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  مشروع تقرير الفريق العامل املعين جبرمية العدوان
  

  مقدمة  -ألف 
وتولّى مسو  . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨ و ٧ و ٤ و ١جلسة يف أيام    ... لعامل املعين جبرمية العدوان     عقد الفريق ا    - ١

  .رئاسة الفريق العامل) األردن(األمري زيد رعد زيد احلسني 
  .وقامت خبدمة االجتماع أمانة مجعية الدول األطراف  - ٢
ورقة مناقشة بـشأن جرميـة      : ن الرئيس ودارت املناقشات يف الفريق العامل على أساس ورقتني مقدمتني م           - ٣

 ورقة غري ”(وورقة غري رمسية حتتوي على مزيد من العناصر من أجل حل جلرمية العدوان              ) “ورقة مناقشة ”(العدوان  
  ).“رمسية
وأشار إىل أنه على الرغم من أن . يف اجللسة األوىل للفريق العامل عرض رئيس االجتماع الوثيقتني املذكورتني  - ٤

 فقد حتقق تقدم كـبري منـذ ذلـك    ١٩٩٨كان موضع جدل يف عام األساسي نظام روما رمية العدوان يف    ل ج إدخا
 اعتمد الفريـق    ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط . وأضاف أن العملية كانت شاملة وشفافة واتسمت بروح التعاون        . الوقت

 وذكر الرئيس أن ورقة املناقشة املعروضة       .العامل املعين جبرمية العدوان مقترحات لتعديل جرمية العدوان باتفاق اآلراء         
إذ يرد تعريف العدوان دون أي      :  وتبين التقدم الذي حتقق واالتفاق على كثري من املسائل         ،تشتمل على مجيع العناصر   

وأضاف أن مشاريع التعديالت ذات نوعية تقنية جيدة جـداً          . أقواس، وكان هناك اتفاق على النص اخلاص بالقيادة       
 صياغتها بشكل جيد مع هيكل النظام األساسي وأن املمارسة اليت تلت ذلك بشأن أركان اجلرائم أسهمت                 وتتفق يف 

  .إسهاماً كبرياً يف فهم التعاريف
وذكر الرئيس أن هناك وجهات نظر خمتلفة ال تزال قائمة بشأن شروط ممارسة الوالية القضائية، ولكن حدث   - ٥

      م كبري يف هذا الصدد كما يتبيوأنه كان هناك اتفـاق  :  مكرراً دون أقواس١٥ن يف صياغة فقرات مشروع املادة     تقد
 من نظام روما األساسي تنطبق يف حالة جرميـة  ١٣الدعوى املنصوص عليها يف املادة “ آليات حتريك”على أن مجيع  

 السيناريوهات هـو أن   العدوان، وأنه سيكون على املدعي العام إبالغ جملس األمن والتعاون معه؛ وأضاف أن أفضل             
يعمل جملس األمن واحملكمة يف توافق تام فيما بينهما، وأن حتديد العدوان من قبل هيئة خارج احملكمة لن يكون ملزِماً                  
للمحكمة، مما يضمن االستقالل القضائي يف تطبيق القانون املوضوعي؛ وأن أي متطلبات خاصة للتحقيق يف جرميـة               

  .تحقيقات يف أيٍ من اجلرائم األساسية الثالث األخرىالعدوان ال تؤثّر على ال
األوىل كان لدى املندوبني وجهات نظر      :  بشأن مسألتني مها   ومع ذلك ظلّت وجهات نظر املندوبني متباينة        - ٦

خمتلفة بشأن وضع شرط بأن تكون الدولة املزعوم قيامها بالعدوان قد قبلت االختصاص الفعلي للمحكمة يف هـذه                  
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واملسألة الثانية هي اختالف وجهـات نظـر        . عن طريق، مثالً، التصديق على التعديالت اخلاصة بالعدوان       اجلرمية،  

وذكر الرئيس . املندوبني بشأن الكيفية اليت تتصرف ا احملكمة حني ال يكون جملس األمن قد قرر وجود عمل عدواين     
ة أمام احملكمة للمضي قُدماً يف حالة عدم وجود قرار      أنه يف هذه املرحلة يؤيد معظم الوفود النص على إمكانات إضافي          

  . التمهيدية مثالًالدائرةمن جملس األمن بشأن العدوان، وأن يظل هذا القرار مع احملكمة نفسها من خالل 
ومتىن الرئيس على املندوبني أن يركّزوا انتباههم على كيفية سد الفجوة بشأن املسائل املعلّقة، على أسـاس                   - ٧

  .املناقشة واألفكار الواردة يف الورقة غري الرمسيةورقة 
  ورقة مناقشة بشأن جرمية العدوان  -باء 
وقال إن . أشار الرئيس إىل أن ورقة املناقشة معروضة بغرض تسهيل ما تبقى من أعمال بشأن جرمية العدوان         - ٨

مشروع ) أ: (ا يف ذلك العناصر التالية    الورقة حتتوي على مشروع لنتائج املؤمتر االستعراضي بشأن جرمية العدوان، مب          
مشروع تعديالت على   ) ب(القرار اخلاص باإلذن بشأن جرمية العدوان مع ديباجة قصرية وفقرة إضافية يف املنطوق؛              

مشروع تفاهم بـشأن    ) د(مشروع تعديالت على أركان اجلرائم؛      ) ج(نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان؛       
ف أن هذه النصوص مجيعاً قد نوقشت من قَبل يف سياق الفريق العامل اخلاص املعين جبرميـة                وأضا. تفسري التعديالت 

  .العدوان ومجعية الدول األطراف
ورحبت الوفود بورقة املناقشة باعتبارها تعكس بشكل دقيق وجتميعي األعمال السابقة بشأن جرمية العدوان،    - ٩

 بدأت قبل ستة عقود وأن اجلهود الفعلية إلعطـاء اختـصاص فعلـي    وأشري إىل أن اجلهود اخلاصة بتعريف العدوان      
وذُكر أنه قد حتقق تقدم كبري بشأن هذه املسائل املعلّقـة، وأن املـؤمتر              .  سنة ١٢للمحكمة قد استمرت ألكثر من      

                 ذا على  االستعراضي كان فرصة تارخيية إلكمال هذا العمل، وأُعرب عن دعم قوي يف أن يقوم املؤمتر االستعراضي
  .أساس توافق اآلراء من أجل مصلحة احملكمة

. وأبدت الوفود رغبتها يف حتري املرونة واالنفتاح على احللول الوسط واحللول اخلالّقة مبا يؤدي إىل إجياد حلّ  - ١٠
علـى  وأُعرب عن الثقة يف أن يتمكن املؤمتر من الوصول إىل نتيجة ناجحة، ما دامت الوفود مستعدة لالنفتاح كـل    

  .اآلخر لتقصي ما ميكن حتقيقه
  مشروع حلّ لإلذن  - ١
أشار الرئيس إىل أنه قد أضيفت عدة فقرات أساسية للديباجة يف مشروع قرار اإلذن، وأن مشروع القـرار                 - ١١

حيتوي أيضاً على فقرات إضافية يف املنطوق من أجل اعتماد التعديالت على أركان اجلرائم، وكذلك تفامهات بشأن                 
وأضيفت أيضاً الدعوة املعتادة إىل مجيع الدول األطراف للتصديق على التعديالت أو قبوهلا يف أقرب . ري التعديالتتفس

وأشار إىل إمكانية إضافة فقرات أخرى إىل املنطوق يف مرحلة الحقة، مثـل إضـافة نـص خـاص                   . وقت ممكن 
  .عناصرومل يثر املندوبون أي مسائل حمددة حول هذه ال. باالستعراض

  إجراء دخول التعديالت املتعلقة بالعدوان حيز النفاذ  – ٢
وقـد انعكـست   . أعربت وفود عن آراء متباينة بشأن إجراء دخول التعديالت املتعلقة بالعدوان حيز النفاذ   - ١٢

كد بعض الوفود وأ. اآلراء الىت أثريت يف هذا الصدد بشكل واضح ىف تقارير سابقة للفريق العامل املعين جبرمية العدوان
هي اإلجـراء الـصحيح     " بالفهم السليب " من النظام األساسي اليت تقترن مجلتها الثانية         ١٢١ من املادة    ٥أن الفقرة   

ونتيجة لذلك فإن قبول التعديالت املتعلقة بالعدوان من جانب الدولة املعتديـة املزعومـة              . مبوجب النظام األساسي  
 مـن   ١٢١ من املادة    ٤وأكدت وفود أخرى أن الفقرة      .  إلجراء حتقيق تلقائي   سيكون مطلوباً لإلحالة من الدولة أو     

 من النظام ١٢١ من املادة  ٥للفقرة  " للفهم اإلجيايب "النظام األساسي ينبغي تطبيقها، يف حني أن البعض أبدى تفضيله           
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 وهذا يوفر جمـال اختـصاص       ويف إطار هذا النهج، فإن موافقة الدولة املعتدية املزعومة لن يكون مطلوباً،           . األساسي
  .أوسع
وأثار بعض الوفود فكرة استخدام كالً من إجرائي الدخول يف حيز النفاذ، بينما حتبذ من حيث املبدأ تطبيق                    - ١٣

 من النظام األساسي، وبذلك ميكن إتاحة وقت أمام ممارسة احملكمة الختـصاصها بالنـسبة     ١٢١ من املادة    ٤الفقرة  
 من النظام األساسي على التعريف وكذلك على األحكـام          ١٢١ من املادة    ٥طبق الفقرة   وسوف تن . جلرمية العدوان 

وممارسة االختصاص على أساس اإلحاالت من جملس األمن من شأنه أن يبدأ سنة . املتعلقة باإلحاالت من جملس األمن 
راف على التعديالت املتعلقة ومبجرد تصديق سبعة أمثان الدول األط. واحدة بعد إيداع صك التصديق أو القبول األول  

سيدخالن حيز النفـاذ    ) اإلحالة من الدولة الطرف والتحقيق التلقائي     (بالعدوان، فإن االختصاصني الباقيني املوجبني      
ويف هذا السياق، أثـريت     .  من النظام األساسي   ١٢١ من املادة    ٤بالنسبة جلميع الدول األطراف على أساس الفقرة        

وطرحت ). ٢، اخليار   ٢، البديل   ٤ مكرراً، املادة    ١٥مشروع املادة    (التمهيديةاص الدائرة   فكرة لتعزيز مصفاة اختص   
فكرة تكميلية تسمح للمحكمة بالبدء يف التحقيقات بناًء على اإلحالة من الدولة الطرف أو التحقيق التلقائي حىت قبل 

علق بالدول اليت صدقت علـى التعـديالت        دخول التعديالت حيز النفاذ بالنسبة جلميع الدول األطراف، أي فيما يت          
  .وبالتايل وافقت على ممارسة احملكمة الختصاصها

واقترح أن  .  اآلراء يفولقيت هذه األفكار ترحيباً من بعض الوفود باعتبارها حماولة إجيابية للتوصل إىل توافق                - ١٤
 نظام روما األساسي تبدو غامضة وال       يفنية  املرونة مطلوبة بشأن دخول التعديالت حيز النفاذ نظراً ألن األحكام املع          

وأعربت وفود أخـرى  . ألساسي من نظام روما ا٥ املادة   يفتنطبق بشكل جيد على جرمية العدوان، والواردة بالفعل         
 من  ٥ و ٤ أن يعتمد على عناصر من الفقرتني        شأاها بشأن الشرعية وكذلك بشأن اجلدوى التقنية لنهج من          عن قلق 
وأعرب عن القلق من أن التفسري اإلجيايب هلذه األحكام ميكن أن يـضر مبـصداقية               . النظام األساسي  من   ١٢١املادة  
تكون على أساس مشروع نص معد بالكامل لفهمـه   ويلزم إيالء مزيد من االعتبار هلذه األفكار ويفضل أن      . احملكمة

  .بصورة أفضل
  تعديالت جلرمية العدوان: املرفق األول  – ٣
وانتـهز  .  مكررا١٥ً طلب الرئيس، ركزت املناقشات على القضايا املعلقة الواردة يف مشروع املادة    بناًء على   - ١٥

 مكرراً، مـشريين إىل     ٨ مشروع املادة    يفبعض الوفود الفرصة لإلعراب عن تأييدهم لتعريف جرمية العدوان الوارد           
ة وشفافة كانت مفتوحة أمام الدول األطراف        حتقق خالل سنوات كثرية من خالل عملية متروي        الذيالتوافق الدقيق   

  .والدول غري األطراف على قدم املساواة
وقدم اقتراح باعتماد تفاهم .  مكررا٨ًوأعرب عن بعض القلق بشأن تعريف العدوان الوارد يف مشروع املادة            - ١٦

 تعترب انتهاكات صرحية مليثاق األمم    يوضح أن اجلهود املبذولة ملنع جرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو اإلبادة ال             
 مكـرراً ينبغـي     ٨ مشروع املادة    يف غري أنه أعرب عن رأي آخر يقول إن حدود االنتهاك الصريح الواردة           . املتحدة

. حذفها وقيل أيضاً إن تعريف العدوان لن يعرب عن القانون الدويل العريف وأن هذا ينبغي االعتراف به يف التفامهـات                   
ويلزم الرجوع إىل التعريف يف حالة إجـراء        .  يشكل العدوان  الذيالستخدام غري القانوين للقوة هو      فأخطر أشكال ا  

  .استعراض يف املستقبل بالتعديالت املتعلقة بالعدوان
  ) مكررا١٥ًمشروع املادة (ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان   - ٤
مـصفاة  ( مكـرراً   ١٥ مـن مـشروع املـادة      ٤دة يف الفقرة    تركزت املناقشات على املسائل املعلقة الوار       - ١٧

وأعربت . وأثريت آراء ىف هذا الصدد مت توضيحها يف تقارير سابقة للفريق العامل بشأن جرمية العدوان           ). االختصاص
 عن تأييدها القوي هلذه الفقرات اليت تضمنت اتفاقات عـن    ٦ و ٥ و ٣ و ٢ و ١تلك الوفود اليت أشارت إىل الفقرات       

  .  هامةمسائل



RC/WGCA/3 
Page 4 

 
 الذي ينص على أنه جيوز للمدعي العام أن يبدأ بإجراء التحقيق            ١وأعرب بعض الوفود عن تفضيلها للبديل         - ١٨

أو عندما يطلب جملس األمن من املدعي ) (١اخليار (فيما يتعلق جبرمية العدوان عندما يقرر جملس األمن وقوع العدوان    
 عدد من اآلراء اليت أثـريت يف        إىلوأشري  ). ٢اخليار  (لق جبرمية العدوان    العام يف أحوال أخرى بدء التحقيق فيما يتع       

 من ميثاق األمم املتحـدة، لديـه االختـصاص     ٣٩فقد قيل إن جملس األمن، وفقاً للمادة      : املاضي تأييدا هلذا املوقف   
تعلقـة جبرميـة    أن تتسق التعـديالت امل ٥ من املادة ٢وتتطلب الفقرة . احلصري لإلعالن عن ارتكاب عمل عدواين   

وقيل إن من الضروري إجياد عالقة بناءة بني احملكمة وجملس األمن، خاصة فيما يتعلـق جبرميـة                 . العدوان مع امليثاق  
واقترح أيـضاً أن    , العدوان حيث إن تباين النتائج عن ارتكاب دولة ما لعمل عدواين ميكن أن يقوض شرعية االثنني               

  .روما األساسي ي لنظام مع هدف التصديق العامل١يتسق اخليار 
 الذي سيسمح للمدعي العام بتحريك الدعوى يف ظروف معينة   ٢وأعربت وفود أخرى عن تفضيلها للبديل         - ١٩

 الذي سيـسند دور مـصفاة       ٢وأعرب عن تأييد قوي للخيار      . يف حالة عدم تقرير العدوان من جانب جملس األمن        
 حتبذ املصفاة القضائية الداخلية احلاجة ألن تتمكن احملكمـة مـن            وأكدت الوفود اليت  . التمهيديةاالختصاص للدائرة   

وقيل إن هذا النهج سيحترم الدور األويل لس األمن يف تقرير           . العمل بصورة مستقلة بغية إاء اإلفالت من العقوبة       
 بعض القلق من أن     وأعرب عن . وقيل أيضاً إن املصفاة القضائية الداخلية ميكن مواصلة تعزيزها        . وقوع عمل عدواين  

وأعرب عن رأي يقول إنه ينبغي أال خيتلـف         . قد تكون طويلة للغاية   ) ستة أشهر  (٢فترة االنتظار الواردة يف البديل      
  .اإلجراء املتعلق جبرمية العدوان عن اإلجراءات القائمة بالنسبة لثالث جرائم أخرى

  التعديالت املتعلقة بعناصر اجلرائم : املرفق الثاين  – ٥
انتهز بعض الوفود هذه الفرصة لإلعراب عن ارتياحها ملشروع التعديالت اخلاصة بعناصر اجلرائم، والـذي                 - ٢٠

  .وأثريت نقطة تقول إنه ميكن ختصيص مزيد من الوقت لصياغة عناصر اجلرائم. حظي بتوافق واسع يف اآلراء
  نتفامهات بشأن التعديالت املتعلقة جبرمية العدوا: املرفق الثالث  - ٦
 املرفق الثالث بورقة املؤمتر قد نوقشت قبل ذلك يف الفريق       يفأشار الرئيس إىل أن مشروع التفامهات الواردة          - ٢١

ورحبت الوفود بشكل عام ذه     . العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، ولكنها عرضت اآلن ألول مرة كوثيقة منفردة           
 .عديالت املتعلقة جبرمية العدوانالتفامهات اليت قدمت توضيحات مفيدة ملشروع الت

  إحاالت من جملس األمن  - ٧
 على أساس العدوان على جرمية اختصاصهاويوضح الفهم األول اللحظة اليت يبدأ منها السماح للمحكمة أن متارس   - ٢٢

ومل تعقد ). ز السريانالدخول حي/اعتماد التعديالت(وقد قُدم خياران رئيسيان يف هذا الصدد . اإلحالة إليها من جملس األمن
مناقشة تفصيلية بشأن هذا اخليار الذي قد يعق اخلاص بالدخول حيز السريان والذي قد تمد بصورة رئيسية على اإلجراء املُطب

وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن هذين املفهومني ينبغي هلما أن يشريا إىل نفاذ . ينطبق بنفس القدر على الفهم الثالث
 مع صياغة الفقرة يتسق رؤى إنه مضادومع ذلك، فقد مت التعبري عن رأي . يالت املتعلقة بالعدوان وليس إىل اعتمادهاالتعد
  . من النظام األساسي٥من املادة  ٢

. كون موافقة الدولة املعنية الزمةمة من جانب جملس األمن، ال تين أنه يف حالة اإلحالة إىل احملكويوضح الفهم الثا  - ٢٣
  .املفهومني ود عن أية هواجس بشأن هذين تعرب الوفومل
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  الختصاصل زمنية اعتبارات  - ٨
على جرمية ) األثر غري الرجعي( من النظام األساسي ١١ الثالث والرابع فيمكن أن يوضحا تطبيق املادة التفهمانأما   - ٢٤

  .التفهمنيومل تعرب الوفود عن أية هواجس بشأن هذين . العدوان

  تعديالت على جرمية العدوانقبول ال  - ٩
 من النظام األساسي ١٢١ من املادة ٥ اخلامس والسادس أن يوضحا تطبيق املادة الثانية من الفقرة للتفهمنيميكن   - ٢٥

مقابل ‘‘ اإلجيايب’’الفهم (وقد ناقشت الوفود البديلني الواردين يف هذا الفهم السادس . على التعديالت على جرمية العدوان
املبينة يف الفقرة قارن املناقشات واحلجج  (النفاذيف سياق املناقشة بشأن اإلجراء املتبع للدخول حيز وذلك ‘‘ السليب’’الفهم 
أوجه قلق قوية بشأن الفهم اخلامس الذي قد يوضح أن قبول التعديالت ومل تثر ). ملزيد من املواد املرجعية، مع اعاليه ٣٠

 حىت يف حالة عدم هاصاختصا املعتدية املزعومة قد يكفي لكي جيعل احملكمة متارس لدولة ااملتعلقة جبرمية العدوان من جانب
 قيلَ إن موافقة الدولة الواقع عليها العدوان يكون مناسباً أو  فقدومع ذلك.  الواقع عليها العدوان للتعديالتقبول الدولة

  .ضرورياً يف بعض املواقف

   املزيد من العناصر إلجياد حل بشأن جرمية العدوانالورقة غري الرمسية للرئيس بشأن  -جيم 
 من العناصر اليت ميكن أن تساعد يف تناول قضايا معينة تتعلق اً أشار الرئيس إىل أن الورقة غري الرمسية مشلت عدد  - ٢٦

اصة إىل احلد وقد رحبت الوفود بصفة عامة باألفكار الواردة يف هذه الورقة وخب. مبشروع التعديالت بشأن جرمية العدوان
  .الذي قد يساعد على إبرام اتفاق

  االختصاصتوقيت ممارسة   - ١
 بشأن جرمية العدوان ميكن الختصاصها أشارت الورقة غري الرمسية إىل أن وضع حكم من شأنه تأخري ممارسة احملكمة   - ٢٧

وأقر بعض الوفود بأنه على . الفكرةدت بعض الوفود اهتمامها ذه وأب. ودأن يعاجل اهلواجس اليت أعربت عنها بعض الوف
خفف من املخاوف من أن تكون احملكمة دون املستوى  ميكن أن ي، مع ذلك،الرغم من عدم اعتبارهم ذلك ضرورياً، فإنه

ومع ذلك أُبديت حتذيرات من أن اإلرجاء ينبغي أال يطول أكثر من .  على جرمية العدواناالختصاصالذي يؤهلها ملمارسة 
 من النظام ١٢١ من املادة ٤للفقرة ت تعليقات مفادها أن وجود حكم من هذا القبيل ليس ضرورياً بالنسبة بدي وأُ.الالزم 

  .كذلك مت اإلعراب عن قَدرٍ من التأييد لدخول التعديالت بشأن العدوان حيز السريان الفوري. األساسي
  شرط االستعراض  - ٢
٢٨ -       افترضت الورقة غري الرمسية أن سدواعي القلـق الـيت       االستعراض قد يكون مفيداً لتخفيف      شرط بشأن  ن 
 الفكرة بصورة  منفتحة على هذه  وكانت الوفود   . االختصاصناً إزاء مسألة ممارسة     ت موقفاً مرِ  فقور الوفود اليت و   تسا
 الختصاصهاة احملكمة  وقد أُقْترِح أن تكون فترة االستعراض طويلة نسبياً حبيث يتسىن إجراء تقييم سليم ملمارس             . عامة

وشددت بعض الوفود على أن مثل هذا الشرط ليس ضرورياً، وإن كان ميكن قبوله إذا ساعد يف   . على جرمية العدوان  
ن مثل هذا الشرط قد ال يؤدي إال إىل تأخري حسم القضايا اليت تأخر              إ ومع ذلك فقد قيل      .حتفيز اآلراء على االتفاق   

  .قرار يف األجل القصري وإىل التأثري على القانون اجلنائي احملليالبت فيها، وإىل خلق عدم االست
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   جرمية العدواناالختصاص احمللي بشأن  - ٣
االختـصاص  أشارت الورقة غري الرمسية إىل أن نتائج اعتماد التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان على ممارسة                 - ٢٩

وميكن للتفهمات أن   ).  من الورقة غري الرمسية    ٤فيضة يف الفقرة    أنظر الشروح املست  (ميكن تناوهلا يف التفهمات     احمللي  
 التعديالت على جرمية العدوان ال تعطي حقـاً وال ترتـب التزامـاً مبمارسـة                أنتقوم على وجه التحديد بتوضيح      

فتلـك  . وقد مت اإلعراب بصفة عامة عن تأييد مثل هذا الفهـم .  بشأن عمل عدواين ترتكبه دولة أخرى      االختصاص
  . وأقْترِح أن باإلمكان إدخال املزيد من التحسينات على الصياغة،ألة مهمة والصياغة احلالية مفيدةمس

  املزيد من األعمال داخل الفريق العامل  - دال
 طـرح   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤ويف أعقاب املناقشات اليت جرت داخل الفريق العامل يوم اجلمعة املوافق،              - ٣٠

  ......خاريقة قاعة االجتماع قد عقدت اجتماعات غري رمسية للفريق بتالرئيس نسخة منقحة لور

  توصية  -هاء 
  ]يتم إدخاهلا هنا[
  
  

  املرفقات    

  ]تدخل هنا[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


