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اعتُمد بتوافق اآلراء في الجلسةةةل الة ال العابةل المةةوفي في  16ك نون األول /فيسةةةم ع
2020
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مشروع قرار بشأن التعاون
إن جمةيل الدول األطعاف،
تذكع بأحك م نظ م روا األس سي ،وب إلعالن المتةلق ب لتة ون (الوثيقة
إذ ِّ

عةد في كم ال،
 )RC/Dec.2الذي أقعته الدول األطعاف في المؤتمع االستةعاضي الذي ُ
وب لةعارات وال ي ن ت الس بةل الص فري عن جمةيل الدول األطعاف فيم يتةلق ب لتة ون،
بم فيه الةعارات  ،ICC-ASP/8/Res.2و ،ICC-ASP/9/Res.3و ،ICC-ASP/10/Res.2وICC-
 ،ASP/11/Res.5و ،ICC-ASP/12/Res.3و ،ICC-ASP/13/Res.3و ،ICC-ASP/14/Res.3وICC-
و،ICC-ASP/18/Res.3
و،ICC-ASP/17/Res3
 ،ASP/15/Res.3و،ICC-ASP/16/Res.2
وب لتوصي ت الست والستين المعفةل ب لةعار ،ICC-ASP/6/Res.2
وإذ يحدوه الةزم على وضع حد لإلفالت ان الةة ب بمح س ل اةتعفي أخطع
تؤكد ان جديد أنه يجب تةزيز
الجعائم التي تثيع قلق المجتمع الدولي بأجمةه ،وإذ ِّ
االحةل هذه الجعائم بصوري فة لل وسعيةل ،بوس ئل انه تةزيز التة ون الدولي،
وإذ تشدِّف على أهميل التة ون والمس عدي الفة لين والش الين ان ج نب الدول
األطعاف والدول األخعى والمنظم ت الدوليل واإلقليميل لتمكين المحكمل ان االضطالع
ب لمه م المنوطل به في إط ر واليته المحدَّفي في نظ م روا األس سي ،وعلى أنه يةع
على ع تق الدول األطعاف التزام ع م ب لتة ون تة ون ك اال اع المحكمل فيم تجعيه ان
تحةية ت في الجعائم التي تندرج في إط ر واليته واالحةل اعتك يه  ،بم في ذلك ا
يتةلق بتنفيذ أوااع إلة ء الة ض وطل ت التسليم ،إلى ج نب س ئع أشك ل التة ون األخعى
على النحو الم يَّن في الم في  93ان نظ م روا األس سي،
وإذ تعحب بتةعيع المحكمل عن التة ون( ،)1المةدم عمال ب لفةعي عمال ب لفةعي 36
ان الةعار ،ICC-ASP/18/Res.3
وإذ تالحظ أنه ين غي تجنب االتص ل ب ألشخ ص الذين أصدرت المحكمل أاعا
ب لة ض عليهم والذين ال يزال هذا األاع اةلة بشأنهم عندا يخل هذا االتص ل بأهداف
نظ م روا األس سي،
وإذ تشيع أيض إلى الم فئ التوجيهيل للة ض التي أصدره اكتب المدعي الة م
لتنظع فيه الدول وان بينه  ،في جملل أاور ،إلغ ء االتص الت غيع األس سيل اع األفعاف
الخ ضةين ألوااع الة ض الص فري عن المحكمل والةي م ،عندا يكون االتص ل بهم
ضعوري  ،بمح ولل التة ال اع األفعاف الذين ال يخضةون ألاع ب لة ض أوال،
وإذ تشيع إلى الم فئ التوجيهيل التي ت ِّين سي سل األا نل الة ال لألام المتحدي فيم
يتةلق ب التص الت بين اسؤولي األام المتحدي واألشخ ص الذين أصدرت المحكمل
أوااع بإلة ء الة ض عليهم أو الذين أصدرت المحكمل استدع ءات لمثولهم أا اه  ،على
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النحو ال ُمعفق بعس لل األاين الة م لألام المتحدي إلى رئيس الجمةيل الة ال ورئيس اجلس
األان المؤرخل في  3نيس ن/أبريل ،2013
وإذ تةع بأنه ين غي أن تعاعي طل ت التة ون وتنفيذه حةوق المتهمين،
وإذ تشيد ب لدعم الذي تةداه المنظم ت الدوليل واإلقليميل لتةزيز التة ون في اج ل
االتف ق ت الطوعيل،
تذكع ب لتةهدات التي قطةته الدول األطعاف على نفسه في المؤتمع
وإذ ِّ
تنوه بأهميل السهع على المت بةل
وإذ
ون،
التة
بشأن
ال
كم
في
ةد
ع
الذي
االستةعاضي
ُ
ِّ
المالئمل فيم يخص الوف ء بهذه التةهدات،
وإذ تحيط علم ب لةعار المتةلق ب ستةعاض المحكمل الجن ئيل الدوليل ونظ م روا
األس سي( )2الذي اعتمدته جمةيل الدول األطعاف في فورته الث انل عشعي والذي يطلب
إلى المكتب "اة لجل الةض ي الت ليل على س يل األولويل في ع م  ،2020ان خالل فعيةيه
الة الين وآلي ت التنسيق ،بطعيةل ش الل تم ا  ،بم يتم شى اع والي ته [( :]...أ) تةزيز
التة ون" ،وب "اصفوفل المج الت الممكنل لتةزيز المحكمل ونظ م روا األس سي"،
المؤرخل  11تشعين األول/أكتوبع  ،2019التي أعدته رئ سل الجمةيل ،والتي تحدف
تةزيز التة ون كمسألل ذات أولويل ين غي أن يتن وله المكتب والفعيةين الة الين الت بةين
للمكتب،
وإذ تحيط علم أيض ب "تةعيع االستةعاض النه ئي للخ عاء المستةلين للمحكمل
الجن ئيل الدوليل ونظ م روا األس سي" المؤرخ  30أيلول/س تم ع  ،2020الذي أعده
الخ عاء المستةلون،
 -1تشدِّف على أهميل قي م الدول األطعاف والدول األخعى الملزال ب لتة ون اع المحكمل
أو التي يتم تشجيةه على التة ون اةه عمال ب ل ب  9ان نظ م روا األس سي أو بةعار
ص فر عن اجلس األان الت بع لألام المتحدي ب لتة ون اع المحكمل وبتةديم المس عدي له
في الوقت المن سب وعلى نحو فة ل ،لم قد يتعتب على عدم التة ون اةه بهذه الصوري
في سي ق اإلجعاءات الةض ئيل ان آث ر على كف ءي المحكمل ،وتؤكد أن عدم تنفيذ طل ت
التة ون يؤثع تأثيعا سل ي على قدري المحكمل على تنفيذ واليته  ،السيم عندا يتةلق
األاع بإلة ء الة ض على األشخ ص الذين صدرت بشأنهم أوااع ب لة ض عليهم
وتسليمهم؛
تنفيذ أوامر القبض
 -2تةعب عن قلةه ال لغ إزاء عدم تنفيذ أوااع الة ض أو طل ت التسليم الص فري
بحق  13شخص  ،رغم الة ض على شخصين اشت ه بهم وتسليمهم إلى المحكمل في
حزيعان/يونيه  2020وتشعين الث ني/نوفم ع  2020وتحث الدول على التة ون الت م
وفة ً اللتزااه ب لة ض على هؤالء األشخ ص وتسليمهم إلى المحكمل؛
 -3تالحظ الجهوف المشتعكل التي ي ذله اكتب المدعيل الة ال وقلم المحكمل لوضع
وتنفيذ استعاتيجي ت اشتعكل والةي م ب ةث ت لتةزيز الة ض على المشت ه بهم في اط ر
الفعيق الة ال المشتعك بين األجهزي المةني ب ستعاتيجي ت الة ض الذي أنشئ في
آذار/ا رس 2016؛
 -4تةيد التأكيد على أن الخطوات والتدابيع الملموسل العاايل إلى تأاين إلة ء الة ض
َّ
انظم وانهجي ،ب الستن ف إلى الخ عي
على المشت ه بهم يتةيَّن أن يُنظع فيه على نحو
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المكتس ل في إط ر النظم الوطنيل ،والمح كم الدوليل المخصصل والمختلطل ،إلى ج نب
المحكمل الجن ئيل الدوليل؛
 - 5تشدف علي ضعوري اواصلل المن قش ت بشأن الحلول الةمليل لتحسين التة ون بين
الدول والمحكمل بهدف تةزيز احتم الت تنفيذ أوااع الة ض المةلةل عةب الحلةل الدراسيل
التي نظمه الميسعان المةني ن ب لتة ون في  7تشعين الث ني/نوفم ع  2018في اله ي؛
 -6تحث الدول األطعاف على تجنب االتص ل ب ألشخ ص الذين أصدرت المحكمل
أوااع ب لة ض عليهم ،ا لم تع الدولل الطعف أن هذا االتص ل ضعوري  ،وتعحب
ب لجهوف التي ت ذله الدول والمنظم ت الدوليل واإلقليميل في هذا الصدف ،وتةع بأنه يجوز
للدول األطعاف أن تخطع المحكمل على أس س طوعي بم لديه ان اتص الت اع
أشخ ص صدرت في حةهم أوااع ب لة ض نتيجل لهذا التةييم؛
التشريعات التنفيذية لنظام روما األساسي
تذكع بأن التصديق على نظ م روا األس سي يجب أن ية بله تنفيذ االلتزاا ت
-7
ِّ
الن شئل عنه على الصةيد الوطني ،السيم ان خالل التشعية ت التنفيذيل ،وتحث في هذا
الصدف الدول األطعاف في نظ م روا األس سي التي لـم تةتمد بةد اثل هذه التشعية ت
على الةي م بذلك اع وضع إجعاءات وهي كل فة لل لضم ن قدرته على الوف ء ب لتزاا ته
بموجب نظ م روا األس سي ب لك ال فيم يتةلق ب لتة ون والمس عدي الةض ئيل؛
 -8تةع ب لجهوف التي ت ذله الدول وانظم ت المجتمع المدني والمحكمل ،بم في ذلك
ان خالل اشعوع األفوات الة نونيل ،لتيسيع ت فل المةلوا ت والخ عات بغيل زي في
الوعي وتيسيع صي غل التشعية ت التنفيذيل على الصةيد الوطني وتشدف على ضعوري
زي في ت فل الخ عات وأفضل المم رس ت بين الدول األطعاف؛
المشاورات غير الرسمية وإنشاء جهات التنسيق
تشجع الدول على إنش ء جهل تنسيق و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل
-9
ِّ
اكلف بتنسيق المس ئل المتصلل ب لمحكمل وتةميمه  ،بم في ذلك طل ت المس عدي ،ضمن
المؤسس ت الحكوايل وفيم بينه  ،كجزء ان الجهوف العاايل إلى جةل اإلجعاءات
الوطنيل المتةلةل ب لتة ون أكثع كف ءي ،حسب االقتض ء؛
 -10تشيع إلى التةعيع المةدم إلى الدوري الث لثل عشعي للجمةيل بشأن فراسل الجدوى
المتةلةل بإنش ء آليل تنسيق للسلط ت الوطنيل ،وتشجع الدول األطعاف على اواصلل
المن قشل،
تؤكد الجهوف المستمعي التي ت ذله المحكمل لتةديم طل ت اعكزي للتة ون
-11
والمس عدي ان أجل تمكين الدول األطعاف وغيعه ان الدول ان االستج بل بسععل لتلك
الطل ت ،وتدعو المحكمل إلى اواصلل تحسين ام رس ته في إرس ل طل ت احدفي
وك الل وان س ل ان حيث التوقيت للتة ون والمس عدي ،وتدعو الدول إلى النظع في تةديم
المشوري وتيسيع االجتم ع ت بين أجهزي المحكمل التي تصوغ الطل ت والسلط ت
الوطنيل المختصل المسؤولل في نه يل المط ف عن تنفيذه بهدف إيج ف حلول اة حول
س ل المس عدي أو نةل المةلوا ت المطلوبل ،وعند االقتض ء ،إلى ات بةل تنفيذ الطل ت
وان قشل أكثع الس ل فة ليل للمضي قدا ؛
التحقيقات المالية وتجميد األصول
 -12تةع بأن التة ون بصوري فة لل وبسععل فيم يتةلق بطل ت المحكمل العاايل إلى
تحديد الة ئدات والممتلك ت واألصول وأفوات الجعيمل ،وتةة ه وتجميده أو ض طه ،
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أاع ب لغ األهميل لج ع أضعار الضح ي وربم لمة لجل التك ليف المتصلل ب لمس عدي
الة نونيل؛
 -13تشدِّف على أهميل وجوف إجعاءات وآلي ت فة لل تسمح للدول األطعاف وغيعه
ان الدول ب لتة ون اع المحكمل على تحديد الة ئدات والممتلك ت واألصول ،وتةة ه
وتجميده أو ض طه بأسعع ا يمكن ،وتدعو ك فل الدول األطعاف إلى أن تتخذ في هذا
الصدف إجعاءات وتضع آلي ت فة لل وتحسنه بغيل تيسيع التة ون بين المحكمل والدول
األطعاف وغيعه ان الدول والمنظم ت الدوليل؛
 -14تشيع إلى أهميل إعالن ب ريس غيع الملزم ق نون بشأن استعفاف األصول المعفق
ب لةعارICC-ASP/16/Res. 2؛
 -15تعحب بإطالق انصل رقميل آانل لتةزيز ت فل المةلوا ت ذات الصلل بين الدول
األطعاف ،وتشجيع التة ون بين الدول ،وتةزيز قدري الدول على التة ون اع المحكمل،
وتحديد التحدي ت الةمليل التي تةتعض تنفيذ طل ت المحكمل المتةلةل ب لتة ون بصوري
فة لل ،وزي في الوعي بواليل المحكمل واتطل ت التحةية ت الم ليل واستعفاف األصول،
وتةعر اواصلل الةمل اع المحكمل وأا نل الجمةيل لتةزيز المنصل في ع م 2021؛
التعاون مع الدفاع
 -16تحث الدول األطعاف على التة ون لتل يل طل ت المحكمل الص فري لص لح أفعقل
الدف ع ،ان أجل ضم ن نزاهل اإلجعاءات أا م المحكمل؛
اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها
 -17تدعو الدول األطعاف والدول غيع األطعاف التي لم تُص ح بةد طعف في اتف ق
ااتي زات المحكمل الجن ئيل الدوليل وحص ن ته إلى الةي م بذلك على س يل األولويل ،وإلى
إفراج االتف ق في تشعية ته الوطنيل ،حسب االقتض ء؛
التعاون الطوعي
 -18تةع بم تتسم به تدابيع حم يل الضح ي والشهوف ان أهميل لتنفيذ واليل المحكمل،
وتعحب ب تف ق إع في التوطين الجديد المةةوف انذ الةعار األخيع المتةلق ب لتة ون ،وتشدف
ِّ
على الح جل إلى المزيد ان اتف ق ت وتعتي ت إع في التوطين اع المحكمل ان أجل إع في
توطين الشهوف بسععل؛
 -19تدعو جميع الدول األطعاف وغيعه ان الدول إلى النظع في تةزيز تة ونه اع
المحكمل بإبعام اتف ق ت أو تعتي ت اةه  ،أو بأيل وسيلل أخعى ،فيم يتةلق بأاور انه
المةعضين للخطع بس ب
تدابيع حم يل الضح ي والشهوف وأسعهم واألشخ ص اآلخعين
َّ
إفالء الشهوف بشه فاتهم؛
 -20تةع بأنه ين غي ،عندا تت يَّن ضعوري إع في توطين الشهوف وأسعهم ،إيالء
االعت ر الالزم إليج ف حلول تفي بمتطل ت السالال الص رال ،وتةلل أيض ان التك ليف
اإلنس نيل لل ةد الجغعافي وتغييع ال يئل اللغويل والثة فيل ،وتحث جميع الدول األطعاف
على النظع في تةديم ت عع ت للصندوق الخ ص بةملي ت إع في التوطين؛
 -21تشدف على احتم ل زي في االحتي ج إلى التة ون اع المحكمل في إنف ذ األحك م
واإلفعاج المؤقت واإلفعاج النه ئي في السنوات الة فال نتيجل القتعاب المزيد ان
الةض ي ان نه يته  ،وتشيع إلى أنه ين غي للدول األطعاف وفة للم دأ المنصوص عليه
في نظ م روا األس سي أن تش رك في المسؤوليل عن تنفيذ أحك م السجن واإلفعاج
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المؤقت واإلفعاج النه ئي وفة لم فئ التوزيع الة فل ،وتدعو الدول األطعاف إلى أن
تنظع بجديل في إبعام اتف ق ت اع المحكمل تحةية لهذه الغ يل؛
 -22تشيد بةمل المحكمل وتشجع أيض عمله في اج ل االتف ق ت أو التعتي ت
اإلط ريل أو أي وسيلل أخعى في اج الت اثل اإلفعاج المؤقت واإلفعاج النه ئي  -بم
في ذلك في ح لل ال عاءي  -وإنف ذ األحك م التي قد تكون ضعوريل لضم ن حةوق المشت ه
بهم والمتهمين عمال بنظ م روا األس سي وضم ن لحةوق األشخ ص المدانين ،وتحث
جميع الدول األطعاف على النظع في تةزيز التة ون في هذه المج الت؛
 -23تطلب إلى المكتب أن يواصل ،ان خالل فعيةيه الة الين ،المن قش ت بشأن
االتف ق ت أو التعتي ت اإلط ريل الطوعيل ،وأن يةدم تةعيعا عن ذلك إلى الجمةيل في
فورته الةشعين؛
التعاون مع األمم المتحدة
تعحب بزي في التة ون بين المحكمل واألام المتحدي وغيعه ان المنظم ت الدوليل
-24
ِّ
واإلقليميل واآللي ت ذات الصلل بجمع األفلل والحف ظ عليه والمؤسس ت المشتعكل بين
الحكوا ت بهدف تةزيز المالحةل الةض ئيل للجعائم التي تدخل في اختص ص المحكمل،
وتشجع على اواصلل هذا التة ون؛
 -25تحث الدول األطعاف على استكش ف إاك ني ت تيسيع المزيد ان التة ون
والتواصل بين المحكمل والمنظم ت الدوليل والمنظم ت اإلقليميل ،بم في ذلك عن طعيق
تأاين والي ت ك فيل وواضحل عندا يحيل اجلس األان الت بع لألام المتحدي ح الت إلى
المحكمل ،والتيةن ان الدعم الدبلوا سي والم لي؛ والتة ون بين جميع الدول األعض ء
في األام المتحدي ،وات بةل هذه اإلح الت ،فضال عن اعاع ي واليل المحكمل في سي ق
اج الت أخعى ان اج الت عمل اجلس األان ،بم في ذلك صي غل قعارات اجلس
األان بشأن الةةوب ت والمن قش ت المواضيةيل والةعارات ذات الصلل؛
الدعم الدبلوماسي
 -26تشدِّف على أهميل قي م الدول األطعاف بتةزيز وتةميم الدعم الدبلوا سي والسي سي
وغيعهم ان أشك ل الدعم ألنشطل المحكمل ،وعلى أهميل اواصلل تةزيز الوعي بهذه
األنشطل وفهمه على المستوى الدولي ،وتشجع الدول األطعاف على االستف في ان
عضويته في المنظم ت الدوليل والمنظم ت اإلقليميل لتحةيق هذا الغعض؛
تعزيز الحوار مع جميع أصحاب المصلحة
 -27تعحب ب لةمل الذي تم االضطالع به بشأن تنفيذ التوصي ت الست والستين بشأن
التة ون التي اعتمدته الدول األطعاف في ع م  ،)3(2007وتشيع إلى النشعي التي أعدته
المحكمل والتي يمكن لجميع أصح ب المصلحل استخدااه لتةزيز التوصي ت الست
والستين وزي في فهم الجه ت الف علل الوطنيل ذات الصلل والمحكمل وتنفيذه ؛
 -28تعحب بحلةل النة ش المشتعكل بشأن تةزيز التة ون اع المحكمل التي نظمه
الميسعان المش رك ن المةني ن ب لتة ون وجه ت التنسيق المةنيل بةدم التة ون في 5
تشعين األول/أكتوبع 2020؛
 -29تحيط علم بتةعيع المكتب عن التة ون( )4الذي يتن ول ،في جملل أاور  ،ات بةل
إعالن ب ريس بشأن التحةية ت الم ليل واستعفاف األصول ،والةمل المتةلق بإنش ء انصل
رقميل آانل للتة ون ،والنظع في عالقل المحكمل ب ألام المتحدي ،واةتعح ت بشأن
( )3الةعار  ،ICC-ASP/6/Res.2المعفق الث ني.
( )4الوثيةل .ICC-ASP/19/33
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إجعاءات المت بةل المتةلةل بةض ي التة ون المحدفي في إط ر عمليل استةعاض وتةزيز
المحكمل ونظ م روا األس سي ،والمج الت ذات األولويل لة م 2021؛
 -30تطلب إلى المكتب اإلبة ء على آليل التيسيع الت بةل لجمةيل الدول األطعاف
والمةنيل ب لتة ون للتش ور اع الدول األطعاف والمحكمل والدول المهتمل األخعى
والمنظم ت ذات الصلل والمنظم ت غيع الحكوايل ان أجل زي في تةزيز التة ون اع
المحكمل؛
 -31تطلب إلى المكتب اإلسعاع ،ان خالل فعيةيه الة الين ،في استةعاض تنفيذ
التوصي ت الست والستين ،ب لتة ون الوثيق اع المحكمل ،حسب االقتض ء؛
 -32تطلب إلى المكتب الةي م ،ان خالل اآلليل المةنيل ب لتة ون ،واع اعاع ي اآلليل
التي أنشئت لمت بةل عمليل تةييم وتنفيذ توصي ت الخ عاء المستةلين التي بدأت الستةعاض
المحكمل وتةزيزه  ،أن يدرس المس ئل والتحدي ت المتصلل ب لتة ون ،بغيل تحديد التدابيع
الملموسل وإجعاءات المت بةل ان أجل التصدي لتلك التحدي ت وتةديم تةعيع عن ذلك إلى
الجمةيل الة ال في فورته الةشعين ،بم يتم شى اع اإلط ر الة م لتةديم التة ريع الذي
حدفته الجمةيل لآلليل؛
 -33تطلب إلى المكتب أن يواصل ،ان خالل آليل التيسيع المةنيل ب لتة ون ،اة لجل
عدف ان الةض ي التي ك نت ذات أولويل في السنوات األخيعي ،وأن يولي األولويل
لمواصلل الةمل على زي في تطويع احتوى المنصل اآلانل للتة ون ،وعةد اش ورات حول
استصواب إنش ء جه ت تنسيق اواضيةيل إقليميل اةنيل ب لتة ون ،إنش ء هيكل فائم لش كل
ان المم رسين الوطنيين وجه ت التنسيق المةنيل ب لتة ون ،وتةميق الةالقل بين األام
المتحدي ووك الته وكي ن ته  ،بم في ذلك ل ن ء الةدرات ان أجل تةزيز التة ون اع
المحكمل؛
 -34تشجع المكتب على تحديد الوس ئل التي يمكن للجمةيل ان خالله أن تواصل
المن قش ت الة ال للمواضيع المحدفي المتةلةل ب لتة ون ،بم في ذلك اسألل التحةية ت
الم ليل وأوااع الة ض؛
 -35تةع بأهميل ضم ن بيئل آانل لتةزيز وتشجيع التة ون بين المجتمع المدني
والمحكمل واتخ ذ جميع اإلجعاءات الالزال لمواجهل أعم ل التهديد والتخويف التي
تستهدف انظم ت المجتمع المدني؛
 -36تحيط علم ً بأن المحكمل لم تتمكن بس ب ج ئحل الكورون ان تنظيم حلةته
الدراسيل الس بةل المتةلةل بجه ت التنسيق المةنيل ب لتة ون خالل الفتعي المشمولل
ب لتةعيع ،وبأن ان المتوقع أن تةةد هذه الحلةل الدراسيل في ع م  ،2021وتؤكد أن تلك
الحلة ت الدراسيل تشكل ان بع ه ال لتةزيز الحوار والتة ون بين المحكمل والدول
األطعاف ،بم في ذلك بشأن التطورات الجديدي في اج الت التة ون التةني ،وتشجع
جميع أصح ب المصلحل ،بم في ذلك انظم ت المجتمع المدني ،على اواصلل تنظيم
المن س ت التي تسمح بت فل المةلوا ت بهدف تةزيز التة ون وال حث ال ن ء عن حلول
للتحدي ت المحدفي؛
 -37تةع بأهميل اس همل المحكمل في الجهوف التي ت ذله الجمةيل لتةزيز التة ون،
وتعحب بتةعيع المحكمل عن التة ون( )5الذي يتضمن بي ن ت افصلل عن العفوف
المةدال ان الدول األطعاف ،بم في ذلك تسليط الضوء على التحدي ت العئيسيل،
وتطلب إلى المحكمل أن تةدم إلى الجمةيل تةعيعا احدث عن التة ون في فورته
الةشعين_____________________ .

( )5الوثيةل
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