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 )٢٠٠٧ (١٧٨٥ قرارال
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١ املعقودة يف ٥٧٨٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

 
 إن جملس األمن، 
 إىل مجيــع قراراتــه الــسابقة ذات الــصلة املتعلقــة بالرتاعــات يف يوغوســالفيا       إذ يــشري 

لقــــرارات الــــسابقة، وإىل البيانــــات الــــصادرة عــــن رئيــــسه يف هــــذا الــــشأن، مبــــا يف ذلــــك ا
املـــؤرخ ) ١٩٩٦ (١٠٨٨، و ١٩٩٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٥املـــؤرخ ) ١٩٩٥( ١٠٣١

، ٢٠٠٢يوليـه   /وزـــ  مت ١٢ؤرخ  ـــامل) ٢٠٠٢ (١٤٢٣، و   ١٩٩٦ر  ــديسمب/ون األول ــ كان ١٢
 / متـــوز٩املــؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٥١، و ٢٠٠٣يوليــه  / متــوز ١١املــؤرخ  ) ٢٠٠٣ (١٤٩١ و

ــه  ــؤرخ) ٢٠٠٤ (١٥٧٥، و ٢٠٠٤يوليـ ــاين ٢٢ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ١٦٣٩ ، و٢٠٠٤نـ
 تـشرين   ٢١املؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٧٢٢ ، و ٢٠٠٥نوفمرب  /يـن الثان ـ تشري ٢١املؤرخ  ) ٢٠٠٥(

 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩املؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٦٤ ، و٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
 التزامــه بالتــسوية الــسياسية للرتاعــات يف يوغوســالفيا الــسابقة  وإذ يؤكــد مــن جديــد 
 على سيادة مجيع الدول هناك وسالمتها اإلقليمية ضمن حدودها املعترف هبا دوليا،حفاظا 

 تأييده التام للدور الـذي يواصـل املمثـل الـسامي االضـطالع بـه يف البوسـنة                  وإذ يؤكد  
 واهلرسك،
ــام للــسالم يف البوســنة        وإذ يــشدد  ــذ االتفــاق اإلطــاري الع ــه بــدعم تنفي  علــى التزام

، وكـذلك قـرارات     )، املرفـق  S/1995/999ار إليها معا باتفاق الـسالم،       املش(واهلرسك ومرفقاته   
 جملس تنفيذ السالم ذات الصلة،

ــشري  ــاء      وإذ ي ــذييل ب ــا يف الت ــشار إليه ــوات امل ــة مبركــز الق ــات املتعلق ــع االتفاق  إىل مجي
 ألــف مــن اتفــاق الــسالم، وإذ يــذكر األطــراف بالتزامهــا مبواصــلة االمتثــال لتلــك - ١للمرفــق 

 اقات،االتف
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ــراره وإذ يـــشري كـــذلك  ــام قـ ــالتطبيق املؤقـــت  ) ٢٠٠٤ (١٥٥١ إىل أحكـ ــة بـ املتعلقـ
  ألف من اتفاق السالم،- ١التفاقات مركز القوات الواردة يف التذييل باء للمرفق 

 تقديره للممثل الـسامي، ولقائـد قـوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة اجلنـسيات                 وإذ يؤكد  
يف ) النـاتو ( منظمـة حلـف مشـال األطلـسي           قيادة قدم فـي مقر  وأفرادها، وللممثل العسكري األ   

سرايـيـــفو ومــوظفي املقــر، وملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، ولالحتــاد األورويب، وملــوظفي  
ــذ اتفــاق         ــهاماهتم يف تنفي ــنة واهلرســك إلس ــاالت الدوليــة األخــرى يف البوس ــات والوك املنظم

 السالم،
نسقة لالجـئني واملـشردين يف كافـة أحنـاء املنطقـة أمـر        أن العودة الشاملة وامل   وإذ يؤكد  

 ال يزال يتسم بأمهية بالغة بالنسبة لتحقيق السالم الدائم،
  إىل اإلعالنات الصادرة عن االجتماعات الوزارية ملؤمتر تنفيذ السالم،وإذ يشري 
ت  بأن التنفيذ الكامـل التفـاق الـسالم مل يكتمـل بعـد، وإذ يـشيد يف الوقـ               وإذ يعترف  

 يف البوسنة واهلرسك وبإجنازات اجملتمـع       نينفسه بإجنازات السلطات على صعيد الدولة والكيان      
  عشرة سنة اليت أعقبت توقيع اتفاق السالم،االثنيتالدويل يف 
 األطلـسي  -  التكامـل األورويب يف طريق على أمهية تقدم البوسنة واهلرسك   وإذ يؤكد  

الوقــت نفــسه بأمهيــة انتقــال البوســنة واهلرســك إىل  علــى أســاس اتفــاق الــسالم، وإذ يــسلم يف  
 ويتـسم باحلداثـة      اإلصالح  وينحو منحى  له مقومات االستمرار   مرحلة تصبح فيها بلدا أوروبيا    

 ، والدميقراطية
تــشرين  ٥ تقريــره األخــري، املــؤرخهــا  بتقــارير املمثــل الــسامي، مبــا فيوإذ حيــيط علمــا 
 ، )ق، املرفS/2007/651( ٢٠٠٧أكتوبر /األول

 على العمل على تسوية الرتاعات بالطرق السلمية ووفقا ملقاصـد ميثـاق             وتصميما منه  
 األمم املتحدة ومبادئه،

 إىل املبادئ ذات الصلة الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة مـوظفي األمـم                  وإذ يشري  
وبيــان رئيــسه ، ١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٩املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا، املعتمــدة يف  

 ،)S/PRST/2000/4 (٢٠٠٠فرباير / شباط١٠املؤرخ 
 مبا تبذله األمم املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ الـسالم، يف مجيـع                     وإذ يرحب  

اإليـدز وغـري    /عملياهتا حلفظ السالم، يف جمال الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية            
 جع تلك اجلهود،، ويش ومكافحتهاذلك من األمراض املعدية
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ــدفاع  وإذ حيــيط علمــا   ــة وال ــدان باســتنتاجات وزراء اخلارجي  االحتــاد األورويب يف لبل
ــود يف    ــشترك املعق ــاعهم امل ــار١٤اجتم ــايو / أي ــى أن االحتــاد    ٢٠٠٧م ــد عل ــيت تكــرر التأكي  ال

 اســتلزم األمــر ذلــك، مــن أجــل طاملــااألورويب سيواصــل االحتفــاظ بوجــود عــسكري يف البلــد 
 السالمة واألمن، تنعم ب يف احلفاظ على بيئة سهاممواصلة اإل

 إىل الرسالتني املتبادلتني بني االحتاد األورويب ومنظمة حلف مشـال األطلـسي      وإذ يشري  
ــا إىل جملــس األمــن يف    ــتني وجهت ــاين ١٩الل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــاون  ٢٠٠٤ن ــة تع ــشأن كيفي ، ب

ــسلم املنظمتــ    ــتني ت ــوة االحتــاد األورويب   املنظمــتني يف البوســنة واهلرســك، والل ــأن ق ــا ب ان فيهم
ستضطلع بالدور الرئيسي فيمـا يتعلـق بتثبيـت الـسالم يف البوسـنة واهلرسـك يف إطـار اجلوانـب                     

 ، )S/2004/915 و S/2004/916(العسكرية التفاق السالم 
ــشري كــذلك   ــنة       وإذ ي ــس رئاســة البوســنة واهلرســك باســم البوس ــه جمل ــام ب ــا ق  إىل م

قيــادة ن إقــرار للترتيبــات اخلاصــة بقــوة االحتــاد األورويب ووجــود مقــر ، مــبكيانيهــاواهلرســك، 
 ، )S/2004/917( منظمة حلف مشال األطلسي

 بزيــادة مــستوى التــزام االحتــاد األورويب يف البوســنة واهلرســك واســتمرار  وإذ يرحــب 
 التزام منظمة حلف مشال األطلسي، 

 االحتــاد األورويب، يف اجتــاه  ضــئيالا تقــدمأحــرزت أن البوســنة واهلرســك وإذ يالحــظ 
 إبــرام اتفــاق لتحقيــق االســتقرار واالنتــساب علــى الــرغم مــن وضــع الــصيغة يف اجتــاهوخاصــة، 

ــة لــنص  ــه املوجهــة إىل الــسلطات يف البوســنة واهلرســك    هــذا االالنهائي تفــاق، وإذ يكــرر دعوت
 املــؤرخم  جملــس تنفيــذ الــسال إعــالنلتنفيــذ تعهــداهتا بالكامــل علــى النحــو الــذي أكــده أيــضا  

 ،٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٣١
  أن احلالة يف املنطقة ال تزال تشكل خطرا يتهدد السالم واألمن الدوليني،وإذ يرى 
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
 بـاريس   - مرة أخرى تأييده التفاق السالم والتفاق دايتـون          يؤكد من جديد   - ١ 

 ١٩٩٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٠مـــة احتـــاد البوســـنة واهلرســـك، املـــؤرخ  بـــشأن حتقيـــق إقا
S/1995/1021) ويـدعو األطـراف إىل التقيـد الـدقيق بااللتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب                  )، املرفق ،

 االتفاقات املذكورة؛
 أن مسؤولية مواصلة إجنـاح تنفيـذ اتفـاق الـسالم إمنـا تقـع                علىيكرر التأكيد    - ٢ 

علــى عــاتق ســلطات البوســنة واهلرســك نفــسها، وأن اســتمرار اجملتمــع الــدويل  يف املقــام األول 
واملاحنني الرئيسيني يف إبداء االستعداد لتحمل العبء السياسي والعسكري واالقتـصادي الـذي             
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تنطوي عليه جهود التنفيذ والتعمري أمر سيتوقف على مدى امتثال مجيع الـسلطات يف البوسـنة              
شاركتها هبمة يف تنفيذ ذلك االتفاق ويف إعادة بنـاء جمتمـع مـدين،           واهلرسك التفاق السالم وم   

ال ســيما بالتعــاون التــام مــع احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة، ويف تعزيــز املؤســسات          
املشتركة اليت تقوي بناء دولـة مكتفيـة ذاتيـا تـؤدي مهامهـا علـى الوجـه األكمـل وقـادرة علـى                        

 ويف تيسري عودة الالجئني واملشردين؛االندماج يف اهلياكل األوروبية، 
 األطراف مرة أخرى بأهنا التزمت، وفقا التفاق السالم، بالتعـاون التـام             ريذك - ٣ 

مــع مجيــع الكيانــات املــشاركة يف تنفيــذ هــذه التــسوية الــسلمية، علــى النحــو املــبني يف اتفــاق     
ى، مبـا يف ذلـك التعـاون        السالم، أو مع الكيانات املأذون هلا من جملس األمـن بـأداء مهـام أخـر               

مــع احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة يف اضــطالعها مبــسؤولياهتا عــن إقامــة العــدل حبيــاد،  
مـع احملكمـة الدوليـة يـشمل، يف مجلـة أمـور،             تعاونـا تامـا     ويؤكد أن تعـاون الـدول والكيانـات         

اكمتـهم أو إلقـاء   تسليم مجيع األشخاص الذين أصدرت احملكمة الدوليـة لـوائح اهتـام حبقهـم حمل        
 القبض عليهم، وتقدمي املعلومات للمساعدة يف التحقيقات اليت جتريها احملكمة؛

 يف رصـد تنفيـذ    بـدوره املمثـل الـسامي  اضـطالع    دعمه التـام السـتمرار       يؤكد - ٤ 
ــشارك يف مــساعدة          ــيت ت ــة ال ــاالت املدني ــه إىل املنظمــات والوك ــدمي التوجي ــسالم وتق ــاق ال اتف

 اتفــاق الــسالم، وتنــسيق أنــشطة املنظمــات والوكــاالت املدنيــة املــذكورة،   األطــراف يف تنفيــذ
 مــن اتفــاق الــسالم، صــاحب ١٠ويؤكــد مــن جديــد أن املمثــل الــسامي هــو، مبوجــب املرفــق  

 يف امليدان فيما يتعلـق بتفـسري تنفيـذ اجلانـب املـدين مـن اتفـاق الـسالم، وأنـه يف                       الفصلالكلمة  
حال نشوب خالف، جيـوز لـه أن يقـدم تفـسريه وتوصـياته، وأن يتخـذ وفـق مـا يـراه ضـروريا                  

 كــانون ١٠ و ٩قــرارات ملزمــة بــشأن املــسائل الــيت حــددها جملــس تنفيــذ الــسالم يف بــون يف  
 ؛١٩٩٧ديسمرب /األول

ــر - ٥  ــؤمتر       بيع ــة مل ــات الوزاري ــن االجتماع ــصادرة ع ــات ال ــده لإلعالن ــن تأيي  ع
 السالم؛ تنفيذ

 عزمـه علـى إبقـاء حالـة تنفيـذ اتفـاق الـسالم واحلالـة يف البوسـنة                    يؤكد جمددا  - ٦ 
واهلرســـك قيـــد االســـتعراض الـــدقيق، واضـــعا يف اعتبـــاره التقـــارير املقدمـــة عمـــال بـــالفقرتني   

تتضمنها تلك التقارير، واسـتعداده للنظـر يف فـرض تـدابري             أدناه، وأي توصيات قد      ٢١ و ١٨
  عن الوفاء بالتزاماته مبوجب اتفاق السالم؛إىل حد كبريإذا ما ختلف أي طرف 

 إىل دعم سلطات البوسـنة واهلرسـك لقـوة االحتـاد األورويب والسـتمرار               يشري - ٧ 
ين لقوة حتقيق االسـتقرار     وجود منظمة حلف مشال األطلسي، وإىل تأكيدها أهنما اخللف القانو         

فيما يتعلق بأداء مهمتيهمـا حتقيقـا ملقاصـد اتفـاق الـسالم ومرفقاتـه وتذييالتـه وقـرارات جملـس                     
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األمن ذات الصلة، وأن بوسـعهما اختـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات، مبـا يف ذلـك اسـتخدام القـوة،                         
 الـصادرة عـن   صلةقـرارات ذات الـ  ال التفـاق الـسالم و    ٢ ألـف و     -١لكفالة االمتثال للمرفقني    

 ؛جملس األمن التابع لألمم املتحدة
 بالــدول األعــضاء الــيت شــاركت يف قــوة حتقيــق االســتقرار املتعــددة        يــشيد - ٨ 

اجلنــسيات ويف الوجــود املتواصــل ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي، اللــذين أقيمــا وفقــا لقــراره     
، )٢٠٠٦ (١٧٢٢ و) ٢٠٠٥ (١٦٣٩، ومددت واليتهما مبوجـب قراريـه        )٢٠٠٤ (١٥٧٥

ويرحب باستعدادها ملساعدة أطراف اتفاق السالم عن طريق مواصلة نشر قوة حتقيق اسـتقرار              
 متعددة اجلنسيات واالحتفاظ بوجود متواصل للناتو،

 بــاعتزام االحتــاد األورويب االحتفــاظ بعمليــة عــسكرية تابعــة لــه يف       يرحــب - ٩ 
 ؛٢٠٠٧نوفمرب /البوسنة واهلرسك اعتبارا من تشرين الثاين

 للدول األعـضاء الـيت تتـصرف مـن خـالل االحتـاد األورويب أو بالتعـاون                  يأذن - ١٠ 
لفتـرة إضـافية مـدهتا      ) قـوة االحتـاد األورويب    (معه بإنشاء قوة حتقيق استقرار متعـددة اجلنـسيات          

هـذا القـرار، بوصـفها خلفـا قانونيـا لقـوة حتقيـق االسـتقرار         اختـاذ   شهرا، اعتبارا من تـاريخ   ١٢
 مـن   ٢ ألف واملرفـق     - ١دة وإشراف موحدين وتؤدي مهامها املتصلة بتنفيذ املرفق         ختضع لقيا 

النــاتو وفقــا للترتيبــات املتفــق عليهــا بــني النــاتو  قيــادة مقــر وجــود اتفــاق الــسالم بالتعــاون مــع 
 تــشرين ١٩ يف رســالتيهما املــؤرختني أبلغــا بــه جملــس األمــنواالحتــاد األورويب، علــى حنــو مــا 

 واللتني يقران فيها بـأن قـوة االحتـاد األورويب ستـضطلع بالـدور الرئيـسي                 ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
 يف تثبيت السالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم؛

 بقــرار منظمــة حلــف مشــال األطلــسي االحتفــاظ بوجــود يف البوســنة   ُيرحــب - ١١ 
فـاق الـسالم باالشـتراك مـع     واهلرسك يف شكل مقر قيادة املنظمة ملواصلة املـساعدة يف تنفيـذ ات           

ــوة االحتــاد األورويب  ــذكورة      ،ق ــصرف مــن خــالل املنظمــة امل ــيت تت ــدول األعــضاء ال ــأذن لل  وي
 خلفـا قانونيـا لقـوة حتقيـق         بوصـفه قر قيادة لتلك املنظمـة      االحتفاظ مب بالتعاون معها مبواصلة     أو

 ألــف - ١رفــق االســتقرار خيــضع لقيــادة وإشــراف موحــدين ويــؤدي مهامــه املتــصلة بتنفيــذ امل  
 من اتفاق السالم بالتعاون مع قوة االحتاد األورويب وفقا للترتيبات املتفـق عليهـا بـني          ٢واملرفق  
 تـشرين   ١٩ واالحتاد األورويب على حنو ما أبلغا به جملس األمن يف رسـالتيهما املـؤرختني                الناتو
ضطلع بالـدور الرئيـسي      فيها بـأن قـوة االحتـاد األورويب ستـ          يقراناللتني  و ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين

 يف تثبيت السالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم؛
ــد  - ١٢  ــصلة    يؤكــد مــن جدي ــسابقة ذات ال ــه ال ــسالم وأحكــام قرارات ــاق ال  أن اتف

ستسري على قوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة حلـف مشـال األطلـسي وفيمـا يتـصل هبمـا                      
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، ومـن مث فاإلشـارات الـواردة يف اتفـاق الـسالم، ال سـيما يف               أســـــوة بقـــــوة حتقيـق االسـتقرار      
أو قـوة حتقيـق     / ألـف وتذييالتـه والقـرارات ذات الـصلة، فيمـا خيـص قـوة التنفيـذ و                  - ١املرفق  

االســتقرار ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي وجملــس مشــال األطلــسي ســتعترب ســارية، حــسب      
االحتـــاد األورويب، واالحتـــاد االقتـــضاء، علـــى وجـــود منظمـــة حلـــف مشـــال األطلـــسي، وقـــوة 

  على التوايل؛، وجملس االحتاد األورويب،األورويب، وجلنة الشؤون السياسية واألمنية
 عن اعتزامه النظر يف شروط متديـد هـذا اإلذن عنـد االقتـضاء يف ضـوء                  يعرب - ١٣ 

 التطورات احلاصلة يف تنفيذ اتفاق السالم واحلالة يف البوسنة واهلرسك؛
 أعاله، باختـاذ    ١١ و   ١٠للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرتني        يأذن - ١٤ 

 مـن اتفـاق الـسالم وكفالـة االمتثـال           ٢ ألـف واملرفـق      - ١مجيع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ املرفـق          
هلما، ويؤكد وجوب أن تستمر األطراف يف حتمل املسؤولية، على قدم املساواة، عن االمتثـال               

ضع بالتــساوي إلجــراءات اإلنفــاذ الــيت قــد تراهــا قــوة االحتــاد     وأن ختــ،ألحكــام ذلــك املرفــق 
األورويب ووجود منظمة حلف مشال األطلـسي ضـرورية لكفالـة تنفيـذ أحكـام هـذين املـرفقني                   

 ومحاية تلك القوة وذلك الوجود؛
 للــدول األعـضاء بـــأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـــة، بنـاء علـى طلـب                    يـأذن - ١٥ 

ــاد األو ــة حلـــف مشـــال األطلـــسي، للـــدفاع عـــن القـــوة    قـــوة االحتـ ــادة منظمـ رويب أو مقـــر قيـ
 معــا يف أداء مهمتيهمــا، وُيـــقر حبــق كــل املنظمــتنياملنظمــة علــى التــوايل، وملــساعدة  وجــود أو

ــهما للـــهجوم      ــة تعرضـ ــة للـــدفاع عـــن الـــنفس يف حالـ ــدابري الالزمـ ــاذ مجيـــع التـ منـــهما يف اختـ
 باهلجوم؛ للتهديد أو

 أعـاله ووفقـا     ١١ و ١٠ الفقـرتني    مبوجباألعضاء اليت تتصرف     للدول   يـأذن - ١٦ 
 ألف من اتفاق السالم، بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة االمتثـال للقـــواعد              - ١للمرفق  

ــك          ــه وذل ـــك ومراقبت ــنة واهلرسـ ــى اجملــال اجلــوي للبوس ــسيطرة عل ــنظم ال ــيت ُت واإلجــراءات ال
 العسكرية جبميع أشكاهلا؛يتعلق باحلركة اجلوية املدنية و فيما

 األطــراف بــأن حتتــرم أمــن وحريــة تنقــل أفــراد قــوة االحتــاد األورويب   ُيطالــب - ١٧ 
 ووجود منظمة حلف مشال األطلسي وغريهم من املوظفني الدوليني؛

ــب - ١٨  ــاد األورويب     يطلـ ــالل االحتـ ــن خـ ــصرف مـ ــيت تتـ ــضاء الـ ــدول األعـ  إىل الـ
تتــصرف مــن خــالل منظمــة حلــف مشــال األطلــسي   بالتعــاون معــه والــدول األعــضاء الــيت    أو
بالتعاون معها موافاة اجمللس، كـل ثالثـة أشـهر علـى األقـل، بتقريـر عـن نـشاط قـوة االحتـاد                        أو

 وذلــك مــن خــالل  علــى التــوايل،مقــر قيــادة منظمــة حلــف مشــال األطلــسي وجــود األورويب و
 القنوات املناسبة؛
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ة، إىل مواصـلة تقـدمي مـا يلـزم مـن        مجيع الـدول، وال سـيما دول املنطقـ         يدعـو - ١٩ 
دعــم وتــسهيالت، مبــا يف ذلــك تــسهيالت املــرور العــابر، إىل الــدول األعــضاء الــيت تتــصرف      

  أعاله؛١١ و ١٠مبوجب الفقرتني 
 لالحتاد األورويب لنشره بعثة الشرطة التابعة له يف         يكرر اإلعراب عن تقديره    - ٢٠ 

 ؛٢٠٠٣ يناير/ كانون الثاين١البوسنة واهلرسك منذ 
 إىل األمــني العــام أن يواصــل موافــاة اجمللــس بتقــارير مــن املمثــل  يطلــب أيــضا - ٢١ 

 وخباصة عن امتثال األطـراف لاللتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب              ،السامي عن تنفيذ اتفاق السالم    
 من اتفاق الـسالم واسـتنتاجات مـؤمتر تنفيـذ الـسالم       ١٠االتفاق املذكور، وذلك وفقا للمرفق      

ومــؤمترات تنفيــذ ) S/1996/1012 (١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول٥ و ٤يف لنــدن يف املعقــود 
 السالم املعقودة الحقا؛

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٢٢ 
 


