
 02/20/0222املسس يف 

 

وساناملفوض امس، ةانفِيثميني بَالي  احملرتم  حرضة امس َسة مم املتحسة حللوق الإ  :ايم ملأ

 ،املسٍص امـام نوَووسكو، اًٍصيا بوكوفا احملرتمة  حرضة امس َسة

 

 ملربة مأأمن هللاتسهُس مواظةل من بدلًة املسس امـمل امـاجل مليؽ  املبحث:

 ملسس امرشًف،حتَة ظَبة من مسًية ا

 

ومحن ملربة مأأمن هللا تـترب من أأكسم امللابص امفوسعًَِة وكس دفن فهيا مجؽ من امعححابة وامتحابـني وامـوحوا واداُحسٍن 

ؿح  محص امتحار  ل ومكحن وملأذحف ُحشٍ امللحربة اذح  سفب مٌحش ىكوحة فوسحعني ول زامحب املسس امرشًحف اؾَان 

وحوه حا ا   % 58ل اذ اكتعـحب محن مسحاح ا محا ًلحار  ارسايَوَةمن كول امسوعات الإ تس  سف حىت ًومٌا ُشا 

ل وححىت ُحشٍ املسحاحة س تسح  محن  دومنا 02حسايق وصوارع وأأكامب ؿوهيا امـورات ل وما تبلى من مساح ا ًلار  

 .الإارسايَوَة اميت حتاول بلك مثن أأن تتزوط مما تبلى مهنا امسوعاتأأايدي 

 

الإارسايَوَحة املحسس غعاا امؼالم يف ذاؿات انوَل املتحأأدصة كامحب اصافحات بدلًحة وحتب  08/6/0222في اتر  ف 

ؿازمحة ؿح   امسحوعات ول زامحب وصاُس، كرب 222صت بضلك اكمل ما ًلار  ال مابدلدول ا  ملربة مأأمن هللا ود

صارة محصاا ؿ  ؾرشات ري ملوور الأجساد يف مسًية املسس،مواظةل اجلصف وامتسم ذ كامب بوضؽ اإ املوور الاضافِة  اإ

ا .... ُشا وذط اه سًس امصمسحي ببحا ة اؾحول امبيحاا ؿح  موكحؽ امللحربة ملحا ل لك وحون وبحلك كرعوة مس بلة متسمرُي

وساهَة ةاًوسأأممك: ! متحف امتسامح" –مصكز امكصامة الاوساهَة وكاحة بتسمَتَ "  مح؟اتس وأأيكصامة؟  وأأًة؟ اإ

 

هيا وؿوََ ويف دضم ُشٍ امتعورات امللولة ابمس اوُريان امـصبَحة الاذحالمِة واملسح َحَة املصابعحة ُيحا يف ادلاير و، فاإ

صة املسان، مسًية املسس امرشًف،  موكحف تحسهُس جحل اسذل امـنوتتمك اهتوجَ بيساا ؿاجل اإ  حرض امللسذة ويف ُز

،كو اإارسايَحلكومحة من ذالل اًفاد بـثحاتمك متل ح احللحايق و امضحىلط ؿح  ح امرشًف مسًية املسسيف لربة ُشٍ امل

 وأأمهَ حاامللحربة  ُحشٍوذكل ذاظة ابميؼص ا  حصمحة موكحؽ  0222هط ؿ  ذكل كصار جموس حلوق الاوسان يف ؿام 

 .اًضايه اى اكِا  احملصمل تلل كسذ َة ؾن ملابص املس َحَني او اههيود امتارلكَة وكوهنا موكؽ اثصي ممزي، 

 

ة امالزمة دلرا ًالا الاومًو ذة الامامتس امللسم معصفمك محن كوحل ةبحة محن ابيحاا املحسس امرشًحف ممثوحني كو هعامبمك ابإ

ل  معامح  قلحة وؿحادةمِحشا املوحف و بصكز احللوق ادلذ تورًة يف هَو ًورك ملا فَِ من توجَق اترلكحي وكحاهواك اكمحل 

 . ٍصفضِا أأي ؿاكل

 صكصا ؿ  تـاوىمك



 ،بصاُمي رصظور  ؾضو امكٌُسب.  امض َخ اإ

 بصاُمي م  ادلـَة املس َحَة اموظيَة. -عصامس َس اإ

  امس َس أأمحس ُامش امزغري، ريُس اإحتاد امىلصف امت اًرة.     

 احملايم أأذامَ امسـسي.     

 مِام ذالمَ، ادلائصة الااامتؾَة       مجـَة امض بان املس َحَة.-امس َسة اإ

 .ايد املرسويج، رجل أأؾول  امس َس اإ

 ؾضو ادوس امترشًـي امفوسعَين. -امس َس بصانرد ذبِال   

 امس َس توفِق حبش، رجل أأؾول. 

 ،ؾضو امكٌُسب. امس َس اول زحاملة 

 احملايم د. اول وسُوة. 

 امس َس حامت ؾبس املادر، وزٍص املسس. 

 .امس َس حٌا ذًِورة، رجل أأؾول 

 وسعًَِة. ، مٌؼمة امتحٍصص امف حٌا معرية، ؾضو انوجية امتيفِشًة امس َس 

  ،انصط ملسيساملِيسس ذادل اماكمويت . 

  امللسذة. الأرضامس َسة دًيا زرًيا، انوجية امـووهَة يف 

 .امس َسة راهَة امَاس، مسٍص مؤذسة ايبوس 

 .امس َسة رهسة خمووف، انوجية امـووهَة يف الأرض امللسذة 

 ،غباًرة  اث.ريُس مؤذسة الأكىص نووكف وامرت   املِيسس زيك اإ

 . رية كول، أأمني ؿام فسا ووٍزص ذابق  امس َسة ُز

 .د. ارسي وسُوة، ريُس جامـة املسس 

 .امس َس ظالح ؾعا هللا، رجل أأؾول 

 .املِيسس ؿسانن احلسُين، قافغ املسس 

 امس َس ؾزام أأبو ذـود، مسٍص ؿام غصفة جتارة املسس. 

 ،غباًرة  ؾضو امكٌُسب. د. ؾفو اإ

 املعصان ؾعا هللا حٌا. 

 ريُس امَِئة الإذالمِة امـوَا ودعَ  املس س الأكىص  ؾكصمة ظربي، كتورامض َخ ادل. 

 .امس َس معص امـومي، اني  مسٍص ؿام  كة جسائص املسس ورجل أأؾول 

 .امس َس فصوسُس ظمس، دوري مايل 



 .املِيسس فؤاد ادلكاق، مستضار  كة املسس املابضة 

 اذل امفوسعَينامض َخ كول اخلعَ ، اني  ريُس احلصكة الإذالمِة ابدل. 

  .املِيسس مازن ذ يلصط، وزٍص ذابق ورجل أأؾول 

 ،ؾضو امكٌُسب امس َس محمس بصكة.  

  هَابة ؾن املوى اموظيَة ابملسس. جاد هللاد. محمس 

 ريُس جلية املتابـة امـوَا نوجوُري امـصبَة يف ادلاذل ،امس َس محمس ًزسان. 

  دارة مجـَة رجال الأ  ؾول ورجل أأؾول.د.محمس املرسويج، ريُس جموس اإ

 مسرذة امصاُبات اموردًة امثاهوًة الأُوَة 

 امس َس مسـود غيامي، ؾضو امكٌُسب  . 

 ،صة  .يف املسس الإذالمِةامللابص  أأؾورريُس جلية   املِيسس مععفى أأبو ُز

 ريُس ادلـَة امفوسعًَِة الأاكدميَة نوضؤون ادلومَة ،د.همسي ؾبس امِادي.  

 ،كسم اخملعوظات وامرتاث يف املس س الأكىص.ريُس  امض َخ انحج بكريات 

 . حتاد اميادي الارجودكيس امـصيب  الأذ تاذ هبِل مضحور، ريُس اإ

  امس َسة ُيس دوري، وزٍص ذابق وانصعة ملسذ َة. امس َس 

  انصط ملسيس ،ُضام اماكمويتامس َس. 

 دارة مجـَة امض بان املس َحَة ،امس َس واظف ػاُص  .ريُس جموس اإ

 امكًس َةز امـالكات مصك ،امس َس ًوذف ضاُص. 

 

 

 وسزة: 

 يف اٌَفدلى الامم املتحسة املصاك  ادلامئ مفوسعني  ةابصاُمي دٌصضفري امس -

 امسفري امَاس ظيرب املصاك  ادلامئ مفوسعني يف امَووسكو ابٌرس -

 يف هَو ًورك دلى الامم املتحسة امسفري رايض مٌعور املصاك  ادلامئ مفوسعني -

 

 ماًرة حلود، مصكز احللوق ادلذ تورًةامس َس ماٍلك راترن، امس َسة  -

 


