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األمني ا ع م من امل ثل موجه  إىل  2019ك نون األول/ديسااااااااااا     11رسااااااااااا    م ر     
 ا دائم  كوت ديفوار  دى األمم املتحدة

  
 كيتناا األول/  5يشـــــــــــــــ مو زا زلدم اقش ماملفاو ة اليتلشـــــــــــــــيف امل تا يف اة  زمل ا يت     األم     
  إايتر  “إعيتدة اإلعايتر بعد انتهيتء اةلفا ، واةســ م واألم  واتقــت  ار”ماضــا   بشــ ا 2018ديســا  

)انظ  امل مق األول(، وماملفا ة اليتلشــــــــــــيف امل تا يف اة  زمل ا يت  “ليتء اةســــــــــــ م وا  يت  ع قشب”اةبلد املعلاا 
دور اةدول واةرتتقبيتت اإلل قاقيف واألمم ”بشــــ ا ماضــــا   2018كيتناا األول/ديســــا    6    األم    

األمم اةتعــيتوا ب  ”  إاــيتر بلــد ملــدول األعاــيتل املعلاا  “املتحــدة   ملا  نشـــــــــــــــا  اةلفاعــيتت و  هــيت
انظ  امل مق اةثيتين(، زعدهتايت ك قهايت كات دي اار بصــــــــــــ تهيت )“املتحدة وامللظايتت اإلل قاقيف ودوا اإلل قاقيف
 .2018رئقسيت جمل   األم    كيتناا األول/ديسا  

 وزرملا ممتليت تعاقم  ذه اة قيتةيف وم م قهيت باص هيت وثق يف م  واثئق     األم . 
 

 أدومةقاا  اادمليت كيتكا  )تالقع(
 ةس ريا
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املوجه  إىل األمني ا ع م  2019ك نون األول/ديس     11املرفق األول  لرس    امل ر     
 من امل ثل ا دائم  كوت ديفوار  دى األمم املتحدة

 كاا نون األول/  5جملس األمن يف  أجراهاا املفتوحاا  ا   موجز ا رئيس عن املنااا   ااااااااااااا    
اإلع  ر بعد انته ء ا نزا ، وا ساااااامم واألمن إع دة ”موضااااااو  ب اااااا ن  2018ديساااااا   
 “واالستقرار
، زود زا زلدم ماملفا ة اليتلشـــيف 2018بصــــ   رئقســــيتو جمل   األم  ةشــــه  كيتناا األول/ديســــا   

إعيتدة اإلعايتر بعد انتهيتء ”ماضـــــا   بشـــــ ا 2018كيتناا األول/ديســـــا    5اة  زمل ا يت     األم    
. “ يت  ع قشبليتء اةســــ م وا ”  إايتر بلد ملدول األعايتل املعلاا  “اةلفا ، واةســــ م واألم  واتقــــت  ار

م  خ ل  كات دي اار كب د خيترج م  اةلفا جت بيف   تســـــــــــــــ   اة ـــــــــــــــاء ع  م يت قاقيف  مذك ة  ولد زعدت 
إىل اجمل    (، ميك  زا ت دم دروقـــــيتو S/2018/1063 ااعيف م  اةتدابري اتلتصـــــيتدييف واألملقيف واةســـــقيتقـــــقيف )

   أبزميتت.واةب داا اة  مت
إىل إ يتات  لدمهايت  املشــــــــيتركااوت زس املليتلشــــــــيف رئق  كات دي اار، ا ســــــــ  وا را، واقــــــــتاع  

 ماق  م ي حماد. ،ورئق  م اضقيف اتحتيتد األم ي ي ،زنطانقا غاترييش ،األم  اةعيتم ةألمم املتحدة
األمم املتحدة وقــــــــ ا  األم  اةعيتم اة ــــــــاء ع   خطتش اإلصــــــــ  قيف، اة  هتد  إىل ز دة ت كقف  

ع   ملع نشـــــــــا  اةلفاعيتت واةعاة ع ي ز دة اةتلســـــــــقق ب  ركيتئف األمم املتحدة اةث   و ي  اةســـــــــ م، 
واةتلاقيف املســتداميف، و  اا اإلنســيتا. كايت قــ   اة ــاء ع   زعقيف اتبيت   م ك ي   مكيتمحيف عاامة عدم 

وشــــديد زي ــــيتو ع   زا بليتء اةســــ م وا  يت  اتقــــت  ار وتعفيف اةتلاقيف، يتم تطايعش مل ءميف قــــقيتا كة ب د. 
ع قش يتط بيتا اتبيت   م شـــــيتمة ت اده ااهيتت اة يتع يف اةاالقيف وا  قيف، ذيت   لةط اة طيت  اويتجمل، واجملتاع 
املدين، واة ئيتت املهاشيف مثة اةلسيتء واة تقيتت واةشبيت  واألل قيتت اةع لقيف. وزكد األم  اةعيتم ع   ض ورة 

األمم املتحدة وامللظايتت اإلل قاقيف ودوا اإلل قاقيف ومع املؤقـــســـيتت امليتةقيف اةدوةقيف، اة   إليتميف شـــ اكيتت ب 
ليتل إا هليت زعقيف خيتصــيف   قــقيتليتت اةتحال علد مةيتدرة إ دل عا قيتت اةســ م. و   ذا اةصــدد، قــ   

ذي ت ط ع بش اليف اة اء ع   اةش اكيف ب  األمم املتحدة واتحتيتد األم ي ي واةبلط اةدويل، وع   اةدور اة
بليتء اةســ م    يتل اةدعاة إىل ع د اتملتايتعيتت. وشــداد ع   ا يتمليف إىل تامري ماارد كيتمقيف وميك  اةتلبؤ 
هبيت ة جهيتت اة يتع يف    يتيل بليتء اةس م واةتلاقيف، وزب ز اةدور اةذي ي ام بش صلدوا بليتء اةس م. واختتم 

ســـــــــــــ م اة  ت اد يت زم ي قيت يلبةي زا تســـــــــــــت قد،  ســـــــــــــ  ك مش ابةت كقد م  ملديد ع   زا عا قيتت اة
 اتلت يتء، م  اتشرتاكيتت امل  رة ةألمم املتحدة.

زا اإلرادة اةســـــــــقيتقـــــــــقيف  ت    ع  وزكد رئق  م اضـــــــــقيف اتحتيتد األم ي ي زا جت بيف كات دي اار  
ايف إل  ل اةســــ م. مه واةلاا اتلتصـــــيتدي زمار   ،املصـــــيت يف، و واةدعم اةدويل واةشـــــ اكيتت اةدوةقيف ،اةاالقيف

ولك  مبــيتدرات اتحتــيتد األم ي ي اة امقــيف إىل دعم اةــدول األع ــــــــــــــــيتء   إعــيتدة اإلعاــيتر بعــد انتهــيتء اةلفا ، 
إعيتدة اإلعايتر ا قاييف خ ل م   يف وص ش ة عاامة وشدد   مع ض لةط مبيتدرة اةت يتم  األم ي ي.    ذيت

م  زملة مكيتمحيف  املتاازنيف اكايف اةدمي  ااقيف، واةتلاقيفبعد انتهيتء اةلفا  ع   زعقيف اإلدميتج اةســـــــــــقيتقـــــــــــي وا 
كذةط إىل   رئق  امل اضــــقيفا تقيتمليتت اةلســــيتء واةشــــبيت  وضــــحيت  اةلفاعيتت. وزشــــيتر  يفعدم املســــيتواة، وت بق

ا يتمليف إىل تلســقق زنشــطيف نف  اةســ س واةتســ ي  وإعيتدة اإلدميتج مع عا قيتت إصــ س لطيت  األم . وليتل 
األم ي ي واألمم املتحدة لد تعفز بشـــــــــــــكة كبري، ذيت   لةط ب  م اضـــــــــــــقيف اتحتيتد  إا اةتعيتوا ب  اتحتيتد
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    األم  و  األم ي ي واألميتنيف اةعيتميف ةألمم املتحدة، وب      اةســـــــــــــــ م واألم  اةتيتبع ة حتيتد األم ي ي
رزل واليف بليتء اةس م. و ب      اةس م واألم  لد بدز تعيتوا واعد زضيت  زا مثيف و  اةتيتبع ةألمم املتحدة.

املبيتدئ اةتاملقهقيف ةدعم اةســــــــــــــ م واتقــــــــــــــت  ار واةتلاقيف   زم ي قيت يلبةي زا تكاا  ي امل كقيف اةاالقيف  زا 
اإلم ت م  اةع يت  بط ي ش تعفز  مكيتمحيفوتطايع ا  ال مل ءميف كة قـــــــــــــــقيتا لط ي، و ا ميت يشـــــــــــــــاة 

 ملة بعد م   يف األزميف.املصيت يف واةس م اةدائم  واةدعم اةدويل اةطاية األ
إلصـــ  يتت ش ةوع   اإل يتات ، زع   رئق  كات دي اار، متك ايتو بصـــ تش اةاالقيف، ع  دعا 

إىل كات دي اار مليت ي دمش م  دعم اةتلظقاقيف اة  ي ام هبيت األم  اةعيتم. ووملش اةشـــــــــــك  إىل اجملتاع اةدويل 
ـــــــــــــــــوزشـــيتد بذك ل   ظيف اةســـ م  كات دي اار    م  عا قيف األمم املتحدة اةتيتبع  ةألمم املتحدة  150 اةـ

 اةذي م دوا زروا هم.
إعيتدة اإلعايتر بعد  م   يف وزكد م  ملديد زا املليتلشـــــيف متثة م صـــــيف ةع ض جت بيف كات دي اار   

انتهيتء اةلفا ، و ا ميت ميك  زا يث ي مميترقـــــــــــــــيتت     األم     يتل بليتء اةســـــــــــــــ م ويعاد ابة يتئدة ع   
نتخيتابت ات ززمتهيت بعدزا كات دي اار، ملذ خ وملهيت م  ولك  زي ــــيتو ت مميتث يف. اةب داا اة  تشــــهد  يتت

ث   عا قيتت  ي  اقــتعيتدة اتلتصــيتد  زقــيتس اقــرتاتقجقتهيت مل   يف ميت بعد اةلفا  ع    وضــع، 2011  
رئق  كات  وتاقــــــع ونف  اةســــــ س واةتســــــ ي  وإعيتدة اإلدميتج وإصــــــ س لطيت  األم   وحت قق املصــــــيت يف.

  ذه املااضقع ع   اةلحا اةتيتيل   تليتول  دي اار
 حكاميف اتقـــــــــــــــتجيتبيف ة  تقيتمليتت اتملتايتعقيف واألملقيف اة ارييف، ةاتنتعيتش اتلتصـــــــــــــــيتدي ز س  • 

وة تلاقيف اةطاي يف األملة. م وت، ن ذ ب انمم ااارئ رائقـــــــــي، ت قـــــــــقايت ة اليتاق اة ي قيف اهلشـــــــــيف، 
اة انمم خبطت   لةطليتاق اةب د. ومت تكاقة ة تعجقة إبعيتدة بســ  اةســ طيف ا كامقيف   مقع م

 ب قاا 72( تط بتـــيت مب ةـــيت يلـــيت ف 2020-2016 و 2015-2012ة تلاقـــيف اةاالقـــيف )ة  رتت  
  امليتئيف ملش ع  ا يق اةتااية امل دم م  اة طيت  اويتجمل.  60دوتر، قــــعك ا كاميف إىل  م  

وزميتد أبا لتصـــــــــيتد وإليتد م جمل اةعاة.   إنعيتش اتزعقيف  يتمسيف   طيت  اويتجمل وليتل اة ئق  إا ة
  اايل تسعيف   امليتئيف قلا و. ب غ   املتاق   2017إىل  2012اةلاا اتلتصيتدي   اة رتة 

ب انمم ةلف  اةس س واةتس ي  وإعيتدة اإلدميتج وضع كات دي اار مع األمم املتحدة ع   عا ك   • 
ا كاميف  وماةكم  امل يتت   اةســـــــــــــــيتب   ع   مدل ث   قـــــــــــــــلاات.  65 000إدميتج  زعيتد
وكــيتنــك إ ــدل اة اائــد اة  م قاا دوتر.  200  املــيتئــيف م  تك  ــيف  ــذا اة انمم اةبــيتةةــيف  72

اةعاــة ة شـــــــــــــــبــيت  وامل ــيتت   زنـش ز س م جمل عاــة ةكات دي اار زمث  ـيت اتنتعــيتش اتلتصــــــــــــــــيتدي 
. وليتل اة ئق  إا كات 2012  م  م قاين م صـــــيف عاة ملذ عيتم زكث إل اقـــــتحد اةســـــيتب  ، 

 دي اار تااصة إعيتدة  قك يف وحتديث ااقش وزملهفة األم  وق ط اة  يتء. 

ملصــــــــــــيت يف اةاالقيف واةتايتقــــــــــــط اتملتايتعي، زنشــــــــــــ ت ا كاميف اليف ة حاار م  زملة اةلهاض اب • 
و  ســـيت ة ا از وزعايتء اة بيتئة.  وا  ق يف واملصـــيت يف، واليف والقيف ة اصـــيت يف وتعايا اة ـــحيت ،

 ع ا اةعيتم ةشـــــخخ م  خ ل ليتناا  800  اايل ع صـــــدر ع ا  2018و  زغســـــط /   
اتنتخيتابت زو ضــــــد قــــــ طيف اةدوةيف. وع   نطيتا زوقــــــع متصــــــ يف أبزميف ميت بعد مقايت يتع ق جب ائم 

يف، ع   تطبقع ا قيتة اةســــقيتقــــق 2012ع   اةصــــعقد اةســــقيتقــــي، قــــيتعدت اتنتخيتابت ملذ عيتم 
قــ طيف ع قيت ة حاكايف اة شــقدة زي ــيتو زنشــ ت ا كاميف و   لةط إمل اء اقــت تيتء ع   اةدقــتار.  ذيت
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مللع اة ســــــيتد ومكيتمحتش. وشــــــدد اة ئق  ع   زا ز د اةدروس املســــــت يتدة م  جت بيف كات دي اار 
 ش عقتهيت م  انتخيتابت دمي  ااقيف وش يتميف. يتتاةلفا   ا زعقيف زا تستاد ا كامبعد انتهيتء 

اويترمليف اةبقئيف األملقيف اإلل قاقيف ميك  زا تؤث  ع   اقـــت  ار اةب داا ختتم اة ئق  ك مش ليتئ  إا وا 
. و   ــذا اةصـــــــــــــــــدد، ز ــيت  ذج   األم  زا يام  اةتاايــة اةكــيت  واملســـــــــــــــتـــدام ةعا قــيتت م  نفاعــيتت

 األم ي قيف.  اةس م
ط زربع دول زع ـــيتء دعقك وبعد لةط، زدىل مقع زع ـــيتء اجمل   ببقيتانت، وزدةك ببقيتانت كذة 

مل ل اإلل ار ع   نطيتا واقــــــع ة اشـــــــيتركيف )باركقليت ميتقـــــــا ورواندا واةســـــــلةيتل واةقيتابا(. وخ ل املليتلشـــــــيف، 
ابملثيتل اإلليتيب ةكات دي اار واةدروس املســـتخ صـــيف م  جت بتهيت. وكيتنك إ دل ن يتي اةرتكقف املشـــرتكيف  ي 

لةط ترتبيتي اةســ م واألم  ابةتلاقيف. ويشــاة  اك قيت، نظ  زا إعيتدة اإلعايتر بعد انتهيتء اةلفا  تتط    جيت  
 اةتلاقيف اتملتايتعقيف اتلتصيتدييفإىل تل قذ عا قيتت نشطيف ترتاوس م  اختيتل تدابري متص يف ابألم  اتضط   أب

ويؤدي اتبيت   م ك ي زي ـــــيتو إىل ، ذيت   لةط املصـــــيت يف. واإلصـــــ  يتت املؤقـــــســـــقيف واةعا قيتت اةســـــقيتقـــــقيف
اةت ــيتوت اتلتصــــــــــــــــيتدي و ــيتتت   ااــذريــيف ة لفا ، مثــة اةتخ ل ع  اةتلاقــيف  واة     األقـــــــــــــــبــيتمعــيتاــيف 

املشيترك ،   واتملتايتعي واةسقيتقي  وضعل ا اكايف  وتةري املليتخ. و   ذا اةصدد، زع   اةعديد م  
 2018ي  كيتناا اةثيتين/يليت  18إلصـــــــــ  يتت األم  اةعيتم، املبقليف   ت  ي ه املؤرخ مداخ هتم، ع   يقد م 

خطيف ، و 2030(، وخطيف اةتلاقيف املســــــــــــتداميف ةعيتم S/2018/43اةســــــــــــ م )ا  يت  ع   ع  بليتء اةســــــــــــ م و 
  .2063اتحتيتد األم ي ي ةعيتم 

 .وا  يت  ع قش واإلعايتر بعد انتهيتء اةلفا  وزشيتر عدة زع يتء إىل زعقيف املسيتئة اةتيتةقيف ةبليتء اةس م 

 زم   يتقم ابةلسبيف إلعيتدةامل كقيف اةاالقيف، إىل مليتن  اإلرادة اةسقيتققيف اةاالقيف، ولك  كثريوا زا  
اإلعايتر بعد انتهيتء اةصـــــ ا . وليتل عدة متك ا  إا املســـــيتعدة اةدوةقيف يلبةي زا تســـــع  إىل دعم زوةا ت 

ط  والقيف ةبليتء اةســ م وةذا يلبةي علد وضــع خ. مســ ةيف لال اااقع تصــة بذةطتا كاميتت اةاالقيف. و 
اجملتاعيتت وضـــــــــــــــايتا لباهليت م  مليتن   ش راء وا تقيتمليتت خمت ل اةطب يتت اتملتايتعقيف مق  ب د ميت م اعيتة 

ا  قيف. وشــــــــــــــدد اةعديد م  املتك ا  ع   زعقيف إشــــــــــــــ از اةلســــــــــــــيتء واةشــــــــــــــبيت ، م ــــــــــــــ  ع  األل قيتت. 
 ع   املسيتعيتت اة  ميك  زا ت دمهيت اةلسيتء واةشبيت  ةتااقد اةس م.  اةت كقد م ارا ومل ل

وقـــــــ   متك ااا . نفاعيتتاملصـــــــيت يف اةاالقيف زوةاييف ابةلســـــــبيف ة ب داا اويترمليف م  وزشـــــــري إىل زا  
اةعداةيف اتنت يتةقيف، ومســـــــــيتءةيف م تكت انتهيتكيتت   اا وع   واملصـــــــــيت يف،  ا  ق يفزعقيف ايتا اة ـــــــــاء ع   
اةســــــ قايف دارة اإلت دمي اةدعم ة ــــــحيت  ا   . وقــــــ   بعا املتك ا  اة ــــــاء ع   ضــــــ ورة اإلنســــــيتا، و 

 ب  ا  يت  ع   اةس م واةسعي إىل حت قق اةعداةيف. ة ع ليف 
ا لدرات اةدول كثريا علصــــــــــــ اا مهايتا، ألبليتء اة درات وبليتء املؤقــــــــــــســــــــــــيتت  ولك  متك ااا زا 

ا اةرتكقف ع    ذه األنشطيف ميك  زا ي  ة م  اعتايتد اةدول ألزو تُدمي    زع يت  اةلفا ، و  تت  ر بشدة ميت
ع   املســــــيتعدة اويترملقيف. و   ذا اةصــــــدد، زشــــــيتر اةعديد م  املتك ا  إىل اقــــــتعيتدة قــــــقيتدة اة يتناا وتعفيف 

   ااقيف، ومكيتمحيف اة سيتد.ا اكايف اة شقدة، ذيت   لةط ت دمي اودميتت األقيتققيف، وتعفيف املؤقسيتت اةدمي
إىل زا نف  اةســــــــ س واةتســــــــ ي  وإعيتدة اإلدميتج وإصــــــــ س لطيت  األم  زم اا يتر متك ااا وزشــــــــ 

مهايتا تقــتعيتدة ا تكيتر اةدوةيف تقــتخدام اة اة. واقــتعيتدة األم  زم  ضــ وري ة تلاقيف، ويلبةي زا يكاا 
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رة متاات ة إىل محيتييف   اا اإلنســيتا زشــري بصــا كايت إصــ س لطيت  األم  إ دل زوةا ت بليتء املؤقــســيتت.  
 . اويترمليف م  نفاعيتت تاعيتتاجملاةس م    ة ح يت  ع  باص هيت ض ورييف 

تنتعيتش اتلتصـــــــــيتدي   تااقد اةذي يســـــــــهم بش اوكيتا م  ن يتي اةرتكقف املتك رة اةدور ا يتقـــــــــم  
 امري قــــــبة اةعقش هلم.اةســــــ م واتقــــــت  ار ع  ا يق املســــــيتعيف   ت بقيف ات تقيتمليتت األقــــــيتقــــــقيف ة ليتس وت

وشــدد اةعديد م  املتك ا  ع   زا اتنتعيتش اتلتصــيتدي يلبةي زا يكاا شــيتم  ومتاازان. وقــُ   اة ــاء 
، وع   اتقتثايترات   اةبىن اةتحتقيف، إل يؤدي لةط اةلا  م  اةعايتةيف املتاحار  الع   تعفيف اتنتعيتش 

ي. وزب ز عدة متك ا  دور املؤقــــــــــــســــــــــــيتت امليتةقيف  ق م جمل اةعاة ودعم اةلاا اتلتصــــــــــــيتداتنتعيتش إىل خ
اةدوةقيف، وت قـــقايت اةبلط اةدويل وصـــلدوا اةل د اةدويل، وزعقيف تعبئيف اة طيت  اويتجمل. وزشـــيتر متك ااا إىل 

اتقتثايترات. وت ظ ومداا زا  ة عاة اةتجيتري واذ زعقيف ققيتدة اة يتناا وزعقيف وملاد مؤقسيتت لاييف 
 بليتء اتلتصيتدات يلبةي زا ت اعي  اثر تةري املليتخ. ااهاد اة امقيف إىل إعيتدة 

إعيتدة اإلعايتر بعد انتهيتء اةلفا  وليتل متك ااا إا وكيتنك  ليتز إشــيترات عديدة إىل اةشــ اكيتت.  
ا امللظايتت ولك وا زوتتط   دعايت وا تايتميت دوةق  مســـــــــــتا ي .  ،وت ميك  اقـــــــــــتعجيتهليت ،تســـــــــــتة ا ولتيت

رايــيف ابةــديلــيتمقــيتت ا  قــيف وإبمكــيت ــيت اتضـــــــــــــــط   بــدور داعم  ــيتم بعــد اإلل قاقــيف ودوا اإلل قاقــيف ع   د
مســـــيتعيتت اتحتيتد األم ي ي وااايتعيف     ذا اةصـــــددولُك ت انســـــحيت  عا قيتت األمم املتحدة ة ســـــ م. 

اة طيت  م  شـــــ كيتء وم  اةمؤقـــــســـــيتت اةتااية اةدوةقيف، وت ط امل دميف م  اتلتصـــــيتدييف ةدول غ   زم ي قيت، 
ع املدين. وقــُ   اة ــاء ع   شــ اكيتت األمم املتحدة مع امللظايتت اإلل قاقيف ودوا اإلل قاقيف اويتجمل واجملتا

األمم املتحدة   تلســقق اةدور املهم اةذي ت ــط ع بش ومع املؤقــســيتت امليتةقيف اةدوةقيف، وزشــيتر متك ااا إىل 
 املسيتعدة اةدوةقيف. 

زك ، ت ققايت يتانت املسيتعيف بدور مي ط إمكاليف بليتء اةس م باص هيت ش يكيت  يتميت، وتاات  لك   
 ااعيف هليت اااع ب  يتق  ع د اتملتايتعيتت ومد ااسار مدور يت   اةدعاة إىل خ ل امل ا ة اتنت يتةقيف. 

ااهيتت اة يتع يف وا  يت  ع   ات تايتم واةدعم اةدوةق  بعد انســــــحيت  عا قيتت األمم املتحدة  متلاعيف م 
اة اء ع    عدة متك ا  وق  وضع اقرتاتقجقيتت وتالعيتت إل قاقيف.    ميكلهيت املسيتعدةة س م. كايت 

      تااصــــ هيت مع األم ، دور يت   إقــــداء املشــــارة إىل     ابإلضــــيتميف إىل ، اليف بليتء اةســــ متاقــــع 
 اةس م واألم  اةتيتبع ة حتيتد األم ي ي.

تامري ماارد كيتمقيف وميك  اةتلبؤ هبيت ةبليتء اةســــــــــ م. ويشــــــــــاة لةط تامري ماارد ودعيت متك ااا إىل  
إىل زا صلدوا  عدة متك ا اتنت يتةقيف بعد انسحيت  عا قيتت اةس م. وزشيتر  ققيتليتت امل ا ةكيتمقيف   

 ل امل رت يتت اةداعقيف إىل متاي ش م  خ يؤيدوا بليتء اةســــــــــــــ م يؤدي دورا لقايت، وإا كيتا بعا املتك ا  م
تشـــــــــجقع اةت عيتت. وك ر متك ااا اةدعاات إىل تفويد عا قيتت وم ـــــــــ اا ع   لةط اتشـــــــــرتاكيتت امل  رة 

 اةس م اة  ت اد يت زم ي قيت ابشرتاكيتت م  رة.
خصــــقصــــيت مل ءميف اقــــرتاتقجقيتت بليتء اةســــ م  تصــــاقموشــــدد اةعديد م  املتك ا  ع   ضــــ ورة  

إىل مســــيتعيتت عا قيتت   ظ كايت زشــــيتر متك ااا .  ة ضوتطايعهيت ةذةط اة اةســــقيتليتت اويتصــــيف بكة ب د
 ا يتةيف  املعلقيف اةس م   بليتء اةس م، وإىل زعقيف زا حتدد األمم املتحدة   بداييف إنشيتء عا قيف   ظ اةس م 

اةذي تســــــــــهم بش اةعا قيتت خ وج ليتب يف ة تح قق. وُزشــــــــــري إىل اةدور اهليتم  اةلهيتئقيف امللشــــــــــادة واقــــــــــرتاتقجقيف  



 S/2019/943 

 

6/10 19-21474 

 

و ىت يتســىن ة اســيتعدة اةدوةقيف    يتل بليتء ع   اةســ طيف اة  م حتة،   يتتت اةصــ ا إدارة  اةســقيتقــقيف  
 .اةس م زا حت ق نتيتئم

رواندا وباركقليت ميتقـــــــا ع   تك اكاألع ـــــــيتء   اجمل   اة  شـــــــيتركك،  غري وم  ب  اةدول األربع 
، تنتعيتشــــهيت   م   يف ميت بعد اةلفا اةث   . ووصــــ ك رواندا اة كيتئف جت بتقهايت   م   يف ميت بعد اةلفا  واألزميف

إعيتدة بليتء و م  امل يتت   اةســــــــــيتب     10 000و ي  اقــــــــــتعيتدة األم  واةســــــــــ م، ذيت   لةط إعيتدة إدميتج 
اقع اةليتس ع   تامري اودميتت ااملؤقـــســـيتت م  خ ل إرقـــيتء قـــقيتدة اة يتناا، ومكيتمحيف اة ســـيتد، وضـــايتا 

ابألوةا ت اةاالقيف.  لدمك ابتقــــرتشــــيتداقــــت يتد م  املســــيتعدة اةدوةقيف اة   لدم املســــيتواة  وتامري عيتئد إ يتئي
وقــ طك رواندا اة ــاء زي ــيتو ع   دور اة قيتدة وامل كقيف اةاالقت . وزشــيترت باركقليت ميتقــا إىل زعقيف اةشــ اكيتت 

  ت يتهليت اةســقيتقــي وانمع اتحتيتد األم ي ي وااايتعيف اتلتصــيتدييف ةدول غ   زم ي قيت واألمم املتحدة  ة ززميتهتيت 
ملذ لةط ا   ع   ا  ق يف واملصـــــــــــــــيت يف وإصــــــــــــــ س لطيت  األم ، ت كف ا كاميف . و 2015-2014اة رتة 

خطيف وميت ب  ك ا كاميف زي ــيتو تل ذ م  اةدعم امل دم م  صــلدوا بليتء اةســ م.    ذا اةصــدد اقــت يتدت و 
  ةعاة وتعفيف اةتلاقيف املستداميف.والقيف ة تلاقيف اتلتصيتدييف واتملتايتعقيف ةتلشق  اتلتصيتد وقاا ا

ات تقيتمليتت فيد م  ات تايتم إىل املنظاك كات دي اار  ذه املليتلشــــــــــــــــيف امل تا يف ةتاملقش لد و  
. وبص   رئقسيتو جمل   األم    املتع  يف إبعيتدة اإلعايتر بعد انتهيتء اةلفا  وزم ة املايترقيتت    ذا اةش ا

تؤدي  ذه املليتلشـــــــــــــــيف، مث ايت لك  اة ئق  وا را، إىل إث اء نظ  ،  مة زا 2018كيتناا األول/ديســـــــــــــــا  
  اجمل      ذه املس ةيف.
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املوجه  إىل األمني ا ع م  2019ك نون األول/ديس     11املرفق ا ث ين  لرس    امل ر     
 من امل ثل ا دائم  كوت ديفوار  دى األمم املتحدة

 كاا نون األول/  6اهاا  جملس األمن يف املنااا   ااااااااااااا  املفتوحاا  ا   أجر موجز ا رئيس عن   
 دور ا دول وا رتتيب ت اإل لي ي  واألمم املتحدة يف منع”ب  ن موضو   2018ديس   
 “وتسويته  ا نزاع ت ن وب

 
زا زلدم ماملفا  2018يت جمل   األم  ةشه  كيتناا األول/ديسا  ذه اة قيتةيف وبص   رئقسزود هب 

بشـــ ا ماضـــا   2018كيتناا األول/ديســـا    6ســـتال اةازاري   امل اة  زمل يك ع  ة اليتلشـــيف امل تا يف 
زمل يك و . “اةلفاعيتت وتســـــــــــــايتهيت ملع نشـــــــــــــا دور اةدول واةرتتقبيتت اإلل قاقيف واألمم املتحدة األمم   ”

اةتعيتوا ب  األمم املتحدة وامللظايتت اإلل قاقيف ”املعلاا  املليتلشـــــــــــــــيف امل تا يف   إايتر بلد ملدول األعايتل
وزي  دوةيف ع ــاا واتحتيتد األورويب، وت زقــهيت  57، وشــيترز مقهيت ممث اا رمقعا املســتال م  “قيفودوا اإلل قا

األم  اةعيتم ةألمم لدمهيت إ يتايتت اقــــتاع املشــــيتركاا إىل  ناه. و  -كات دي اار، ميترقــــقة زماا خيترملقيف  
م اضــقيف ااايتعيف ، ورئق  م اضــقيف اتحتيتد األم ي ي، ماقــ  م ي حماد، ورئق  شاملتحدة، زنطانقا غاتريي

 و.كيتقي ب    اتلتصيتدييف ةدول غ   زم ي قيت، مليتا ك اد
ابعتبيتره األرواس ومحيتييف اةليتس، وةق  م رات امللع كةيتييف    د لاتش، إلن يتل األم  اةعيتم لك  و  

. وقـــــ   اة ـــــاء ع   اةطيتبع اة  ياي ة  صـــــة اةثيتم  م  مقثيتا زداة ةتح قق زي ز دا  قـــــقيتقـــــقيف زخ ل
وليتل إا امللظايتت  الظايتت اإلل قاقيف. م يك   ليتز وملاد يذك  ةاةذي وضـــــــــــــــع علدميت  األمم املتحدة،

تتاقف ب  هبـــيت املكـــيتين وخ هتـــيت ومع متهـــيت ابةـــديلـــيتمقـــيتت ا  قـــيف، وتتح   ابمل ونــيف ”اإلل قاقـــيف ودوا اإلل قاقـــيف 
شدد ع   ض ورة و . “وةديهيت ع ليتت متكلهيت م  اةعاة ذفيد م  اةس عيف واة عيتةقيف علدميت تتد ار األوضيت 

زا تبو  ذه امللظايتت لدرهتيت ع   اختيتل تدابري وليتئقيف   ولك مبك ، وزا جتدد اةدول األع ـــــــــــيتء اةتفامهيت 
 اةتكيتمة واةتبعقيف. مبدزي   وعمقثيتا األمم املتحدة اايتمعيف واة يتئايف ع   بتعددييف األا ا  

 2020وزشــيتر رئق  اتحتيتد األم ي ي إىل زا اةتفام اتحتيتد األم ي ي إبقــكيتت اةبليتدا   ال عيتم  
زي ـــيتو بليتء اةســـ م  قث مل ل ابة عة حت ق ش، وملع ت يســـت فم تســـاييف اةلفاعيتت ا يتةقيف محســـ   وةك  ”

شـــــــــــااغة بشـــــــــــ ا ولك  زا اةعاة اةاليتئي كثريا ميت يااملش  .“ دو  ززميتت ملديدة، ت قـــــــــــقايت   زم ي قيت
اةســقيتدة وي ت   إىل اةالك واملكيتا اة زم  ة اشــيتركيف اةدب اميتقــقيف اة عيتةيف. بقد زا اةدول األع ــيتء متكلك 

 م  ملديد ا يتمليف إىل  بقيتنش  م  اةتة   ع    ذه اةع بيتت   نشـــــــــ  عا قيتت اةســـــــــ م األم ي قيف. وزكد
بؤ بش ةعا قيتت دعم اةســ م اة  ي ام هبيت اتحتيتد اةتااية املســتدام واةذي ميك  اةتلتامري  اعتايتد ل ار بشــ ا

إ دا  زملة ، م  2063، خطيف عيتم مبيتدرة اتحتيتد األم ي ي زب ز    األم . كايت األم ي ي وأيلا هبيت 
 .2030اةتحال اتملتايتعي واتلتصيتدي، ومسيتعتش   خطيف اةتلاقيف املستداميف ةعيتم 

كيتناا   6   ورئق  م اضقيف اتحتيتد األم ي ياةعيتم اإلع ا املشرتز اةذي زصدره األم   وليتل إا 
إقـــــــــــــهيتميت لقايت   ي دم مقش املليتلشـــــــــــــيف امل تا يف،  زمل يك، و ا ن   اةقام اةذي 2018األول/ديســـــــــــــا  

مســــــت بة اةشــــــ اكيف ب  امللظات . و  اإلع ا، زيد األم  اةعيتم واة ئق  املبيتدئ اةتاملقهقيف ة ع ليف، ولقاايت 
، واإلدارة امليتةقيف، واةتشيتور   عا قيتت صلع اة  اريتتت ا يتمسيف )متاية اتحتيتد األم ي ي، اةت دم ا  ز   اجمل

 األوةا ت اة ئقسقيف.( و ددا اتحتيتد األم ي يإايتر امتثيتل و 
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ااايتعيف اتلتصــــيتدييف ةدول غ   زم ي قيت اجمل   ع    م اضــــقيفو  املليتلشــــيف امل تا يف، زا ع رئق   
وزوضــ  ملط يف غ   زم ي قيت م  ميتضــقهيت ابةرتكقف ع   ملهاد اةدب اميتقــقيف اةاليتئقيف. اةكق قيف اة  تع اك هبيت 

ع   خت قل  دة اةتات ات   األوليتت ا  مليف، قــــــيتعدت  ذه األعايتل، اة  ت تظه  باضــــــاس كبري، زا 
 ةإلنذاروضـــــعك نظيتميت م ي قيت زاتلتصـــــيتدييف ةدول غ    وليتل إا ااايتعيفكايت  ا ا يتل زثليتء اتنتخيتابت. 

. وزشـــيتر إىل زا شـــ اكيف ااايتعيف اتلتصـــيتدييف مع واةاا اةصـــعقدع     يتةقيتتك اره  ل ياملبك  واتقـــتجيتبيف 
اتحتيتد إىل اةدعم املشــــرتز ب  ا اار اةســــقيتقــــي اة مقع املســــتال  م األمم املتحدة واتحتيتد األم ي ي ترتاوس 

 غ   زم ي قيتدول ااايتعيف اتلتصــــــــــيتدييف ةاألم ي ي واألمم املتحدة   نشــــــــــ  عا قيتت اةســــــــــ م اة  ت اد يت 
 بعثيتت زائ ة مشرتكيف مع األمم املتحدة زثليتء األزميتت اةسقيتققيف.وإي يتد 

إىل جت بيف كات دي اار، شـــــــــــدد وزي  اويترملقيف ع   زعقيف تعفيف اةتعيتوا واةتلســـــــــــقق ب   واقـــــــــــتليتداو  
اإلل قاقيف واألمم املتحدة. وابإلضـــــيتميف إىل اةاقـــــيتايف اة  دوا اإلل قاقيف و ااهيتت اة يتع يف اةاالقيف وامللظايتت 

غيتان، تاىل اتحتيتد األم ي ي مث األمم املتحدة زميتم األمار م  ااايتعيف اتلتصــيتدييف و  ليتمك هبيت مللا  زم ي قيت
اةســــقيتقــــقيف واةعســــك ييف. وع وة ع   لةط، اضــــط عك باركقليت ميتقــــا  ت ةدول غ   زم ي قيت   إدارة اةعا ق

   تشــــــــــــــ ي  األول/ مل ت  اةاقــــــــــــــيتايف   اة رتة اةســــــــــــــيتب يف ة نتخيتابت اة ائقــــــــــــــقيف اة   بدور  يتقــــــــــــــم
 تســـاييف ذا املثيتل ع   زمة زا تســـهم جت بيف كات دي اار   تعفيف  ةقيتت  وليتل إنش يع ض. 2010 زكتاب 

 نشاهبيت. وملع اةلفاعيتت
(. S/2018/1064املليتلشـــــــــــــــيف )ولبة اتملتايت ، عااك كات دي اار مذك ة م يت قاقيف حتدد إايتر  

 املاملف زدانه بعا األمكيتر واةتاصقيتت اة  لدمهيت املشيتركاا زثليتء املليتلشيف امل تا يف.ي صد و 
 

 تعفيف اةتعيتوا مع امللظايتت اإلل قاقيف ودوا اإلل قاقيف   ملع نشا  اةلفاعيتت وتسايتهيت  
اقــــرتاتقجقيف مشــــرتكيف  وملادوإدارهتيت  اةلفاعيتتيتركيف اةدوةقيف واإلل قاقيف   ملع نشــــا  املشــــ ت ت ــــي 

و   يتةيف عدم الرتاا  ذه اترتبيتايتت ابملاارد لات زوةا ت واضحيف تشاة لبال ااهيتت اة يتع يف اةاالقيف. 
األعقيف،   يتقـــــــموملع نشـــــــاهبيت  تســـــــاييف اةلفاعيتتاةدول   اةذي ت ام بش دور واة مإ يت ت تكاا مســـــــتداميف.

 متتحاة اةدول املســــؤوةقيف اة ئقســــقيف ع  محيتييف مااالقهيت ع  ا يق ضــــايتا   الهم، واتقــــتجيتبيف ملطيتةبه إل
 املش وعيف، وتعفيف اةشااةقيف وامل ونيف. 

تت قد اةشــــ اكيف مع امللظايتت اإلل قاقيف ودوا اإلل قاقيف ذبيتدئ ت يتقــــم األعبيتء واةتشــــيتور ول  زا  
 واملقفة اةلسبقيف وت سقم اةعاة وابملسيتءةيف املتبيتدةيف.  عا قيتت صلع اة  ار 

قبة اةس م  عدة مشيترك  اةدراقيف املشرتكيف اة  زمل هتيت مؤخ ا األمم املتحدة واةبلط اةدويل، ولك   
امللع م  ليتئايف ع   األدةيف م يتد يت زا  تذك  م رات م لعيف، واة  اةعلق يف اةلفاعيتتاةلهم اةشـــيتم يف مللع نشـــا  

 ب قاا دوتر ع  األض ار اة  ت حق هليت. 34ام  ع   اةب داا اة  تت يتدل ا     اايل ش نش زا ي
اةتعبري بصـــــــارة عا قيف ع   زرض وم  زملة تامري اقـــــــتجيتابت شـــــــيتم يف ومتســـــــ يف ةألزميتت، ل   
 وكيتتت األمم، و ا ميت يســــت فم تعفيف اةت يتعة ب  واةتلاقيف واةســــ م اةعاة اإلنســــيتيناةصــــ يف ب  اةاالع ع  

اةثليتئقيف واملتعددة األا ا . وميك  ة جليف بليتء اةســــــــــــ م، وت قــــــــــــقايت    ااهيتت اة يتع يفاملتحدة ومقايت ب  
 دوا اإلل قاقيف ذج   األم .اإلل قاقيف و ا يتتت اتنت يتةقيف، زا تعفز اةشااةقيف ع  ا يق رب  امللظايتت 

https://undocs.org/ar/S/2018/1064
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املتحدة اإلل قاقيف  مكيتت  األمم اةدور اةذي ت ـــــــط ع بشوقـــــــ   بعا املشـــــــيترك  اة ـــــــاء ع    
، خطيف وليتئقيفزم ي قيت وغ   زم ي قيت وملط يف اةســــــيت ة(، اة  زقــــــهاك   تل قذ وقــــــ   قــــــقيت ووقــــــ   ) 

 ع   اةصعقد اةعيتملي.مليتاق اةلفاعيتت األخ ل وزشيتروا إىل إمكيتنقيف تك ار  ذا اةلاالج   
اقيف مقايت يتع ق عدة ملظايتت إل قاقيف ودوا إل ق اةدور اةذي تؤديشوانلش املشـــــــــــــــيتركاا زي ـــــــــــــــيت  

ابةســـــــــ م واألم  اةدوةق ، ذيت   لةط اتحتيتد األورويب، وملظايف األم  واةتعيتوا   زورواب، ومليتمعيف اةدول 
وإا كيتا اةع بقيف، ورابطيف زمم مللا  شــــــ ا  قــــــقيت، وملظايف اةتعيتوا اإلقــــــ مي، وملظايف اةدول األم يكقيف، 

ا اةســــــقيتا، زثري املثيتل األخري ةةيتمبقيت،  قث قــــــيتعدت معظم املشــــــيترك  ركفوا ع   اة يترة األم ي قيف. و   ذ
ااهاد املشــــــرتكيف اة  بذةتهيت األمم املتحدة واتحتيتد األم ي ي وااايتعيف اتلتصــــــيتدييف ةدول غ   زم ي قيت ع   

اهلقئيف  ولك ت ملظاـيتت زخ ل م  بقلهـيت. 2017ملع تصــــــــــــــــيتعـد ززمـيف مـيت بعـد اتنتخـيتابت   زوائـة عـيتم 
  لقيف ابةتلاقيف، وميتعيف ش ا زم ي قيت، وااايتعيف اإل يتئقيف ة جلا  األم ي ي.ا كامقيف اةدوةقيف املع

م واألم  اةتيتبع ة حتيتد األم ي ي زا      األم  و    اةســـــــــوزشـــــــــيتر متك ااا إىل زنش إبمكيتا  
، زكث  م  ع د م  اةفم ، ع   اةلحا املب    املتايتعيتهتايت اةسلاييف املشرتكيفاةذي دام يبلقيت ع   تعيتو ايت 

وضــــــع ت ققم مشــــــرتز ع  ا يق اة قيتم بف رات مقدانقيف مشــــــرتكيف، ع   اةلحا املت ق ع قش قــــــيتب يت، م  زملة 
املشــــــرتكيف اة  ي دمهيت املاث اا واملبعاثاا و دة اةعاة اإل يتايتت  تعفيف. وم  اةعليتصــــــ  اهليتميف   ة لفاعيتت

 ة حتيتد األم ي ي.اويتصاا ة الظات  إىل     األم  و    اةس م واألم  اةتيتبع 
اةتعيتوا ب  األميتنيف اةعيتميف ةألمم املتحدة وم اضـــــــــــــــقيف اتحتيتد األم ي ي، ولك  متك ااا زا تاثقق   

ز دة انتظــيتم عا قــيتت تبــيتدل ، و اةف رات املقــدانقــيف املشـــــــــــــــرتكــيف اة  ي ام هبــيت مســـــــــــــــؤوةاا كبــيتر  لةــط  ذــيت
اةعديد م  املشـيترك  إىل اإلايتر املشـرتز  وزشـيتر املع اميتت، وز دة تلسـقق اةعاة زمار  تبعث ع   اةت يت ل.

ب  األمم املتحدة واتحتيتد األم ي ي ةتعفيف اةش اكيف    يتل اةس م واألم  واإلع ا املشرتز اةذي زصدره 
 األم  اةعيتم واة ئق    ن   اةقام اةذي مل ت مقش املليتلشيف امل تا يف.

باصــــــــ هيت م    اةســــــــ م واألم ، ةق  م     زةاملزعقيف تعفيف دور مســــــــ ةيف وزاثر عدة مشــــــــيترك   
  خ ل وصــاهليت إىل اة قيتدة اةســقيتقــقيف، م  لفاعيتت وتســايتهيت مملع نشــا  اة  ظيف اةســ م وإ يت زي ــيتو   
 زملة ا  يت  ع   اةس م.

 
  عا قيتت اةس م حتس  

فاميتت اة  وضـــــــــــــــعهيت األم  اةعيتم وإع ا اتةت “اةعاة م  زملة   ظ اةســـــــــــــــ م”تتق  مبيتدرة  
ملعيتايف بعا اةع بيتت اة  تعرتض معيتةقيف عا قيتت   ظ  م صــــــــيفو  دوةيف ع ــــــــااو  151 اةذي زيدتشاملشــــــــرتكيف 

ةدل اةدول امل ق يف واةسكيتا ا  ق ، وا يتمليف غري إليتبقيف تصارات اةع بيتت وملاد اةس م. وتشاة  ذه 
 واة املســـــــــتقيفملاارد اةبشـــــــــ ييف اةات ت، وعدم ك يتييف اغااض إىل ز دة اةدعم اةســـــــــقيتقـــــــــي هلذه اةبعثيتت، و 

وقــ قايف مل ءميف قــقيتليتت بعقلهيت مصــاايف خصــقصــيت والعقيف زعقيف وضــع وت ت مســ ةيف املتيت يف. وزثريت زي ــيت 
 ققيتققيت ومماةيف متاي  كيتمقيت. 

وات ق األع ــيتء عااميت ع   زا تعفيف قــ ميف وزم    ظيف اةســ م ةش زعقيف لصــال. وزثريت زي ــيت  
مقايت يتع ق  ايتييف املدنق ، مع ا رتام   اا اإلنسيتا واة يتناا وق عيف اتقتجيتبيف زعقيف ز دة امل ونيف مس ةيف 
 اإلنسيتين.  اةدويل
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ةعا قيتت دعم اةســ م اة  ي ام هبيت اتحتيتد األم ي ي وأيلا ا يتمليف إىل تاام  متاية مســتدام وميك  اةتلبؤ بش   
 هبيت     األم 

، ت    صــلدوا اةســ م اةتيتبع ة حتيتد األم ي ي زع   مســتال م  املســيتعيتت م  2017  عيتم  
، 2021م قاا دوتر   عيتم  400، وم  املتالع زا يصة إىل 1993اةدول األع يتء ملذ إنشيتئش   عيتم 

زنشـــــــطيف   ث ثيف بتااية صـــــــلدوا اةســـــــ م  ي امش اةعديد م  املشـــــــيترك . وم  املتالع زا و ا ميت ر   ب
 يتتت زقيتققيف  ي  اةاقيتايف واةدب اميتققيف اةاليتئقيف، وبليتء اة درات، وعا قيتت دعم اةس م. ورزل معظم 

مل دم اقـــــتداميف وم ونيف اةتااية ااألع ـــــيتء زنش ابإلضـــــيتميف إىل صـــــلدوا اةســـــ م، تاملد ضـــــ ورة إىل حتســـــ  
ةعا قــيتت اةســـــــــــــــ م اة  ي اد ــيت اتحتــيتد األم ي ي وز دة إمكــيتنقــيف اةتلبؤ بــش، ولةــط بتاايــة اةعا قــيتت م  

. وع   ع   زقيتس حت ق ت دلق يف جت ل ع   زقيتس كة  يتةيف ع    دةاألمم املتحدة امل  رة،  اشرتاكيتت
ةااردة   ت  ي  األم  اةعيتم  ذا امللاال، زشــــيتر عدة مشــــيترك  إىل ضــــ ورة مااصــــ يف اقــــتكشــــيت  اوقيترات ا

بعا قيتت دعم اةســــــــ م اةتيتبعيف ة حتيتد األم ي ي وت دمي اةدعم هليت ع  اإللا  2017اةصــــــــيتدر   ز ر/ميتيا 
(S/2017/454.) 

اتحتيتد األم ي ي،  ور   عدة زع ـــــــيتء بتعفيف اة ليتبيف واملســـــــيتءةيف   عا قيتت اةســـــــ م اة  ي اد يت 
وإايتر اةســــــ از واتن ــــــبيتي  اةدويل اإلنســــــيتينتعفيف ا رتام   اا اإلنســــــيتا واة يتناا م  زملة   لةط  ذيت

 ةعا قيتت اةس م اة  ي اد يت اتحتيتد األم ي ي.
ت ام بش نظاك كات دي اار  ذه املليتلشـــــــــــــيف امل تا يف ةتســـــــــــــ ق  اة ـــــــــــــاء ع   اةدور اةذي لد و  

يت. ويتاثة اةتحدي اآلا   مااصــــ يف تســــايتهعيتت و لفا  ملع نشــــا  اة وا اإلل قاقيفامللظايتت اإلل قاقيف ود
. ونتط ع اةبيتةةيف األعقيفت ميف اتةتفاميتت اةسقيتققيف اتقرتاتقجقيف إىل إمل اءات م ااقيف ة لهاض هبذه املس ةيف 

 .إىل اةعاة مع زع يتء     األم  ع   تعفيف  ذا املسع 
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