا اليت قدمتها السلطات الروسية أمر مشكوك 

يف صحته جدًا وحيتاج إىل تقييم اخلرباء الدوليني.

وحكومة أوكرانيا تقبل التوصيات الواردة يف تقرير بعثة 
املراقبة. وأوكرانيا مستعدة ملواصلة تطوير وتعميق التعاون مع 
مكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان من أجل 
احتياجات  مجيع  مراعاة  مع  اإلنسان،  حقوق  محاية  ضمان 

السكان يف كل منطقة من بالدنا.

وحنن نسلم متاما بأنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام 
به لتعزيز سيادة القانون والدميقراطية يف بلدنا. والرئيس بترو 
بوروشينكو يف خطابه يف اجلمعية التأسيسية للمجلس الوطين 
لإلصالح أمس قال إن احلرب ال ميكن أن تكون ذريعة لعدم 
مع  مؤخرًا  وقع  الذي  االنتساب  اتفاق  أن  ونرى  اإلصالح. 
يف  لإلصالح  إطارًا  توفر  متكاملة  وثيقة  األورويب  االحتاد 

أوكرانيا.

والتحقيق الناجح يف قضايا بارزة، مثل انتهاكات حقوق 
أثناء االحتجاجات يف ميدان االستقالل واملأساة يف  اإلنسان 
أولوية  مبثابة  أوكرانيا وسيبقى  قيادة  يشرف  مما  أوديسا، هو 
تتعاون  سوف  أوكرانيا  يف  القانون  إنفاذ  ووكالة  قصوى. 
بالكامل مع بعثة األمم املتحدة يف رصد عملية ذلك التحقيق.

مأساة   MH-17 الرحلة  أثناء  املاليزية  الطائرة  اسقاط  إن 
إىل  ترقى  ورمبا  الدويل  للقانون  جسيمًا  انتهاكًا  تشكل  قد 
جهد  كل  تبذل  أوكرانيا  وحكومة  احلرب.  جرائم  مستوى 
ممكن لضمان إجراء حتقيق دويل نزيه يف احلادث، وفقًا للقرار 

2166 )2014(. ونكرر دعوتنا لروسيا الستخدام نفوذها 
لفريق  تسمح  لكي  املشروعة  غري  املسلحة  اجلماعات  لدى 
التحقيق الدويل بالوصول الكامل بال عائق إىل موقع احلادث.

 MH-17 ولدينا أدلة قاطعة على أن الطائرة يف رحلتها رقم
قد أسقطت من قبل إرهابيني تدعمهم روسيا بصاروخ بوك 
 - ذلك  أكدت  واستخباراتنا  روسيا.  من  تسليمه  جرى 
صور  أكدته  كما  لإلرهابيني،  اهلاتفية  املكاملات  باعتراض 

األقمار الصناعية.

احلدود  على  الوضع  إن  فحسب  أقول  أن  أود  ختامًا، 
تواصل  وروسيا  للغاية.  متوترًا  يزال  ال  االوكرانية/الروسية 
املستوطنات  وقصف  أوكرانيا  مع  احلدود  على  قواهتا  حشد 
ومواقع قوات مكافحة اإلرهاب األوكرانية القريبة من احلدود.

كما أن طائرات عسكرية روسية وطائرات بدون طيار 
تنتهك املجال اجلوي ألوكرانيا يوميًا. وهناك أسباب وجيهة 
لتوقع غزو مفتوح وواسع النطاق من جانب القوات الروسية 
ألوكرانيا، حتت ستار عمليات حفظ السالم. ويف هذا السياق، 
نريد أن نؤكد أنه ال ميكن ألي قوات روسية دخول أراضي 
أوكرانيا دون موافقة السلطات األوكرانية. وأي قوات روسية 
تدخل أراضي أوكرانيا ستعترب يف حكم املعتدية وتعامل وفقًا 

لذلك.

يف  أخرى  أمساء  توجد  ال  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
قائمة املتكلمني. بذلك يكون جملس األمن قد اختتم املرحلة 

احلالية من نظره يف البند املدرج يف جدول أعماله.

رفعت اجللسة الساعة 11/45.


