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افتتحت اجللسة الساعة 10/10.
إقراس جدول األعمال

أُِقرَّ جدول األعمال.
اداسلر األمين الداس عن اليواات وجمول اليواات

لالاحاا  المختلطة  الدملية  عن  الداس  األمين  ادرلر 
)S/2019/44( األفرلدي واألمم المتحدة في ااسفوس

النظام  من   37 للمادة  وفقا  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو ممثل السودان إىل املشاركة يف 

هذه اجللسة.

للمجلس،  املؤقت  الداخلي  النظام  من   39 للمادة  وفقا 
أدعو السيدة بينتو كيتا، األمينة العامة املساعدة لشؤون أفريقيا، 
إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم وإدارة عمليات السالم، إىل 

املشاركة يف هذه اجللسة.

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

 ،S/2019/44 وأود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة
لالحتاد  املختلطة  العملية  عن  العام  األمني  تقرير  تتضمن  اليت 

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور.

وأعطي الكلمة اآلن للسيدة كيتا.

سيدي  أشكركم،  باإلنكليزية(:  )تكلمت  كيتا  الييدة 
الرئيس، على إتاحة هذه الفرصة يل لتقدمي إحاطة إعالمية إىل 
جملس األمن بشأن احلالة يف دارفور وعمليات العملية املختلطة 
للتو  عدت  لقد  دارفور.  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالحتاد 
العامني  األمينني  زميلي  برفقة  ودارفور  السودان  إىل  زيارة  من 
املساعدين أوسكار فرنانديث - تارانكو ومراد وهبة، من مكتب 
دعم بناء السالم واملكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لربنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، على التوايل. لقد كانت أهداف الزيارة 

ثانيا،  االنتقالية؛  للعملية  إعطاء زخم  أوال،  قمنا هبا هي:  اليت 
العملية املختلطة واملرحلة  نقل رسائل مشرتكة بشأن انسحاب 
االنتقالية إىل كل من حكومة السودان وحماوري األمم املتحدة 
والطرائق  التحديات  استكشاف  وثالثا،  الرئيسيني؛  والشركاء 
املتعلقة باالنتقال والكيفية اليت ميكن هبا معاجلة هذا األمر يف 

وقت مبكر وعلى حنو فعال.

من  املستخلصة  والنتائج  املالحظات  أشاطركم  أن  وقبل 
آخر  صدور  منذ  تطورات  عدة  إىل  أتطرق  أن  أود  الزيارة، 
الثاين/ 1٤ كانون  املؤرخ   ،)S/2019/44( العام  لألمني  تقرير 

الرئيس بشري حالة  أهم تطور هو إعالن  يناير 2019. وكان 
الطوارئ يف 22 شباط/فرباير، واليت تنطبق على مجيع أحناء البلد 
ومن املتوقع أن تكون سارية املفعول ملدة سنة واحدة. ويف هذا 
مع  الواليات،  وحكومات  االحتادية  احلكومة  حّل  مت  السياق، 
احلفاظ على اجمللس الوطين واجملالس التشريعية للواليات وبقاء 
وزراء اخلارجية والعدل والدفاع يف مناصبهم. وكذلك ُعني وزير 
الدفاع لتويل مهام النائب األول للرئيس. وباإلضافة إىل ذلك، 
واألمنية  العسكرية  األجهزة  من  جديدا  حاكما   1٨ تعيني  مت 
إىل  وُأسندت  بالوالة.  املعروفني  الواليات  حكام  حمل  ليحلوا 
القوات املسلحة السودانية مهمة تنفيذ القانون والنظام، إضافة 

إىل الدفاع الوطين.

يف  السالم  عملية  توقفت  فيما  التطورات  هذه  وجاءت 
احتجاجا  املستمرة  املظاهرات  سياق  ويف  أخرى  مرة  دارفور 
على الظروف االقتصادية والسياسية يف السودان. غري أنه جتدر 
اإلشارة إىل أنه جرت مظاهرات متفرقة أيضا يف دارفور، وذلك 
يف كل من نياال، جنوب دارفور، يف 13 كانون الثاين/يناير؛ ويف 
اجلنينة، غرب دارفور؛ ويف الضعني، شرق دارفور يف 17 كانون 
واملساواة/فصيل  العدل  حركة  أعلنت  ذلك،  ومع  الثاين/يناير. 
جربيل إبراهيم وجيش حترير السودان/فصيل ميين ميناوي العدول 
عن موافقتهما يف كانون األول/ديسمرب 201٨ على استئناف 
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احملادثات مع حكومة السودان يف كانون الثاين/يناير 2019. 
وأرجع الفصيالن ذلك إىل تضامنهما مع احلركات االحتجاجية.

ويف الوقت نفسه، أعلن الرئيس البشري وقفا مفتوحا لألعمال 
العدائية يف دارفور ويف املنطقتني يف 2٨ كانون الثاين/يناير. ويف 
وقت الحق، يف 9 شباط/فرباير، أعلن جيش حترير السودان/

فصيل ميين ميناوي وحركة العدل واملساواة/فصيل جربيل إبراهيم 
السودان/اجمللس  حترير  جيش  حركة   - أخريان  وجمموعتان 
الشمال،  قطاع   - السودان  لتحرير  الشعبية  واحلركة  االنتقايل 
بقيادة مالك عقار - متديد وقف األعمال العدائية من جانب 
واحد يف دارفور ويف والييت جنوب كردفان والنيل األزرق ملدة 
ثالثة أشهر إضافية. ومل يتم بعد تقييم تأثري التطورات األخرية 
يف اخلرطوم على الديناميات املتصلة بعملية السالم يف دارفور، 
أبدت  وقد  العملية،  على  سيؤثر  الوالة  مجيع  استبدال  ولكن 

بعض اجلماعات املتمردة تشددا يف مواقفها.

القوات  بني  املتقطعة  االشتباكات  تستمر  مرة،  جبل  ويف 
الواحد.  عبد  السودان/فصيل  حترير  وجيش  السودانية  املسلحة 
ويف أيام 17 و 2٨ و 29 كانون الثاين/يناير، هامجت عناصر 
تابعني  أفرادا  الواحد  عبد  السودان/فصيل  حترير  جيش  من 
تبعد  اليت  الزراعية  السودانية يف منطقة مانابو  للقوات املسلحة 
15 كيلومرتا جنوب شرق قولو، ما أسفر عن مقتل ما جمموعه 
ثالثة أفراد من القوات املسلحة السودانية. ويف 2 شباط/فرباير، 
املنطقة  يف  متفرق  نار  إطالق  دوي  املختلطة  العملية  مسعت 
جانب  من  سريها  مواصلة  من  ُمنعت  لكنها  دورية،  وأرسلت 
تصريح  توفر  عدم  إىل  أشارت  اليت  السودانية  املسلحة  القوات 
أمين. واستمر تبادل إطالق النار بني القوات املسلحة السودانية 
وجيش حترير السودان/فصيل عبد الواحد يف منطقة مانابو يف 
أيام 9 و 11 و 17و 19 شباط/فرباير، مما أسفر عن مقتل 
عبد  السودان/فصيل  حترير  جيش  أفراد  من  سبعة  ما جمموعه 

الواحد وأحد أفراد القوات املسلحة السودانية.

وباإلضافة إىل ذلك، أفادت تقارير باستمرار االقتتال بني 
فصيلني فرعيني تابعني جليش حترير السودان/فصيل عبد الواحد 
يف قرية داية اليت تبعد 12 كيلومرتا مشال شرق قولو يف أيام 17 
كانون الثاين/يناير و 7 و 13 شباط/فرباير، مما أسفر عن أربع 
الفصيلني  بأن مثة خالفات بني هذين  تقارير  إصابات. وتفيد 
بشأن آفاق مشاركتهما يف عملية السالم، يف حني يبدو أيضا أن 
بعض اشتباكاهتما تشري إىل وجود تنافس على املوارد الشحيحة. 
عمليات  عن  مل تسفر  االشتباكات  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
من  للعديد  تعرضوا  املنطقة  يف  املدنيني  فإن  جديدة،  نزوح 
حوادث السطو واالختطاف والعنف، وهي احلوادث اليت ُعزيت 
جيش  من  وعناصر  العسكري  الزي  يرتدون  أفراد  من  إىل كل 
حترير السودان/فصيل عبد الواحد. كما تلقت العملية املختلطة 
تقارير عن أعمال عنف جنسي متكررة من جانب قوات الدعم 

السريع يف منطقة قولدو يف ٦ شباط/فرباير. 

وكما ُذكر يف التقرير املرحلي املعروض على أعضاء اجمللس، 
شهد النزاع املتصاعد يف مناطق جبل مرة يف العام املاضي زيادة 
يف حوادث العنف اجلنسي املبلغ عنها. وال يزال العنف اجلنسي 
سيما  وال  دارفور،  يف  للسكان  هتديدا  يشكل  بالنزاع  املتصل 
عندما  يواجهن خماطر مجة  اللوايت  النازحات،  والفتيات  النساء 
النازحني.  خميمات  خارج  العيش  لكسب  أنشطة  يف  ينخرطن 
أماكن  إىل  املدنيني  عودة  اجلنسي  العنف  من  اخلوف  ويعوق 

إقامتهم األصلية.

وأود أن أؤكد يف هذا الصدد أنه خالل زيارتنا إىل دارفور، 
وحتديدا إىل موقع فريق سورتوين، أتيحت لنا فرصة لتبادل اآلراء 
مع بعض النازحني، الذين أعربوا مجيعا عن قلقهم العميق إزاء 
رحيل العملية املختلطة يف ظل عدم وجود أجهزة احرتافية وموثوقة 
مواصلة  إىل  السودان  حكومة  أدعو  أن  وأود  القانون.  إلنفاذ 
جهودها الرامية إىل هتيئة الظروف املؤاتية لعودة النازحني وإىل أن 
جتري - ضمن تدابري بناء الثقة اليت ميكن توخيها - حوارا بناء 
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مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت 
النزاع واإلسراع باعتماد إطار للتعاون كأساس للتصدي للعنف 
بالقرار 2٤29  العدالة واملساءلة، عمال  اجلنسي، مبا يف ذلك 
)201٨( ومتاشيا مع النقاط املرجعية املعروضة يف تقرير األمني 
.)S/2018/912( 201العام املؤرخ 12 تشرين األول/أكتوبر ٨

ووقعت ثالثة حوادث تتعلق بفرض قيود على حرية التنقل 
السودانية،  املسلحة  القوات  جانب  من  قولو  منطقة  حميط  يف 
اليت ادعت عدم علمها بدوريات العملية املختلطة يف املنطقة. 
من  بالقرب  بالوصول  السماح  لعدم  أخرى  حالة  وُسجلت 
العسكرية  املخابرات  جانب  من  دارفور،  جنوب  منواشي، 
ونتيجة  أمين.  تصريح  توفر  عدم  إىل  أشارت  اليت  السودانية 
لذلك، مل تتمكن البعثة من التحقق من ادعاءات جيش حترير 
السودان/فصيل عبد الواحد بأن نريان مدفعية القوات املسلحة 
السودانية أسفرت عن إحراق قرى، مما تسبب يف وفيات يف 2٤ 

كانون الثاين/يناير. 

العملية  أفراد  دخول  السودانية  املسلحة  القوات  رفضت 
املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، إىل اجلنوب 
الشرقي من كتم، يف مشال دارفور، زاعمة أن املنطقة القريبة من 
احلدود الليبية مليئة باملتمردين وأنسالمة حفظة السالم ال ميكن 

ضماهنا .

وال تزال وترية التوترات فيما بني الطوائف واحلوادث األمنية 
األخرى منخفضة نسبيًا، باستثناء بضع نقاط ساخنة، ال سيما 
املسلحني  الرجال  من  جمموعة  وأطلقت  مرة.  جبل  منطقة  يف 
بزي عسكري، النار بشكل عشوائي يف 13 يناير/كانون الثاين 
على جمموعة من املزارعني يف عني سريو، يف مشال دارفور على 
بعد 3٤ كيلومرتًا مشال غرب كتم، مما أسفر عن مقتل شخص 
دارفور يف  أوالد زيد يف غرب  مقتل رجل من  واحد. وتسبب 
وقوع اشتباكات بني املسريية وأوالد زيد يف قرية تبعد حوايل ٨0 
كيلومرتاً مشال شرق اجلنينة يف 1٦ و 21 كانون الثاين/يناير. 

وُقتل سبعة من املسريية وأوالد زيد، وُحرق 5٦0 منزاًل يف سبع 
قرى.

ومتشيا مع القرار 2٤29 )201٨(، أكملنا إغالق 10 
ومت   201٨ األول/ديسمرب  شهر كانون  حبلول  لألفرقة  مواقع 
تسليمها إىل حكومة السودان. ومن املقرر إغالق املقر الرئيسي 
السابق للقطاعات يف نياال والضعني واجلنينة حبلول شهر حزيران/

يونيه، مع ترك مواقع الفرق الثالثة عشر الباقية يف جبل مرة ومركز 
العمليات اللوجستية يف الفاشر. واملقر اجلديد للبعثة يف زالنجي 
يعمل اآلن بكامل طاقته، بينما مت نقل مكتب املمثل اخلاص 

املشرتك إىل اخلرطوم.

األمم  وفريق  املختلطة  العملية  تواصل  ذلك،  ويف غضون 
املتحدة القطري، بدعم من مقريهما، العمل معا لضمان االنتقال 
السلس من عمليات حفظ السالم يف دارفور إىل إرساء أسس 
بكاملها  املتحدة  األمم  منظومة  وتلتزم  املستدام.  السالم  بناء 
احلكومة  مع  الوثيق  بالتنسيق  موحد،  بشكل  عملنا  بضمان 
السودانية. ويف هذا الصدد، أصدر األمني العام يف 7 شباط/

االنتقالية، كما ذكرت، شاركنا  العملية  بشأن  توجيهات  فرباير 
خالل زيارتنا مع األمينني العامني املساعدين تارانكو ووهبة، يف 
معتكف ُنظم باالشرتاك مع ممثلي احلكومة، والبعثة املختلطة، 
وفريق األمم املتحدة القطري لزيادة تعزيز التنسيق أثناء العملية 

االنتقالية.

املتحدة، كما  األمم  منظومة  بأن  أؤكد  أن  يل  وامسحوا 
الحظت خالل زياريت، قد قامت باستثمارات سياسية وإنسانية 
قبل  دارفور  الصراع يف  السالم منذ تصاعد  ومالية كبرية حلفظ 
يفضي  أال  اجلماعية يف ضمان  مسؤوليتنا  وتتجلى  عاما.   15
مستمرة  توترات  إىل  يؤدي  فراغ  إىل  املختلطة  العملية  خروج 
على املستوى احمللي أو إىل بروز عوامل خطر جديدة. وسيكون 
إشراك حكومة السودان أكثر أمهية يف هذا السياق. ويف الوقت 
اليت  الصعبة  العوامل  إبراز  يف  أيضا  زيارتنا  سامهت  نفسه، 
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تواجهها احلكومة والبعثة املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري، 
يف احلفاظ على زخم العملية االنتقالية، مبا يف ذلك من حيث 

توافر املوارد.

األمم  وفريق  البعثة  بذلتها  اليت  اجلهود  ورغم  وبالفعل، 
املتحدة القطري إلبرام مذكرات تفاهم يف أقل من شهرين بشأن 
مهام االتصال املتعلقة بالوالية وختصيص املوارد الربناجمية للفريق 
جماالت  يف  به  املنوطة  الرئيسية  املهام  تنفيذ  أجل  من  القطري 
دائمة  حلول  إىل  والتوصل  القانون  وسيادة  اإلنسان  حقوق 
قد  امليدان،  الفعلي يف  تنفيذها  فإن  داخليًا،  املشردين  ملشكلة 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  السيولة.  نقص  بسبب  تعقيد  إىل  يؤدي 
املوارد  لتعبئة  جادة  جهودا  يبذل  أن  الدويل  للمجتمع  ينبغي 
الالزمة لدعم اسرتاتيجية االنسحاب من العملية املختلطة وأثرها 
املباشر على قدرة حكومة السودان وفريق األمم املتحدة القطري 
يف  االنتقالية  العملية  تصاحب  اليت  التحديات،  مواجهة  على 
وإنساين  واجتماعي  اقتصادي  سياق  على  الرتكيز  مع  دارفور، 

صعب يف السودان بشكل أوسع نطاقا.

واستشرافا آلفاق املستقبل، فإن التطورات األخرية، والتغري 
املستمر لديناميكيات النزاع اليت ُذكرت يف وقت سابق، مثل عدم 
حتقيق تقدم ملموس يف عملية السالم والنزاع احمللي يف جبل مرة، 
يدفعنا للتفكري يف ما ميكن وما جيب القيام به خالل انسحاب 
العملية والفرتة اليت تليها. ويلزم مناقشة الطريق إىل األمام، فيما 
خيص عملية السالم يف دارفور بصورة مشرتكة بني األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي، مبا يف ذلك أهدافها والنتائج املتوقعة واحملاورين 
الوطنية  الديناميكيات  ودوائرهم االنتخابية، ال سيما يف سياق 
نزاع، ومل  تزال منطقة جبل مرة منطقة  املتطورة. وال  واإلقليمية 
هناك  ال يزال  عام،  وبشكل  القتالية.  العمليات  توقف  تشهد 
ما يقرب من مليوين نازح داخلي يف دارفور. وحيتاج األمر إىل 
تعزيز القدرة احمللية على سيادة القانون من أجل منع التوترات 
بني الطوائف وتسويتها، ال سيما يف األماكن اليت تستمر فيها 

املصادمات بسبب الوصول إىل األراضي وطرق اهلجرة ومصادر 
الرزق األخرى. وال تزال مشاكل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
فيما يتعلق حبماية النساء واألطفال والشباب املستضعفني من 

أعمال العنف، كبرية.

حزيران/ شهر  وحىت  اآلن  من  الفرتة  خالل  لنا  وستتاح 
املختلطة  العملية  تقييم ما حققته  لتقييم وإعادة  الفرصة  يونيه، 
بالبيان  اإلشادة  أود  السياق،  هذا  ويف  وراءها.  ستخلفه  وما 
11 كانون  املؤرخ   ،S/PRST/2018/19 األمن  جمللس  الرئاسي 
األول/ديسمرب 201٨، الذي أوضح أن بعض النقاط املرجعية 
 12 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  الواردة  املقرتحة  واملؤشرات 
تشرين األول/أكتوبر 201٨، تشكل أولوية فورية وبأن البعض 
منها، يعكس أهداف بناء السالم على املدى الطويل يف دارفور. 
األمني  توصيات  تقدمي  قبل  االسرتاتيجي،  االستعراض  وسيتيح 
العملية  والية  لتجديد  األفريقي  االحتاد  مفوضية  ورئيس  العام 
املؤشرات. ويف غضون  تلك  تنفيذ  لتحسني  الفرصة  املختلطة، 
لن  املختلطة  العملية  أن  األمن  أؤكد جمللس  أن  بوسعي  ذلك، 
املعايري  احملرز يف ضوء  للتقدم  األولوية  إعطاء  تدخر جهدا يف 
يتعلق  فيما  املدنيني، ال سيما  على محاية  تركز  اليت  واملؤشرات 
باملشردين داخليا والالجئني العائدين، وحقوق اإلنسان وسيادة 
القانون واحلالة اإلنسانية ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، 
كما طلب اجمللس. وأتطلع إىل مناقشة املعايري األولية للعملية 

االستعراضية مع أعضاء اجمللس.

على  كيتا  السيدة  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطتها اإلعالمية.

يف  يرغبون  الذين  اجمللس  ألعضاء  اآلن  الكلمة  أعطي 
اإلدالء ببيانات.

باإلنكليزية(:  )تكلم  املتحدة(  )اململكة  هيكي  الييد 
املساعدة  العامة  األمينة  الشكر إىل  بتوجيه  أبدأ  أن  إمسحوا يل 
التطورات  وآخر  زيارهتا  بشأن  اإلعالمية  إحاطتها  على  كيتا 
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امليدانية. وسأركز مالحظايت اليوم على ثالث مسائل هي: احلالة 
يف دارفور، والعملية االنتقالية، والوضع بشكل أعم يف السودان.

أوال، فيما يتعلق باحلالة يف دارفور، ترحب اململكة املتحدة 
من  واحد  جانب  من  العدائية  األعمال  وقف  اتفاق  بتمديد 
حترير  وحركة  ميناوي،  ميين  السودان/فصيل  حترير  جيش  قبل 
العدل واملساواة، إىل غاية ٨  االنتقايل وحركة  السودان/اجمللس 
العدائية  لألعمال  احملدود  غري  بالوقف  نرحب  أيار/مايو. كما 
الذي أعلنته حكومة السودان. ورغم ذلك، فإننا نشعر بالقلق 
حكومة  بني  مرة  جبل  منطقة  يف  املستمرة  العنف  أعمال  إزاء 
السودان وجيش حترير السودان/فصيل عبد الواحد، مبا يف ذلك 
التقارير عن اهلجمات االنتقامية على املدنيني وتدمري املمتلكات 
وهتجري أعداد كبرية من املدنيني. وكما ذكرنا مرات عدة يف هذه 
الطائفي  الصراع  إزاء  عميق  بقلق  نشعر  ال نزال  فإننا  القاعة، 
املستمر واالنتهاكات الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان، وال سيما 
انتشار العنف اجلنسي املرتبط بالنزاعات. ويف هذا الصدد، فإننا 
حنث حكومة السودان على ضمان العدالة واملساءلة للضحايا 
اخلاصة  املمثلة  بّناء مع مكتب  والعمل بشكل  املشاركة  وعلى 

لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع.

السالم إىل  االنتقالية من حفظ  املرحلة  فيما خيص  ثانيا، 
بالتقدم احملرز حىت اآلن يف  فإننا نرحب  والتنمية،  السالم  بناء 

عملية انسحاب العملية املختلطة.

وإذا أريد لدارفور أن تنتقل بنجاح وعلى حنو مستدام بعيدا 
عن حفظ السالم، فال بد من وقف النزاع املسلح، ليس هذا 
فحسب، بل جيب كذلك معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع. وقد 
املرجعية،  النقاط  أن  للتو  املساعدة كيتا  العامة  األمينة  ذكرت 
على النحو املبني يف البيان الرئاسي S/PRST/2018/19 الصادر 
يف كانون األول/ديسمرب 201٨، ذات أمهية حامسة يف ذلك 
االلتزام  إىل  السودان  املتحدة حكومة  اململكة  وتدعو  الصدد. 
الكامل بإحراز تقدم حنو حتقيق تلك املعايري حىت تربهن على 

التزامها مبعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع يف دارفور وبإرساء أسس 
السالم املستدام والتنمية.

السالم  بناء  الضخمة يف جمايل  االحتياجات  إىل  وبالنظر 
والتنمية، فضال عن استمرار احلاجة إىل املساعدة اإلنسانية يف 
دارفور، من املهم للغاية أن حيصل اجمللس على بيان واضح ودقيق 
السودان  حكومة  نشجع  فإننا  ولذلك،  األرض.  على  للحالة 
على التعاون مع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة على األرض 
تزويد  لضمان  وذلك  دارفور،  للحالة يف  دقيق  تصوير  لضمان 

جهود بناء السالم والتنمية والعمل اإلنساين باملوارد الكافية. 

األخرية،  التطورات  ضوء  يف  أتطرق،  أن  أود  وأخريا  ثالثا 
إىل احلالة الراهنة يف السودان على نطاق أوسع. يساور اململكة 
الطوارئ  حالة  البشري  الرئيس  إعالن  إزاء  بالغ  قلق  املتحدة 
شاملة  جديدة  سلطات  يعطي  الذي  األمر  اجلمعة،  يوم 
السابقة.  الوطين  احلوار  توصيات  تتعارض مع  األمنية  لألجهزة 
فاالحتجاجات اليت ظلت جتري يف مجيع أحناء السودان سلمية 
عن  التعبري  لألفراد  وحيق  مشروعة.  مظامل  عن  التعبري  وتظهر 
آرائهم. وباإلضافة إىل ذلك، ما زال العديد من زعماء املعارضة 
السياسية والنشطاء والصحفيني يف السجن - بعضهم ألكثر من 

شهرين حىت اآلن. جيب اإلفراج عنهم فورا. 

يوم  خطابه  يف  البشري  الرئيس  قدمها  اليت  املقرتحات  إن 
الالزم  السياسي  اآلراء  توافق  حتقيق  على  تساعد  لن  اجلمعة 
أن نرى، يف  الصعب  البلد. ولذلك من  لتحقيق االستقرار يف 
البيئة احلالية، كيف ميكن للحوار الوطين املقرتح أن حيقق جناحا. 

ومن الطبيعي أن يؤثر عدم االستقرار السياسي يف السودان 
شعرت  وقد  دارفور.  يف  احلالة  على  الطوارئ  حالة  وإعالن 
ارتكبتها  اليت  االنتهاكات  إزاء  عميق  بقلق  املتحدة  اململكة 
األجهزة األمنية احلكومية خالل االحتجاجات األخرية. فتلك 
هي ذات األجهزة األمنية اليت من املفرتض أن تسلمها العملية 
املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور مسؤوليات 
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األمن واحلماية يف دارفور. إن إعالنات الرئيس البشري وسلوك 
على  االتفاق  يف  التأخري  زيادة  على  ال تعمل  األمنية  األجهزة 
يف  تشكك  إهنا كذلك  بل  فحسب،  املستدام  للسالم  صفقة 
التزام احلكومة بتحقيق تقدم يف جمال حقوق اإلنسان وسيادة 
القانون وإصالح قطاع األمن، اليت متس احلاجة إليها بشدة يف 

دارفور. 

ويف اخلتام، ستواصل اململكة املتحدة رصد احلالة يف دارفور 
والسودان ككل عن كثب. وسنظل حنث حكومة السودان على 
الشروع يف اإلصالحات السياسية واالقتصادية الالزمة لتحقيق 
على  اجمللس  أعضاء  مع  العمل  وسنواصل  حقيقي،  استقرار 

ضمان الدعم الالزم لشعب السودان.

الييد شولتز )أملانيا( )تكلم باإلنكليزية(: أشكر األمينة 
العامة املساعدة كيتا على إحاطتها اإلعالمية وعلى الزيارة اليت 

قامت هبا. 

ومبا أن هذه هي املرة األوىل اليت نأخذ فيها الكلمة بشأن 
هذا البند من جدول األعمال، أود أن أبني بإجياز هنج أملانيا جتاه 

احلالة يف دارفور والسودان على نطاق أوسع. 

ففي البداية، نتفق متاما مع البيان الذي أدلت به األمينة 
يف  للنزاع  سياسي  حل  إىل  التوصل  بأن  املساعدة كيتا  العامة 
وقد  دارفور.  يف  املستدام  السالم  لتحقيق  أساسي  أمر  دارفور 
خالل   2012 و   2011 عامي  يف  النهج  هذا  أملانيا  أيدت 
فرتة عضويتنا السابقة يف اجمللس، واإلجراءات اليت نتخذها اليوم 
تسرتشد بنفس الرؤية. ولذلك السبب نؤيد عملية الوساطة بني 
األطراف  مجيع  نشجع  واليوم،  املسلحة.  واجلماعات  احلكومة 
على   - الدارفورية  املسلحة  واجلماعات  السودان  حكومة   -
التفاوض  التفاق  السابقة  اإلجيابية  الديناميات  من  االستفادة 
املبدئي املوقع يف برلني يف كانون األول/ديسمرب 201٨. فيتعني 

إحراز تقدم على وجه السرعة. 

ويف الوقت نفسه، علينا أن نعرتف بأنه ال ميكن فصل عملية 
السالم يف دارفور عن الدينامية السياسية العامة يف السودان. فقد 
ظل عدد كبري من السودانيني يتظاهرون سلميا، منذ منتصف 
كانون األول/ديسمرب 201٨، من أجل احرتام حقوق اإلنسان 
وسيادة القانون وانتقال سياسي. ويكون الرئيس البشري قد حد، 
الطوارئ يف 22 شباط/فرباير، من نطاق سيادة  بإعالنه حالة 
من  احلالة،  هذه  ويف  السودان.  يف  اإلنسان  وحقوق  القانون 
الضروري النظر بشكل أوثق يف النقاط املرجعية لعملية انسحاب 
دارفور،  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالحتاد  املختلطة  العملية 
وندعو  األساسية.  واحلريات  اإلنسان  حقوق  تعزيز  وال سيما 
للمواطنني  املشروعة  للمظامل  االستجابة  إىل  السودان  حكومة 

السودانيني سياسيا ومن دون استخدام القوة. 

إن بناء السالم املستدام يتطلب اسرتاتيجية طويلة األجل. 
العمليات  حتتاج  دارفور،  يف  النزاع  إىل  االنتكاس  ولتجنب 
االنتقالية احلالية، من حفظ السالم إىل بناء السالم، إىل دعم 
األمم  ومنظومة  الدويل  واجملتمع  اجمللس  من  واهتمام كاملني 
املتحدة واحلكومة املضيفة. والزيارة اليت قام هبا األمناء العامون 
كيتا وفرنانديث - تارانكو ووهبة تعكس أولويات مشاركة األمم 
األجل.  الطويلة  والتنمية  السالم  وبناء  السالم  املتحدة: حفظ 
وتؤيد أملانيا تلك األولويات وحنن نعترب أن مسؤوليتنا املشرتكة 
تتمثل يف كفالة أن يسفر االخنراط الدويل الذي دام لعقد من 
الزمن يف دارفور عن نتائج ملموسة ودائمة لسكان ذلك اإلقليم. 

ويف هذا السياق، أود أن أثري ثالث نقاط ختامية. 

تؤدي  أن  ما يف وسعنا لضمان  نفعل كل  أن  علينا  أوال، 
منها  املطلوب  دارفور،  منتشرة يف  أهنا  طاملا  املختلطة،  العملية 
وفق املهام اليت كلفت هبا. وذلك يعين مجيع املهام اليت صدر 
هبا تكليف. إنه يعين حفظ السالم يف البداية، بطبيعة احلال، 
الوساطة  مبا يف ذلك  الوساطة،  األولوية، وكذلك  وعلى سبيل 
وحيدد  النازحني.  ودعم  السالم  وبناء  القبلية  اجملموعات  بني 



S/PV.8468

1905399 8/24

25/02/2019اداسلر األمين الداس عن اليواات وجمول اليواات

البيان الرئاسي S/PRST/2018/19، املؤرخ كانون األول/ديسمرب 
فإن  ولذلك  حتقيقها.  يتعني  اليت  املعايري  بوضوح   ،201٨
اسرتاتيجية انتقال متكاملة وتعاون فيما بني مجيع كيانات األمم 
املتحدة ذات الصلة، أمران يكتسيان أمهية قصوى. ولذا ينبغي 
استخدام االستعراض االسرتاتيجي املقبل لتقييم مشاركة األمم 
تشكيل  إعادة  بشأن  توصيات  وتقدمي  شاملة  بصورة  املتحدة 

األمم املتحدة. 

ثانيا، إننا نرى أهنا من مسؤولية اجملتمع الدويل، وال سيما 
عملية  أي  إن  النزاع.  إىل  االنتكاس  منع  األمن، كفالة  جملس 
واهتماما  مسؤولية  يتطلب  انتقال  وأي  صعبة  تكون  انتقال 
كافيني. ويف ذلك السياق، علينا أن ضمان أن تستمر العملية 
املختلطة يف تلقي ما يكفي من دعم سياسي وموارد مالية كافية، 
مبا يف ذلك التمويل الربناجمي، من أجل تنفيذ واليتها. ويشمل 
إننا  االستقرار. كما  وحتقيق  السالم  لبناء  عملية  تدابري  ذلك 
حباجة أيضا إىل ضمان بناء وجود لألمم املتحدة يكون قويا مبا 
فيه الكفاية على األرض، بالتوازي مع اخلفض التدرجيي للعملية 
املختلطة، وأن يكون يف وضع ميكنه من دعم توطيد مكاسب 
حفظ السالم اليت حتققت بالفعل واالستمرار يف تعزيز الوساطة 
السالم - وال سيما يف قطاع األمن - واملهام اإلمنائية.  وبناء 
إن أملانيا ملتزمة باالضطالع مبسؤوليات يف هذا الصدد بوصفها 
مشاركة يف القيام بالصياغة، مع اململكة املتحدة، بشأن ملف 

العملية املختلطة. 

إال  ننجح  أن  ال ميكن  بأننا  مقتنعة  أملانيا  وأخريا،  ثالثا 
أن  جيب  هذا  إن  بل  السودان،  حكومة  مع  الوثيق  بالتعاون 
يكون شراكة مبنية على الثقة املتبادلة؛ وحل املسائل املعلقة حول 
إمكانية وصول العملية املختلطة إىل أجزاء من دارفور؛ والربهنة 
السامية  للمفوضية  وجود  إنشاء  يف  ملموس  تقدم  إحراز  على 
دارفور  إىل  الوصول  إمكانية  مع  السودان،  اإلنسان يف  حلقوق 
واحلصول على قدرات لرصد حقوق اإلنسان؛ واالخنراط مع جلنة 

بناء السالم. تلك هي اخلطوات اليت من شأهنا زيادة الثقة على 
الوساطة،  عملية  يف  تقدم  إحراز  على  والعمل  الدويل  الصعيد 

فضال عن املسائل القبلية مثل األراضي واملياه.

أشكر  بالفرنسية(:  )تكلمت  )فرنسا(  غيغين  الييدة 
السيدة بنتو كيتا حبرارة على إحاطتها اإلعالمية اهلامة واملفيدة. 
املساعدين  العامني  األمينني  مع  دارفور  إىل  املشرتكة  بعثتها  إن 
فرنانديث - تارانكو ووهبة، مبادرة أشيد هبا. إهنا ممارسة جيدة، 
يف إطار اجلهود املبذولة لضمان عمل متكامل حقا لألمم، وهو 
أمر ضروري بوجه خاص يف املرحلة االنتقالية بعد انتهاء النزاع 
مبا يتماشى مع إصالح منظومة األمم املتحدة الذي يسعى إليه 
بني  التآزر  أوجه  بتعزيز  األعضاء  الدول  وتدعمه  العام  األمني 
بشكل  ُتَكرَّر  أن  اجليدة  املمارسة  هلذه  وميكن  الركائز.  خمتلف 

مفيد يف أماكن أخرى.

وأود أن أركز اليوم على ثالث نقاط. 

أوال جيب أال حيجب حتسني احلالة يف دارفور أمهية التحديات 
املتبقية. ويبني تقرير األمني العام األخري )S/2019/44( أن احلالة 
األمنية يف دارفور ما تزال مستقرة نسبيا. ومع ذلك، فإننا نشجب 
االشتباكات اليت حدثت مؤخرا يف جبل مرة منذ العام املاضي 
وأدت إىل تشريد آالف األشخاص. وتشعر فرنسا بالقلق أيضا 
العنف  انتهاكات حقوق اإلنسان، وخاصة  تزايد وخطورة  إزاء 
اجلنسي املستمر الذي شهدناه. وندعو إىل تقدمي مرتكيب ذلك 

العنف إىل العدالة ومعاقبتهم.

املسلحة  واجلماعات  السودانية  السلطات  على  وجيب 
إحراز تقدم يف عملية السالم. وجيب عليها وضع حد لألعمال 
وقد  للنزاع.  اجلذرية  لألسباب  التصدي  عن  فضال  العدائية، 
رحبت فرنسا بالتوقيع على اتفاق ما قبل التفاوض يف ٦ كانون 
األول/ديسمرب يف برلني، بني احلكومة ومجاعات مسلحة معينة 
الستئناف عملية السالم. ومن املؤسف أن املفاوضات ما زالت 

مؤجلة منذ ذلك احلني.
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االجتماعية  التأجيل يف سياق االضطرابات  ويستمر هذا 
واليت  األول/ديسمرب،  19 كانون  منذ  السودان  يشهدها  اليت 
تتابعها فرنسا عن كثب. وقد أحطنا علما بإعالن حالة الطوارئ، 
التجمع  حرية  يف  احلق  إىل كفالة  السودانية  السلطات  وندعو 
وتكوين اجلمعيات وحرية التعبري، مبا يتوافق مع التزاماهتا الدولية. 
النفس واالمتناع عن  وجيب على مجيع األطراف ممارسة ضبط 

أي أعمال عنف أخرى حىت ميكن هتدئة احلالة.

وتتلخص النقطة الثانية يف أنه جيب - بالنظر إىل اضطراب 
األفريقي  لالحتاد  املختلطة  البعثة  انسحاب  ينفذ  أن   - احلالة 
تكييفه  يتم  وأن  حصيفة  بطريقة  دارفور  يف  املتحدة  واألمم 
على احلالة يف امليدان. وجيب علينا يف ذلك السياق أن نكفل 
تنفيذه بصورة تدرجيية وحذرة حسبما تقتضيه احلالة يف امليدان. 
األول/ديسمرب،  يف كانون  اعتمد  الذي  الرئاسي  البيان  ويف 
إيالء  ينبغي  أنه  إىل  األمن  جملس  أشار   S/PRST/2018/19

اهتمام خاص إىل بعض العناصر، مبا يف ذلك وضع املشردين 
داخليا والالجئني واحرتام حقوق اإلنسان واحرتام سيادة القانون. 
ومن املهم أيضا أن تواصل العملية املختلطة عملها وأن تشارك 
بنشاط يف حتقيق االستقرار يف دارفور حىت إغالقها. وأرحب يف 
ذلك الصدد أرحب جبهود الوساطة اليت تبذهلا العملية املختلطة، 

واليت كانت مفيدة جدا يف تسوية النزاعات احمللية وجتنبها.

وأخريا، جيب علينا اآلن أن نتأهب ملرحلة ما بعد العملية 
املختلطة حىت يكون االنتقال من حفظ السالم إىل بناء السالم 
يف  اليوم  مجيعا  لنا  بالنسبة  الرئيسي  التحدي  ويتمثل  ناجحا. 
ضمان احلفاظ على استقرار احلالة يف دارفور بعد مغادرة البعثة. 
وجيب علينا اآلن أن نستعد لفرتة ما بعد العملية املختلطة. وكما 
أشار األمني العام يف تقريره، فإن مسألة التمويل ستكون بالغة 
األمهية ما دام خروج عملية حفظ السالم يعين وقف املسامهات 
الفريق  أنشطة  لتمويل  التربعات  إىل  واالنتقال  اإللزامية  املالية 
وقت كاف  قبل  املسألة  هذه  نعاجل  أن  علينا  وجيب  القطري. 

وبطريقة مسؤولة. ويتسق ذلك أيضا مع التزاماتنا يف إطار مبادرة 
العمل من أجل حفظ السالم. وقد تعهدنا بالفعل بدعم أفرقة 
األمم املتحدة القطرية يف الفرتات االنتقالية لتمكينها من مواصلة 
السالم.  بناء  جهود  يف  املضيفة  البلدان  إىل  املساعدة  تقدمي 
معا  العمل  إىل  القطري  والفريق  املختلطة  العملية  أيضا  وندعو 
املرحلة  لتلك  أفضل  بصورة  االستعداد  هبدف  اإلمكان  قدر 

االنتقالية.

رصد  من  الدويل  اجملتمع  يتمكن  أن  أيضا  املهم  ومن 
املتحدة  التطورات يف دارفور. وسيؤدي مكتب مفوضية األمم 
حلقوق اإلنسان يف البلد دورا هاما يف ذلك. ورمبا تكون جلنة بناء 
السالم منتدى هاما أيضا للحوار البناء مع السلطات السودانية 
تلك  نواصل  أن  علينا  وجيب  دارفور.  يف  السالم  بناء  بشأن 
املناقشات مع السلطات السودانية وبالتشاور الوثيق مع االحتاد 
األفريقي، بوصفه جهة فاعلة رئيسية يف جهود بناء السالم يف 

دارفور.

)تكلم  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  كوهين  الييد 
باإلنكليزية(: أود أن أشكر األمينة العامة املساعدة، كيتا، على 

إحاطتها عن آخر التطورات امليدانية يف دارفور.

ونواصل تقييم األثر املتوقع لإلعالن الذي أصدره الرئيس 
عمر البشري يوم اجلمعة املاضي. ونشعر ببالغ القلق إزاء إعالن 
حالة الطوارئ على الصعيد الوطين، وندعو حكومة السودان إىل 
احرتام حقوق مجيع األفراد يف السودان، والوقف الفوري للقمع 
العنيف لالحتجاجات السلمية والسعي إىل مساءلة املسؤولني 
عن االنتهاكات والتجاوزات. وبدال من اختاذ اخلطوات صوب 
زيادة قدرة األجهزة األمنية على استهداف املعارضة واملتظاهرين 
لتهيئة  الالزمة  اخلطوات  اختاذ  هو  املطلوب  فإن  السلميني، 
بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة حقا ملعاجلة املظامل املشروعة 
للمواطنني، ومن شأهنا أن تؤدي إىل حتقيق السالم والدميقراطية 

يف البلد.
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وقبل أكثر من شهرين، وافق جملس األمن على بيان رئاسي 
)S/PRST/2018/19( الحظ فيه إحراز بعض التقدم يف احلالة 
األمنية يف دارفور وأعرب عن تأييده لالنتقال من حفظ السالم 
اإلعراب  ويتضمن  املطاف.  هناية  يف  والتنمية  السالم  بناء  إىل 
عن ذلك التأييد أيضا دعوة إىل وضع معايري ومؤشرات واضحة 
األمهية  البالغة  اجملاالت  يف  احملرز  التقدم  لتقييم  للتحقق  وقابلة 
قبل انسحاب العملية املختلطة يف هناية املطاف. ونرى ضرورة 
وأولوياهتا  البعثة  والية  مع  مواءمتها  بغية  احلالية  املعايري  تنقيح 
االسرتاتيجية. وينبغي أن يكون من أمهها وقف األعمال العدائية 
ومحاية املدنيني واالتفاق السياسي الشامل الذي حيظى بالقبول 
للمنظمة  االسرتاتيجي  التقييم  انتظار  يف  وحنن  الطرفني.  من 
وتوصياهتا بشأن السعي إىل وضع املعايري واملؤشرات احلامسة قبل 

تلك املرحلة االنتقالية.

عن  تكف  أن  على  أخرى  ومرة  السودان  وحنث حكومة 
االحتجاجات ومساءلة مجيع  ملعاجلة  العنيفة  التدابري  استخدام 
عملية  إىل  وندعو  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  عن  املسؤولني 
انتخابات  إجراء  من  السودانيني  مجيع  متكن  شاملة  سياسية 
تسمح هلم مبمارسة حقهم يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات 
والتجمع السلمي، واإلفراج الفوري عن مجيع الصحفيني وزعماء 
املعارضة السياسية والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان وغريهم 
من املتظاهرين الذين اعتقلوا تعسفا، وأن متكن حكومة السودان 
أولئك الذين يواجهون اهتامات من إمكانية الوصول الكامل إىل 

التمثيل القانوين.

باإلنكليزية(:  )تكلم  أفريقيا(  )جنوب  مااجيال  الييد 
بداية، أود أن أشكركم سيدي الرئيس، على عقد هذه اجللسة 
اليوم. وأود أيضا أن أعرب عن تقديرنا للسيدة بينتو كيتا، األمينة 
الزيارة  بشأن  الشاملة  إحاطتها  على  ألفريقيا،  املساعدة  العامة 
اليت قامت هبا مؤخرا إىل املنطقة والتطورات املتعلقة باحلالة يف 
املختلطة.  العملية  تؤديه  الذي  بالعمل  أيضا  ونشيد  السودان. 

وباإلضافة إىل ذلك، نرحب بالبيان الذي أدىل به املمثل الدائم 
للسودان لدى األمم املتحدة.

على  الضوء  بينتو  السيدة  قدمتها  اليت  اإلحاطة  وتسلط 
فإن  وعليه،  السالم.  بصنع  املتعلقة  والتحديات  التعقيدات 
مسرية السالم يف دارفور مل تكن سهلة كما شهدنا مجيعا خالل 
السنوات الـ 1٤ املاضية. وقد أدت اجلهود الدؤوبة اليت يبذهلا 
السنني إىل حتسن كبري  الثابت على مر  الدويل ودعمه  اجملتمع 
األمنية إىل  احلالة  بل أدى حتسن  دارفور.  األمنية يف  احلالة  يف 
الصدد، ترحب  املختلطة. ويف ذلك  للعملية  التدرجيي  اخلفض 
دارفور خالل  األمنية يف  احلالة  باستمرار حتسن  أفريقيا  جنوب 
القبلي على  العنف  توقف  بالتقرير، فضال عن  املشمولة  الفرتة 
النحو املبلغ عنه. ونالحظ أيضا اخنفاض عدد احلوادث املتصلة 

باجلرمية وانتهاكات حقوق اإلنسان خالل هذه الفرتة.

ومع ذلك، فإن من الواضح أننا مل نبلغ بعد ما ينبغي لنا 
حتقيقه. وال تزال هناك مناطق مثرية للقلق، وال سيما يف منطقة 
جبل مرة. ويؤكد استمرار االشتباكات بني اجلماعات املسلحة 
واحلكومة السودانية أمهية بذل مزيد من اجلهود يف تلك املنطقة. 
ويعوق استمرار انعدام األمن حياة العديد من املدنيني الضعفاء. 
جيش  وخاصة  املسلحة،  اجلماعات  ندعو  الصدد،  ذلك  ويف 
حترير السودان/فصيل عبد الواحد على حل خالفاهتا من خالل 

سبل احلوار السياسي اليت أنشئت بالفعل.

مجيع  تواصل  أن  الضروري  من  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
للسالم يف  الدوحة  وثيقة  من  املتبقية  األحكام  تنفيذ  األطراف 
دارفور. وال يزال ضروريا أن تواصل مجيع األطراف التزامها بعملية 
املستوى  الرفيع  األفريقي  االحتاد  فريق  رعاية  حتت  املفاوضات 
بوصفنا  نواصل  أن  ينبغي  ذلك،  على  عالوة  بالتنفيذ.  املعين 
املكاسب  نكفل عدم ضياع  العملية حىت  الدويل دعم  اجملتمع 

اليت حققناها حىت اآلن.
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وال تزال جنوب أفريقيا تشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق 
فال   )S/2019/44( العام  األمني  تقرير  يف  عنها  املبلغ  اإلنسان 
الذي  العنف اجلنسي  النساء واألطفال األكثر تضررا من  تزال 
أصبح سالحا من أسلحة احلرب النزاع على حنو متزايد ويضر 
بالتوقعات الطويلة األجل لبناء جمتمعات سلمية وتنعم بالرخاء.

العنف  مكافحة  على  السودان  حكومة  حنث  أن  ونوّد 
اجلنسي يف النزاع وتقدمي اجلناة إىل العدالة.

العسكري  القوام  ختفيض  استمرار  أفريقيا  جنوب  تالحظ 
وحدات  إىل  املسؤوليات  تسليم  عن  فضاًل  املختلطة،  للعملية 
الشرطة املشّكلة للعملية املختلطة وإعادة نشر وحدات الشرطة. 
ومن املهم أن توفر العملية املختلطة خدمات كافية على صعيد 
واليتها،  إطار  يف  الرزق  وسبل كسب  القانون  سيادة  ضمان 
وللنازحني  احمللية  للمجتمعات  األمنية  الشواغل  ملعاجلة  وذلك 
أمهية  على  نشّدد  أن  نوّد  ولذلك،  شخص.  مليونا  وعددهم 
إمكانية  وإتاحة  دارفور  يف  املتضررة  للمناطق  اإلنساين  الدعم 
يف  انتقال  هناك  يكون  أن  للغاية  املهم  ومن  إليها.  الوصول 
والتنمية  اإلعمار  إعادة  إىل  اإلنساين  الدعم  من  املطاف  هناية 
يف  السودان  من  املختلطة  العملية  ستخرج  حيث  دارفور،  يف 
هناية املطاف. ومن الضروري أن تواصل العملية املختلطة تقدمي 
املساعدة التقنية واللوجستية إىل مفوضية السودان لنزع السالح 
املقاتلني  سالح  نزع  يف  للمساعدة  اإلدماج  وإعادة  والتسريح 

املسلحني وتسرحيهم.

ذلك  يف  مبا  االنتقالية،  العملية  تنفيذ  تيسري  أجل  ومن 
اخلرطوم،  إىل  املشرتك  اخلاص  املمثل  مكتب  نقل  خالل  من 
فمن األمهية مبكان إشراك السلطات احمللية املختصة واملسؤولني 
احلكوميني يف السودان يف تلك العملية بغية ضمان إجراء حوار 
احلكومة  مشاركة  إىل  تؤدي  اليت  العمليات  وشفافية  مفتوح 
السودانية. ومع خروج العملية املختلطة من دارفور، فإننا نؤيد 
الوثيقة  بالشراكة  توصي  اليت  مالحظته  يف  العام  األمني  بقوة 

واملشاركة املستمرة من جانب حكومة السودان واالحتاد األفريقي 
رئيسيًا يف  الشراكة عنصراً  املتحدة. لقد كانت  ومنظومة األمم 
تلك  وستكون  دارفور.  يف  حتققت  اليت  امللحوظة  اإلجنازات 
الشراكة أيضًا على نفس القدر من األمهية يف احلفاظ مستقبال 
املنوال  املنطقة. وعلى  تلك  التقدم واالستقرار احملرزين يف  على 
نفسه، حنن حباجة إىل تسخري جهودنا ملعاجلة التنمية االجتماعية 
- االقتصادية يف السودان إذا كنا نريد احلفاظ على السالم،. 
فالتنمية االقتصادية ستخفف من األسباب احملتملة املؤدية إىل 

النزاعات يف املستقبل.

للتحديات  املخربني  استغالل  من  حنرتس  أن  ينبغي  كما 
لتعزيز  السودان  يف  القائمة  احلالية  االقتصادية   - االجتماعية 
السالم يف  أظهرت جهودنا يف حتقيق  لقد  الضيقة.  مصاحلهم 
السودان، وال تزال تظهر، دالئل على التقدم احملرز. وينبغي لنا 
أن نظّل ثابتني ودؤوبني يف هذا املسار. وسيستمّر صنع السالم 
يف دارفور يف التأثري تأثرياً إجيابيًا على املنطقة فيما نسهم مجيعًا 
يف تطلعات االحتاد األفريقي إلسكات دوي املدافع حبلول عام 

.2020

أخرياً، نوّد أن نعرب عن تقديرنا للقائمني بالعمل فعليا يف 
دارفور - املمثل اخلاص املشرتك لدارفور جريمييا مامابولو وأعضاء 

فريقه - على استمرار التزامهم ببناء السالم يف املنطقة.

الييدة فات فليربرغ )بلجيكا( )تكلمت بالفرنسية(: يف 
بينتو كيتا على  العامة املساعدة  البداية، أود أن أشكر األمينة 
إحاطتها اإلعالمية الزاخرة باملعلومات. كما رّحبت بلجيكا بالزيارة 
اليت قام هبا األمناء العامون املساعدون كيتا فرنانديث - تارانكو 
ووهبة يف شباط/فرباير. ونعتقد أن الزيارة أفادت يف تأكيد التزامنا 
بتحديد ووضع األساس لدور األمم املتحدة ووجودها على أرض 
الواقع بعد انسحاب العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم 

املتحدة يف دارفور.
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إن العالمات على إحراز تقدم يف دارفور واضحة، وتعيد 
بلجيكا جمدداً التأكيد على دعمها لالنتقال من حفظ السالم 
إىل بناء السالم والتنمية يف دارفور. ولكن التهاون سيكون رداً 
غري مناسب. ويتطّلب األمر هنجًا حذراً لدعم االنسحاب على 
حنو وثيق. وبصفة عامة، فإن إرساء سيادة القانون واحرتام حقوق 
مستقبل  لكفالة  الرئيسية  العناصر  من  مها  األساسية  اإلنسان 
دارفور. وال تزال محاية السكان املدنيني وحتسني احلالة اإلنسانية، 
فضاًل عن نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح قطاع 

األمن، أمورا ضرورية للتوصل إىل حل دائم لألزمة. 

يف  األمنية  احلالة  يف  العام  التحّسن  أن  من  الرغم  وعلى 
دارفور يبعث على التفاؤل، ال تزال بلجيكا يساورها قلق بالغ 
املسلحة  احلوادث  إىل  بالنظر  مرة،  جبل  منطقة  يف  احلالة  إزاء 
بني حكومة السودان وجيش حترير السودان/فصيل عبد الواحد. 
وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان مستمرة، 
وتؤثر على األطفال والنساء بصورة خاصة، مبا يف ذلك العنف 
اجلنسي يف بيئة يسودها اإلفالت من العقاب. وُترّحب بلجيكا 
بالتوقيع يف برلني يف كانون األول/ديسمرب 201٨ على اتفاق 
ما قبل التفاوض بني حكومة السودان ومجاعتني موجودتني يف 
أمر  األطراف  املفاوضات بني  بدء  التأخري يف  أن  دارفور. غري 
مؤسف. ومما يدعو إىل القلق أيضا الطابع غري الشامل للحوار 
وثيقة  تنفيذ  عن  املسؤولة  الكيانات  شىت  فعالية  وعدم  الوطين 

الدوحة للسالم يف دارفور.

ُينظر إىل احلالة يف دارفور يف سياقها السوداين  وجيب أن 
على وجه التحديد وال ميكن فصلها عن ذلك. وُتعرب بلجيكا 
البلد  يشهد  حيث  السودان،  يف  الراهنة  احلالة  إزاء  قلقها  عن 
احتجاجات وردا عنيفا من جانب السلطات عليها. ويف 22 
شباط/فرباير، أعلن رئيس مجهورية السودان، السيد عمر البشري، 
حالة الطوارئ ملدة سنة واحدة يف مجيع أحناء البلد، فضاًل عن 
حل احلكومة على املستوى االحتادي ومستوى الواليات. وفيما 

مير البلد حبالة صعبة، تدعو بلجيكا إىل ضبط النفس يف استخدام 
القوة من جانب األجهزة األمنية وإىل اإلفراج فوراً عن املتظاهرين 
أن  السلطات  على  تعسفي. وجيب  بشكل  اعتقاهلم  مت  الذين 
حترتم بشكل كامل احلق يف التظاهر السلمي وأن حتمي املدنيني 
وتضمن االستخدام املتناسب للقوة. فالبيئة املتوترة الراهنة هتدد 
بأن تؤثر سلبًا على مشاركة أطراف النزاع الدائر يف دارفور يف 

احلوار.

الييد اجاني )إندونيسيا( )تكلم باإلنكليزية(: أواًل وقبل 
كل شيء، أوّد أن أشكر األمينة العامة املساعدة بينتو كيتا على 
أرض  على  األخرية  التطورات  بشأن  اهلامة  اإلعالمية  إحاطتها 
الواقع. وقد الحظنا أنه ما زالت هناك اشتباكات وخسائر يف 
األرواح، ونأسف هلذه احلقيقة. وسريّكز بياين على ثالث مسائل 
رئيسية، وهي: احلالة األمنية والتحديات املستمرة ودعم املرحلة 

االنتقالية يف دارفور.

فيما يتعلق باملسألة األوىل، يسّر إندونيسيا أن احلالة األمنية 
يف أحناء دارفور باتت مستقرة نسبيًا خارج جبل مرة. وقد مّكن 
استمرار التحّسن يف احلالة األمنية من السحب التدرجيي للعملية 
املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ووضع خطة 
القرار  مع  متشيًا   ،2020 عام  يف  املطاف  هناية  يف  خروجها 
األمهية  البالغ  بالعمل  بلدي  وفد  ويشيد   .)201٨(  2٤29
للعملية املختلطة يف دارفور. وتفخر إندونيسيا بكوهنا جزءاً من 
العملية املختلطة، وميّثلها حاليًا ٤77 من حفظة السالم على 
العملية  تشكيل  إعادة  احملرز يف  بالتقدم  ونرّحب  الواقع.  أرض 
املختلطة، مبا يف ذلك افتتاح مقرها اجلديد يف زالنجي يف كانون 
االضطالع  تواصل  أن  املختلطة  للعملية  وينبغي  الثاين/يناير. 
جمال  يف  القدرات  بناء  ودعم  املدنيني  محاية  يف  حاسم  بدور 
السودانية  أيضًا على احلكومة  إندونيسيا  القانون. وُتثين  سيادة 
من  ذلك  مبا يف  دارفور،  يف  األمن  حتقيق  إىل  الرامية  جلهودها 
خالل محلة مجع األسلحة وتشجيع التسوية السلمية للنزاعات 
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القبلية. وينبغي أن تكو احلكومة السودانية قادرة يف هناية املطاف 
على حتمل املسؤولية الرئيسية عن األمن يف دارفور فيما منضي 
قدمًا يف إعادة تشكيل العملية املختلطة. وترى إندونيسيا يف نية 
التدابري  الستعراض  رئيسية  مرجعية  نقاط  اعتماد  األمن  جملس 
املتعلقة بدارفور خطوًة يف االجتاه الصحيح. وأوّد أن أشدد على 
املختلطة يف  العملية  يتسبب خروج  بأال  السماح  أنه ال ينبغي 
فراغ من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من التوتر والنزاع. وينبغي أن 

حتظى احتياجات السكان املدنيني باألولوية.

ثانيًا، ما زالت إندونيسيا ُتدرك وجود العديد من التحديات 
ملعاجلة  اجلهود  من  مزيد  بذل  إىل  حاجة  وهنالك  املستمرة. 
بني  واملنازعات  األرض  ذلك  يف  مبا  للنزاع،  اجلذرية  األسباب 
القبائل. وال تزال االشتباكات املتقطعة يف جبل مرة واألنشطة 
املزعزعة لالستقرار من جانب جيش حترير السودان/فصيل عبد 
الواحد ُتسفر عن وقوع إصابات يف صفوف املدنيني وتؤدي إىل 

نزوحهم.

نناشد مجيع األطراف ممارسة ضبط النفس. وال ميكن أن 
يكون هناك حل عسكري للنزاع يف دارفور. 

وتنضم إندونيسيا إىل اآلخرين يف حث مجيع األطراف غري 
املوقعة على وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور، مبا يف ذلك فصيل 
عبد الواحد النور، على االنضمام إىل عملية السالم. ونأمل يف 
أن نرى متابعة للتوقيع على اتفاق ما قبل التفاوض بني جيش 

حترير السودان - فصيل مين ميناوي وحركة العدل واملساواة.

وجيب أيضا تلبية احتياجات املشردين داخليا. وجيب أن 
تتاح إمكانية الوصول دون عوائق إليصال املساعدات اإلنسانية. 
كما ندعو مجيع األطراف، مبا فيها حكومة السودان، إىل هتيئة 

بيئة مؤاتية لعودة املشردين داخليا. 

هبا  املرتبطة  واملخاطر  الصعبة  االقتصادية  احلالة  تزال  ال 
مدعاة للقلق وتؤكد وجود مربرات لتقدمي املساعدات اإلمنائية. 

تقدمي  يواصل  أن  الدويل  للمجتمع  ينبغي  الصدد،  ذلك  ويف 
السالم  حتقيق  الصعب  من  وسيكون  السودان.  إىل  املساعدة 
ذلك  يف  مبا  وامللموسة،  احلقيقية  االقتصادية  التنمية  دون  من 

التحسينات يف اإلدارة واهلياكل األساسية واملؤسسات.

ثالثا، ترى إندونيسيا أنه من الضروري تعزيز تقدمي الدعم 
املتحدة  األمم  اخنراط  إن  دارفور.  يف  والتنمية  السالم  لبناء 
واجملتمع الدويل املستمر، على أساس االحرتام املتبادل وامللكية 
إىل  أخرى  مرة  االنتكاس  دون  للحيلولة  أساسي  أمر  الوطنية، 
للتنبؤ  والقابل  املستدام  التمويل  أمهية  تدرك  وإندونيسيا  النزاع. 
لبناء السالم يف دارفور، وكذلك دور هيكل األمم املتحدة لبناء 
السالم كعامل متكيين بالغ األمهية لعملية االنتقال. كما نرحب 
أجل  من  التربعات  إلعالن  مؤمتر  عقد  إىل  الداعي  باالقرتاح 
دارفور لضمان توفري متويل كاف لفريق األمم املتحدة القطري. 
بلدان  بني  فيما  التعاون  إمكانات  استكشاف  يف  فرصة  ومثة 

اجلنوب والتعاون الثالثي.

الثابت  دعمنا  على  بالتأكيد جمددا  بياين  أختتم  أن  وأود 
السالم  حتقيق  إىل  سعيهم  يف  السودانيني  وشقيقاتنا  ألشقائنا 
الصدد من  واالستقرار. وقد أسهمنا بشكل ملموس يف ذلك 
خالل حفظة السالم لدينا. ودارفور قد قطعت شوطا طويال. 
وتقع املسؤولية على عاتقنا مجيعا - احلكومة السودانية واجملتمع 
الدويل - لتوطيد اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن ال املخاطرة 

هبا. ويف اخلتام، السكان املدنيون هم اجلانب األكثر أمهية.

)تكلم  الدومينيكية(  )اجلمهورية  ولزلمغر  سيمغر  الييد 
بينتو كيتا على  السيدة  أن أشكر  أود  البداية،  باإلسبانية(: يف 
دارفور.  إىل  األخرية  زيارهتا  بشأن  املفصلة  اإلعالمية  إحاطتها 
ونرحب بالتزامها باملناقشات بشأن االنسحاب النهائي للعملية 

املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة من دارفور.

التقارير  مبا ورد يف  نرحب  النظر،  قيد  باحلالة  يتعلق  فيما 
من أنباء عن اهلدوء واالستقرار النسبيني يف دارفور، باستثناء بؤر 
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التوتر يف منطقة جبل مرة، حيث يستمر الصراع بني احلكومة 
الواحد.  السودان - فصيل عبد  املتمردة جليش حترير  والقوات 
ويسرنا االخنفاض الذي حدث مؤخرا يف حوادث العنف القبلي 
القلق  النامجة عن تدمري احملاصيل. لكن من دواعي  والنزاعات 
وأن  بدون حل  ال تزال  القبلية  للنزاعات  اجلذرية  األسباب  أن 
على  تؤثر  اليت  األراضي  على  املنازعات  عن  النامجة  النزاعات 
األشخاص املشردين داخليا لدى عودهتم إىل أماكنهم األصلية 

ال تزال جارية.

والتهديدات  اهلجمات  أيضا  بوجه خاص  القلق  يثري  ومما 
اإلنسانية  املساعدات  تقدمي  جمال  يف  العاملني  على  املستمرة 
ومنع أفراد يف العملية املختلطة من الوصول إىل بعض املناطق، 
مواصلة  على  السودان  حكومة  ونشجع  مرة.  جبل  وال سيما 
النحو  املدنيني، على  السكان  نزع سالح  مثل  مبادرات  تنفيذ 

املنصوص عليه يف وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور.

ومن ناحية أخرى، نشعر بالتفاؤل حيال التقدم احملرز يف 
ملا  اإلطاري  االتفاق  على  دارفور، كالتوقيع  يف  السالم  عملية 
قبل التفاوض بني احلكومة وجيش حترير السودان - فصيل مين 
ميناوي وحركة العدل واملساواة، والذي عقد اجتماعه يف برلني 

يف ٦ كانون األول/ديسمرب 201٨.

امللحة  احلاجة  على  نشدد  الدوحة،  بوثيقة  يتعلق  وفيما 
إىل تنشيط ذلك التنفيذ، وال سيما فيما يتعلق بعودة املشردين 
بوعود  الوفاء  وكذلك ضرورة  السابقني  املقاتلني  إدماج  وإعادة 
اجملتمع الدويل بتقدمي الدعم املايل، وهو أمر بالغ األمهية لتحقيق 

االستقرار والسالم املستدامني يف البلد. 

لكننا نشعر بالقلق ألنه، يف اآلونة األخرية نتيجة الندالع 
االحتجاجات يف 19 كانون األول/ديسمرب 201٨، تأجلت 
تلك العملية. ويساورنا القلق أيضا إزاء التقارير األخرية مبا اختذته 
احلكومة من إجراءات، مثل إعالن حالة الطوارئ يف مجيع أحناء 
يرتتب  الواليات وما  االحتادية وحكومات  احلكومة  البلد وحل 

املختلطة.  العملية  تشكيل  إعادة  عملية  على  آثار  من  عليها 
لكفالة  السالم  بعملية  االلتزام  إىل  األطراف  مجيع  ندعو  إننا 
وقف كامل وهنائي إلطالق النار ووصول املساعدات اإلنسانية 

بشكل كامل إىل السكان املتضررين من النزاع.

ومن اجلوانب األخرى اليت نوليها أمهية خاصة العنف ضد 
النساء والفتيات. وبالرغم من ما ورد يف التقارير من تراجع يف 
تلك احلوادث، فإن ما يثري القلق هو أن توفري احلماية للفتيات 
والنساء من العنف اجلنسي ال يزال يشكل حتديا لعملية السالم 
يف دارفور. إن ارتفاع مستويات التهديد بالعنف اجلنسي يقيد 
حرية النساء والفتيات يف املناطق القريبة من خميمات الالجئني 
ومناطق عودة األشخاص املشردين، وال سيما يف منطقة جبل 
مرة، يف سياق االشتباكات بني القوات احلكومية وجيش حترير 
السودان فصيل عبد الواحد. ونشجع إجراء املزيد من املناقشات 
بني حكومة السودان واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف 
للوقاية  للتعاون  إطار  وضع  بشأن  النزاع  حاالت  يف  اجلنسي 

واالستجابة يف تلك احلاالت.

نزاع  بأنه أول  النزاع يف دارفور  عالوة على ذلك، وصف 
لوفد  بالنسبة  خاصة  أمهية  ميثل  وذلك  املناخ.  تغري  عن  ناجم 
إن  الدومينيكية.  أولويات اجلمهورية  إذ يشكل إحدى  بلدي، 
منطقة دارفور منطقة بيئية متنوعة تضررت من موجات اجلفاف 
لعملية  التعزيز  ذلك  الصحراء.  زحف  على  مباشرة  وتشهد 
التصحر واجلفاف قد أسفر ببطء عن تراجع توافر املوارد الطبيعية 

اليت ال غىن عنها للبقاء على قيد احلياة والتعايش السلمي.

قال األمني العام السابق بان كي - مون إن النزاع يف دارفور 
بدأ كأزمة بيئية نامجة جزئيا على األقل عن تغري املناخ. ووفقا 
لربنامج األمم املتحدة للبيئة، سيستمر ارتفاع درجات احلرارة يف 
العقود املقبلة يف السودان، األمر الذي قد يؤدي إىل اخنفاض 
بنسبة 70 يف املائة يف زراعة احلبوب مثل الذرة الرفيعة. ويساورنا 
القلق إزاء اآلثار اليت قد ترتتب عن دورة النزاع واجلفاف على 
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ندرة  على  القبلية  النزاعات  والزيادة يف عدد  اجملتمعي  املستوى 
املياه. ولذلك، إضافة إىل القلق الذي أعربنا عنه بالفعل، نعترب 
بتلك  املرتبطة  للمخاطر  للتصدي  للمجلس  فرصة  احلالة  تلك 
الظواهر املناخية بطريقة موحدة ومن خالل هنج عملي ودورها 
لنشوب  للهشاشة والضعف وعوامل  بوصفها عناصر مضاعفة 

النزاعات.

وفيما يتعلق بالعملية احلالية لتقليص قوام العملية املختلطة 
أن  ينبغي  أهنا  نفهم  مرة،  منطقة جبل  على  العمليات  وحصر 
تكون عملية تشغيلية وليس حدا من املسؤلية عن رصد حقوق 
اإلنسان ومحاية املدنيني يف دارفور. ومن الضروري كفالة عملية 
االنتقال السلس واملنظم اليت تشمل السلطات احمللية واإلدارات 
األصلية واملشردين داخليا والشباب والنساء. وجيب أن جيسد 
امليدان  يف  احلالة  يف  احلقيقية  التحسينات  للقوام  خفض  أي 
والتأكيدات بأن فريق األمم املتحدة القطري سيتوفر له ما يلزم 

من املوارد والدعم من أجل سد الثغرات اليت قد تنشأ.

عالوة على ذلك، ينبغي لنا أن نكفل إجراء أي تسليم أو 
الدعم أو مواقع  عمليات نقل يف املستقبل أو إغالق ملكاتب 
مع  الطوائف،  وملصلحة  احمللية  السلطات  مع  بالتشاور  األفرقة 
االهتمام حبقوق اإلنسان لألفراد. وإضافة إىل ذلك، جيب على 
احلكومة السودانية االضطالع بدورها بوصفها الطرف الرئيسي 
املسؤول عن حتقيق السالم واالستقرار والتنمية للشعب السوداين 

بالتعاون مع األمم املتحدة والكيانات األخرى.

العملية  هذه  زمام  تتوىل  أن  السودان  على حكومة  جيب 
على الصعيد الوطين، وأن تلتزم بالعمل بصوره بناءه وفعاله من 
أجل الوفاء باملعايري اليت وضعها األمني العام وضمان جناح عمليه 
االنتقال. وحنن ندعوها إىل النظر يف السماح للبعثة بالعودة إىل 
النزاعات.  املزيد من  اندالع  السابقة يف حالة  مناطق عملياهتا 
ومن الضروري أيضا ضمان شفافية عمليه العدالة بالنسبة للرجال 
والنساء واألطفال الذين وقعوا ضحايا جرائم وانتهاكات حقوق 

اإلنسان اليت يرتكبها كال اجلانبني خالل النزاع. وجيب االستماع 
إىل أصواهتم. وجيب التحقيق يف مجيع االدعاءات بشكل سليم 

وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة.

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  بوليانيكي  الييد 
إحاطتها  على  بينتو كيتا  املساعدة  العامة  لألمينة  ممتنون  حنن 
اإلعالمية املفصلة عن احلالة يف دارفور، وانطباعاهتا اخلاصة عن 

رحلتها األخرية إىل السودان.

دارفور  يف  الراهنة  للحالة  زمالءنا  تقييم  نتشاطر  إننا 
املنطقة. ويسرنا  ونالحظ استمرار استقرار احلالة بوجه عام يف 
أنه مل حتدث أي اشتباكات مسلحة كبرية منذ وقت طويل وأن 
النزاعات القبلية شبه معدومة. ومن املشجع أن حكومة السودان 
تنفذ على العموم وبنجاح حزمة من التدابري جلمع األسلحة من 
السكان، وهي تفعل الكثري من أجل تطبيع احلالة يف دارفور. 
يف  مبا  اإلقليمية،  املسائل  تسوية  البناء يف  اخلرطوم  بدور  وننوه 
ذلك مسامهتها يف النهوض بعملية السالم يف جنوب السودان، 
وينبغي لنا أن خنص بالذكر اجلهود اليت يبذهلا السودان عموما 
للسالم  األفريقية  املبادرة  بشأن  شخصيا  البشري  عمر  والرئيس 
واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، اليت أدت إىل التوقيع على 
االتفاق السياسي للسالم واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

يؤسفين أنين ُمْضَطرٌّ لإلشارة هنا إىل أن عددا من زمالئنا 
الغربيني استخدموا مرة أخرى جلسة اليوم بشأن احلالة السياسية 
يف دارفور النتقاد القيادة السودانية فيما يتعلق بأمور ال عالقة 
هلا باملوضوع، وهو أسلوب غري مقبول البتة. ومن األمهية مبكان 
تقييم آفاق العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف 
دارفور )يوناميد( فقط يف ضوء احلالة يف دارفور نفسها. إننا لن 
نؤيد حماوالت جر أي مسائل أخرى تتعلق باحلالة الداخلية يف 
السودان إىل هذه املناقشة. وفيما يتعلق بدارفور بشكل مباشر، 
ونظرا للزخم اإلجيايب يف املنطقة، فإننا نعتقد أنه من املهم مواصلة 
للقرار  املختلطة وفقا  للعملية  العسكري  العنصر  عملية سحب 
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2٤29 )201٨(. ونتشاطر الرأي القائل بأنه من أجل تفادي 
يف  السلطة  يف  فراغ  حدوث  منع  املهم  من  النزاع،  إىل  العودة 
املنطقة، والرتكيز على بناء قدرات مؤسسات الدولة يف دارفور. 
املختلطة  العملية  ألداء  االنتقايل  املفهوم  من  اهلدف  هو  وهذا 
بدء  السودان يف  لدعم شعب  املصمم  القرار،  عليه يف  املوافق 

مرحلة بناء السالم من التسوية يف دارفور.

وندعو اجلهات املاحنة إىل الوفاء بااللتزامات اليت تعهدت 
هبا يف القاهرة ومؤمتر الدوحة يف آذار/مارس 2010 ونيسان/

أبريل 2013، اليت نعتقد أهنا بال شك ستساعد، إىل جانب 
ختفيف اجلزاءات املفروضة من جانب واحد على السودان، يف 
تطبيع احلالة االجتماعية واالقتصادية يف السودان ككل وكذلك 
يف  األمن  وتوطيد  السالم  لبناء  باجلهود  املرتبطة  املسائل  حل 
دارفور. ونعرب عن ارتياحنا ألن مت الوفاء مبعظم أحكام وثيقة 

الدوحة للسالم يف دارفور لعام 2011.

املسلحة  املعارضة  من  الرغم  على  أنه  حلقيقة  ونأسف 
واصلت  فقد  الواقع،  أرض  على  وجودها  عززت  قد  املتشددة 
اندالع أعمال عنف  لتقويض احلالة والتحريض على  حماوالهتا 
جديدة يف املنطقة. وقد دأبنا على إدراك أن عملية السالم يف 
اليت  املساعد  غري  التفاوضي  املوقف  بفضل  قد مجدت  دارفور 
يتبناه جيش حترير السودان - فصيل عبد الواحد. ومن املؤسف 
برفضها  تلجأ إىل معادالت خاطئة  العامة ما زالت  األمانة  أن 
املتشددة  املعارضة  مغازلة  أن  ونعتقد  أساسا.  بذلك  التسليم 
ال تعمل سوى على اإلضرار بعملية السالم، وأنه ال ينبغي للرعاة 
اخلارجيني للمعارضة السودانية أن تشجع املعارضة املتشددة على 
عقد اجتماعات يف عواصمهم، وإنا يتعني عليهم العمل بنشاط 

على إقناع من حيموهم أن يقدموا طلبات أكثر واقعية.

وقد الحظنا أنه يف ٦ كانون األول/ديسمرب، ومن خالل 
وساطة االحتاد األفريقي، مت إبرام اتفاق مفاوضات ابتدائية مع 
مل يدم  أنه  ويؤسفنا  الدوحة.  وثيقة  على  املوقعة  غري  اجلهات 

للمعارضة  احلكومة  جانب  من  آخر  تنازل  أنه  ونعترب  طويال. 
تقارب جدي من  تثمر عن جهود  نراها  أن  ونأمل  املتشددة، 
جانب األخرية. وإذا مل ينصاع عبد الواحد نور لطلب االحتاد 
األفريقي املشاركة يف عملية التفاوض دون شروط، فنحن على 
استعداد للنظر يف إمكانية فرض جزاءات عليه من خالل جملس 

األمن.

دارفور  يف  الضرورية  املسبقة  الشروط  وضع  أن  ونعتقد 
ستمكننا من التوصل إىل االنسحاب الكامل للبعثة وفقا لإلطار 
الزمين املبني يف القرار 2٤29 )201٨(، وهو هناية عام 2020.

أتقدم  بداية،  الرئيس،  السيد  )الكويت(:  الدتيبي  الييد 
بالشكر لألمينة العامة املساعدة، السيدة بنتو كيتا، على إحاطتها 
دارفور،  املتحدة يف  األفريقي واألمم  االحتاد  بعثة  القيمة بشأن 
وزيارهتا إىل السودان. كما أشكر السيد أوسكار فرنانديث - 
تارانكو والسيد مراد وهبة على تواجدهم معنا. سنحدث اليوم 
عن أربعة أمور متعلقة بدارفور، وهي الوضع األمين يف دارفور، 
والنازحون، واسرتاتيجية خروج العملية املختلطة، وأخريا املرحلة 

االنتقالية وبناء السالم.

بالنسبة للوضع األمين، منذ أعوام، وقبل انضمام الكويت 
جمللس األمن، وإىل يومنا هذا جند الوضع األمين يف دارفور يف 
حتسن مستمر، باستثناء القتال الذي يتسبب فيه فصيل واحد 
رافض للعملية السلمية منذ بدايتها دون رادع. لذلك، نؤكد جمددا 
على ضرورة دعم جهود السودان يف بسط سيادته على أراضيه، 
مبا يف ذلك االضطالع مبسؤوليته األولية يف محاية املدنيني، يف 
ظل ختفيض املكون للعملية املختلطة، تأكيدا لالستقرار املتواصل 
يف دارفور، وعلى تراجع احلاجة للقوات األممية العسكرية هناك.

بالنسبة للنازحني، يظل النازحون، واملدنيون عموما، على 
قمة اهتماماتنا يف اجمللس، ولذلك فإن عودهتم اآلمنة والكرمية 
العودة  تلك  متثله  ملا  املشرتك،  هدفنا  تظل  أن  جيب  والطوعية 
للنزاع،  اجلذرية  األسباب  مع  اجليد  التعامل  على  دليل  من 
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وهنا  جديدة.  ومقاييس  مؤشرات  استحداث  أو  إدخال  دون 
نود الرتحيب بالتعاون املتواصل بني العملية املختلطة واجلهات 
مثلما  بالنازحني،  االجتماع  يف  دارفور  يف  واألهلية  احلكومية 
مع  التواصل  استمرار  إن  حيث  احلايل،  العام  نياال  يف  شهدنا 

النازحني سيقربنا من حتقيق عودهتم املنشودة.

ضرورة  على  ونؤكد  نرحب  اخلروج،  السرتاتيجية  بالنسبة 
استمرار السودان وشركائه يف العمل على إجناز ما تبقى من بنود 
وثيقة الدوحة، متهيدا خلروج العملية املختلطة العام القادم، حيث 
تظل تلك الوثيقة ركيزة احلل يف دارفور، خاصة وأننا ننادي يف 
جملس األمن بأولوية احللول السياسة لتحقيق واليات عمليات 
الثالثية ملساعدي  بالزيارة  السالم. ويطيب يل أن أشيد  حفظ 
األمني العام إىل السودان، اليت استمعنا إلحاطة إعالمية بشأهنا، 
واليت تأيت يف وقت مناسب وتلبية لوالية العملية املختلطة املتغرية 
االنتقالية  للمرحلة  بالنسبة  املطلوبة.  بالسالسة  خلروجها  سعيا 
وبناء السالم، فإن دعم السالم واستدامته يف دارفور، يتطلب 
منا متابعة دقيقة حلاجات حكومة السودان والعملية املختلطة يف 
دارفور، ولذا فإن الزيارة املذكورة تأيت كتطور مطلوب ومرحب 
به بعدما اجتمعنا يف أيلول/سبتمرب املاضي على هامش األسبوع 
دارفور.  السالم يف  بناء  ملناقشة  العامة  للجمعية  املستوى  رفيع 
مساعدة  حنو  مجيعا  جهودنا  من  لنسارع  الوقت  حان  ولقد 
السودان وشعبه وأنفسنا، يف حتقيق مثال حيتذى به لالنتقال من 

حفظ السالم إىل بنائه ما بعد النزاع.

يف  العامة  األمانة  جهود  لدعم  استعدادنا  جندد  وختاما، 
تقييم متطلبات املرحلة القادمة، وجندد دعوتنا لدعم من السودان 
حنو استكمال االستقرار والسالم الشامل يف أراضيه، مثلما يقوم 

بذلك السودان يف دول جواره.

الييد وو هالتاو )الصني( )تكلم بالصينية(: تود الصني 
أن تشكر األمينة العامة املساعدة كيتا على إحاطتها اإلعالمي. 
وبالتعاون مع األمني العام املساعد وهبة، )برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي، واألمني العام املساعد فرنانديز - تارانكو، مكتب دعم 
بزيارة مشرتكة وحسنة  مؤخرا  السيدة كيتا  قامت  السالم،  بناء 
يف  واالستقرار  السالم  إىل  أفضت  السودان  إىل  جدا  التوقيت 
دارفور، وتعزيز التنفيذ السلس للخطة االنتقالية للعملية املختلطة 

لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور )يوناميد(.

لقد ظلت احلالة األمنية مستقرة عموما يف دارفور على مدى 
املاضية،  النصف األخري للسنة  املاضية. ومنذ  القليلة  السنوات 
عن  مسؤوليتها  بنقل  املختلطة  العملية  قامت  أثنائه  يف  والذي 
األمن تدرجييا إىل حكومة السودان، ظلت احلالة مستقرة. وتقدر 
واالستقرار  السالم  صون  يف  املختلطة  العملية  مسامهة  الصني 
يف دارفور، وترحب بتعزيز احلكومة السودانية الطوعي للحوكمة 
جلمع  املتواصلة  وحبملتها  دارفور،  يف  األمنية  القدرات  وبناء 
املوقعة  غري  اجلهات  مع  للتواصل كذلك  وجهودها  األسلحة، 
على وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور، وحنن على ثقة بأن تلك 
التدابري ستفضي إىل حتقيق االستقرار الطويل األجل يف دارفور. 
ويف الوقت نفسه، فإن دارفور بالرغم من ذلك، ما زالت تواجه 
القبلية واملشردين داخليا والتنمية االجتماعية  التوترات  مشاكل 
واالقتصادية احملدودة نسبيا. ولدي ثالث نقاط يف هذا الصدد.

التسوية  بعلمية  النهوض  يستمر  أن  الضروري  من  أوال، 
السياسية لدارفور. وحكومة السودان ملتزمة بالتوصل إىل حل 
واجلماعات  املعارضة  بعض  وهناك  دارفور.  ملسألة  سياسي 
وتشارك  أسلحتها  تلقي  أن  ينبغي  اليت  دارفور،  يف  املسلحة 
بالوسائل  املشاكل  السالم وتعمل على حل  بنشاط يف عملية 
أن  النفوذ  ذات  البلدان  وعلى  والتشاور.  احلوار  مثل  السلمية 

تعمل هبمة للضغط عليها.

ثانيا، ينبغي إيالء األولوية إىل مساعدة احلكومة السودانية 
تتحمل  احلكومة  أن  من  الرغم  وعلى  قدراهتا.  بناء  تعزيز  يف 
املسؤولية الرئيسية عن صون األمن اإلقليمي يف دارفور، ينبغي 
بناء  تعزيز  على  املساعدة  يف  ينشط  أن  الدويل  اجملتمع  على 
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األمنية  واملراقبة  والنظام  القانون  على  احلفاظ  أجل  من  قدراهتا 
عن  الكاملة  مسؤوليتها  تويل  على  األمنية  قواهتا  مساعدة  بغية 
وضمان  ممكن  وقت  أقرب  يف  املختلطة  العملية  من  األمن 
وفقا  عام 2020،  يف  دارفور  من  املختلطة  العملية  انسحاب 
خلارطة الطريق. ويف ضوء التطورات األخرية، ينبغي جمللس األمن 
أن يعمل بسرعة على إجراء استعراض هبدف رفع اجلزاءات عن 

السودان يف هناية املطاف.

ثالثا، ينبغي أن نسرع بعملية إعادة اإلعمار يف دارفور. ويف 
يواصل  أن  الدويل  للمجتمع  ينبغي  السودان،  احتياجات  ضوء 
فعالة.  بصورة  االقتصادي  والدعم  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي 
يف  احلكومة  مساعدة  على  الفوري  الرتكيز  ينصب  أن  وينبغي 
معاجلة عودة وتوطني األشخاص املشردين داخليا، وبناء اهلياكل 
األساسية احمللية، وحتسني اإلنتاج الزراعي، وتعزيز االكتفاء الذايت 
الغذائي. ونرحب بتقدمي الدعم الالزم من برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وجلنة بناء السالم إىل إعادة البناء والتنمية يف السودان.

وقد دعمت الصني باستمرار عملية السالم يف دارفور، وهي 
املختلطة.  العملية  يف  بقوات  املسامهة  الرئيسية  البلدان  إحدى 
يف  واالستقرار  السالم  إجيابية يف صون  مسامهات  قدمنا  ولقد 
متضافرة،  جهود  بذل  مواصلة  ونود  السنني،  مر  على  دارفور 
بالتعاون مع اجملتمع الدويل، من أجل القيام بدور بناء يف حتقيق 

السالم واالستقرار والتنمية يف دارفور.

أود  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )بولندا(  وسونييكا  الييدة 
على  املساعدة كيتا  العامة  األمينة  إىل  الشكر  بتوجيه  أبدأ  أن 
إحاطتها اإلعالمية الشاملة، وال سيما تعليقاهتا على الزيارة اليت 
قامت هبا إىل السودان. ونشكر أيضا األمني العام على تقريره 
األفريقي  لالحتاد  املختلطة  العملية  عن   )S/2019/44( األخري 

واألمم املتحدة يف دارفور.

 وترحب بولندا بتحسن احلالة األمنية يف دارفور. ويف الوقت 
نفسه، ندرك أن التقدم احملرز غري مستقر وقابل لالنتكاس، ألن 

األسباب اجلذرية للنزاع مل تتم معاجلتها بالكامل. وما زلنا نشعر 
بالقلق إزاء التقارير الواردة عن استمرار االشتباكات بني القوات 
املسلحة السودانية وجيش حترير السودان - فصيل عبد الواحد يف 
جبل مرة وما يرتتب عليها من عواقب بالنسبة للسكان املدنيني. 
كما أننا نشعر باألسف ألن نالحظ أن حالة حقوق اإلنسان 
يف دارفور ال تزال حمفوفة باملشاكل. وندين بشدة العنف اجلنسي 
واجلنساين، واستهداف السكان املدنيني، وخاصة أشدهم ضعفا 
- كالنساء واألطفال وذوي اإلعاقة واملشردين داخليا - مبا يف 
ينبغي  أنه  رأينا،  ويف  احلكوميني.  األمن  موظفي  بواسطة  ذلك 
اجلناة،  مساءلة  أجل  من  جهدا  تدخر  أال  السودان  حلكومة 
وينبغي أن تبذل قصارى جهدها ملكافحة اإلفالت من العقاب، 
وتوفري األمن وكفالة سيادة القانون يف دارفور. ويف هذا السياق، 
نرى أيضا ضرورة تعزيز قدرة مؤسسات الدولة ووكاالت إنفاذ 
القانون، وحنث احلكومة على مواصلة التعاون مع املمثلة اخلاصة 

لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النـزاع.

املمكن  الوحيد  احلل  أن  يف  املتمثل  موقفنا  جمددا  ونؤكد 
رحبنا  السياق،  هذا  السياسي. ويف  احلل  هو  دارفور  للنزاع يف 
بالتوقيع يف برلني يف كانون األول/ديسمرب على االتفاق بشأن 
املفاوضات املبدئية، ولو أننا نأسف ألن احلالة الداخلية احلالية 
يف السودان قد أدت إىل فقدان ذلك الزخم األخري يف عملية 

السالم.
فإننا  املختلطة،  للعملية  التدرجيي  باخلفض  يتعلق  وفيما 
البعثة تسري وفقا للخطة. ونعتقد  نرحب بكون إعادة تشكيل 
أنه ينبغي للمجلس أن يرصد عن كثب األثر الناجم على أرض 
الواقع عن تقليص حجم العملية املختلطة، بغية التأكد من أن 
وينبغي  للخطر.  تتعرض  لن  دارفور  يف  حتققت  اليت  املكاسب 
أن ختضع حكومة السودان للمساءلة لضمان إحراز تقدم حنو 
حتقيق النقاط املرجعية واملؤشرات خلروجها. وينبغي التعويض عن 
القطري،  املتحدة  األمم  فريق  وجود  بزيادة  القوة  قوام  ختفيض 
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ومن املهم خاصة، التأكد من حيازة فريق األمم املتحدة القطري 
للموارد الكافية واملالئمة لالضطالع بأعماله يف دارفور.

ونعتقد اعتقادا راسخا أنه أثناء االنتقال من حفظ السالم 
حتسني  على  خاص  بشكل  الرتكيز  ينبغي  السالم  بناء  إىل 
تقدمي  دارفور يف جماالت  واالقتصادية يف  االجتماعية  الظروف 
اخلدمات الصحية والوظائف، والتعليم، والتجارة، والبنية التحتية 
القانون  سيادة  ترسيخ  وعلى  والزراعة،  األساسية،  االقتصادية 
بشكل فعال يف مجيع أحناء دارفور. ويعد التعاون بني حكومة 
السودان والسلطات احمللية يف دارفور، والعملية املختلطة، وفريق 
الصدد. وحنن  بالغ األمهية يف هذا  أمرا  القطري  املتحدة  األمم 
الدويل االنضمام إىل تلك اجلهود،  للمجتمع  ينبغي  أنه  نعتقد 
االنتكاس  جتنب  بغية  دارفور  يف  والتنمية  االنتعاش  يدعم  وأن 
إىل الصراع. ويف هذا السياق، نأمل أن نرى وضع االسرتاتيجية 
وقت  أقرب  يف  النهائية  صيغتها  يف  لدارفور  اجلديدة  اإلمنائية 

ممكن، مما ميكن معه تبسيط املساعدة الدولية.

ويف اخلتام، أود أن أعرب عن امتناننا جلميع أفراد العملية 
تفانيهم  استمرار  على  القطري  املتحدة  األمم  وفريق  املختلطة 
يف  واملصاحلة  واالستقرار  واألمن  السالم  تعزيز  يف  وإسهامهم 

دارفور.

الييد ميثا - كوااسا )بريو( )تكلم باإلسبانية(: نود أن 
نعرب عن تقديرنا لعقد هذه اجللسة، ولألمينة العامة املساعدة 

كيتا على إحاطتها اإلعالمية اهلامة.

يوما   90 يقدم كل  الذي  العام  األمني  تقرير  ويفيدنا 
)S/2019/44( بأن دارفور مل تكن أبدا أكثر استقرارا منذ إنشاء 
العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ألول 
مرة. لقد تراجع العنف القبلي وحتسنت احلالة األمنية على الرغم 
من استمرار االشتباكات بني القوات املسلحة السودانية وجيش 

حترير السودان - فصيل عبد الواحد يف منطقة جبل مرة.

هذا،  املتزايد  االستقرار  سياق  بقلق، يف  نالحظ  أننا  بيد 
للخطر  تعرض  قد  اليت  احلكومة  عن  الصادرة  األخرية  التدابري 
التقدم احملرز يف دارفور. ونشري، على وجه اخلصوص، إىل حالة 
الطوارئ اليت أعلنت يف مجيع أحناء البلد وحل احلكومة االحتادية 
وحكومات الواليات. فذلك أمر يتسم حبساسية خاصة عندما 
نسلم بأنه ما من سبيل عدا االتفاق السياسي ميكن أن حيقق 

السالم املستدام يف دارفور. 

وبعض  احلكومة  بني  املبدئي  التفاوض  اتفاق  وقد كان 
للسالم يف  الدوحة  املوقعة على وثيقة  املسلحة غري  اجلماعات 
انتظار  يف  دارفور،  يف  السالم  حتقيق  حنو  هامة  خطوة  دارفور 
بدء املفاوضات بني مجيع أطراف النزاع. ويبقى علينا اآلن أن 
ننتظر لنرى أثر التدابري املفاجئة على هذه العملية، اليت تدخل 
للبعثة. ونكرر، يف  التدرجيي  االنسحاب  معقدة بسبب  مرحلة 
هذا السياق، دعوة مجيع األطراف إىل وقف األعمال العدائية 
مثل  املعلقة،  املوضوعية  املسائل  حلل  هنائي  بشكل  دارفور  يف 

استخدام األراضي واملوارد الطبيعية، عن طريق احلوار.

ويف جمال حقوق اإلنسان، نشجب استمرار االنتهاكات 
اخلطرية للحقوق األساسية، اليت ينسب العديد منها إىل القوات 
بوجه  للخطر  النساء واألطفال  تعرض  السودانية، مع  املسلحة 
شديدا.  بالنزاعات  املتصل  اجلنسي  العنف  يزال  وال  خاص. 
التعاون بني حكومة السودان واألمم  التنفيذ السريع إلطار  إن 
املتحدة ملنع العنف اجلنسي والتصدي له، يف هذا السياق، أمر 
العملية  تتمكن  أن  الضروري  من  أنه  ونعتقد  األمهية.  غاية  يف 
املختلطة من ممارسة واليتها يف مجيع أحناء دارفور، وال سيما يف 
منطقة جبل مرة، اليت تعاين بوجه خاص من هذه اآلفة. ولذلك، 
فإنين أدعو احلكومة إىل كفالة أن يكون للبعثة والعاملني يف اجملال 

اإلنساين إمكانية وصول من دون قيود إىل تلك املنطقة.

ومن جهة أخرى، يسرنا أن نرى أن تنسيق العملية املختلطة 
قد  احمللية  والسلطات  القطري  املتحدة  األمم  فريق  مع  الوثيق 
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أدى إىل اخنفاض ملحوظ يف حدة العنف بني القبائل. ونرحب 
باجلهود الرامية إىل معاجلة العوامل احملركة للنزاع، مثل الوصول إىل 
موارد املياه وإعادة تأهيل مراكز الشرطة احمللية واحملاكم الريفية. 
ونرحب، يف هذا السياق، بعودة السكان النازحني إىل ديارهم 
يتواصل مع توفري ما يكفي  الذي نأمل يف أن  األصلية، األمر 
من خدمات أساسية. ويسرنا كذلك سري عملية إعادة تشكيل 
اليت  اجلهود  ونقدر  هلا.  املقرر  النحو  على  املختلطة  العملية 
بالعملية  املتحدة لالضطالع  األمم  البعثة وفريق  يبذهلا موظفو 

االنتقالية، مع الرتكيز على األولويات احملددة.

اليت  املشرتكة  بالزيارة  كذلك  نرحب  السبب،  ولذلك 
بينتو كيتا  الثالثة -  املساعدون  العامون  األمناء  قام هبا مؤخرا 
وأوسكار فرنانديث - تارانكو ومراد وهبه - ونشري إىل احلاجة 
املوارد  تعبئة  إن  اجلهود.  تلك  يف  املاحنة  اجلهات  إسهام  إىل 
السالم  بناء  تيسري جناح عملية  أجل  أمرا ضروريا من  ستكون 
إيالء  أمهية  الصدد، على  الطويل. ونشدد، يف هذا  يف األجل 

األولوية لالستثمارات يف التنمية بغية حتقيق السالم املستدام.

وأخريا، نعيد تأكيد دعمنا لالحتاد األفريقي ولفريق األمم 
املتحدة والوكاالت التابعة للمنظومة، وال سيما للعملية املختلطة، 
على اجلهود املضنية اليت تبذهلا من أجل حتقيق االنتقال الناجح 

يف دارفور يف ظل التحديات اهلائلة اليت تواجهها كل يوم. 

الييد إلبو )كوت ديفوار( )تكلم بالفرنسية(: يرحب وفد 
بلدي جبلسة اليوم املكرسة لتناول آخر تطورات احلالة يف دارفور 
العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة  وتنفيذ والية 
املساعدة  العامة  بينتو كيتا، األمينة  السيدة  يف دارفور. وأشكر 
ألفريقيا، بإدارة الشؤون السياسية وبناء السالم وعمليات السالم، 
على إحاطتها اإلعالمية الشاملة يف أعقاب زيارهتا الناجحة إىل 

السودان. 

اندالع  أعقاب  يف  األطراف،  مجيع  ديفوار  تدعو كوت 
االضطرابات االجتماعية - السياسية اليت أدت إىل خسائر يف 

األرواح وأضرار مادية، إىل ممارسة ضبط النفس وتشجع حكومة 
السودان على مواصلة جهودها الرامية إىل إجياد حلول لألسباب 
اجلذرية هلذه األزمة من أجل احلفاظ على املكاسب اليت حتققت 
يف العملية السياسية اجلارية يف دارفور. كما حتث مجيع أصحاب 
لتهيئة ظروف  توافقية  بطريقة  العمل  على  السودانيني  املصلحة 
من الشفافية واملصداقية لالنتخابات املقرر إجراؤها يف 2020.

وفيما يتعلق باحلالة األمنية، فإن بلدي يرحب باالستقرار 
النسيب الذي ظلت تتمتع به دارفور منذ عدة أشهر. بيد أنه يعرب 
احلكومية  القوات  بني  االشتباكات  استئناف  إزاء  استيائه  عن 
وجيش حترير السودان - فصيل عبد الواحد يف جبل مرة. إن 
هذه احلالة هي السبب اجلذري لتشريد السكان، واخلسائر يف 
األرواح البشرية واستمرار العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات. 
األولوية  إعطاء  إىل  املتحاربني  الطرفني  ديفوار  وتدعو كوت 
للحوار كوسيلة حلل اخلالفات بينهما. وتدعم، يف هذا الصدد، 
دعوة األمني العام عبد الواحد إىل االنضمام إىل عملية السالم 

من دون إبطاء من أجل اإلهناء التام لألزمة.

 ٦ يف  التوقيع  السياق،  هذا  يف  بارتياح،  بلدي  ويالحظ 
كانون األول/ديسمرب 201٨، على اتفاق مبدئي بني احلكومة 
دارفور،  يف  للسالم  الدوحة  وثيقة  على  املوقعة  غري  واحلركات 
كمقدمة ملفاوضات السالم املقبلة. وهو يرحب هبذه اإلجنازات 
األفريقي  االحتاد  فريق  رئيس  مبيكي،  تابو  الرئيس  يسرها  اليت 
الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ، ويأمل يف أن تساعد على هتيئة 

الظروف من أجل التوصل إىل تسوية هنائية لألزمة يف دارفور.

كما يرحب وفد بلدي باالخنفاض الكبري يف العنف القبلي 
واحمللية  الوطنية  السلطات  بذلتها  اليت  املتضافرة  اجلهود  بفضل 
على  ويؤكد  القطري.  املتحدة  األمم  وفريق  املختلطة  والعملية 
احلاجة، يف هذا الصدد، إىل البحث عن حلول مناسبة للمسائل 
املتعلقة باألراضي والصعوبات املتصلة باحلصول على اخلدمات 

االجتماعية األساسية.
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وعلى الصعيد اإلنساين، ترحب كوت ديفوار بالتحسن يف 
األمن الغذائي بفضل الظروف املناخية املواتية خالل الفرتة من 

حزيران/يونيه إىل أيلول/سبتمرب 201٨.
وفيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان، فإن بلدي يثين على 
العمل الرائع الذي قامت به قوات الشرطة السودانية، اليت حلت 
خميمات  بعض  تأمني  يف  املختلطة  العملية  شرطة  عناصر  حمل 
النازحني. بيد أنه يشري بقلق إىل مالحظات تقرير األمني العام 
منطقة  يف  سيما  وال  املدنيني،  ضد  العنف  أعمال  تكرار  عن 
 .)S/2019/44( النساء العنف اجلنسي ضد  جبل مرة، وازدياد 
ويف هذا السياق، تعتقد كوت ديفوار أن من املهم كفالة تعزيز 
إرساء  على  املساعدة  أجل  من  القضائية  املؤسسات  قدرات 

سيادة القانون.
بلدي  يدعم  دارفور،  يف  االنتقالية  بالعملية  يتعلق  وفيما 
اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية، 
والعملية املختلطة وفريق األمم املتحدة القطري لضمان االنتقال 
دارفور. كما  يف  السالم  بناء  إىل  السالم  حفظ  من  الناجح 
املختلطة  العملية  وفرته  الذي  اجلوانب  املتعدد  بالدعم  يرحب 
يف  ال سيما  السودان،  وحكومة  القطري  املتحدة  األمم  وفريق 
بلدي  العدالة. ويؤكد  القانون والوصول إىل  تعزيز سيادة  جمايل 
إنشاء  إىل  احلاجة  على  اخلاصة،  جتربته  ضوء  يف  جديد،  من 
الوطنية  امللكية  وتعزيز  القانون  سيادة  لضمان  قوية  مؤسسات 

هلذه املسألة هبدف بناء السالم.
والشركاء  الدويل  اجملتمع  ديفوار  تدعو كوت  اخلتام،  ويف 
وتلبية  االنتقال  لكفالة متويل  الالزم  الدعم  تقدمي  اإلمنائيني إىل 

احتياجات دارفور اإلمنائية.
الرئيس )تكلم باإلسبانية(: سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل 

غينيا االستوائية. 

أوال وقبل كل شيء، أشكر السيدة بينتو كيتا على إحاطتها 
اإلعالمية املمتازة بشأن احلالة يف دارفور وعلى زيارهتا إىل املنطقة. 

كما نرحب حبضور ممثل حكومة السودان يف جلسة اليوم.

جتدر اإلشارة، من اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمتها السيدة 
حلد كبري  استقرت  قد  دارفور  يف  العامة  احلالة  أن  إىل  كيتا، 
عن كثب  نتابع  زلنا  وما  املاضية.  القليلة  األشهر  مدى  على 
تطور احلالة يف امليدان، ويشجعنا أنه مت إحراز تقدم من حيث 
من  املنطقة  خلت  فقد  اجلارية.  اإلجيابية  واخلطوات  االستقرار 
على  آخر  دليل  وهو  أشهر،  عدة  منذ  اخلطرية  العنف  أعمال 

التقدم احملرز فيما يتعلق بدارفور. 

غري أنه، وكما ذكر سابقا، ال يزال يساورنا قلق إزاء أعمال 
جبل  يف  السكان  على  سلبيا  تأثريا  تؤثر  ال تزال  اليت  العنف 
مرة. وبالفعل فإن حكومة مجهورية غينيا االستوائية تشعر بالقلق 
إزاء استمرار هشاشة احلالة اإلنسانية، والصعوبات اليت يواجهها 
األشخاص النازحون العائدون إىل أراضيهم، فضال عن استمرار 
العنف اجلنسي. ويف هذا السياق، يشجع بلدي مجيع أطراف 
النزاع على جتديد التزامها بالعملية السياسية على أساس وثيقة 
الدوحة للسالم يف دارفور، والكف عن الدخول يف اشتباكات 
تشريد  ويف  هلا  ال مربر  وفيات  يف  تتسبب  تظل  إلهنا  مميتة، 

املدنيني. 

وندعو البلدان اليت تستضيف احلركات املسلحة إىل االلتزام 
بالسعي إىل إجياد حل دائم وسلمي يف منطقة دارفور. ويف ذلك 
الصدد، ترى مجهورية غينيا االستوائية أنه من أجل النجاح يف 
معاجلة األسباب اجلذرية لألزمة اليت ما زالت تؤدي إىل أعمال 
العنف املتصلة مبنازعات األراضي، فإن هناك ضرورة لبذل جهود 

الوساطة واملصاحلة بغية إهناء النزاع ومنع عودة نشوبه.

خطوة  سيكون  دارفور  يف  السالم  إحالل  أن  ونالحظ 
دوي  إلسكات  املشرتكة  أفريقيا  تطلعات  حتقيق  حنو  حازمة 
لدعمها  السودان  ونشيد حبكومة  عام 2020.  حبلول  املدافع 
دارفور،  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالحتاد  املختلطة  للعملية 
وللجهود اليت بذلتها يف إطار برنامج مجع األسلحة. ويعدُّ التنفيذ 
الكامل هلذا الربنامج أمرا أساسيا للحفاظ على السالم السائد 
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حاليا يف دارفور واستعادة السالم الدائم يف املنطقة. وجيري تنفيذ 
هذا الربنامج اهلام يف منطقة جبل مرة اآلن.

على  السودان  حكومة  االستوائية  غينيا  مجهورية  وحتث 
حتسني البيئة األمنية يف اإلطار السياسي من خالل تنفيذ وثيقة 
الدوحة للسالم يف دارفور هبدف الوقف النهائي إلطالق النار. 
للعملية  املقدم  الدعم  الغرض، جيب تعزيز  وألجل حتقيق ذلك 
السياسية اليت يقودها فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين 
بالتنفيذ وتوسيع نطاقه. ونرحب يف ذلك الصدد، بالتوقيع على 
اتفاق املفاوضات االبتدائية يف كانون األول/ديسمرب يف أملانيا.

السودانية،  يهنئ احلكومة  أن  بلدي  يود وفد  اخلتام،  ويف 
والسيد مامابولو، املمثل اخلاص املشرتك ورئيس العملية املختلطة، 
ومجيع أفراد العملية املختلطة، ويدعوهم إىل مواصلة العمل على 
يؤدي  أال  وجيب  دارفور.  لسكان  املعيشية  الظروف  حتسني 
من  السلطة  يف  فراغ  إىل  املختلطة  للعملية  احملتمل  االنسحاب 
شأنه أن يساعد على عودة نشوب النزاع. ومن املهم أن تظل 

املنطقة سلمية حىت تكون إعادة البناء بعد انتهاء النزاع فعالة.

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس.

وأعطي الكلمة اآلن ملمثل السودان.

الييد محمد )السودان(: امسحوا يل يف البدء أن أشكركم 
مرة أخرى، سيدي الرئيس، على عقد هذه اجللسة اهلامة للتداول 
حول التقرير الدوري لألمني العام )S/2019/44( عن األوضاع يف 
دارفور وعن عملية االنتقال من حفظ السالم إىل بناء السالم 
والتعايف وإعادة التعمري، واليت ستكون حمور بياين هذا. ونشكر 
األمني العام على تقريره املعروض أمامكم )S/2019/44(. كما 
نشكر السيدة بينتو كيتا، األمينة العامة املساعدة ألفريقيا بإدارة 
الشؤون السياسية وبناء السالم، وفريقها املرافق. ونشكرها على 
إحاطتها القيمة اليوم بعد زيارهتا وفريقها املرافق إىل السودان قبل 
أقل من أسبوعني. وهي زيارة أو هي زيارات نقوم بتسهيلها يف 

كل وقت يطلب منا ترتيبها واملوافقة عليها. بكل سرور تيسري 
الزيارات املقبلة يف أي وقت تقدمي الطلب املناسب.

ينعقد هذا االجتماع ومسرية االستقرار تتعز يف دارفور يوما 
 )2017( األمن 23٦3  قرارا جملس  ما أكده  وهو  يوم،  بعد 
و )201٦( 229٦ وذلك يعكس ما سبق وأن توصلت إليه 
املتحدة يف شباط/ واألمم  األفريقي  واالحتاد  السودان  حكومة 

خروج  ضرورة  حول  املشرتك  العمل  فريق  عرب   2015 فرباير 
تدرجيي وممرحل وسلس للبعثة املختلطة من دارفور. وحنن اآلن 
املوقفني  املوقر ينسجم متاما مع  سعيدون بأن موقف جملسكم 

الوطين واإلقليمي يف هذا الصدد. 

يأمل وفد بالدي أن جتد عملية االنتقال من حفظ السالم 
إىل التعايف واالستقرار وبناء السالم وإعادة اإلعمار ذات الدعم 
الذي وجدته البعثة املختلطة، وذلك حىت ندعم التطور الكبري 
دارفور جبهود موازية  األمنية يف  الذي شهدته األوضاع  واملطرد 
والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  بأبعادها  التنمية  لتحقيق 
وملعاجلة إفرازات النزاع يف دارفور منطلقني من أن ضعف التنمية 
مع  دارفور،  يف  التمرد  اندالع  وراء  الرئيسي  العامل  هو  كان 
أخذنا يف االعتبار الرباط الوثيق والعضوي بني السالم والتنمية، 

واستحالة حتقيق أحدمها دون اآلخر. 

ويف هذا الصدد، يأمل وفد بالدي أن تكرس جهود مجيع 
السودان  حكومة  جهود  لدعم  والدوليني  اإلقليميني  الشركاء 
دارفور،  يف  اإلعمار  وإعادة  السالم  وبناء  االستقرار  لتثبيت 
خاصة يف حماور إعادة توطني النازحني والالجئني، والتسريح ونزع 
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وتعزيز التعايش السلمي بني 
بناء قدرات احلكومة خاصة  املختلفة، واملسامهة يف  اجملتمعات 
على املستوى احمللي، وتوفري فرص العيش الكرمي للشباب الذين 

ميثلون أكثر من ٦5 يف املائة من سكان دارفور. 

ويطيب يل أن أعلن ومفوضية االحتاد األفريقي يف آذار/
مارس املقبل إلجراء استعراض اسرتاتيجي للعملية املختلطة، على 
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هدى القرارىني 23٦3 )2017( و 2٤29 )201٨(املذكورين 
للبعثة يف حزيران/ النهائي  اخلروج  لرتسيم خطى  وإعماال هلما 

يونيه 2020. وكما تعلمون، فإن اخلروج النهائي ال يعين سوى 
النجاح النهائي يف حتقيق اهلدف الذي مت نشر البعثة لبلوغه يف 
ليأخذ  مشرتك  وأممي  وإقليمي  وطين  جناح  وهو   ،2017 عام 
ذلك مكانه الالئق يف إرث وأدبيات التسوية السلمية للنزاعات 

يف العامل. 

حيق لنا مجيعا أن حنتفي مبا مت إجنازه حىت اليوم، وحيق لنا 
اآلن أن نستذكر سويا تفاعل وتنامي اجلهود الوطنية واإلقليمية 
والدولية اليت متثلت يف إبرام االتفاق السياسي لتحقيق السالم 
واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف هذا الشهر، وحتديدا 
يف ٦ شباط/فرباير، وما مت قبل ذلك من إبرام االتفاقية املنشطة 
أيلول/سبتمرب  يف  السودان  جنوب  مجهورية  يف  النزاع  لتسوية 

.201٨

للسودان  املرتاكمة  الثرة  التجربة  فإن  تعلمون مجيعا،  وكما 
وللسودانيني كانت حمور ومركز هذين اإلجنازين الكبريين، ومها 
لالحتاد  املختلطة  للبعثة  الناجحة  التجربة  عن  ال ينفصالن 
البعثة  جتربة  فإن  وهكذا  دارفور.  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي 

وإرثها وكسبها قد انداحت دائرهتا كما قلنا إقليميا ودوليا. 

وأوّد، سيدي الرئيس، أن أشري إىل بعض النقاط اهلامة اليت 
حتّدث عنها السادة أعضاء هذا اجمللس.

وال بّد لنا، أواًل، من أن ندرك أن موضوع هذه اجللسة، 
اخلمس،  بوالياته  دارفور  بإقليم  يتعّلق  مجيعًا،  تعلمون  كما 
وال يتعّداه إقليميًا أو جغرافيًا بأي حال. وإذا أراد اجمللس، وأنتم 
أعضاؤه، ألي مسوّغ أن يتحّدث عن الوضع يف أي مكان آخر 
داخل الدولة السودانية ذات السيادة الكاملة غري املنقوصة على 
النظام  أرضها، فإن عليه أواًل أن يتفق على ذلك على أساس 
الداخلي املؤقت جمللس األمن لعام 19٤7، باألغلبية أو التوافق. 
هذا تعلمونه أكثر مين. وإذا جئنا للمسؤوليات املشرتكة بالنسبة 

للوضع يف السودان عامة، فال بد أن نستذكر أمراً هامًا، وهو 
متصلة  عقود  ثالثة  من  أكثر  منذ  يعاين  ما فتئ  السودان  أن 
جُييزها  الدويل وال  القانون  انفرادية ال سند هلا يف  من جزاءات 

وال يعرتف هبا جملس األمن.

الفئات الضعيفة وسط  هذه اجلزاءات طالت املاليني من 
املدنيني من النساء واألطفال وكبار السن، وحرمت السودان من 
للطائرات،  الغيار  قطع  عنها  مثاًل  نسوق  أساسية،  احتياجات 
مما أّدى لألسف الشديد إىل سقوط الطائرات املدنية من اجلو 
وعجز اخلطوط اجلوية السودانية، أشهر اخلطوط األفريقية منذ 
بلداً  بوصفه  حقوقه  من  السودان  ُحرم  19٤7. كذلك،  عام 
وكذلك كدولة  بالديون  مثقلة  وكدولة  النزاع  ما بعد  مرحلة  يف 
تنتمي جملموعة أقل البلدان منواً، وكذلك كدولة تستضيف أكثر 
على  ذكرهتا  اليت  املعايري  هذه  من  وواحد  الجئ.  مليوين  من 
سبيل املثال كفيٌل جبعل السودان دولة مستحقة لإلعفاء الكامل 
املؤسسات  اخلاصة يف  واملعاملة  ُتثقل كاهلها،  اليت  الديون  من 
حتقيقه.  أمام  وعقبات  عقابيل  ما جند  وهو  والدولية،  املالية 
كذلك، مل يِف شركاء السالم بوعودهم اليت قطعوها يف اجلانب 
الشامل يف عام 2005،  السالم  اتفاق  إبرام  االقتصادي عند 
مث تقرير مصري مجهورية جنوب السودان سلميًا يف عام 2011 
بناء على اتفاق السالم الشامل. وأدار شركاء السالم، لألسف، 
الذين جند بعضهم أعضاء هنا دائمني يف جملس األمن، ظهرهم 

هلذه الوعود وأداروا ظهرهم ملا التزموا به.

أن  الدويل،  اجملتمع  يدرك  اجمللس، كما  أعضاء  يدرك كل 
السيد  تفّضل  يتعلق، كما  وأنه  تنموي  دارفور  النزاع يف  جوهر 
املندوب الدائم جلمهورية الدومينيكان، بطريقة ال جدال حوهلا 
بالتدهور البيئي والتصّحر الذي ضرب ويضرب منطقة الساحل 
الغريب يف أفريقيا حىت هذا اليوم. وأستذكر معكم ما قاله األمني 
العام السابق لألمم املتحدة يف عام 2007، عند توليه منصبه 
أمينًا عامًا لألمم املتحدة، بأن ذكر أن السبب اجلوهري للنزاع 
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هو التدهور البيئي. وأذكر يف ذلك احلني أنه قد تعّرض هلجوم 
إعالمي شرس، وأذكر ما كتبته صحيفتا نيويورك تاميز وواشنطن 
بوست يف هذا الصدد. ومع ذلك، خيتار البعض أن ُيثقل هذا 
النزاع بأسباب سياسية بعيدة، وحياول، مثاًل، جتربة نظام احملكمة 
اجلنائية الدولية اجلديد فيه بكثري من االقتصار والتعسف وتشويه 

احلقائق.

 23٦3 جملسكم  قرار  حسب  مرة،  جبل  أن  تعلمون 
هذا  حسب  اخلاص  وترتيبها  وضعها  هلا  منطقة   ،)2017(
أهنا  علمنا  إذا  البشر  من  مليونان  فيها  بأن  نّتفق  وال  القرار. 
جزء صغري من والية واحدة ضمن مخس واليات تشكل منطقة 
الرتتيب الذي وضعه اجمللس  دارفور الكربى. إذاً، يف ظّل هذا 
نفسه، ال ينبغي إسقاط الوضع يف جبل مرّة على جممل الوضع 
يف دارفور، وحماولة تصوير الوضع هناك على غري ما هو عليه، 
وذلك لسبب بسيط كما قلت وهو أن هذا اجمللس وضع ترتيبًا 
واملناسب جمللسكم،  املتاح  والسبيل  مرّة.  ومستقاًل جلبل  حمدداً 
كما نراه حنن وكما يراه غالب أعضاء هذا اجمللس، هو أن يرتجم 
قرار  من  أكثر  عليه يف  أكد  الذي  السابق  عزمه  األمن  جملس 
بتوقيع اجلزاءات املفروضة عماًل بالقرار 1591 )2005( وفقًا 
للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، بأن يفعل ذلك فعاًل 

ويقوم بذلك متامًا.

ويف لقائي بالسيد األمني العام يف الشهر املنصرم، قّدمُت 
له املعلومات اليت تؤكد قيام منسويب جيش حترير السودان/فصيل 
باستغالل  ووعورته،  باجلبل  قواته  حتتمي  الذي  الواحد،  عبد 
مشروعة، كما  مطالب  عن  للتعبري  خرجت  اليت  التظاهرات 
السالح  باستعمال  وذلك  اجلمهورية،  رئيس  السيد  وصفها 
ما يتعلق  التظاهرات. ويف  أثناء هذه  النارية  األبيض واألسلحة 

بإعالن حالة الطوارئ، فإن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية، والسودان طرٌف يف هذا العهد الدويل، ينّظم إعالن 
األمني  السيد  املاضي  الشهر  يف  أخطرنا  وقد  الطوارئ.  حالة 
العام بإعالن حالة الطوارئ يف والييت كسال ومشال كردفان وفق 
والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  مقتضيات 
لعام  السودان  جلمهورية  املؤقت  الدستور  به  ما يقضي  ووفق 
العام بإعالن حالة الطوارئ يف  2005. وسوف خُنطر األمني 
أرجاء السودان املختلفة فوراً عماًل مبا يقضي به العهد الدويل. 
القابلة  غري  باحلقوق  التزامًا كاماًل  تلتزم  السودان  حكومة  إن 
ذات  وهي  السوداين،  الدستور  يف  ما ترد  حنو  على  للتصرف، 
احلقوق غري القابلة للتصّرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية.

املختلطة  للعملية  بلدي شكره وتقديره  ختامًا، جيدد وفد 
على اجلهود اليت بذلتها منذ نشرها بدارفور عام 200٨، وميتّد 
املختلطة  بالعملية  الذين عملوا  السالم  إىل كل حفظة  تقديرنا 
ولألمانة  األفريقي  االحتاد  وملفوضية  بقوات  املسامهة  والبلدان 
وإدارة  لسالم،  عمليات  إدارة  وخباصة  املتحدة،  لألمم  العامة 
وجندد  السالم.  وبناء  السياسية  الشؤون  وإدارة  امليداين  الدعم 
تغادر كل  حىت  البعثة  مع  بالتعاون  السودان  حكومة  التزام 
مكوناهتا أراضي بالدي بعد حتقيق النجاح وبعد حتقيق السالم 

يف بقعة هامة من بقاع األرض.

آخرون  متكلمون  ال يوجد  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إىل  اجمللس  أعضاء  اآلن  أدعو  املتكلمني.  قائمة  يف  مدرجون 

مشاورات غري رمسية ملواصلة مناقشتنا بشأن املوضوع.
رفعت اجللسة الساعة 12/00.


