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 الناسحه بوالية مشال دارفور لوفد جملس االمن الدوىل ةأمذكزة املز

 موفد  مجمس اآلمن الدولي ووفدو الميمون / السيد 

اٌٌب ٌذيً ٌّلدر هنى ّهويسخيؾ اهدّهٓ اُخيبينى اهخبط تيب ٖسرْ فٓ دارفّر ّاهسِّد اهخٓ تذهخيُّب يً 
 .اسل ّغؾ ضد هيـبٌبث اُل دارفّر 

رفّر ّاٌخى خلفًّ تأٌفشنى ؿوٓ يـبٌبث اهٌبزضًٖ خبظج ّاُل دارفّر ّاهشّداً تظّرث ٌضً ٌرضة تنى فٓ دا
 .اً خلّيّا تيخبػتج أزيخٌب تضنل سذرٔ ّاً خرشّا هٌب شتل اهشالى ّااليً اهدائى  راسٖبؿبيج ، 

يضنوج دارفّر اهّفد اهنرٖى ، يً اهيِى ٌُب ادرام ضشبشٖج ّضسى اهيشئّهٖج اهخبرٖخٖج اهخٕ خلؾ ؿوٓ ؿبخلنى الً 
اهغيٖر اهـبهيٕ ُّٓ تبهػتؾ خضخبر إهٓ ضوّل  ّاكـٖج ؿبسوج ّهٖس هلراراح خؼل  حُٕ أزيج نترْ أٖلؼ

ضتٖشج األّراق ، ّأٌٌب ٌفشر ؿيوٖج إظدار اهلراراح ّإُيبل خٌفٖذُب تأٌِب خٌظل يً كتل يسوس األيً اهدّهٕ 
خبيب ؿً يّاسِج اهضلبئق ؿوٓ األرع ّاهخٕ خخيذل  ؿً خضيل ّاستبخَ ّيشئّهٖبخَ اهدّهٖج نيب اٌِب خيذل ؿسزًا

فٓ ذيبٌٖج شٌّاح يً اهيـبٌبث اهلبشٖج ّاهخٕ ظبضتِب كخل ّخضرٖد ّسرائى اغخظبة ّاخخػبف ّاغخٖبالح 
ٖضدد نل ذهم فٓ ّسّد انذر يً شتـج ؿضر . ّاؿخلبالح إغبفج إهٓ نل أضنبل اهيـبيوج اهلبشٖج اهغٖر إٌشبٌٖج 

اهدّهٕ تضبً دارفّر ؼوح دًّ خٌفٖذ ّهى ٖـتب تِب أضد ، ُّّ تبهػتؾ اٗير اهذٔ ٖضسؾ  كرار يً يسوس اٗيً
 .  راهضنّيج اهشّداٌٖج ّضوفبءُب ؿوٓ االشخيرار فٕ ارخنبة سرائى غد اإلٌشبٌٖج فٕ دار فّ

س األيً أً اهٌخٖسج اهػتٖـٖج هِذا اهخسبُل ُٕ اإلتبدث اهسيبؿٖج اهخٕ ؼوح خخّاظل فٕ دارفّر أيبى أؿًٖ يسو
اهدّهٕ ّاهيسخيؾ اهدّهٕ ّٖخيذل ذهم فٕ األضداد اهخٕ خـرع هِب اهيدًٌٖٖ فٕ شّق  يٌػلج خترٍ ضٖد خى يلخل 
انذر يً يبئج يدٌٕ فٕ شبضج اهشّق تٌِٖى خيشج ّؿضرًّ ػفال دًّ اهذبهذج ؿضر كخوّا داخل فٌبء اهيدرشج 

تـد األضداد . انذر يً يبئج ّذيبٌٖج يّاػٌب  أٖغب سرش.إغبفج إهٓ خشؾ ٌشبء تشبضج اهشّق فٕ ٌِبر ريغبً 
خى دفً اهسذبيًٖ تيلبتر سيبؿٖج فٕ يٌػلج ػّٖوج ٌّخز ؿً ُذٍ األضداد خضرٖد انذر يً أهف آشرث تـد أً خى 

 .ٌِة ييخونبخِى 
ّهوّكّف ؿوٓ ضلٖلج خوم األضداد ٖينً زٖبرث خوم اهيٌبػق ّيـرفج يب سرْ تبهخفظٖل ّاهؼرّف اهخٓ خـٖص 

ُذا إغبفج إهٓ يب خـرع هَ اهٌبزضًّ تيـشنر نويب ضٖد هلٓ انذر يً خشـَ . اٗشر اهخٕ خى خضرٖدُب فِٖب 
 .ؿضر ٌبزش يظرؿِى ّخـرغح ؿدد يً اهٌشبء هسرائى االغخظبة 
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ايب فٖيب ٖخخط تبهتـذج اهيضخرنج تدارفّر فٌضً ٌرْ اٌِب هـتح دّرا نتٖرا فٕ إضـبل ٌٖراً اهفخً داخل 
تبهدّضج دًّ اْ  تيفبّغبح اهشالى ً ، ضٖد كبيح تبخخٖبر افراد هٖلّيّا تخيذٖل اهٌبزضًٖيـشنراح اهٌبزضٖ

 .اء غبهتٖج اهٌبزضًٖ اهذًٖ ٖرفغًّ يب ٖسرْ فٓ اهدّضج ّٖرفغًّ تضنل خبط االخفبكبح اهسزئٖج راؿختبر ال
خٓ ّسبٍّ ّنل يٌبػق ّيً األضداد اهخٕ خـرع هِب اهيدًٌٖٖ أٖغب خوم األضداد اهخٓ ّكـح تيٌبػق درتبح شّ

ضرق ستل يرٍ ٌّخز ؿٌِب يظرؽ انذر يً ذالذيبئج يدٌٕ غبهتٖخِى يً اهٌشبء ّاألػفبل ّنتبر اهشً ، نيب خى 
ضرق انذر يً شتـَ ّخيشًٖ كرٖج ؿً ػرٖق اهلظف اهسّْ ،ُذا اغبفج اهٓ ٌزّش ضّاهٓ ارتـَ االف اشرٍ 

تـد ذهم خى اغالق اهيٌػلج . ى اغخظبة سيبؿٓ ّخـرع ؿدد يً اهٌشبء هسرائى اغخظبة نبٌح غيٌِب سرائ
ّيٌـح اهيٌؼيبح اإلٌشبٌٖج يً اهّظّل اهٓ اهيخغررًٖ ّاهغضبٖب ، ّؿسزح اهتـذج اهيضخرنج ؿً خّفٖر اْ 

ُّنذا ؼوح االّغبؽ ؿوٓ ارع اهّاكؾ خذتح اً اهتـذَ اهيضخرنج ؿبسزٍ .ضيبٖج اّ يشبؿداح نيب ُّ يـخبد 
ضيبٖج اهيدًٌٖٖ ، ّهى ٖلف االير ؿٌد ذهم تل اظتضح نل خضرنبخِب خضح خضنى خيبيب ؿً اهلٖبى تدّرُب فٓ 

ّانتر دهٖل ؿوٓ ذهم اضداد يٌػلج خترٍ ّضرق ستل يرٍ ، ٌّضً ٌرْ اً االير اٌضدر . اهضنّيج اهشّداٌٖج 
ح ذرٖـَ ٖضدد نل ذهم خض. اهٓ اتـد يً ذهم ضٖد ظبرح اهتـذج اهيضخرنج اداث خٌفٖذ اسٌدث اهضنّيج اهشّداٌٖج 

 .اضخراى اهشٖبدث اهشّداٌٖج دًّ ادٌٓ اضخراى الرّاضٌب ّنرايخٌب 
اً ُذٍ اهيّاكف اهخٓ خضدذٌب ؿٌِب ُٓ اهخٓ خضسؾ اهضنّيج اهشّداٌٖج ؿوٓ يػبردث ّيغبٖلج كٖبداح اهٌبزضًٖ تـد 

ضٖد خى اؿخلبل تـع كٖبداح اهٌبزضًٖ تـد اسخيبؿِى . زٖبرث اْ يشؤّل اّ ّفد دّهٓ هيـشنراح اهٌبزضًٖ 
ً ضٖد تلّا تشسًّ اهٌؼبى النذر يً خيشج تبهّفد االيرٖنٓ تلٖبدث سًّ نٖرْ ّيب زال تـغِى تبهشسً ضخٓ اال

 .ؿضر ضِرا ، تٌٖيب ؼوح اهتـذج اهيضخرنج تـٖدٍ ؿً ذهم ّهى خضبّل هـة اْ دّر الػالق شراش اهيـخلوًٖٖ 
ايب فٖيب ٖخـوق تبهّغؾ االٌشبٌٓ فبٌَ ٖزداد شًّء خبظج تـد ػرد اهيٌؼيبح االٌشبٌٖج ّدخّل يٌؼيبح يضوٖج 

اٌخِح فخرث ظالضٖخِب ؿويًب تبً غبهتٖخِب ٖخخط تبالػفبل ، اغبفج هذهم خلّى ُذٍ  خلّى تخّزٖؾ ادّٖج ّاغذٖج
. اهيٌؼيبح اهيضوَٖ تسيؾ يـوّيبح ذاح ػبتؾ ايٌٓ ؿً اهيّاػًٌٖ ّاتالف اهضنّيج تيب ٖسرْ داخل اهيـشنراح 

ّٖند ختٌٓ اهضنّيج  كبد نل ذهم اهٓ خدُّر االّغبؽ اهظضٖج ّاهغذائٖج ّاهخـوٖيٖج داخل اهيـشنراح اٗير اهذٔ
هشٖبشبح اهخسّٖؾ ّاهلخل اهتػئ غد اهٌبزضًٖ ، ّغيً ُذٍ اهشٖبشبح غرة ضظبر اكخظبدٔ ؿوٓ يـشنراح 

إغبفج هذهم ييبرشج اهغغػ ؿوٓ .  اهٌبزضًٖ ّخوق يٌبفشج غٖر يخنبفئج إلفضبل خشّٖق اهٌبزضًٖ هيٌخسبخِى 
ٌخز ؿً ذهم اٌخضبر ايراع شّء . ْ خلديَ هوٌبزضًٖ اهيٌؼيبح اإلٌشبٌٖج هوخلوٖل يً ضسى اهـًّ اهغذائٕ اهذ

اهخغذٖج خبظج ّشػ اهٌشبء اهضيل ّاألػفبل ّنتبر اهشً ّضدذح ّفٖبح ؿدٖدث ّشػ ُذٍ اهضرائص ، ّّٖسد االً 
اٖغًب خدُّرح ظضج اهتٖئج . انذر يً اهف ػفل خـرغّا هإلظبتج تشّء اهخغذٖج داخل يـشنر اتّ ضّم فلػ 
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اهذتبة ّاٗفبح اهغبرث ّاٌخضرح اإلظبتج تأيراع اهيالرٖب ّاالشِبالح ّاهـيٓ اهوٖوٕ  ّأدْ ذهم إهٓ اٌخضبر
 .خبظج ّشػ اهٌشبء ّاألػفبل 

ايب تبهٌشتج هوٌبضٖج اهخـوٖيٖج فخـبٌٓ اهتٖئج اهيدرشٖج داخل يـشنراح اهٌبزضًٖ يً خدُّر يرٖؾ ، ضٖد ّٖسد 
ح خـوٖيٖج نيب ّٖسد ٌلط ضبد فٓ اهيـويًٖ ، اٖغب ٌلط نتٖر فٓ اهّشبئػ اهخـوٖيٖج يً نخة يدرشٖج ّأدّا

خـختر أؿداد اهخاليٖذ تبهفظّل اهدراشٖج غٖر كبٌٌّٖج ضٖد ّٖسد تبهفظل اهّاضد يبتًٖ يبئج اهٓ يبئج ّؿضرًٖ 
خويٖذ تٌٖيب ٖـختر اهـدد اهلبٌٌّٕ تبهفظل ارتـًّ خويٖذ ، أدْ ذهم اهٓ خظبؿد ٌشتج اهفبكد اهخرتّٔ ُّٓ تبهخأنٖد 

 .يً ٌّؽ سدٖد ضرة 
- :ةهاًء عمى ما سةق ذكرو هطالب ةما يمى لوضع حد لمعاهاتها وتسويث أوضاعها ةصورت مرضيث 

 .خّفٖر اٗيً تضنل ؿبسل ؿتر دخّل اهلّاح األييٖج هضيبٖج اهيدًٌٖٖ  .1
 .شضة كّاح اهتـذج اهيضخرنج يً دارفّر تـد اً ذتح ؿسزُب ّؿدى سدّاُب  .2

 .اّ اهخدخل خضح اهتٌد اهشبتؾ  1776بً دارفّر ّتضنل خبط اهلرار خٌفٖذ نل اهلراراح اهظبدرٍ تض .3

 .ّغؾ دارفّر خضح اهضيبٖج اهدّهٖج  .4

 .خلدٖى نل اهذًٖ ارخنتّا سرائى غد اإلٌشبٌٖج فٕ دارفّر هويضبنيج  .5

 .اٖسبد ضوّل سذرٖج هيضنوج دارفّر  .6

 .يدًٌٖٖ ييبرشج اهغغػ ؿوٓ اهضنّيج اهشّداٌٖج هّكف اهلظف اهسّْ اهذْ ٖشخِدف اه .7

 .ٌزؽ شالش ؿظبتبح اهسٌسّٖد ؿً ػرٖق االهٖبح دّهٖج  .8

 .ػرد اهيشخّػًٌٖ اهسدد يً اراغٓ اهٌبزضًٖ  .9

 .اؿبدث اهيٌؼيبح االٌشبٌٖج اهيػرّدٍ  .17

 .ث اهػّؿَٖ اهضلٖلٖج اؿيبر يب ديرخَ اهضرة ّتدء اهـّد .11

 .يٌؾ اهتـذج اهيضخرنج ؿً خشوٖى كٖبداح اهٌبزضًٖ تيـشنر نويب  .12

 .االشخراخٖسٖج اهسدٖدث ّشٖبشج  اهشالى يً اهداخل الٌِب خخـبرع يؾ يظبهضٌب ؿدى خٌفٖذ  .13

كٖبى يسوس االيً اهدّهٓ تزٖبرث يٌبػق ضرق ستل يرٍ هيـرفج االّغبؽ ؿوٓ ارع اهّاكؾ ّاهّكّف  .14
 .ؿوٓ اهيلبتر اهسيبؿٖج 

 .ارشبل اهـًّ اهغذائٓ تضنل ؿبسل هيـشنر نويب ّاهٌبزضًٖ تيٌبػق ضرق ستل يرٍ  .15

 .الق شراش سيٖؾ اهيـخلوًٖٖ فٓ كغٖج دارفّر  ّخبظج كٖبداح اهٌبزضًٖٖ اػ .16

كٖبى يسوس االيً اهدّهٓ تبهغغػ ؿوٓ اهضنّيج اهشّداٌٖج  هّكف االؿخلبالح اهخـشفٖج ّؿيوٖبح اهخـذٖة  .17
 .ّاهيـبيوج اهلبشٖج ّاهغٖر اٌشبٌٖج اهخٓ ٖخـرع هِب اتٌبء دارفّر داخل شسًّ اهٌؼبى 


