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امممثلين امدائمين مبيرو موجهؤ إمى األمين امع م من  ٢٠١٨أي ر/م يو  ١٧رسااا مؤ مةر ؤ   
 وامسويد واممملكؤ اممتحدة مبريط ني  امعظمى وأيرمندا امشم ميؤ مدى األمم اممتحدة

 
تود الســــوبد ، ب،ف  مــــرتيسني الشارســــر املاــــنيغرير لرشب  اعيناب ملب الشال امل    نيملش ة ،الســــ    

عملم عاى موجز لوقــنيام اتجتســنيذ الــ   ،األمنف ،يف إطــنيغ من الت ــني،و الومر  مم املساملــد املتحــدةف إط 
  اأو املش ة ،الس   ،األمن يف ال شاق. ٢٠١٨آذاغ/منيغس  ٢٩ قد يفع  

 ،نشجو ممتنر ت سرم ه ه الشسنيلد ،مشفقيني  نيعتبنيغمهني ،مرقد من ،منيا  جماس األمن. 
 

 كوادرا  -ميس  ملوستنيفو  )توقرم(
لبب، لدى األمم  املسثل الداام

 املتحدة

 سكوغ ،لوف  )توقرم(
لدى  داملسثل الداام لاسوب

 األمم املتحدة

 بيرسرينيغبن   ()توقرم
املسثاد الدااسد لاسساملد املتحدة 

 لدى األمم املتحدة
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امموجهؤ إمى األمين امع م من امممثلين  ٢٠١٨أي ر/م يو  ١٧مرفق امرسااااااااااا مؤ اممةر ؤ   
امدائمين مبيرو وامسااااااااويد واممملكؤ اممتحدة مبريط ني  امعظمى وأيرمندا امشاااااااام ميؤ مدى 

 األمم اممتحدة 
 

 فريق امخبراء غير امرسمي اممعني ب ممرأة وامسالم واألمن  
 

 بشأن امعراق ٢٠١٨آذار/م رس  ٢٩ود في موجز موق ئع االجتم ع اممعق  
 

عقد فشب  اعيناب ملب الشال امل    نيملش ة ،الس   ،األمن اجتسنيعني  اأو املش ة ،الس   ،األمن يف  
(. ،اســـــــــــــــتسم S/2017/624)انظش  ٢٠١7ال شاقف يف إطنيغ متني  ته ل جتسنيذ ال   عقد يف حزبشاو/بونره 

األعضــــــــــــــنيب إ  إحنيطد قدمتيني ننيابد املسثل اعنيب لةمر ال ني  لب ثد األمم املتحدة لتقد  املســــــــــــــنيعدة إ  
ال شاق )الب ثــد(ف ، شفقتيــني ممثاوو لاب ثــد ،فشب  األمم املتحــدة القمش . ،قــدمــل نــنيابــد املسثــل اعــنيب  ــد 

تسنيذ ال ني  املنيضـــل ،التقد  ا ش  يف تنرر  اتلتزامنيل شـــنيماد عن التموغال الشارســـرد الد اســـتجدل من  اج
املت اقد  نيملش ة ،الســـــــــــــــ   ،األمن ،التحدبنيل الد تملتنض ذلأ. ، ريدل  بضـــــــــــــــني   و  نيبد املش ة ، ملرنيني 

 سرظ و من األ،لوبنيل الشارسرد لاب ثد. 
ملش ة يف الســـرنيســـد ،طشحل الد،ل األعضـــنيب  ســـ اد عن اتســـااترجرنيل الشامرد إ   بنيدة ماـــنيغريد ا 

،صـــــــــــــــنم القشاغف ،موقض ائملومـــد  اـــــــــــــــــأو امل ج ف ،الت ـــدب ل املقا  إد ـــني ـــني عاى قـــنينوو األحوال 
اى من قنينوو ال قو نيل ال شاقل الد خترض ال قو د ع ٤٠٩الاـــــــــــــــبمـــــــــــــــردف ،ا يود املب ،لد  ل نيب املنيدة 

ن يف قبضــد تنظرم الد،لد ا ســ مرد ف ،عن النســنيب ،الرترنيل ال م مني  ل“الاــشف”بســسى القتل  دافم  مني
يف ال شاق ،الاــــــني  )امل ش،ف  بضــــــني   نيســــــم داعل(ف ،نقة التسوبل ال    عمد ال سل الوطنرد  اــــــأو قشاغ 

 اــــــــأو ت سرم عن املش ة ،الســــــــ   ،األمن. ،التسســــــــل الوفود إبضــــــــنيحنيل  (٢٠٠٠) ١3٢5 جماس األمن
مشاعنية املنظوغ ا نســـني  يف الب ثد ،التوصـــرد المـــنيدغة عن فشب  اتســـت شاا اعنيغجلف متني  د  لتقررسه األ ب 
لاب ثدف الد بدعو فريني إ  إدمنيج ،حدة  نيبد املش ة يف مملتب حقوق ا نســــنيو. ،غريزل  ســــ اد   شى عاى 

لتحقر  ال   ســرجش  إناــنيره قشببني  لدعم ا يود الشامرد إشــشاا امتسم املد  يف  م األدلد ال  مد لرشب  ا
إ  حمنيســـبد تنظرم الد،لد ا ســـ مرد )داعل( عاى ا شاام املشتملبد يف ال شاقف ،األعسنيل التحضـــببد لوضـــم 
 مد عسل ،طنرد منينردف ،إدمنيج القضنيبني ا نسنينرد يف  شننيمج الت نييف ،المسود ال    طاقه األمر ال ني  يف 

يف مؤ ش الملوبل الد،يل  عنيدة إعسنيغ ال شاق. ،دعل عدة د،ل  عضـــــــــنيب إ   ٢٠١٨فينابش شـــــــــبني / ١٤
إدغاج اعينال ا نســـــــــنينردف  نيعتبنيغهني من الملرنيبال املماو دف ضـــــــــسن ا تمـــــــــنيصـــــــــنيل فشب  التحقر  امل   

ل املش ة  ني شاام الد اغتملبيني تنظرم الد،لد ا ســـــــــــــــ مرد )داعل( يف ال شاقف ،التاـــــــــــــــدد يف إدمنيج اعتبنيغا
،الس   ،األمن يف املرني،ضنيل املقباد الد ستجش  من  جل جتدبد ،تبد الب ثد ،املننيقانيل املت اقد  نيملرزانرد 

 دا ل الاجند اعنيمسد لاجس رد ال نيمد. 
،تبنيدل املاــــــنيغريوو امل اومنيل عن املاــــــنيغريد الســــــرنيســــــرد لاسش ةف ، مد ال سل الوطنرد  اــــــأو املش ة  

نم ،قوذ ال نض ا نســـل املتمـــل  نيلنزاعنيل ،ســـبل التمـــد  لهف ،ملب ذلأ من قضـــنيبني ،الســـ   ،األمنف ،م
حقوق ا نســــــــــــنيو الد تؤمش عاى النســــــــــــنيب ،الرترنيل  اــــــــــــملل  نيبف ،ال سل ال   تقو   ه الب ثد ،الرشب  
القمش . ف اى ســبرل املثنيلف  حش  ال شاق تقدمني يف ت زبز التسثرل الســرنيســل لاسش ةص فتبمــة لاسش ة نســبد 

يف املنياد عاى األقل من املننيصــــــب التاــــــشب رد املنتببدف ،هننيا ،جود ،اضــــــ  لســــــرنيســــــرنيل  ٢5 تقل عن ت

https://undocs.org/ar/S/2017/624
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،قنيادال لاسجتسم املد  عاى ريل من المـــــــــــ رد الوط  ،صـــــــــــ رد ا نيفظد. ،مم ذلأف ت بزال  ثرل املش ة 
روضرد ال ارني املستقاد ننيقمني عاى  رم املستوبنيل. ف  توجد يف جماس الو غاب سوى امش ترف ،مل تاسل امل

ل نتبني نيل الد تتو  قرنيدة تنظرم اتنتبني نيل الينملنينرد الد عقدل يف شـــــيش  بنيغ/منيبو امش ة ،احدةف عاى 
الشملم من الدعوة املســــــــــــتسشة من جنينب األمم املتحدة. ،مني فت ل األمم املتحدة مز عاى ت رر مزبد من 

اريين يف املرني،ضـنيل املت اقد  تاـملرل ائملومد   د اتنتبني نيلف النسـنيب يف األد،اغ القرنيدبد السـرنيسـرد ،إشـش 
ســــــــــــــواب من   ل تنظرم   ل التوعرد ،حاقنيل ال سل التقنردف  ، من   ل تقد  املســــــــــــــنيعدة ،الدعم 
التقنرر إ  الرشب  امل    نيلاؤ،و ا نسنينرد التني م ملروضرد اتنتبني نيلف  ، يف إطنيغ اتتمنيتل  ر األمم 

ف قنيدل  نيعنيل امتسم املد  النســــــــــــنيارد احتجنيجني ٢٠١7،ريبنيغ القنيدة يف ال شاق. ،يف هننيبد عني   املتحدة
مل نيغضـــــد إد نيل ت دب ل عاى قنينوو األحوال الاـــــبمـــــرد من شـــــأهنني  و تاـــــملل ت دبني عاى  اريبب   نيشـــــ بر

. ،قد جنحل حقوق النســـــــنيب ،الرترنيلف مثل  را الســـــــن القنينونرد لاز،اج  ، إجني ة ت دد الز،جنيل قنينونني
ه ه الت دب ل الد  ائراولد د،و اعتسنيدريل من ا سنيعنيل النســــــــــــــنيارد ،الننيابنيل يف الينملنيو ح  ا و يف 

 تقا   مرد د،غبد. ،ه ا بدل عاى  مهرد مانيغريد املش ة ، ثرايني عاى الم رد السرنيسل لموو حقوق املش ة. 
ال ائملومد عاى تســــــــشبم جيودهني الشامرد ،من  اتجتسنيذ الســــــــني   لرشب  اعيناب ملب الشالف عس 

إ  تنرر   مد ال سل الوطنردف من   ل إناــــــــنيب فشب  تنســــــــر  ،ط   شانيســــــــد األمر ال ني  ماس الو غابف 
بضـــم ممثار غفر ل املســـتوى من ائملومد اتمنيدبد ،حملومد إقارم ريشدســـتنيو. ،ت ني،نل ا سنيعنيل النســـنيارد 

نيد  مط حمارد يف حمنيفظنيل   داد ،دبني  ،األنبنيغ ،البمشة ،الدبوانرد. مم السامنيل ا ارد عاى ،ضم ،اعتس
عاى تقشبش غال  ــنيلنتــنياج ،ا جنــني ال الد  ٢٠١٨،ســـــــــــــــرتم إط ذ جماس األمن يف ،قــل تح  من عــني  

مققـل ح  ا وف ،ت سـل ا يـنيل الرـنيعاـد الوطنرـد عاى إعـداد النســـــــــــــــبـد املقباـد من  مـد ال سـل. ،قد 
مد ائنيلرد ،املقباد يف مؤ ش اســـــتضـــــنيفته مؤ شا  األمم املتحدةف حرز  د  غارس الو غاب نوقاـــــل ريل من اع

حردغ ال بنيد   ملاسد غارســـــــــرد غريز فريني عاى ا دمنيج ،الت ددبد. ،قد  ،صـــــــــل الب ثد ،هر د األمم املتحدة 
تنســــــر  الشارســــــرد عمد لاسســــــني،اة  ر ا نســــــر ، ملر املش ة )هر د األمم املتحدة لاسش ة(  أو تشتقل آلرد ال

ال سل الوطنردف ،هل فشقد ال سل املاـــــــــــاريد  ر القمنيعنيلف إ  املســـــــــــتوى الو اغ    د اتنتبني نيلف األمش 
ال   من شـــــــــأنه  و بزبد فشب ختمـــــــــرة اتعتسنيدال يف املرزانردف يف ،قل ت بزال فره اتفتقنيغ إ  املواغد 

 ب وق تنرر  ريل من اعمط الوطنرد ،ا ارد. 
اغل املسثاـــد اعـــنيصـــــــــــــــــد لةمر ال ـــني  امل نرـــد  ـــنيل نض ا نســـــــــــــــل يف حـــنيتل النزاذ ال شاق يف ،   

آذاغ/منيغس. ،  ل  بنيغهتنيف مت التمـــدب  عاى  مد تنرر  البرنيو املاـــاا  اـــأو منم ،قوذ ال نض ا نســل 
ف تدبشه املتمـــــــل  نيلنزاعنيل ،التمـــــــد  لهف ،افت ت  يف   داد مأ،ى حملومل لاننيجرنيل من ال نض ا نســـــــني 

، اغة ال سل ،الاـــــــــؤ،و اتجتسنيعرد  دعم من صـــــــــند،ق األمم املتحدة لاســـــــــملنيو. ،رينيو ه ا  ،ل ماجأ يف 
ال شاق  نيغج إقارم ريشدســــــتنيوف حرز توجد  نيلر ل م مد م ج  من ه ا القبرلف ،هننيا  مط لبننيب  غ  د 

نيل ملب ائملومرد عن قاقيني م ج    شى يف  قرد  حننيب ال شاقف ا تداب  من املوصـــــــــــــــل. ،قد  عش ل املنظس
ألهنني تقتضـــــل  و لنيل الننيجوو عن طشب   املت اقد  أســـــنيلرب عسل امل ج  إ اب ماـــــنيغبم املبنيدو التوجريرد

حمملسد األســــــشة الوطنردف الد ســــــب   و ،صــــــرل  أهنني من ال واا  الد مول د،و د ول تاأ امل ج . ،ت 
نيجرنيلف ، نيصـــــد يف جمنيل المـــــحد ال قارد عاى املدى تزال هننيا م شال ذال شـــــأو يف تقد  اعدمنيل لان

الموبلف ،دعم سبل امل راد اتقتمنيدبدف ، نيبد األطرنيل املولودبن نترجد ل ملتمنيب. ،عاى الشملم من  و 
الننيجر بنتسوو إ  جمسوعد ،اســـــــــــ د من الموااضف فام بقم ســـــــــــوى قاد من الزعسنيب الدبنرر   داند ال نض 
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ني. ، سبب مشبش ال دبد من النسنيب ،الرترنيل من سرمشة ،إششاف تنظرم الد،لد ،إ  نيد الوصسد عن الضحنيب
ا ســـــــــــــــ مرد )داعل(ف كب  و بتحول الاريرز إ  إعنيدة التأهرل ،إعنيدة ا دمنيج ،ضـــــــــــــــش،غة تقد  الدعم 
لانسنيب ،األطرنيلف ،  ل ا يود من  جل إص   النسرج اتجتسنيعلف ،است نيدة  نيسأ امتسم. ،قد رينيو 

حقوق املش ة موضــــــم نقنيا لســــــنوال عدبدةف عاى  ،الت د  املمــــــحوب  نيل نض رنيغ املتمــــــنيعد لاتمشفالت
مبني يف ذلأ الز،اج  شـملنيل   شى من ال نضف بضـني أل،لملن تشاجم ذلأ الترنيغ تشا النسـنيب ،األطرنيل عشضـد 

القســـــش ف ،القتل دفنيعني عن الاـــــشفف ،الوصـــــسنيل املت ددة ،املتقنيط دف ،منيني ،صـــــسد اتغتبني   ني سنيعنيل 
املتمشفد ال نررد ،اســـــــــتيداف األقارنيل ال شقرد ،الدبنرد عن طشب  ال نض ا نســـــــــل من  جل ميني د هوبنيل 

نيل اتنتقنيمردف مبني يف ذلأ جشاام الاـــــــــشف ا سنيعنيل ،ت ربهني. ،ري لأ ميملن  و مينم  مش الت شا لةعس
،ملبهني من  شملنيل ال نضف ال ودة ا مند لانسنيب ،الرترنيل ، و ت وقيني. ،قد  حش  تقد  ريبب يف ،ضم إطنيغ 
لاشصد من  جل تومر  ال نض ا نسل املشتمَلب من  رم األطشافف ،لملن عاى الشملم من  و جشاام ال نض 

نررل  أهنني جشاام حشبف ،جشاام ضـــــــــــد ا نســـــــــــل الد بشتملبيني تنظرم الد،ل د ا ســـــــــــ مرد )داعل( قد صـــــــــــ 
ا نســـــنينرد ،جشاام إ نيدة  نيعردف ،إغهنيبف فام بت شا  حد من ا ننية لاسســـــنيبلد القنينونرد ح  ،قل ريتني د 

 ه ه امل ريشة. 
،اترقل ائملومد ،األمم املتحدة مؤ شا عاى ا تمــــــنيصــــــنيل فشب  التحقر  من  جل دعم ا يود  
الدا ارد الشامرد إ  حمنيســــــــبد تنظرم الد،لد ا ســــــــ مرد )داعل( عاى جشاام ائشب ،ا شاام املشتملبد ال شاقرد 

ف ،ســـرقو  (٢٠١7) ٢37٩ ضـــد ا نســـنينرد ،ا  نيدة ا سنيعردف حســـب املماوب مبوجب قشاغ جماس األمن
اــؤ،و القنينونرد  زبنيغة ال شاقف  مــحبد فشب  قنينو ف لانيوا  نيألعسنيل التحضــببد   ا ،ريرل األمر ال ني  لا

الرشب . ،تضمام هر د األمم املتحدة لاسش ة  تدغبب املنظسنيل ملب ائملومرد ا ارد دعسني   ني فرسني تب له من 
 نيمار يف جمنيل ال دالد جيود لاتومر . ري لأ ت سل ا ر د يف شــــــــــــشاريد مم ، اغة ال دل عاى دعم املينرر ال

التني  د  يف ال شاق فرسني بت ا   قضــــــنيبني ال نض ا نســــــني . ،ســــــتملرل فشقد ال سل امل نرد  نيلقضــــــنيبني ا نســــــنينرد
 ،الرشب  القمش  ت سرم مشاعنية املنظوغ ا نسني  طوال عسارد التحقر .  لةمم املتحدة
ملتب املسثل اعنيب مل يف الب ثدرد الوحدة اتســـــتاـــــنيغبد لااـــــؤ،و ا نســـــنين تتبم،يف الوقل الشاهنف  

لةمر ال ني ف ،بننيســــــب ه ا ا رملل الب ثد جردا  ألنه األجنم يف ضــــــسنيو ت سرم مشاعنية املنظوغ ا نســــــني  يف 
  رم جمنيتل عسل الب ثد. 

،ب مل  شننيمج الت نييف ،المسود ال    طاقه األمر ال ني  فاة عنيمر ،باسل تس د جمنيتل ت  ىن  
س نيل ا اردف ،تاجرم عسارنيل ال ودة املستدامدف ،دعم الننيجرنيلف ،ت زبز املانيغريد السرنيسرد  تنارط امت

،املمنيئد. ،ب ملض الرشب  القمش  حنيلرني  عاى إعداد ،غقنيل شنيماد لاسجنيتل التس دف ،من  رنيني املسني،اة 
من ال نض ا نســـــــل   ر ا نســـــــر. ،بدغا الرشب   نيمني   و عد  التمـــــــد  ملســـــــألد إعنيدة إدمنيج الننيجرنيل
 ،ا نسني ف ،سبل ال رل اتقتمنيدبد لاسش ةف سرؤمش سابني عاى جيود إعنيدة ا عسنيغ. 

، ني ضــــــنيفد إ  ذلأف قدمل الب ثد  رنينني  ترمــــــرارني   نيعينال ا نســــــنينرد ،التوا و  ر ا نســــــر يف  
نيل األبزبدبنيل يف األســــش نمنيق الب ثدف ،م اومنيل مســــتملساد  اــــأو مســــألتر تت ا  إحدامهني  نيلنســــنيب ،الرتر

لتبررض التيم ‘ الاـــــشف’من قنينوو ال قو نيل ال شاقلف املت اقد  نيحتجنيج الدفنيذ مبســـــألد  ٤٠٩،األ شى  نيملنيدة 
  شبل  نرســـــــنيو/ ١املوجيد إ  ال ريوغ ال بن بشتملبوو  عسنيل القتل ،ال نض ضـــــــد النســـــــنيب  ،  فشاد األســـــــشة. ،يف 

( غج    ١ ٦٨3امش ة ،  ١ ٤7١من األبزبــدبر ) 3 ١5٤ريــنيو ف ،،فقـــني  داغة شــــــــــــــؤ،و األبزبــدبرف  ٢٠١٨
من الاـــر د  ١ ٢٠٠ الوا يف قبضـــد تنظرم الد،لد ا ســـ مرد )داعل(. ، ني ضـــنيفد إ  ذلأف هننيا حوايل  مني
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م شفد   فرد  أهنم يف عداد املرقودبن. ،من املســــــــــــــتحرل طر  ( ٢5٠امش ة ،  ٦٠٠الاريسنيو )من  رنيم حنو 
الوو عاى قرد ائرنية من هؤتب الضـــــــــــــــحنيبني. ،عاى الشملم من   ل الضـــــــــــــــ ط ،التوعرد عدد ال بن ت بز 

 -ســـــــــــــــنيغبد يف ال شاق  ٤٠٩املســـــــــــــــتسشة من جنينب األمم املتحدة ، نيعنيل امتسم املد ف ت تزال املنيدة 
  نيســـــــتثننيب إقارم ريشدســـــــتنيوف ال    ل رل فره من  م   ســـــــنوال. ،،فقني ملني  فنيدل  ه ،حدة  نيبد األســـــــشة

الد    ِا ل هبني الاـــــــــــــــشطد ‘ جشاام الاـــــــــــــــشف’،المرل يف ، اغة الدا اردف  اغ عدد حنيتل مني ب ما  عاره 
ف ،هو مــني ميثــل  بــنيدة عن عــدد ائــنيتل الد مت إ    ٢٠١7حــنيلــد يف عــني   ٢7٢، حراــل إ  ا ــنيريم 
من حنيتل حنيلد  3 ٤٠٠حنيلد. ،إضــنيفد إ  ذلأف رينينل هننيا  ٢٢٤ف ،هو ٢٠١٦الاــشطد هبني يف عني  

(. ٢٠١٦حنيلد يف عني   3 ٢٠٠)مقنيغند مبني عدده  ٢٠١7ال نض املنزيل    ِا ل عنيني الاـــــــــــــــشطد يف عني  
، و تمدغ توجرينيل تقتضل  ٤٠٩،تواصل الب ثدف يف تقنيغبشهني املناوغةف التوصرد  أو تا ل ائملومد املنيدة 
به يف  رم اتدعنيبال املت اقد  نيل نض من املسؤ،لر عن إنرنيذ القنينوو ،إقنيمد ال دل إجشاب مقر  سشبم ،نز 

املاـــتبه يف اغتملنيهبنيف ،ذلأ لضـــسنيو حمنيســـبد ا ننية. ،ب سل مملتب  “جشاام الاـــشف”ضـــد املش ةف ت ســـرسني 
حقوق ا نســـــنيو التني م لاب ثد  اـــــملل ،مر  مم ا ينيل صـــــنيحبد املمـــــاحدف ، نيصـــــد مم منظسنيل امتسم 

لر ائملومررف من  جل التاــــــجرم عاى ،ضــــــم ماــــــش،ذ قنينوو املد  ،الاجنيو الينملنينرد املبتمــــــد ،املســــــؤ، 
ئسنيبد األسشة )ماش،ذ قنينوو ململنيفحد ال نض املنزيل(ف بتضسن تدا ب ملنم ال نض ا نسل ،ال نض ا نسني  

 ،توفب ائسنيبد لاضحنيبني الننيجرنيلف ،ضسنيو مسنيبلد مشتمليب  عسنيل ال نضف ،فقني لاس نيبب الد،لرد. 
املتحدة لاسش ةف  وصـــــــــــــريني  منيند فشب  اعيناب ملب الشالف  و صـــــــــــــند،ق املش ة  ، عانل هر د األمم 

لاس   ،ال سل ا نسني  سوف بستبد  قشببني  لتسوبل األنامد املضمام هبني يف ال شاق. ،قنيمل ا ر د  بضني  
قدمل  ني ،جنيهتيني ،   ت ريب األعضنيب  أو التوصرنيل المنيدغة عن اتجتسنيعنيل السني قد ت تزال ذال صاد

   ا التوصرنيل ا ضنيفردف الد تاسل مني بالص 
بنب ل ائرنيظ يف القشاغال املقباد  اـأو ال شاق عاى المـر د ائنيلرد املت اقد  نيملسـني،اة  ر ا نسـر  • 

،حقوق املش ة ،األقارنيل. ، ني ضـــــنيفد إ  ذلأف قد بشملب جماس األمن يف التوصـــــرد  أو تتضـــــسن 
إشــــــنيغة إ  اعينال  (٢٠١7) ٢37٩   عبنيغال تاــــــب إ  فشب  التحقر  املناــــــأ عس   نيلقشاغ 

 ا نسنينرد ،إ  استيداف النسنيب الاوام ت ميتثان لةد،اغ املشسومد لاجنسر.
بنب ل  و بواصــــل اماس غصــــد ماــــنيغريد املش ة يف صــــنم القشاغ  اــــملل عني ف ،يف اتنتبني نيل عاى  • 

بني نيل ،تاـــــملرل ائملومدف ،املمـــــنيئد الوطنردف ،مبنيدغة ،جه اعمـــــوبف   ل فاة مني   د اتنت
التســــــــوبد الوطنردف مبني يف ذلأ فرسني بت ا    ناــــــــنيب امنيلس النســــــــنيارد لاســــــــ   يف املننيط  ا شغةف 

حواغ ســــــرنيســــــل  ر ائملومد ،حملومد إقارم ريشدســــــتنيو. ،بنب ل  و بدعم اماس اســــــتبدا   ،  
من  ثرل املش ة يف صنم القشاغ دا ل األحزاب السرنيسردف التدا ب اعنيصد املؤقتد لضسنيو حد  دىن 

 الت رر  نيملننيصب ائملومرد.  ،يف
بنب ل  و بماب الشارســــــــــــنيو املاــــــــــــنيغرينيو لرشب  اعيناب ملب الشال مزبدا من امل اومنيل عن إدمنيج  • 

اترجرد اتعتبنيغال ا نســــنينرد يف ا يود املب ،لد ململنيفحد ا غهنيب يف ال شاقف ،يف ماــــش،ذ اتســــا 
الوطنرد لابادف ،عن املســنيعدة الد تقدميني األمم املتحدة يف ه ا المــددف يف ضــوب الزبنيغة الد قني  
 هبني مؤ شا إ  ال شاق غارسني مملتب مملنيفحد ا غهنيب ،املدبشبد التنرر بد لاجند مملنيفحد ا غهنيب. 
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ال  مهرد حنيادف مم بنب ل إب ب اهتسني   نيب ل نت نيا اتقتمــــــنيد  لاسش ةف  وصــــــره مســــــألد ذ • 
يف املنياد من  رم صــــــــــــننيدب   ننيب الســــــــــــ   ،ا ن نيا  ١5مشاعنية التزا  األمر ال ني   تبمــــــــــــرة 
 ل عتبنيغال ا نسنينرد ، ملر املش ة.

لرشب  اعيناب ملب الشال عاى  ، عشب الشارســــــــــــــنيو املاــــــــــــــنيغرِينيو عن شــــــــــــــملشمهني ملقدمل ا حنيطنيل 
ب ل جيود لاستني  د مم شـــــــ  ا ينيل الرنيعاد ملننيقاـــــــد   ر منيني ماـــــــنيغريتيم يف اتجتسنيذ. ،التزمني ري لأ  

تسارط الضوب حثرني  رم األعضنيب عاى ،  فميملن  و ميسأ  زمني  القرنيدة يف تنرر  التوصرنيل امل ريوغة  ع ه
  مننيب املرني،ضنيل املت اقد  تجدبد ،تبد الب ثد. عاى تاأ القضنيبني يف

 


