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موجهــم  ر رسيســم جملــس األمــن مــن   2015نيســةأبريل    22رســة م مخر ــم   
 املمث  ا داسم  بوروندي  دى األمم املتحدة

 شلفين رأ رحي    ـيمم ييـم مـة لة يـ و م يشـلأ ح ـ  ا توىيـد نلـق مدونـم ىوانـد            
قـلر  حسن ا سلوك ا يت  تعني نلق وسـةس  اعنـ و وا فـح يني اعبةنهـة  ـ ت ابنت ةيـة  امل      

 )انظل امللفق(. 2015نقدهة  يف يوروندي يف نةو 
وررجو ععمـيم هـةا ا لسـة م وملفقهـة نلـق رنلـةا جملـس األمـن يةنتبةرهـة و يقـم مـن             

 و ةسق اجمللس.
 يينجريو( ر رب  توقيع)

 ا س ري
 املمث  ا داسم
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املوجهــم  ر رسيســم جملــس     2015نيســةأبريل    22ملفــق ا لســة م املخر ــم     
 ملمث  ا داسم  بوروندي  دى األمم املتحدةاألمن من ا

 مة لة ي و م  
هتدي ا بعثم ا داسمم جلمهور م يورونـدي  ـدى األمـم املتحـدة ايةهتـة  ر عيـد رنلـةا         

جملس األمن وعتشلف يإي غ اجمللس يلأ اجمللس ا ويين   عفةب  يف يوروندي ىـد نظـميف يف   
نـم ىوانـد حسـن ا سـلوك ا ـيت  ـتعني نلـق        يف ح ـ   لتوىيـد نلـق مدو   2015نيسةأبريل    21

 .2015وسةس  اعن و وا فح يني اعبةنهة   ت ابنت ةية  املقلر نقدهة يف نةو 
ــداأ        ــة ني يف مي ــنيراا يــني املســخو ني ا تن ي ــةات   ــم ىــد انبثقــا نــن عب و ةنــا املدون

ا فـحةفم وداا   اعن و واجمللس ا ويين   عفةب . وعتعلق املدونم املة ورة يـةحتلاو ىـةنوأ   
 ا فحةفم وحقوق اعنسةأيف وا تزاو احليةا  زاا عيد ا  لىةا ا سيةسيني.

و ةنا عيد األيـلاف ىـد ريـد يف  ـ ت احل ـ يف ارعيةحهـة  ـةا نـ  املدونـم ا ـةي            
جــةا نتيجــم عوافــق واســد يف ايراا. وســيعزز عن يــة  هــةا املدونــم ا عمليــمب ابنت ةييــميف و ت لــ   
ذ ـ  الــجل اجلميــد يــلوا اب تــزاو واملسـخو يم. وستســةند املدونــم اجمللــس ا ــويين   عفــةب    

روند ــم نلــق ععز ــز ععةوىمــة نلــق ملاىبــم وســةس  اعنــ و وا فــح يني وملصــد ا فــحةفم ا بو
   ت هةا ا  تلة.
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