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رائيغية لــن الةا   يــة  األعمــال ارســ
ــة   ــة و ةيـ ــرتية ابتغـ ــدل اليـ يف الةـ

    األرض الفغسطينية ابتغة
وم جهة إىل رئيس اجلمعية العامـة مـن    2015حزيران/ي  يه  30رسالة مؤرخة   

 األمني العام  
  

، الـي   10/17-)ح( مـن تـرار اجلمعيـة العامـة دإ      6وفةا لغحكم ال ارد يف الفةـرة   
، أتيـر   ـ ن أرفـي  يـه تةريـرا مرحغيـا مؤرخـا        2006كا  ن األول/ديسـم    15اعتمد يف 

مةدما من جمغس سجل األمم املتحـدة لضرـرار الناشـعة عـن تيـييد       2015حزيران/ي  يه  19
 تغة )ا  ر املرفي(   اجلدار يف األرض الفغسطينية اب

 وأرج  ممتنا إ الع أعضاء اجلمعية العامة عغى هيه الرسالة ومرفةها  
 

 م ن -كي   ان( توقيع)
  

 
 

  2015أيغ ل/سبتم   17ُأعيد إصدارها ألسباب فنية  تاريخ  * 
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 املرفي
وم جهـة إىل األمـني العـام مـن أعضـاء       2015حزيران/ي  يه  19رسالة مؤرخة   

دار يف األرض جمغــس ســجل األمــم املتحــدة لضرــرار الناشــعة عــن تيــييد اجلــ        
 الفغسطينية ابتغة

 تيــر   تةــدت التةريــر املرحغــي اغــس ســجل األمــم املتحــدة لضرــرار الناشــعة عــن     
)ح( مـن   6تيييد اجلدار يف األرض الفغسطينية ابتغة، رحالته إىل اجلمعية العامة وفةـا لغفةـرة   

 )ا  ر الضميمة(  10/17-ترار اجلمعية دإ 
ــة    ــي ك  ية ــر املرحغ ــد صــدر      و رجــ  إصــدار التةري ــة العامــة  وت ــائي اجلمعي مــن و 

ــة لضعــــــ ام    ــا املرحغيــــ  2014 و 2013 و 2012 و 2011 و 2010 و 2009تةارير ــــ
ــائي  حســـــــــــ  ، A/ES-10/598 ، وA/ES-10/522 ، وA/ES-10/498 ، وA/ES-10/455ال  ـــــــــ

 ، عغى الت ايل A/ES-10/658 و A/ES-10/599 و
 

 ور يتا( رو الد توقيع)
 عض  جمغس اردارة

 
 ه ر ( هارومي توقيع)

 عض  جمغس اردارة
 

  يغ مبا( مايت توقيع)
 عض  جمغس اردارة

  

http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
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 الضميمة  
تةرير مرحغي مةدم من جمغس سجل األمم املتحدة لضرـرار الناشـعة عـن تيـييد       

 اجلدار يف األرض الفغسطينية ابتغة
ــم املتحــدة لضرــرار الن     - 1 ــس ســجل األم ــدم جمغ ــن تيــييد اجلــدار يف األرض   ية اشــعة ع

ــر املرحغـــي، وفةـــا لغفةـــرة    ــة  6الفغســـطينية ابتغـــة هـــيا التةريـ  )ح( مـــن تـــرار اجلمعيـــة العامـ
ــرة مـــن    10/17-دإ  ــي  ي طـــي الفتـ ــه  20، الـ  حزيـــران/ 19حـــ   2014حزيران/ي  يـ
 2012 و 2011 و 2010 و 2009  وتد صدر  تةارير ا املرحغيـة لضعـ ام   2015 ي  يه
ــائي  2014 و 2013 و  ،A/ES-10/522 ، وA/ES-10/498 ، وA/ES-10/455يف ال  ــــــــــــــــــــــ
ــة   A/ES-10/658 و A/ES-10/599 ، وA/ES-10/598 و ــارير املرحغي ــ ايل  وتعــرض التة ــى الت ، عغ

لغمجغس، وكيلك ال  ائي األساسية األخرى ذا  الصـغة  عمـل سـجل األرـرار، عغـى م تـ        
  www.unrod.orgالسجل عغى شبكة ار تر ت، 

وواصــل ســجل األرــرار خــالل الفتــرة الــق ي طيهــا التةريــر، الةيــام  مــ  اســتمارا    - 2
ــن م       ــق ت ــا  ويهيزهــا والن ــر فيهــا ردراجهــا يف الســجل وفةــا لغة اعــد واأل  مــة ال املطالب

 تسجيل املطالبا  
مـن ااتمعـا     226، 2008تمعيـة منـي إ التهـا يف عـام     وتد لطت محغة الت عية اا - 3

يف حماف ــا  جــنني و   ــال و ــ لكرم وتغةيغيــة   909 000الــق يبغــد عــدد ســكا ا حــ ايل  
وســغفيت ورام او وايغيــل و يــت ذــم، وكــيلك يف  عــمج ااتمعــا  يف  يــ  أ ــاء الةــدل  

يف أصحاب املطالبـا  ابـتمغني   اليرتية  ومت ت زي  آال  املغصةا  املطب عة والنيرا  لتعر
 اليرو  الق يغزم ت فرها لتةدت مطالبة لتسـجيل األرـرار  و اررـافة إىل ذلـك، عةـد متغةـ        

اجتمــاع مــ  ر ســاء البغــديا  وااــالس  100املطالبــا  التــا ع ن لســجل األرــرار أكثــر مــن 
ــة  ُيحتمــل أن يةــدم ا مطالبــا  يف املنــا ي امليــم    نابغيــة واألشــااذ الــيي  ــة الت عي لة حبمغ

وعــالوة عغــى ذلــك،   ــم ســجل األرــرار دورتــني تــدريبيتني متاصصــتني لر ســاء البغــديا    
ومسؤويل ااغس ابغي يف حماف ة  يت ذم عغى اجل ا   الةا   ية والتن يمية لتغةـي املطالبـا    

 يف جمتمعاهتم 
لبـا  لتسـجيل   من استمارا  املطا 48 048، مت    2015حزيران/ي  يه  19ويف  - 4

مــن ال  ــائي الداعمــة وســغمت إىل مكتــ  ســجل األرــرار    800 000األرــرار وأكثــر مــن  
 فيينــا  ويـــر  تنفيــي أ يـــطة تغةـــي املطالبــا  يف ســـت مـــن اباف ــا  التســـ  املتضـــررة     يف

ومت اال تـهاء منـها تةريبـا يف     -   ـال وجـنني و ـ لكرم وتغةيغيـة وسـغفيت وايغيـل        -وهي 
 نفييها يف  يت ذم والةدل رام او وير  ت

http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/A/ES
http://undocs.org/ar/www.unrod.org
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ــ اردة 2015حزيران/ي  يـــــه  19ويف  - 5 ــائر الـــ ــرر ااغـــــس إدراا مع ـــــم ايســـ  ، تـــ
مـــن اســـتمارا  املطالبـــا  حيـــ   707مـــن اســـتمارا  املطالبـــا  واســـتبعاد  18 138يف 
  18 845يست   أ  من ايسائر معاين األهغية، ليصل العدد ار ايل لغمطالبا   مل
م املارــي، عمــل مكتــ  ســجل األرــرار عغــى تعجيــل يهيــز اســتمارا  وخــالل العــا - 6

املطالبـا    يــد أ ـه عغــى الــرلم مـن العمــل الــد وب واملتفـا  الــي  تةــ م  ـه األما ــة والعمــل      
املكثــف الــي  يضــطغ   ــه ااغــس، هنــاب فجــ ة كــبنة  ــني عــدد اســتمارا  املطالبــا  الــق     

  تجهيزها  عها وعدد الق تام مكت  فيينا  مت
وعةد ااغس منـي تةريـره السـا ي،  سـة اجتماعـا  يف فيينـا السـتعراض اسـتمارا           - 7

ــس يف        ــرد   واجتمــ  ااغ ــها ويهيزهــا  يــكل ف ــ   تر ت ــام م كفــ  املكت ــق ت ــا  ال املطالب
ــرة ــن  الفتــ ــن   12إىل  8مــ ــبتم  ومــ ــن   7إىل  3أيغ ل/ســ ــا /  فم  ومــ ــرين الثــ إىل  8تيــ
 حزيـران/  19إىل  15آذار/مارل ومـن   20إىل  16، ومن 2014األول/ديسم  كا  ن  12

  ويف اجلغســا  ايمــس عغـى التــ ايل، اســتعرض ااغـس مع ــم أو كــل ايســائر   2015ي  يـه  
 1 378 اسـتمارة، و  703 اسـتمارة، و  850 من استمارا  املطالبـا ، و  1 294املبينة يف 
ا يف السـجل  ويف اجلغسـا  الـق عةـدها ااغـس      استمارة، وتـرر إدراجهـ   1 399 استمارة، و

يف أيغ ل/سبتم ، وتيرين الثا /  فم ، وكا  ن األول/ديسم  وآذار/مـارل وحزيران/ي  يـه   
 اســـــتمارا ، 5 اســـــتمارا ، و 8عغـــــى التـــــ ايل، تـــــرر ااغـــــس أال يـــــدرا يف الســـــجل  

املنصــ ذ عغيهــا يف اســتمارة، ألن معــاين األهغيــة  15 اســتمارا ، و 9 اســتمارا ، و 10 و
 ت اعد وأ  مة السجل مل تت فر يف أ  من ايسائر املبينة يف االستمارا  

وتضمنت استمارا  املطالبا  الق مت استعرارهــــــــا خالل الفتـرة امليـم لة  ـالتةرير     - 8
اسـتمارة حتتـ   عغـى     526 استمارة حتت   عغى خسائر من الفعة ألف )زراعيـة(، و  4 844

استمارة حتت   عغى خسائر مـن الفعـة جـيم )سـكنية(،      176 الفعة  اء )يارية(، و خسائر من
 استمارة حتت   عغى خسائر من الفعة هاء )اذص ل عغى ايدما (  349 و
مـن   11وواصل ااغـس يف استعرارـه لغمطالبـا  تطبيـي معـاين األهغيـة وفةـا لغمـادة          - 9

ا   و  را لضيي ال تـت املتـاح والعـدد الكـبن مـن      الة اعد واأل  مة الق تن م تسجيل املطالب
ــي       ــس لكـ ــة إىل ااغـ ــا  املةدمـ ــتمارا  املطالبـ ــة يف اسـ ــائر املدرجـ ــة  ايسـ ــا  املتعغةـ املطالبـ
يستعررــها م كفــ  املكتــ ، واصــل ااغــس اســتادام تةنيــا  أخــي العينــا  عغــى النحــ            

أعضـاء ااغـس  التفصـيل،     ( من الة اعد واأل  مة  واستعرض3) 12املنص ذ عغيه يف املادة 
يف املائـة مـن املطالبـا      9.6خالل اجلغسا  ايمس الق ي طيها هـيا التةريـر، مـا يةـرب مـن      

النم ذجية املتعغةة  ايسائر املدرجة يف استمارا  املطالبـا  املةدمـة الستعرارـها  وكمـا هـ       
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ــام    ــر جمغــس اردارة لع ــي  لغســجل   2012مــبني يف تةري ــدير التنفي ــام امل  التيــاور  صــ رة  ، ت
رمسية مـ  خـبن إحصـائي  يـ ن منهجيـة أخـي العينـا   وأشـار إىل أن هـيا املسـت ى مـن             لن

د مت اسـتبعادها مـن   أخي العينا  م   ق  ـه  أمـا املطالبـا  الـق مل تسـت   معـاين األهغيـة فةـ        
 د  إىل مةدميها لكي يةدم ا الت ريحا  الالزمة يالتسجيل أو أع

رير املرحغيـــة الســـا ةة لغمجغـــس  عـــمج الةضـــايا الـــق مت تناو ـــا  وتـــد حـــدد  التةـــا - 10
والةــرارا  الــق مت الت صــل إليهــا خــالل الفتــرة امليــم لة  ــالتةرير الســا ي  وفيمــا يغــي  عــمج   
الةضـــايا الـــق مت تناو ـــا والةـــرارا  الـــق ت صـــل إليهـــا ااغـــس خـــالل الفتـــرة امليـــم لة           

 اذايل:  التةرير
طالبـا  الـق يةـدمها ال ر ـة: تـرر ااغـس تبـ ل تسـجيل         مطالبا  اررث وامل )أ( 
 يا ة عن األشااذ املت فني حي  تةدم املطالبة  يا ـة عـن شـات متـ        “اررث”مطالبا  

ــل وارث إلزامــي   جــ        ــدها خــالل عمــر هــيا اليــات مــن تب  يــ ن ايســائر الــق مت تكب
كـد، كمـا يتضـ  يف شـهادة اررث     اليريعة )زوا املت  ، وأ نا ه و ناته وأ  اه( أو وارث مؤ

أو أ  و يةـة أخـرى  وحيــ  ال ت جـد مطالبـة تداــة تتـداخل يف الفتـرة الزمنيــة، يـتم تســجيل        
مطالبا  ال ارث ارلزامي  نفس  ريةة تسجيل املطالبا  املتعغةة  ايسائر النا ة عـن اجلـدار   

ــدة      ــه الفائـ ــ   فيـ ــي   يـ ــاريخ الـ ــار اىل التـ ــ  ، وييـ ــدها املتـ ــ ارث   الـــق تكبـ ــة لغـ الةا   يـ
اذاال  الق يةدم فيهـا املطالـ  ا نـتني مـن املطالبـا  عـن تطعـة األرض  فسـها، واحـدة           ويف

 اسم شات مت   وواحدة  امسه، ترر ااغس أ ه اكن إدراا كـل مـن املطـالبتني يف السـجل     
  يـة  حي  ال ت جد مطالبا  متنافسة وال يكـ ن هنـاب تـداخل  ـني تـاروي  يـ ء الفائـدة تا        

 وحدوث ايسارة 
فةدان ال ص ل إىل الس ق: ترر ااغس أن ييمل فةـدان الـدخل النـاجم عـن      )ب( 

عدم متكن املدعني من ال ص ل إىل األس اق  سب  اجلدار، ولكن حيـ  يـدعي املـدعي أيضـا     
خبســارة املنتجــا   صــدد ايســائر املتعغةــة  فةــدان ال صــ ل إىل الســ ق، تــرر ااغــس اســتبعاد 

املنتجا  املدعى هبـا ألن األرارـي مل تتـ  ر، واكـن أن يكـ ن  ـا  فـس املسـت ى مـن          خسارة 
   عد  ناء اجلدار كما كا ت من تبلار تاا 
اجلــدار:  ــني ايــخ األخضــر وســرتة املمتغكــا  يف األرض الفغســطينية ابتغــة  )ا( 

وراء اجلـدار،   أكد  عمج مةدمي املطالبا  أ م  س  عدم متكنـهم مـن ال صـ ل إىل ممتغكـاهتم    
فةد مت  بها، وعغى سبيل املثال، سرتة األشتال و   البي    وترر ااغس أن أعمـال السـرتة   
تيكل أعمـاال لـن تا   يـة مـن جا ـ  أفـراد وال اكـن اعتبارهـا  تيجـة مباشـرة لبنـاء اجلـدار              
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ر ااغـس  )أ( مـن تةريـ   11)وهيا ال ر  وتغف عن ايسـائر النا ـة عـن اذريـي ا  ـر الفةـرة       
 ( A/ES-10/599، ال ارد يف ال  يةة 2013حزيران/ي  يه  14املؤرخ 
ترتيبا  الت جن: ترر ااغس أ ه يف اذاال  الق يك ن فيها مةدم  املطالبـا    )د( 

اســتعجار مسـت جرين لــضرض مــن مــؤجر تــ يف يف وتـت الحــي ويؤكــدون أ ــم مســتمرون يف   
األرض، يف حال عدم ت فر معغ ما  تين إىل العكس من ذلك، يعت  مةـدم  املطالبـا  أ ـم    

  ن مست جرين لضرض من ور ة املؤجرال يزال 
إلالق الطرق: ترر ااغس أ ه يف اذاال  الق يضـطر فيهـا مةـدم  املطالبـا       (ـ)ه 

ق الطــرق الــي  يعــزى إىل  نــاء إىل الســن يف  ــرق  ديغــة لغ صــ ل إىل أرارــيهم  ســب  إلــال
اجلــدار، ينب ــي أن يــدرا النةــل اررــايف يف الســجل  و اررــافة إىل ذلــك، و  ــرا ألن هــؤالء 
املطالبني كان اكن أن يتعرر ا لغت خن والتفتيش يف  ةا  التفتيش عغـى  ـ ل الطريـي، اكـن     

ــ  أن املطــالبني ال يؤكــدون       ــد ال صــ ل إىل األرارــي، حــ  ول ــن   تســجيل تةيي ــ ا م ــم منع أ 
 ال ص ل إىل األراري 

أ ــراا اذراســة: تــرر ااغــس إدراا ايســائر الــق تتعغــي  بنــاء أ ــراا اذراســة  )و( 
حي  مت تيييد األ راا أ ناء  نـاء اجلـدار أو يف وتـت تريـ  مـن ذلـك، ل ـرض مراتبـة اجلـدار          

 عغى ما يبدو، عغى الرلم من أن األ راا تة  عغى  عد مسافة من اجلدار 
هــدم املســاكن: يف اذــاال  الــق يؤكــد فيهــا مةــدم املطالبــة أن لــه  يتــا هــدم    )ز( 

 سب  تر ه من اجلدار، ويف ال تت  فسه يةدم و يةة، مثل شهادة من الغجنة الدوليـة لغصـغي    
األمحــر، تيــن إىل أن املــدل مت تــدمنه  ســب  عــدم اذصــ ل عغــى تــرخيت، تــرر ااغــس أن    

بعد ايسـارة مـن التسـجيل تغةائيـا، ألن العديـد مـن املنـازل يف املنطةـة         ال  يةة يـ  أن ال تسـت  
تفتةر إىل تصاري   وسيتم اسـتعراض مثـل هـيه املطالبـة ككـل، واكـن أن تـدرا ايسـارة يف         

نـه، وُهـدم يف وتـت  نـاء اجلـدار      السجل إذا كان املدل عغى  ـ ل مسـار اجلـدار أو  ـالةرب م    
 طالبة من  احية أخرى تست يف معاين األهغية يف وتت تري  من ذلك وكا ت امل أو

حت يل مسار اجلدار: يف اذاال  الق مت فيها ت ين مسار اجلدار،  تيجـة لةـرار    )ح( 
ابكمة العغيا ارسرائيغية لالبا، ترر ااغس أ ه تد تك ن هناب حاجـة إىل إعـادة تةيـيم ايسـائر     

  ال تائ  اجلديدة عغى األرض مراعاة ، م “مستمرة”الق تةرر سا ةا تسجيغها كاسائر 
 فـاء اذرائـي   إء: ترر ااغس أن تـ خر وصـ ل فـرق     فات خر وص ل فرق ار ) ( 

يف الةرى ال اتعة يف األرض الفغسطينية ابتغة اكـن أن يكـ ن أساسـا لغمطالبـا  حيـ  يثبـت       
ة   يغـة، وأن  أن من ابتمل أن فرق ار فـاء ارـطر  لعبـ ر اجلـدار وأن وصـ  ا تـ خر لفتـر       

http://undocs.org/ar/A/ES


A/ES-10/683 
 

 

15-11635 7/8 

 

مبغد ايسارة املبني يف السجل كان ي  أن يـدون  اعتبـاره لـن وارـ ، ألن مـن املـرج  أن       
 اذريي كان سيتسب  يف الضرر   مج الن ر عن وتت وص ل فرتة اال فاء 

الباعة املتج ل ن: ترر ااغس أن األشااذ اليين سافروا إىل إسرائيل لغعمـل   ) ( 
اجلدار، ومل يع دوا تـادرين عغـى الةيـام  ـيلك  سـب  اجلـدار، اكـن        كباعة متج لني تبل  ناء 

 أن ين ر يف تسجيل مطالباهتم املتعغةة  ايسائر التجارية 
وكما يف السا ي، ي د ااغس أن يعرب عن تةديره لغتعاون الـي  ال لـع عنـه والـي       - 11

جل األرـرار، وكـيلك لغـدعم    تدمته السغطة الفغسطينية والغجنة ال  نية الفغسطينية املعنية  سـ 
الــي  تدمــه ابــاف  ن ابغيــ ن ور ســاء البغــديا  وأعضــاء جمــالس الةــرى  يــ ن العديــد مــن   
ــي         ــة وتغة ــا أمكــن النجــاح يف االرــطالع    يــطة الت عي ــه مل ــي   دو  ــة، وال ــ  العمغي اجل ا 

ــا  في     ــ  أن أ  مطالب ــزال تعت ــة إســرائيل، ف  ــا ال ت ــا   أمــا  النســبة ذك م ــي  املطالب مــا يتعغ
 األرـرار النا ـة عـن  نـاء اجلـدار يـ  أن تعـال مـن خـالل االيـة ارسـرائيغية الةائمـة  ومـن              
الناحية العمغية، ال يزال املـدير التنفيـي  لسـجل األرـرار يةـيم اتصـاال   نـاءة مـ  السـغطا           

أ   ارسرائيغية املاتصة، ومل ي اجـه مكتـ  سـجل األرـرار خـالل الفتـرة امليـم لة  ـالتةرير،        
ميكغة تتعغي   مكا ية ال ص ل، أو حرية التنةل، أو األمن، أو تسغيم امل اد الالزمـة أو إصـدار   

 الت شنا  املطغ  ة 
ويالحظ جمغس إدارة سجل األررار  ارتياح التعاون اجليد الةائم مـ  وكـاال  األمـم     - 12

، عغـى النحـ  املطغـ ب يف    املتحدة ومكاتبـها امل جـ دة يف امليـدان يف األرض الفغسـطينية ابتغـة     
  ويعـرب ااغـس   جـه خـاذ عـن تةـديره       10/17-من ترار اجلمعيـة العامـة دإ    14الفةرة 

لغمسـاةة الفعالـة واملغم ســة الـق تـدمها مكتــ  األمـم املتحـدة يــدما  امليـاري  يف جمــاال         
  كمـا واصـل   الغ جستيا  وامليتريا  وامل ارد البيرية واملالية واردارة دعما لسجل األررار

ســجل األرــرار خــالل الفتــرة امليــم لة  ــالتةرير، االســتفادة مــن امليــ رة والتعــاون مــ  إدارة   
اليؤون السياسية التا عة لضما ة العامة ومنسي األمم املتحدة اياذ لعمغيـة السـالم يف اليـرق    

 األوسخ ومكتبه 
نية ابتغـة، الـق يضـطغ     وما فتعت أ يطة الت عية وتغةي املطالبا  يف األرض الفغسـطي  - 13

هبا حاليا مثا ية من متغةي املطالبـا  التـا عني لسـجل األرـرار، متـ ل عـن  ريـي الت عـا  مـن          
، الســالم دار و ــرو ، واألردن، مــن اجلهــا  املا ــة  وتــد ت عــت حك مــا  أذر يجــان  21

، وكازاخســتان، وتطـر ، وفنغنــدا، بنيوالفغـ ، وفر ســا، وس يسـرا ، واجلزائــر، وتركيـا  ،و غجيكـا 
 فضـال  وه لنـدا، ، والنمسـا ، والنـروي  ، السـع دية  العر ية واملمغكة، وامل رب، وماليزيا، ومالطة
 مـن   ـ كثر  الدوليـة،  لغتنميـة  لغـنفخ  املصـدرة  البغـدان  من مـة  وصـندوق  األورو يـة  املف رية عن
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 ارة إىل أن العديــــد مــــنارشــــ ويــــدر  املتحــــدة ال اليــــا  دوالرا  مــــن دوالر ماليــــني 6
اذك ما  وكيلك صندوق من مة البغدان املصـدرة لغـنفخ تـدمت ت عـا  لسـجل األرـرار       

 مرتني أو أكثر 
ــدعم          - 14 ــل وال ــ فن التم ي ــا  املا ــة لت ــيه اجله ــديره   ــن تة ــرب ع ــس أن يع ــ د ااغ وي

   يـد أن املــ ارد  10/17-السياسـي الغـيين مكنــا مـن تنفيــي أحكـام تــرار اجلمعيـة العامــة دإ      
، ممـا يـثن اليـك ب حـ ل     2015حاليا س   تنفد حبغ ل  اية تيـرين األول/أكتـ  ر    املت فرة

 استمرار  يا  تغةي املطالبا  يف األرض الفغسطينية ابتغة 
 ويثين ااغس عغى العمل الد وب واملتفا  الي  ية م  ه م كف  السجل  - 15
 وسي اصل جمغس إدارة سجل األررار تةدت تةارير دورية  - 16
 

 أعضاء جمغس إدارة سجل األررار
 2015حزيران/ي  يه  19فيينا، 

 


