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 (2017) 2385 القرار  
 2017/نوفمرب الثاين تشرين 14املعقودة يف  8099يف جلسته الذي اختذه جملس األمن   

 
 إن جملس األمن، 
إىل مجيــق اراتا ــس اقةــبياان  ييــب ب تنيةــس ييفــلص اابقــان رت اقوــسمبا  إت ــ        ــي ب  إذ يشيير 

 (2012) 2036   (2009) 1907   (2008) 1844(   1992) 733اقاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتاب 
  2023 (2011)   2093 (2013)   2111 (2013)   2124 (2013)   2125 (2013) 
  2142 (2014)   2182 (2014)   2244 (2015)   2317 (2016)  

اقرينــد(  ــا  ابقتار ــر ا اقائــبنير ق ر ــد اقرينــد املاــو ابقوــسمبا  إت ــ   ) ر ــد وإذ حييي ع ملمييا 
اتبجبب اقساتدة  يئ ـب  ـا اابقـان رت مـ  مـا (  ا  تS/2017/925(   ا إت    )S/2017/924اقوسمبا )

 اقوسمبا  إت    
اح امــس قةــيبدة اقوــسمبا  جيرــس   إت ــ    قيةــ مان امايي يــان ق ــ  مــا  وإذ يؤكييم ميين جميييم 

هذه اقريداص  ا تا هلب اقةيب ي   حدهتب   إذ  يفدد  يى أمهيان اقا ـ  مـا أجـ  ماـق  ـدا يبب األ مـبب 
 ملز زِ ان ق  تارات ما ا متداد إىل اقوسمبا  املاب  بب امايي يان ا

أي  ــد ابب مــا إمــداداب األ ـــيحان  اقــذماة إىل اقوــسمبا   ــره رت ا تئــب   ا ـــر  وإذ يييمين 
مبــب رت ذقــد  اــدمب  اــسلى هــذه اقتــد ابب  ــيبدة اقوــسمبا   ــ متس  األ ــيحان امل ــر ى  يــى اقوــسمبا 

 يحان امل ر ى  يى إت     اب تربت ذقد هتد ـدا مريـاا قيةـ    إىل إت    رت ا تئب   ا ر األ امايي يان 
  ا  تارات رت املارياان 

ــــى اقةــــ    وإذ يعيييير  ميييين القليييي   ــــزاا  يفــــ   مريــــرا جةــــي ب  ي ق ــــسص حرمــــان اقيفــــربل    
 ا  تارات رت اقوسمبا  املارياان   إذ  ارل  ا اقايد ق ئست ميب ب ماتةران إىل  ا يم اقد قـان ام ـ ميان 

 (   زا د مريرهب  “دا ش”رت اقاراق  اقيفب  )املار ف أ ضب اب م 
مليثـــبق األمـــم املتحـــدة  أح ـــب  اقاـــب سص     اـــب جب يـــق اقةـــر  ضـــر تة اقتوـــدي وإذ يؤكيييم جميييمدا 
مبـــب رت ذقـــد مـــب  اريرـــد مـــا أح ـــب  اقاـــب سص اقـــد   ااـــسق ام ةـــبص  اقاـــب سص اقـــد   ق ج ـــر  اقـــد   

 قألمريبت اقيت هتدد اقة    األما اقد قير ما جراء األ  با امتهبييان   اقاب سص اقد   ام ةبين 

https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2023(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/924
https://undocs.org/ar/S/2017/925
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 سمــــــان اقوــــــسمبا ا حتبد ــــــان )اا سمــــــان ا حتبد ــــــان( اب د د حتةــــــا اقا اــــــان يــــــر ح وإذ يرحيييييي  
 يـى  وإذ يشمد اقس  ب ا حتبد ان األ ضبء )اقس  ب ا حتبد ان(   ر د اقريند املاو ابقوسمبا  إت     

 أمهيان   دة حتةر هذه اقا ابب   از زهب رت املةتار  
 اقـــس  ب ا حتبد ـــان رت  اب   ـــبق اقةيب ـــي اقـــذي  سينـــية إقيـــس اا سمـــان ا حتبد ـــان وإذ يرحييي  

ميثـبق األمـا هـس ييفلص هي   قألما اقسطو  دمج اقاساب امايي يـان  ا حتبد ـان  2017 يةبص/أير    16
املت ـــد  ييـــس رت مـــ ور قاـــدص   إذ  ترييـــق إىل ا ااـــبد املـــ ور املاـــو ابألمـــا املاـــرت أص  ةتضـــي س ماد يفـــس رت  

  2017مب سص األ ا/د ة ر 
اقــيت  رــذهلب اا سمــان ا حتبد ــان إــدف حتةــر إمريبتاهتــب املسجئــان إىل اقي اــان ابجلئــسد  وإذ يرحيي  

  “(ي اــــاناق)”ييفــــلص اقوــــسمبا  إت ــــ    (2009) 1907   (1992) 751اقابميــــان مبسجــــي اقاــــرات ا 
 تايــد طمريــبتاب مــب ياــد اقتةــييم    يــى إحــرا  مز ــد مــا اقتاــد  رت املةــتار       ــي ب  ي ــب حييي  وإذ
إىل أص حتةـر إداتة األ ـيحان  اقـذماة رت اقوـسمبا  اوـر أ ب ـي مـا  ابينـر  سطيـد اقةـ    يشر وإذ

  ا  تارات رت املارياان  
 حتبد ــان م ــبدة  يفــؤي  امل  ةــبب ا اتوــبد ان ابجلئــسد اقــيت  رــذهلب اا سمــان ا وإذ حييي ع ملمييا 

 املبقيـــان اقرنيةـــيان     دة ام ـــراداب ابييـــان    ريريـــد امداتة املبقيـــان اقرتـــيدة  إجـــراء امينـــ حبب اهلي ييـــان  
طاــرات ميفــر ن اــب سص ا  وــب ب اقةــي يان  اق  ــي يان اقتــبتدي مــق إحــرا   اــد  متــزاما مــق  يرحيي  وإذ

 يـى أمهيـان إحـرا   اـد  متساينـ   وإذ يسلع الضيو ص املتو  مب ب حان اق ةبد  ذقد ييفلص ميفر ن اقاب س 
 رت هذه اجملب ب 

 يــى  وإذ يشييمد يــى أمهيـان  ــ مان امداتة املبقيــان رت ام ـئب  رت ا  ــتارات  اقرمـبء   وإذ يشيمد 
دة املةـبءقان اابجان إىل ا ت بد هنج  اضي ياد  اقتةـبم  إط اـبم مـق اق ةـبد مـا أجـ   از ـز اقيفـ ب يان    

 املتربدقان رت اقوسمبا 
املريـ   اـس  إ اء  ت د  اـبت ر   يـد مب بت ـان اقوـيد ملـا امليفـر ن  ملـا وإذ يعير  مين قلقيه الغيال  

 يــى أمهيــان امح ــب   ــا اقوــيد ملــا امليفــر ن  وإذ يشييمد ملــا املــا م رت امليــبه البضــاان قس  ــان اقوــسمبا  
يتياي مز د ما اقتابت ر ييفلص هذه املةـلقان   إذ  يفـ ق اا سمـان  وإذ يرح  ملا املري   اس  ملا املا م  

ا حتبد ــان  يــى أص    ــ   يــد م مــا اجملت ــق اقــد    إينــدات  ــراميو اقوــيد يرير اــان مةــ  قان  تةــد مــق 
 امطبت اقاب سين اقوسمب  املاب ي  

م ةــب يان رت إ اء اقوــاسابب املةــت رة اقــيت  اــ ى إ وــبا املاس ــان ا وإذ يعيير  ميين قلقييه الغييال  
أبتد اقارـبتاب أي طـرف  اراـ   ةـييم املةـب داب ام ةـب يان   مـذقد أي امـت    وإذ يميناقوسمبا  

 ام ةب يان   أ   ةر ي قألمساا أ  اممداداب املخووان قألملراى
 وإذ يسييل إىل أص اا سمــان ا حتبد ــان  تح ــ  املةــ  قيان اقرنيةــيان  ــا  ب ــان  ــ بهنب   وإذ يشيير 

 سمـــان ا حتبد ـــان  ـــا اقايـــب   مـــا مـــ ا اقا ـــ  مـــق اقـــس  ب ا حتبد ـــان  يراـــبء اـــدتاب اـــساب مبةـــ  قيان اا
 األما اقسطايان البينان إب  اب تربت ذقد أ قس ان  

يعر   وإذاب جت ب بب اقث ثان املااسدة ير ممث  ح سمان إت      ر د اقريند   وإذ حي ع ملما 
 مـا ا ضـري ن يس  تـس  يـى  ـس   2011ة إت    ماذ  ـب  إ اء  د  و ا  ر د اقريند ما   ت من قلقه 

https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
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 يــى أص  ا يــد اقتاــب ص  ــي  لا  يــإ األمــا مــا إجــراء  ايــيم  اف   متثــبا إت ــ    وإذ يشييمدمبمــ   
 قاراتاب  يإ األما ذاب اقويان 

إ اء  ت د  اــــبت ر مــــا  ر ــــد اقرينــــد   يــــد اب ــــت رات د ــــم إت ــــ   قــــرا   وإذ يعيييير  ميييين قلقييييه 
 ر د اقريند  يى  ادمي مز د ما اقتابت ر  األدقان امل ويان ييفلص  وإذ يشجعب بب املةيحان امايي يان  اجل 

 د م اجل ب بب املةيحان رت املارياان  
   إذ  اــرل  ــا 2016ط ــراإ إت ــ    ــا أتياــان مــا أ ــرر ااــرل رت  ذات/مــبت  وإذ يرحيي   

ير ُ اـد ا رت  ـبحان اقاتـبا ماـذ ا ـد ن املساجئــبب اقايـد إ اء ا ـت رات  ت د اقتاـبت ر ييفـلص ماـب ير جيرـس 
إت ـــ    جيرـــس  إىل مساينـــيان اقتحـــب ت مـــا أجـــ   ةـــس ان املةـــبن   وإذ ييييممو  2008اقـــيت  ااـــة رت  ـــب  
إت ـــ    يــــى أص  تاب ــــم أي مايسمـــبب م وــــيان  تسينــــ  إقيئـــب  ي ــــب  تايــــد  وإذ حييييي املتاياـــان ابملاــــب ير  

 اقريند  ابملاب ير  مبب رت ذقد مق  ر د
مبب  رد ـس إت ـ    جيرـس  مـا ضـرف قيـا إ  ي ـب  تايـد ابابقـان  يـى ااـد د امليفـ مان  وإذ يرح  

إىل إ  ـــبد ا حتـــبد األ ر اـــي ياثـــان قتاوـــي اااـــبند إىل  وإذ يشيييرييائ ـــب ياـــد ا ةـــحبل اقاـــساب اقارير ـــان  
 اوـي اااـبند  اتب جيرـس  أص ياثـان  يالحظ إذو ااد د اجليرس يان رت أ ابل ا ةحبل اقاساب اقارير ـان  

ابقــد سة إىل  يفــ يق  2017يايــب  مجايــان ا حتــبد األ ر اــي رت وس / سقيــس  يرحيي وإذ  ــزت أةــرة ياــد    مل
تنـيإ امل سضــيان  يــى يــذا اجلئــسد  رت  ــ  إمــداده ابقــد م اقــ    مــا اقريــد ا  رت  ــري   ريريــق اقا اــبب 

  ييائ بير إت     جيرس   إابمان   ابب حةا اجلسات 
األمهيــان اقــيت  سقيئــب  متثــبا مجيــق اقــد ا األ ضــبء ألح ــب  ح ــر األ ــيحان امل ــر ى  وإذ يؤكييم 

  (2009) 1907 يى إت    مبسجي اقارات 
 يفـــ  ص   ا  أص اابقـــان رت اقوــسمبا   مـــذقد اقاــزان اقاـــبنم يــر جيرـــس   إت ــ    مـــب وإذ يقييرر 

 مريرا  ئدد اقة    األما اقد قير رت املارياان  
 مبسجي اق و  اقةبيق ما ميثبق األمم املتحدة  وإذ يتصرف 

 
 حظر توريم األسلحة  

مـــا اقاــــرات  5ح ــــر األ ـــيحان امل ـــر ى  يــــى اقوـــسمبا مبسجـــي اق اــــرة  يع يييم دك يييم - 1 
 املاــد ا مبسجــي  (2002) 1425مــا اقاــرات  2   1  يــى اقاحــس امل وــ  رت اق اــر ر  (1992) 733

  (2013) 2111مـــا اقاـــرات  17إىل  4 اق اـــراب  (2013) 2093مـــا اقاـــرات  38إىل  33اق اـــراب 
مـا اقاـرات  2   اق اـرة (2014) 2142مـا اقاـرات  2   اق اـرة (3013) 2125مـا اقاـرات  14 اق ارة 
) امليفـــــــــــبت إقيـــــــــــس  ي ــــــــــب  يـــــــــــي يارـــــــــــبتة  (2016) 2317مـــــــــــا اقاــــــــــرات  2   اق اــــــــــرة (2015) 2244

  “(األ يحان امل ر ى  يى اقوسمبا ح ر”
حـ   (2014) 2142مـا اقاـرات  2جتد ـد األح ـب  املاوـسل  ييئـب رت اق اـرة  يقرر - 2 

أص ح ــــر األ ــــيحان امل ــــر ى  يــــى  يكييييرر دك ييييم   رت هــــذا اقةــــيبق 2018 يفــــر ا اقثــــبين/ س  ر  15
املاـــداب اقاةـــ ر ان أ   يـــى إ ـــداء امليفـــستة  اقوـــسمبا    ةـــري  يـــى تـــحابب األ ـــيحان أ  اقـــذماة أ 

ان  اــــدمي املةــــب دة أ  اقتــــدت ي  حيا ــــب   ــــسص اقؤــــرى مــــا ذقــــد حوــــرام  ريــــس ر اــــساب األمــــا اقسطايــــ أ 

https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/733 (1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(3013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
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اقوسمبقيان ما أج   س ا األما قيفاي اقوسمبا  اب ـتثابء مـب  تايـد ييفـحابب األينـابف املرياـان رت مر ـد 
  (2013) 2111اقارات 

أص دمـــسا  ــ ا   ليــان ابأل ـــيحان  مــب  توــ  إـــب مــا أ تــدة إىل املـــسا    يؤكييم جمييمدا - 3 
رت   تاب م اتـــان ألملـــراى د ب يـــان    اـــدل  ةـــيي بم هلـــذه األينـــابف رت ا تئـــب  ا ـــر األ ـــيحان  اقوـــسمبقيان

 امل ر ى  يى اقوسمبا  تر ريان أص     هذه األينابف  يى منت  يد اقة ا رت مجيق األ ابب 
أص األ يحان أ  املاداب اقاة ر ان اقيت  ُرـبن أ   ـست د حوـرام قتريـس ر اـساب  يكرر دك م - 4 
اقسطايان اقوسمبقيان   جيس  إ بدة ييائـب أ   ايئـب أ  إتحتئـب ق  ـتخدا  ألي  ـرد أ  ميـبص    ا ـ  األما 

مةــ  قيان اا سمــان ا حتبد ــان  ــا م بقــان إداتة  ز  هتــب  ويؤكييمرت ينــ سف اــساب األمــا اقسطايــان اقوــسمبقيان  
  ختز ائب  أتميائب يرير اان ملمس ان   ابقان 

يابب األ قيـــان اقـــيت أجرهتـــب اا سمـــان ا حتبد ـــان مت ـــبء رت هـــذا اقوـــدد ابقتحةـــيرحييي   - 5 
قـست د  اـبت ر   يـد اب ـت رات  ويعير  مين القلي إجراءاب أمثر ينرامان قتة ي  األ يحان  ايـدهب   ةئـب  

 يــــى إجـــراء مز ــــد مــــا  ويشيييجع ةـــر ي األ ــــيحان مـــا دامــــ  اا سمـــان ا حتبد ــــان  اقـــس  ب ا حتبد ــــان  
رت حتةـــــر إداتة األ ـــــيحان أمـــــرب حيـــــسي ملاـــــق  ةـــــر ي األ ـــــيحان   أص ا  ـــــت رات ويالحيييييظاقتحةـــــيابب  

أص  يـــإ األمـــا ميتـــز ب يرينـــد اقتحةـــيابب اجملـــراة   ايي ئـــب يؤـــرى إ ـــبدة اقا ـــر رت اا ـــر  جميييمدا ويؤكيييم
 امل ر ى  يى  ست د األ يحان  اد ا تي بء مجيق اقيفر ط املرياان رت اراتاب  يإ األما 

ابجلئــسد اقــيت  رــذهلب اا سمــان ا حتبد ــان مــا أجــ   ضــق إجــراءاب  يفــؤي  مسحــدة  يرحيي  - 6 
م ويان قتا يم إداتة األ يحان  اقـذماة  مبـب رت ذقـد   ـب  قيوـرف  ا  ـت   مـا أجـ   ترـق مجيـق األ ـيحان 

 اا سمان ا حتبد ان  يى إم با   ا يذ هذه امجراءاب رت أارل  اة مم ا  وحي ياد  س  ائب  
ابجلئـــسد اقـــيت  رـــذهلب اا سمـــان ا حتبد ـــان م يفـــبء  ر ـــد اقتحاـــد امليفـــ    حييي  كيييذل ير  - 7 

اقد ا األ ضبء  يى د م اقائسى طداتة األ يحان  اقذماة قتحةر ادتة اا سمان ا حتبد ـان  يـى  وحي 
 إداتة األ يحان  اقذماة 

إىل  يإ األمـا  ابقتحةر اقذي أدميتس اا سمان ا حتبد ان  يى  ادمي اقتابت ر يرح  - 8 
مــــــــا اقاــــــــرات  7  يــــــــى اقاحــــــــس املرييــــــــسل رت اق اــــــــرة  (2014) 2182مــــــــا اقاــــــــرات  9  ــــــــ  ابق اــــــــرة 

بد ان إىل  ا يذ هي   األما اقسطو   ميثـبق اا سمان ا حتبد ان  اقس  ب ا حت ويممو  (2015) 2244
األمــا املت ــد  ييــس رت مــ ور قاــدص املاــو ابقوــسمبا اقــذي  تــسمى  ــس ا األمــا  اا ب ــان قيفــاي اقوــسمبا 

مــا  9إىل اا سمــان ا حتبد ـان أص  اـد   ار ـرا إىل  يــإ األمـا   اـب قي اـرة  ويطلي حتـة ايـبدة ينـسمبقيان  
ييفــلص هي ــ   (2015) 2244مــا اقاــرات  7  يــى اقاحــس املرييــسل رت اق اــرة  (2014) 2182اقاــرات 

ييفـيبب اساب األما اقتبياان هلـب    س ائـب  اسامئـب   يفـرهب  مبـب رت ذقـد حبقـان اقاـساب امايي يـان  اـساب امليي
  2018أ يسا/ رت ر  30مث حبيسا  2018 ذات/مبت   30حبيسا 

إىل أص اا سمــان ا حتبد ــان  تح ــ  املةــ  قيان اقرنيةــيان  ــا إمريــبت اقي اــان    ــ   يشيير - 9 
ابجلئـسد اقـيت  رـذهلب اا سمـان ا حتبد ـان  ويرحي   (2014) 2142مـا اقاـرات  8إىل  3أبح ب  اق اـــراب 

 رت حتةر اممريبتاب اقيت  ادمئب إىل اقي اان  

https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
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اا سمـان ا حتبد ـان إىل حتةـر  سايـة   تـسر اممريـبتاب املتاياـان اب  تئـبء مـا  يممو - 10 
   ابقسحـدة املتيايـان هلـب قـدر (2014) 2142ما اقارات  6  ييبب اقتةييم   يى اقاحس املرر رت اق ارة 

  (2014) 2142ما اقارات  7 س  ق األ يحان  اقذماة املةتسَتدة   يى اقاحس املرر رت اق ارة 
بء   ــ  طجــراءاب اممريــبت  يــى ا قتزامــبب اقساااــان  يــى  ــب د اقــد ا األ ضــ يشييمد - 11 

 يى ضر تة أص  ت رق اقـد ا األ ضـبء  يـد  ويشمد  (2013) 2111)أ( ما اقارات  11املرياان رت اق ارة 
 ويشييجعامجــراءاب يداــان  اــد  اــدائب قي ةــب دة مــا أجــ   ريــس ر م  ةــبب اريــبن األمــا اقوــسمبقيان  

دقـــــي   2016 ذات/مـــــبت   14اقـــــد ا األ ضـــــبء  يـــــى ا ترـــــبت مـــــذمرة املةـــــب دة  يـــــى اقتا يـــــذ امل تمـــــان 
 ق   تبد يس رت هذا اقودد 

   حـــن أص اقـــد م املاـــد  قتريـــس ر  (2014) 2142مـــا اقاـــرات  2إىل اق اـــرة  يشييير - 12 
طايان اقوسمبقيان اد  يف    رت مجيـان أمـست  ياـبء اهليبمـ  األ ب ـيان   ـس ا املر رـبب  األجـست اساب األما اقس 

 املد س ان حورا قاساب األما اقسطايان اقوسمبقيان 
 يــى   دة اقتاــب ص مــا جب ــي ياثــان ا حتــبد األ ر اــي رت اقوــسمبا   يــى اقاحــس  حييي  - 13 

  رت  سثيـــد   ةـــ ي  مجيـــق املاـــداب اقاةـــ ر ان اقـــيت  ـــتم (2014) 2182مـــا اقاـــرات  6املرـــر رت اق اـــرة 
ـــبء اقا ييـــبب اهل سميـــان أ  رت  ـــيبق  ا يـــذ اقراثـــان    تئـــب  مـــق إتـــرا  اـــساب األمـــا  ا  ـــتي ء  ييئـــب أثا

 اقسطايان اقوسمبقيان األمرر حةي ا اتضبء 
بد ـــان  اقـــس  ب ا حتبد ـــان  از ـــز اقرابيـــان املد يـــان  يـــى اقاـــساب إىل اا سمـــان ا حت يطلييي  - 14 

األمايان ق   مائب   ا ت بد   ا يذ إجراءاب ماب ران قيتحري  ا  ـسايد مجيـق أ ـراد اقـد بن  األمـا  مبـب رت 
ذقــد اقتحـــري املتايــد حباـــسق ام ةـــبص      ــي ب مـــا مــ ا إمضـــبن املةـــ  قر  ــا ا تئبمـــبب اقاـــب سص 

رت هــذا اقةــيبق إىل أمهيــان  ويشيريــس اقاـب سص اقــد   ام ةــبين  قيتحايـد  م حاــتئم اضــبنيب  اقـد    مبــب  
 يب ـــان األمـــر اقاـــب  قرـــذا اقااب ـــان اقساجرـــان رت مرا ـــبة حاـــسق ام ةـــبص  ي ـــب  تايـــد ابقـــد م اقـــذي  ادمـــس 

 املتحدة إىل اجليش اقسطو اقوسمب   األمم
إىل  ر ــد اقرينــد أص  ساينــ  اقتحاياــبب اقــيت جير ئــب ييفــلص  وــد ر مــساد مي يبنيــان  يطليي  - 15 

بقةــ ن  ما ــا أص  ةــتخد  ماابينــر م مِةــدة رت  وــايق األجئــزة املت  ــرة اقيد  ــان اقوــاق إىل اقوــسمبا   
اختـبذ  ب اقوـسد س   إـدف اقا ـر رتاب اقرست ـيس    ـ اب اقرست ـيس   ميـست ا ـ اب األمس يـس   ميـست  ما اريـ 

 إجراءاب أمرر    د س اقد ا األ ضبء  اا سمان ا حتبد ان إىل اقتاب ص مق  ر د اقريند رت هذا اقودد 
 يـــى أمهيـــان د ـــق املر رــــبب إىل اـــساب األمـــا اقوـــسمبقيان رت مسا يـــد ا ــــتحابائب  يشيييمد - 16 

ق املر رـبب قاـساب م اق  ييـان يتحةـر  سايـة د ـاا سمـان ا حتبد ـان إىل  ضـق اقـُا ُ  ويممو يوستة مات  ـان 
 األما اقوسمبقيان   ز  دهب مبب حتتبإ إقيس ما قسا    يتاز ز املةبءقان رت هذا اقودد 

إىل ضر تة يابء ادتاب اساب األمـا اقسطايـان اقوـسمبقيان      ـي ب  ـس ا املاـداب  يشر - 17 
متحـان اجملــبا  ثيييـان  اقتـدت ي  اقتسجيـس  مـا أجــ   ريـس ر اـساب أمــا ذاب موـداايان  تةـم اب ح ا يــان  اقت

يتةييم اقتدتجيي قي ة  قيبب األمايان ما ياثـان ا حتـبد األ ر اـي رت اقوـسمبا إىل اـساب األمـا اقوـسمبقيان  ق
 يـــى   دة اقـــد م املاـــد  مـــا اجلئـــبب املب ـــان    دة اقتاةـــيد يـــر هـــذه اجلئـــبب   اـــب ملـــب هـــس  ويشيييجع

 ماوسل  ييس رت ميثبق األما  

https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
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  اــر أبص  ر ــد اقرينــد  (2009) 1907مــا ماريــسق اقاــرات  17   16 ر إىل اق اـر  يشيير - 18 
 اقيفربل   يى د م إت    ارمانابطاان مل  اثر م ا    تس اابقيان      س اقث ث اقةبياان  يى أي أدقان 

مـا  6   5ح ـر األ ـيحان امل ـر ى  يـى إت ـ   مبسجـي اق اـر ر  يع م كذل  دك م - 19 
  “(ح ر األ يحان امل ر ى  يى إت   ”) امليفبت إقيس  ي ب  يي ياربتة  (2009) 1907اقارات 

 
 األخطار اليت هتمد السالم واألمن  

إ اء ا ت رات  ت د  ابت ر  ا اق ةـبد   ةـر ي املـساتد اقابمـان  يـى  ـس  يعر  من قلقه - 20 
إ اء  ت د  اـــبت ر   يـــد يضـــيسن أ ضـــبء رت  ويعييير  مييين قلقيييه الغيييال  ئـــدد اجلئـــسد املرذ قـــان قراـــبء اقد قـــان  

قــان اا سمــان ا حتبد ــان  اقــس  ب ا حتبد ــان  اقرملــبص ا حتــبدي رت  ةــبد مــب    يــى  ــس  ئــدد اجلئــسد املرذ  
األ ـــراد اقـــذ ا  اخرطـــسص رت أ  ـــبا هتـــدد   ييـــان اقةـــ   أص رت هـــذا اقةـــيبق  يـــى  ويشيييمدقراـــبء اقد قـــان  

  ر  املوباان رت اقوسمبا اد  دتجسص ض ا ما  ُتخذ ضدهم  دايا  ددة املةتئدَ 
 رت إداتة ابجلئسد اقيت  رذهلب اا سمان ا حتبد ان ما أج  حتةـر إجراءاهتـب املتراـان يرح  - 21 

اقااــــــد اقـــــــد     اقيفــــــ  ص املبقيــــــان  مبـــــــب رت ذقــــــد اقتساينـــــــ  املةــــــت ر يــــــر اا سمـــــــان ا حتبد ــــــان  ينـــــــاد ق
ــــاة امينــــ    مساينــــيان  ا يــــذ  ويشييييجع ــــى اا ــــب   يــــى    ــــان  ي ــــس  ب ا حتبد  ــــان  اق اا سمــــان ا حتبد 

بياـس مـراء  ا يـذ يـر مج  ت امين حبب اقيت أ ينى إب يناد ق اقااد اقد   ما أجـ  د ـم ا  ـت رات رت
اقوـــــاد ق    دة اقيفـــــ ب يان  املةـــــبءقان  اقيفـــــ سا  اقاـــــدتة  يـــــى اقتارـــــ   ي ـــــب  تايـــــد يتحوـــــي  ام ـــــراداب 

   ووبب امليزا يان    ارل  ا اقايد إ اء يناق   س  ق   يان ينسمبقيان مز  ان 
أبص مابجلــــان املةــــبن  اقد ــــتست ان املاياــــان املتوــــيان يتاب ــــم اقةــــيريان  املــــساتد يــــر  يسييييل  - 22 

 يى أمهيـان  ويشمد سمان ا حتبد ان  اقس  ب ا حتبد ان أمرب ابق  األمهيان قتحايد ا  تارات رت اقوسمبا  اا
أص  اـب  اقايـبدة اقوــسمبقيان هـذه املةــبن  يرير اـان ملــا إاوـبنيان  حبيــ   ا ـ  اا سمــان ا حتبد ـان  اقــس  ب 

ا حتبد ـان  يـى  ا يـذ اقاابينـر املاياـان رت  اا سمان ا حتبد ان  اقـس  ب ويشجعا حتبد ان مابم يوستة يابءة  
ا  ـــبق هي ـــ  األمـــا اقـــسطو  مبـــب رت ذقـــد اقاـــراتاب املتاياـــان يت ـــس ا اـــساب األمـــا   س  ـــق أد ات اقايـــبدة 

  اقتح م  يئب   اب م املساتد 
  يبدة اقوسمبا  يى مساتده اقريريايان  يؤكم جممدا - 23 
اياــس اقرــبق  مــا احت ــبا أص   ــسص اريــبن اقــا ف رت اقوــسمبا اــسة دا اــان  يكييرر دك ييم - 24 

  د د حدة اقازا بب     مد رت هذا اقةيبق األمهيان اايس ان قايب  اا سمان ا حتبد ان  د ص أتما   مـرت 
با  تحـسا اريـبن اقـا ف رت اقوـسم قس  يسضق  ر يربب قتاب م املساتد  إطبت اب سين ذي موداايان ق  بقـان أ 

 إىل مودت قز دة حدة اقتس راب 
مـا  املتل يان إ اء ا ت بد حرمان اقيفربل املتزا د  يى ام راداب يعر  من القل  الشميم - 25 

املــساتد اقريريايــان  مبــب رت ذقــد  ــرى ضــراني  يــى جتــبتة اقةــ ر ملــا امليفــر  ان  ام تــبإ اقزتا ــي  املبتــيان  
إىل  ياـي املز ـد  ويتطليع جتـبتة اق حـم ملـا امليفـر  ان    ارل  ا اياـس مـذقد إ اء ضـيسن هـذه اجل ب ـان رت

 ما  ابت ر  ر د اقريند ييفلص هذه املةلقان 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
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 حظر استراد الفح  وتصميره  
اا ـر امل ـر ى  يـى ا ـتااد اق حـم اقوـسمب    وـد ره   يـى اقاحـس  يؤكم من جميم - 26 

ابجلئـسد اقـيت  ويرحي )ح ر ا ـتااد اق حـم   وـد ره(   (2012) 2036ما اقارات  22املرر رت اق ارة 
 يــى اقةــيريبب ا حتبد ــان أ ــس  ويكييرر دك ييم رــذهلب اقــد ا األ ضــبء ملاــق ا ــتااد اق حــم اقوــسمب  املايفــل  

اقـد ا األ ضـبء  وحيي   اقس  ب ا حتبد ان أص  تخذ مب  يز  ما  دايا ملاق  ود ر اق حـم مـا اقوـسمبا 
  يى مساينيان جئسدهب اقراميان إىل م بقان اقتا يذ اق بم  قيح ر 

أص  اـــس  ياثـــان ا حتـــبد  (2013) 2111مـــا اقاـــرات  18طيرـــس اقـــساتد رت اق اـــرة  يكيييرر - 27 
حتبد ــان  اقــس  ب ا حتبد ــان رت  ا يــذ اا ــر اق بمــ  األ ر اــي رت اقوــسمبا يــد م  مةــب دة اقةــيريبب ا 

 اقراثان إىل  يةا اقسينسا املات م قي ر د إىل مسا    ود ر اق حم  ويمموقتود ر اق حم ما اقوسمبا  
ابجلئـــسد اقـــيت  رـــذهلب اقاــــساب اقرحر ـــان امليفـــ مان رت مةـــب يئب اقراميـــان إىل  رايــــان  يرحييي  - 28 

ابقتاــب ص يــر  ر ــد اقرينــد  اقاــساب اقرحر ــان  ويرحيي  كييذل ا  إقيــس   وــد ر  ا ــتااد اق حــم مــا اقوــسمب
 امليف مان رت إيابء اقي اان  يى  يم ابقسضق املتايد يت بتة اق حم  

مــا أص   ـــسص جتــبتة اق حـــم موــدتا مئ ــب قت س ـــ  حرمــان اقيفـــربل   يعيير  مييين القليي  - 29 
ود ــد  ويقييرر كييذل   (2014) 2182مــا اقاــرات  21إىل  11   ــرت رت هــذا اقةــيبق أتميــد اق اــراب 

  2018  يفر ا اقثبين/ س  ر 15ح   (2014) 2182ما اقارات  15أح ب  اق ارة 
امل ـر ى  يـى اق بمـ  ا تئـب  قيح ـر  مب جيري ما  ود ر قي حم ما اقوسمبا رت يمين - 30 

إىل  ر ــد اقرينــد أص  ويطليي اقـد ا األ ضــبء إىل  رــبدا املايسمـبب مــق  ر ــد اقرينـد   ويييممو   وـد ر اق حــم
ـــز  يـــى هـــذه املةـــلقان رت  ار ـــره املارـــ   أص  اـــ   مز ـــدا مـــا اقتـــدايا  مـــق أمـــذ اقيفـــسامل  املتوـــيان حباـــسق   رمل

 تزامس اقا ر رت اختبذ مز د ما اقتدايا رت حبا ا ت رب ا  تئبمبب  ا ا  ويعر ام ةبص يار ا  تربت  
م تـي األمـم املتحــدة املاـو ابملخـدتاب  اجلراـان  يــى مساينـيان   يـس  ابقتاــب ص  يشيجع - 31 

مــــق اقــــس  ب ا حتبد ــــان   رت حــــد د    تــــس اابقيــــان  ضــــ ا إطــــبت ماتــــدر ابــــيف اهلاــــدي املاــــو ابجلراــــان 
 ــق يــر اقــد ا األ ضــبء  املا  ــبب اقد قيــان املاايــان قسضــق ا ــ ا ي يبب  رمــي إىل  اــ  اقرحر ــان  يؤيــان اجل

 ا جتبت ابق حم اقوسمب  
 

 إمكان ة إيصال املساممات اإلنسان ة  
إ اء اابقـان ام ةـب يان ااــبدة رت اقوـسمبا  مريــر اجملب ـان اقاــبنم   يعير  ميين  لي  القليي  - 32 

املتحــدة  اجملت ــق اقــد    اقــس  ب ا حتبد ــان قت ــبدي حــد ث اجملب ــان     رحــي ابجلئــسد اقــيت  رــذهلب األمــم
أبتــد اقارــبتاب  زا ــد اهل  ــبب اقــيت  ةــتئدف اقاــبمير رت اجملــبا ام ةــبين  أي إ ــبءة ا ــتا با  ويييمين

مريبقرتــس مجيــق األطــراف  ويكييررقي ةـب دة املادمــان مــا املــب ر   رايــان   ييـبب إ وــبا املاس ــان ام ةــب يان  
 سانـــد إىل ابتـــبجر رت  حــان   يةـــا إ وـــبا املاس ـــان رت اقساـــة املاب ـــي  ييفـــ   مبمـــ   مـــلمسص  د صطت

اا سمان ا حتبد ان  يى حتةر اقري ان اقتا ي يان اقيت  ا   رت  يئب اجلئـبب  ويشجعمجيق أ بء اقوسمبا  
 املب ان قي اس ان 

 د ص املةــب  يــرامج املةــب دة  2018 يفــر ا اقثــبين/ س  ر  15أ   ةــري  حــ   يقييرر - 33 
 (2008) 1844مـا اقاـرات  3 ام ةب يان اجلبتي  ا يذهب رت أمبما أمرر  اقتـدايا امل ر ضـان مبسجـي اق اـرة

https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
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بقيــان أ  املــساتد ا اتوــبد ان األمــرر اق  مــان قضــ بص ايــب  األمــم املتحــدة  يــى د ــق األمــساا أ   ــس ا األينــسا امل
املا  ــبب ام ةـــب يان اقــيت هلــب مرمــز املرااـــي قــدر اجل ايــان اقابمــان قألمـــم   مب هتــب املتخووــان أ  يرا ئــب أ  أ 

ـــذ ااملتحـــدة  اقـــيت  اـــس  يتاـــدمي املةـــب دة ام ةـــب يان   تـــرمبنئب   اا سميـــان   مبـــب رت ذقـــد املا  ـــبب ملـــااملا ل
امل سقان ييف   ثابني أ  متادد األطراف اقيت  يفـبت  رت مريـان األمـم املتحـدة ق  ـت بيان ام ةـب يان قيوـسمبا  

  ط وبا املةب دة ام ةب يان اقيت وإ اابجان إقيئب رت اقوسمبا رت اقساة املاب ي
مـا حبيـسا إىل ماةـد امملبثـان رت حـب ب اقريـسات  أص  اـد   ار ـرا إىل  يـإ األ يطلي  - 34 

 ـــا  اـــدمي املةـــب دة ام ةـــب يان رت اقوـــسمبا   ـــا أي  سانـــد  اـــ ى  2018األ ا/أمتـــسير   يفـــر ا 15
إىل  مــب ب األمـم املتحـدة املاايـان  املا  ـبب ام ةــب يان  ويطلي إ وـبا املةـب دة ام ةـب يان رت اقوـسمبا  

رمبنئب املا لـذ ا اقـذ ا  اـدمسص املةـب دة املاايان اقيت هلب مرمز املرااي قدر اجل ايان اقابمان قألمم املتحدة  ت
 ام ةب يان إىل اقوسمبا   دة  اب هنم مق األمم املتحدة  إيداء ا تاداد أمر قتربدا املايسمبب مائب 

 
 إريرتاي  

ابجلئسد اق راة  املتساينيان اقيت  رـذهلب  ر ـد اقرينـد قيتساينـ  مـق ح سمـان إت ـ     يرح  - 35 
ا جت ب ــــبب اقث ثــــان اقــــيت ُ اـــدب يــــر ممثــــ  ح سمــــان إت ــــ     ر ــــد اقرينــــد    يفـــا رت هــــذا اقوــــدد إىل 

 سااس أص  ا   ح سمان إت     يى  يةا دمسا  ر د اقريند إىل إت    ق ضري ن يس  تـس  دك م ويكرر
مـــا اقاـــرات  52 يـــى  ـــس مبمـــ   ا ـــت بيانم قرييرـــبب اجمليـــإ املت ـــرتة  مبـــب رت ذقـــد طيرـــس اقـــساتد رت اق اـــرة 

2182 (2014)   
ابجلئـــسد اقـــيت يـــذقتئب ح سمـــان إت ـــ   مـــ مرا  يـــى ينـــايد اقتساينـــ  مـــق اجملت ـــق  يرحييي  - 36 
 يى أص  ا يـد اقتاـب ص  يةـب د  يـإ األمـا  يـى ااوـسا  يـى مايسمـبب أ   ييفـلص  ويشمداقد    

  املتاياان طت    امتثبا إت    قاراتاب  يإ األما ذاب اقويان    يتي  اجملبا مجراء ا تاراى قيتدايا
 سمـــان مبــب أيد ــس ح ويقيير ر ــد اقرينــد إىل إت ــ     ابح سمــان إت ــ    يــى  يةــا   ت  حييي  - 37 

 مم ا   حي  اا سمان  يى ا   بق  يى مس د رت أارل  اة إت    ما ا تاداد قتيةا   تة  اس  إب اقرنيإ
إت ـــ   إىل اقتاـــب ص اقتـــب  مـــق  ر ـــد اقرينـــد  مبـــب رت ذقـــد ييفـــلص املةـــبن  املبقيـــان  ييييممو - 38 

 41رت اق اــرة   املةــت  يان (2012) 2060مــا اقاــرات  13اقابمــان    اــب قس  ــان اق ر ــد اقــساتدة رت اق اــرة 
  (2013) 2093 ما اقارات
إت ــــ    جيرــــس   يـــى اقتساينــــ  ييفــــلص مةـــلقان املاــــب ير اجليرــــس ير امل اــــسد ا رت  حيييي  - 39 
 إت     يى إتحان مز د ما املايسمبب امل ويان  مبب رت ذقد ق ر د اقريند   وحي اقاتبا  

اقرير ر  يى مساينـيان اا ـب   يـى جـس مـا اهلـد ء  ضـرف اقـا إ    ـد سمهب إىل  حي  - 40 
 اقرح   ا مجيق اايسا املتبحان قتةس ان  زا ئ ب ااد دي ييف    ي ي متسا د مق اقاب سص اقد   

 يـى   املاـت م مس أص  راي اقتدايا امل ر ضان  يى إت    ايد ا  تاراى ا ا تزا يعر  - 41 
  يةـبص/ 30ضسء  ار ر مةت داب ماتو  املدة املر اي اقذي ما املاـرت أص  ادمـس  ر ـد اقرينـد حبيـسا 

 أ  ه  40إىل  35 مذا رت ا  تربت اراتاب  يإ األما ذاب اقويان  اق اراب   2018أير   
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
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 الصومال  
اقـــــذي  ـــــرى جـــــزاءاب  ـــــددة املةـــــتئَد ر  إىل  (2008) 1844إىل اقاـــــرات  يشييييير - 42 
ــاب  ريــبق ماــب ا امدتاإ رت ابن ــان امليفــ سقر  (2013) 2093   (2011) 2002اقاــرات ا  اقيــذ ا   ل

هـــس ا طـــراط رت أ  ـــبا  (2008) 1844أص أحـــد ماـــب ا امدتاإ مبسجـــي اقاـــرات  ويالحيييظابجلـــزاءاب  
 مي اقد م إىل مث  هذه األ  با هتدد اقة   أ  األما أ  ا  تارات رت اقوسمبا أ   اد

ا ــــتاداده   ت ــــبد  ــــدايا  ــــددة املةــــتئَد ر ضــــد األ ــــراد  اق يــــب ب  يكييييرر دك ييييم - 43 
 ا تابدا إىل املاب ا املذمستة    ب  

     مـــــد أص ياـــــ  أتـــــ با (2012) 2060)إ( مـــــا اقاـــــرات  2إىل اق اـــــرة  يشييييير - 44 
امت   املساتد املبقيان  يف   مايبتا قإلدتاإ رت ابن ان امليف سقر ابجلـزاءاب   أص هـذا  اريرـد  يـى حـب ب 

 ا مت   اقيت  اق  يى مجيق املةتس ب  
طيرــــس إىل اقـــد ا األ ضــــبء مةــــب دة  ر ـــد اقرينــــد رت اقتحاياـــبب اقــــيت جير ئــــب   يكيييرر - 45 

 يفـــ   مايـــبتا مـــا ماـــب ا امدتاإ رت ابن ـــان  سحتاياـــبب  ر ـــد اقرينـــد أ  أ  بقـــأص  رايـــان  ويكيييرر دك يييم
إىل اا سمــان  ويطليي  كييذل   (2009) 1907مــا اقاــرات )ه(  15امليفــ سقر ابجلــزاءاب   ــ  ابق اــرة 

 ر اـــي رت اقوـــسمبا  ز  ـــد  ر ـــد اقرينـــد مبايسمـــبب ييفـــلص ا حتبد ـــان  اقـــس  ب ا حتبد ـــان  ياثـــان ا حتـــبد األ
 أ يفريان حرمان اقيفربل 

مـا  13ود د    ان  ر د اقريند املاو ابقوسمبا  إت    يوـيؤتئب ابـددة رت اق اـرة  يقرر - 46 
 مـــب سص األ ا/  15حـــ   (2013) 2093مـــا اقاـــرات  41 املةـــت  يان رت اق اـــرة  (2012) 2060اقاـــرات 

 ـــا ا تزامـــس إ ــــبدة اقا ـــر رت هـــذه اقس  ـــان  اختــــبذ امجـــراء املاب ـــي  ي ـــب  تايــــد  ويعييير   2018د ةـــ ر 
  2018 يفر ا اقثبين/ س  ر  15يت د دهب مرة أمرر رت مس د أاوبه 

إىل األمـــر اقاـــب  أص  تخـــذ أب ـــرن مـــب ا ـــا اقتـــدايا امدات ـــان اق  مـــان م ـــبدة  طلييي ي - 47 
  مةـــتاياب رت ذقـــد  2018مـــب سص األ ا/د ةـــ ر   15إ يفـــبء  ر ـــد اقرينـــد  ابقتيفـــب ت مـــق اقي اـــان  حـــ  

 ويطل  كذل حةي ا اتضبء  ابقدتا ان اقيت  ت تق إب أ ضبء  ر د اقريند املايفل     ياراتاب  بياان  
ص جيـــري  رت حـــد د املـــساتد املسجـــسدة   اـــد   اقـــد م امداتي املاـــد  إىل  ر ـــد اقرينـــد حبيـــ   يةـــر  ا يـــذ أ

 اقس  ان املاسطان يس 
إىل  ر د اقريند أص  اد  إىل اقي اان مايسمبب  ـا املةـت داب تـئر     رضـب  يطل  - 48 

تبم  قي ةت داب رت ماتوـ  املـدة   أص  اـد   ـا طر ـد اقي اـان  ار ـر ا هنـبنير إىل  يـإ األمـا مـي 
  2018 يفــر ا األ ا/أمتــسير  15 ا ــر  يئ ــب   رمــز أحــدمهب  يــى اقوــسمبا  اايمــر  يــى إت ــ   حبيــسا 

مـــا  41 املةـــت  يان رت اق اـــرة  (2012) 2060مـــا اقاـــرات  13مجيـــق املئـــب  املرياـــان رت اق اـــرة   ؤرييـــبص 
  (2014) 2182ما اقارات  15 اق ارة  (2013) 2093اقارات 

إىل اقي اــــان أص  ا ــــر    اــــب قس  تئــــب  ابقتيفــــب ت مــــق  ر ــــد اقرينــــد  ملــــاه مــــا  يطليييي  - 49 
اق يــب ب املاايــان اقتبياــان قألمــم املتحــدة  رت اقتسينــيبب اقــساتدة رت  اــبت ر  ر ــد اقرينــد  أص  اــد  إىل  يــإ 

 ـــر األ ــــيحان امل ـــر ى  يــــى اقوـــسمبا  ح ــــر األ ــــيحان األمـــا  سينــــيبب ييفـــلص طــــرق حتةـــر  ا يــــذ ح
 حتةـر ا متثـبا قـذقد   وـد ره إقيـس امل ر ى  يى إت     اقتدايا املتاياان اب تااد اق حـم مـا اقوـسمبا 
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مــــــا اقاــــــرات  7   3   1اا ــــــر   يــــــد اقتــــــدايا   مــــــذقد  ا يــــــذ اقتــــــدايا امل ر ضــــــان مبسجــــــي اق اــــــراب 
  رت  ـــيبق (2009) 1907مـــا اقاـــرات  13   12   10   8   6   5 اق اـــراب  (2008) 1844

  زاا  ُر  ي  اقتودي ق  تئبمبب اقيت  
أ ضـــبء اقي اـــان  حيث ـــب إىل اقي اـــان أص  ا ـــر رت أص  اـــس  تنـــيإ اقي اـــان  /أ   يطلييي  - 50 

 مــ  ااتضــى األمـــر  يــز تة ييــداص  تـــبتة إــدف  از ــز  ا يـــذ اقتــدايا املــذمستة أ ـــ ه  ا يــذا تمــب   اـــب   
  ذقد قتيف يق اقد ا  يى ا متثبا اقتب  هلذا اقارات  

 .أص  راي املةلقان ايد   ره يقرر - 51 
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