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 املرفق األول 
  تقرير الفريق العامل اجلامع 

  مقدمة 
عقـد الفريـق العـامل اجلـامع التـابع جلمعيـة الـدول األطـراف يف نظـام رومـا األساســـي  - ١
للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي أنشئ خـالل اجللسـة األوىل للجمعيـة، املعقـودة يف ٣ أيلـول/ 
سبتمرب ٢٠٠٢ ست جلسات يف الفترة من ٣ إىل ٦ أيلول/سبتمرب. وقد تـوىل رئيـس اجلمعيـة 

صاحب السمو األمري زيد رعد زيد احلسني (األردن) رئاسة الفريق العامل اجلامع.  
وتولـت اآلنسـة مـهنوش ارســـنجاين نائبــة مديــر شــعبة التدويــن يف مكتــب الشــؤون  - ٢
القانونيـة باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة أعمـال أمـني الفريـــق العــامل اجلــامع. ووفــرت شــعبة 

التدوين اخلدمات الفنية للفريق العامل. 
ـــودة يف ٣ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ حــددت البنــود  ويف اجللسـة األوىل للجمعيـة، املعق - ٣
ـــة وقواعــد اإلثبــات؛ أركــان  التاليـة لكـي ينظـر فيـها الفريـق العـامل اجلـامع: القواعـد اإلجرائي
اجلرائم، اتفاق بشأن امتيازات احملكمـة وحصاناـا؛ اتفـاق بشـأن العالقـة بـني احملكمـة واألمـم 
املتحدة؛ النظام املايل والقواعد املالية؛ مبادئ أساسية حتكم اتفـاق مقـر يتعـني التفـاوض بشـأنه 
بـني احملكمـة والبلـد املضيـف؛ النظـر يف مشـــروعات القــرارات أو املقــررات املتبقيــة يف تقريــر 
اللجنة التحضريية؛ القرارات املتعلقة باجللسة التالية، مبا يف ذلك موعد ومكــان انعقادهـا فضـال 
عن مسائل أخرى. ويف اجللسة الثانيــة للجمعيـة املعقـودة يف ٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ عـهدت 

اجلمعية أيضا إىل الفريق العامل النظر يف إجراءات تعيني وانتخاب قضاة احملكمة. 
عقد الفريق العامل جلسـات ومشـاورات غـري رمسيـة. ويف اجللسـة األوىل املعقـودة يف  - ٤
٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ أجرى الفريق برئاسة السـيد دون ماكيـه (نيوزيلنـدا) مشـاورات غـري 

رمسية بشأن إجراءات تعيني وانتخاب القضاة. 
 

 النظر يف تقرير اللجنة التحضريية 
ـــق اآلراء  يف اجللسـة الثانيـة املعقـودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، اعتمـد الفريـق بتواف - ٥

 .( PCNICC/2000/1/Add.1) مشروع النص النهائي للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
ويف اجللسـة نفسـها، أدىل وفـد أسـبانيا ببيـان بعـد اعتمـاد القواعـد اإلجرائيـــة وقواعــد  - ٦
اإلثبات. وجه فيه اهتمام اجلمعية إىل الفقرة األخرية من املذكـرة التفسـريية للقواعـد اإلجرائيـة 
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وقواعد اإلثبات، وأعـرب يف هـذا الصـدد عـن األمـل يف أن تشـرع اجلمعيـة يف معاجلـة املسـألة 
اليت أثريت يف هذه الفقرة يف الوقت املناسب. 

ويف اجللسـة الثانيـة أيضـا اعتمـد الفريـق العـامل اجلـامع بتوافـــق اآلراء مشــروع النــص  - ٧
 .(PCNICC/2000/1/Add.2) النهائي ألركان اجلرائم

ويف اجللسة نفسها، اعتمد الفريق العامل اجلامع، بتوافق اآلراء اتفاقـا بشـأن امتيـازات  - ٨
ــــه  احملكمــة وحصاناــا (PCNICC/2001/1/Add.3 و PCNICC/2002/2، الفقــرة ١٠) مت تعديل

على النحو التايل: 
يصبح عنوان االتفاق كما يلي: 

(اتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا) 
تدرج مادة جديدة ٢٣ ونصها كما يلي: 

�املادة ٢٣ 
�الرعايا واملقيمون إقامة دائمة 

 
�عنـد التوقيـع، أو التصديـــق، أو القبــول أو االنضمــام، ميكــن ألي دولــة أن 

تعلن ما يلي: 
ــرة ١ (د)  مـع عـدم اإلخـالل بأحكـام الفقـرة ٦ مـن املـادة ١٥ والفق (أ)
مـن املـادة ١٦، ال يتمتـع شـخص مـن األشـخاص املشـــار إليــهم يف املــواد ١٥ و ١٦ 
و ١٨ و ١٩ و ٢١، يف إقليـم الدولـة الـيت يكـون مـن رعاياهـا أو مـــن املقيمــني فيــها 
إقامة دائمة، إال باحلصانات واالمتيازات التالية ضمن احلـد الضـروري ألدائـه املسـتقل 

ملهامه لدى احملكمة أو مثوله أو إدالئه بشهادته أمامها: 
احلصانة من االعتقال واالحتجاز الشخصيني؛  �١�

احلصانة من كل أنواع اإلجراءات القانونية فيما يتعلق مبا يصدر عن  �٢�
الشخص من أقوال منطوقة أو مكتوبة ومجيع ما يقـوم بـه مـن أفعـال 
أثنـاء أدائـه ملهامـه لـدى احملكمـة أو مثولـه أو إدالئـه بشـهادته لديـــها، 
وتستمر هذه احلصانة حىت بعــد توقـف الشـخص عـن ممارسـة مهامـه 

لصاحل احملكمة أو مثوله أمامها أو اإلدالء بشهادته لديها؛ 
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حرمــة األوراق والوثــائق املتعلقــة مبمارســة الشــخص ملهامــــه أمـــام  �٣�
احملكمة أو مثوله أمامـها أو اإلدالء بشـهادته لديـها، وذلـك أيـا كـان 

شكلها وأيا كانت موادها؛ 
احلـق يف تلقـي وإرسـال أوراق أيـا كـان شـــكلها ألغــراض االتصــال  �٤�
باحملكمة وألجل شخص من األشـخاص املشـار إليـهم يف املـادة ١٩، 

وحماميه أو حماميها فيما يتصل بشهادته أو شهادا. 
ال يتمتع شخص من األشخاص املشار إليهم يف املـادتني ٢٠ و ٢٢،  (ب)
يف إقليــم الدولــة الــيت يكــون مــن رعاياهــا أو مــن املقيمــني فيــها إقامــــة دائمـــة، إال 

باحلصانات واالمتيازات التالية ضمن احلد الضروري ملثوله أمام احملكمة: 
احلصانة من االعتقال واالحتجاز الشخصيني؛  �١�

احلصانة من كل أنواع اإلجراءات القانونية فيما يتعلق مبا يصدر عن  �٢�
الشخص من أقوال منطوقة أو مكتوبة ومجيع ما يقـوم بـه مـن أفعـال 
أثناء مثوله أمام احملكمة، وتستمر هذه احلصانة حـىت بعـد مثولـه أمـام 

احملكمة�. 
ويصبح نص الفقرة ١ من املادة ٣٣ على النحو التايل: 

�يظل باب التوقيع على هذا االتفاق مفتوحا أمام مجيع الـدول يف الفـترة مـن 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٤، مبقــر األمــم املتحــدة يف  ١٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ إىل ٣٠ حزي

نيويورك�. 
يعاد ترقيم املواد من ٢٣ إىل ٣٨ تبعا لذلك. 

 
ويف اجللسة التالية اعتمد الفريق العامل اجلامع أيضا باتفاق اآلراء اتفاقا بشـأن العالقـة  - ٩

 .(PCNICC/2001/1/Add.1) بني احملكمة واألمم املتحدة
ويف اجللسـة نفسـها، أدىل وفـد إسـبانيا ببيـان بعـد اعتمـاد االتفاقيـة بشـأن العالقـة بــني  - ١٠
احملكمة واألمم املتحدة. وقد أعرب الوفد عن تفهمه لكون مجعية الـدول األطـراف سـتنظر يف 
ـــدل الدوليــة يف ســياق البنــد املتعلــق  الوقـت املناسـب يف إمكانيـة طلـب فتـوى مـن حمكمـة الع
بتسوية اخلالفات الـوارد يف الفقـرة ٢ مـن املـادة ١١٩ مـن نظـام رومـا األساسـي. وأدىل وفـد 
كندا ببيان أشار فيه إىل ضرورة النظر يف مسألة تواتر احملكمـة مـع االحتـاد الـدويل لالتصـاالت 

السلكية والالسلكية. 
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ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ اعتمـد الفريـق العـامل اجلـامع  - ١١
 PCNICC/ و Corr.1 و P CNICC/2002/1/Add.2) بتوافق اآلراء النظام املـايل والقواعـد املاليـة

 .(2002/1/Add.2

ويف اجللسة نفسها اعتمـد الفريـق العـامل اجلـامع بتوافـق اآلراء مبـادئ أساسـية حتكـم  - ١٢
 .( PCNICC/2002/1/Add.1) اتفاق مقر يتعني التفاوض بشأنه بني احملكمة والبلد املضيف

ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف ٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، اعتمد الفريق العـامل اجلـامع  - ١٣
بتوافـق اآلراء مشـروع القـرار املتعلـق باسـتمرار العمـل فيمـا يتصـل جبرميـة العـدوان، الـــوارد يف 

 .PCNICC/2002/2/Add.2 الوثيقة
ويف اجللسة نفســها، اعتمـد الفريـق العـامل اجلـامع بتوافـق اآلراء القـرارات واملقـررات  - ١٤

التالية: 
مشروع قرار بشأن الترتيبات املؤقتـة لألمانـة العامـة جلمعيـة الـدول األطـراف  (أ)

(PCNICC/2002/1، املرفق األول)؛ 
مشــــروع قــــرار بشــــــأن األمانـــــة الدائمـــــة جلمعيـــــة الـــــدول األطـــــراف  (ب)

(PCNICC/2002/2، املرفق العاشر)؛ 
مشـروع قـرار بشـأن إنشـاء صنـدوق لصـاحل ضحايـا اجلرائـــم الــيت تدخــل يف  (ج)

اختصاص احملكمة وأسرهم (PCNICC/2002/2، املرفق الثالث عشر)؛ 
مشروع قرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء جملس إدارة الصنـدوق  (د)

االستئماين لصاحل ضحايا اجلرائم (PCNICC/2002/2، املرفق الرابع عشر)؛ 
مشروع مقرر بشـأن اشـتراك احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف الصنـدوق املشـترك  (هـ)

P، املرفق الثامن)؛  CNICC/2002/2) للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
ــــــرار بشـــــأن اختيـــــار موظفـــــي احملكمـــــة اجلنائيـــــة الدوليـــــة  مشــــروع ق (و)

(PCNICC/2002/2، املرفق التاسع). 
ويف اجللسـة نفسـها، قـرر الفريـق العـامل أن حييـل إىل احملكمـة اجلنائيـــة الدوليــة تقريــر  - ١٥
اجتمـاع اخلـرباء املتخلـل للـدورات، املعقـود يف الهـاي يف الفـترة مـن ١١ إىل ١٥ آذار/مــارس 
٢٠٠٢ (PCNICC/2002/INF/2)، الذي يتضمن موجزين للنظامني األساسـي واإلدارة اللذيـن 
تعتزم احملكمة تطبيقـهما بصفـة مؤقتـة يف املراحـل األوىل إلنشـائها. وقـرر الفريـق العـامل أيضـا 
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انتظار حدوث مزيـد مـن التطـورات بشـأن إنشـاء رابطـة جنائيـة دوليـة قبـل اختـاذ إجـراء آخـر 
والنظر يف هذه املسألة يف دورة مقبلة للمحكمة. 

ويف اجللسـة ٥ املعقـودة يف ٥ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، اعتمـــد الفريــق العــامل بتوافــق  - ١٦
اآلراء مشروع القرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضـاة واملدعـي العـام ونـواب املدعـي 
العام للمحكمة اجلنائية (PCNICC/2002/2، املرفـق الثـاين عشـر)، بصيغتـه املعدلـة علـى النحـو 

التايل: 
الفقرة ١٢، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج) يصبح نصهما كالتايل: 

… حبد أدىن ٦ مرشحني من كل جمموعة إقليميـة؛ وإذا كـان عندئـذ  �(ب)
عدد الدول األطراف يف أية جمموعة إقليمية مـا، يف ١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، 
أقل من ثالثة أجزاء من مثانية عشر جزءا من اموع الكلي للدول األطراف يف نظـام 

روما األساسي، يكون هذا احلد األدىن ٤ مرشحني؛ أو 
… حبد أدىن ١٠ مرشحني من كل من اجلنسني�.  �(ج)
الفقرة ١٣، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج) يصبح نصهما كاآليت: 

عـدد املرشـحني الذيـن تقدمـهم الـدول األعضـاء يف جمموعـــة إقليميــة  �(ب)
واحدة أقل من ٦ مرشحني؛ وإذا كـان عندئـذ عـدد الـدول األطـراف يف أيـة جمموعـة 
إقليمية ما، يف ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، أقل من ثالثة أجزاء مـن مثانيـة عشـر 
جزءا من اموع الكلي للدول األطراف يف نظـام رومـا األساسـي، يكـون هـذا احلـد 

األدىن ٤ مرشحني؛ أو 
أن يكون هناك أقل من ١٠ مرشحني من كل من اجلنسني�.  �(ج)

يدرج التايل كفقرة جديدة حتت رقم ١٩ مكرر: 
�١٩ مكرر – جيري انتخاب القضاة على أساس اإلجراء الوارد يف القـرار ٣ 
ـــذي اعتمدتــه  (ICC-ASP/1/Res.3) بشـأن انتخـاب قضـاة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، ال

مجعية الدول األطراف يف ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
ويف اجللسة نفسها، اعتمد الفريق العامل اجلامع مشروع القرار التايل:  - ١٧

�مشروع قرار بشأن إجراءات انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية   
�إن مجعية الدول األطراف، 
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ــــة  �إذ تضــع يف اعتبارهــا أحكــام نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائي
الدولية، 

�وإذ تأخذ يف االعتبار النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، 
�واقتناعا منها بضرورة تطبيـق أحكـام املـادة ٣٦ مـن نظـام رومـا األساسـي 

بالكامل، 
�توافق على اإلجراءات التالية النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية:  

األشــخاص املنتخبــون للمحكمــــة هـــم املرشـــحون الــــ ١٨ الذيـــن  - ١�
حيصلون على أكرب عدد مــن األصـوات وعلـى أغلبيـة ثلثـي الـدول األطـراف احلـاضرة 
واملشاركة يف التصويت. بيد أنه ال ميكن انتخاب أكـثر مـن ١٣ مرشـحا مـن القائمـة 

ألف وأكثر من ٩ مرشحني من القائمة باء. 
تضـع الـدول األطـراف يف االعتبـار، لـدى انتخـاب القضـاة، ضــرورة  - ٢�
متثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية يف العـــامل والتمثيــل اجلغــرايف العــادل، ومتثيــل القضــاة 
اإلناث والذكور متثيال منصفا. وتراعي أيضا ضرورة إشراك قضاة ذوي خربة قانونيـة 
يف مسائل حمددة، تشمل العنف ضد النسـاء واألطفـال دون أن تكـون مقصـورة علـى 

ذلك. 
تصــوت كــل دولــة طــرف لعــدد مــن املرشــحني ال يتجــــاوز ١٨،  - ٣�

وتتقيد، لدى القيام بذلك، باحلد األدىن التايل من املرشحني املطلوبني: 
تصوت كل دولة طرف ملا ال يقل عن ٩ مرشحني من القائمـة ألـف  (أ)

وملا ال يقل عن ٥ مرشحني من القائمة باء؛ 
تصوت كل دولة طرف ملا ال يقل عن:  (ب)

٣ مرشحني من جمموعة الدول األفريقية،  -
٣ مرشحني من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،  -

٣ مرشحني من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى،   -
٣ مرشحني من جمموعة الدول اآلسيوية،   -

٣ مرشحني من جمموعة دول أوروبا الشرقية.  -
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�ألغراض االنتخابات األوىل، وعلى أساس اسـتثنائي، إذا كـان عـدد الـدول 
األطراف من أي جمموعة أفريقية أقل من نسبة ثالث إىل مثاين عشـرة دولـة مـن العـدد 
الكلي للدول األطراف يف نظام روما األساسـي يف ذلـك الوقـت، خيفـض احلـد األدىن 

لعدد مرشحي تلك اموعة بطرح مرشح واحد منه. 
�إذا مل يكـن عـدد املرشـحني مـن جمموعـة إقليميـة علـى األقـل ضعـف بـــاحلد 
األدىن املطلوب للتصويت، يكــون احلـد األدىن املطلـوب للتصويـت ذي الصلـة نصـف 
عدد املرشحني من تلك املنطقة (مقربا إىل أقرب عدد صحيـح مـن العـدد الكلـي عنـد 
االقتضاء). وإذا كان هناك مرشح واحد من جمموعة إقليمية مـا، ال يكـون هنـاك حـد 

أدىن مطلوب للتصويت بالنسبة لتلك املنطقة. 
تصوت كل دولة طرف ملا ال يقل عـن سـتة مرشـحني مـن كـل مـن  (ج)
اجلنسني. غري أنـه إذا كـان عـدد املرشـحني مـن أحـد اجلنسـني أقـل مـن مثانيـة، يكـون 
احلد األدىن من مرشحي ذلك اجلنس مساويا لعدد مرشحي اجلنس مطروحا منه ٢. 

 
احلد األدىن املطلوب للتصويت عدد املرشحني 

 ٦ ١٠
 ٦ ٩
 ٥ ٨
 ٥ ٧
 ٤ ٦
 ٣ ٥
 ٢ ٤
 ١ ٣  

إذا أسـفر االقـتراع األول عـن انتخـــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا،  - ٤�
يخفض احلد األقصى لعدد األصوات لكل دولة طرف، وهو ١٨ يف االقـتراع األول، 
يف كل عملية من عمليات االقتراع الالحقة، وذلك بطرح عدد املرشحني املنتخبني. 

تنطبق اشتراطات احلـد األدىن مـن املرشـحني، علـى النحـو الـوارد يف  - ٥�
الفقرة ٣، على االنتخابات الالحقة، بعد إدخال التغيريات الالزمة. 

إذا أسـفر االقـتراع األول عـن انتخـــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا،  - ٦�
تطبق التعديالت التالية على عمليات االقتراع الالحقة: 
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يعدل احلد األدىن من املرشحني املشـار إليـه يف القـائمتني ألـف وبـاء،  (أ)
بطرح عدد املرشحني املنتخبني، وذلك يف كل قائمة على حدة؛ 

يعــدل احلــد األدىن مــن املرشــــحني اإلقليميـــني املطلوبـــني، يف كـــل  (ب)
جمموعة على حدة، وذلك بطرح عدد املرشحني املنتخبني؛ 

يعـدل احلـد األدىن مـن مرشـحي كـل مـن اجلنسـني املطلوبـــني، لكــل  (ج)
جنس على حدة، وذلك بطرح عدد املرشحني املنتخبني. 

يستمر تعديل كل حد مـن احلـدود الدنيـا لعـدد املرشـحني املطلوبـني  - ٧�
إىل أن يصبح الوفاء بذلك احلد األدىن غري ممكـن، ويوقـف عندئـذ العمـل بذلـك احلـد 
األدىن. وإذا كـان مـن املمكـن الوفـاء علـى أسـاس فـردي فقـــط وغــري مشــترك بــاحلد 
األدىن املعــدل، يوقَــف العمــل بــاحلدود الدنيــا اإلقليميــة واجلنســــانية املطلوبـــة. وإذا 

مل ميكن انتخاب ١٨ قاضيا بعد ٤ عمليات اقتراع، يوقَف العمل باحلدود الدنيا. 
ال تعتــرب صحيحــة إال أوراق االقــتراع املســتوفية للحــد األدىن مــــن  - ٨�
املرشـحني املطلوبـني. وإذا اسـتوفت إحـدى الـدول األطـــراف احلــد األدىن باســتخدام 
عدد أصوات أقل من العدد األقصــى املسـموح بـه لذلـك االقـتراع، جيـوز هلـا أن متتنـع 

لدى التصويت على املرشحني املتبقني. 
ــــدول األطـــراف مســـؤوال عـــن إجـــراءات  يكــون رئيــس مجعيــة ال - ٩�

االنتخاب، مبا يف ذلك حتديد أو تعديل احلدود الدنيا أو وقف العمل ا. 
�١٠ -تنظَّـم أوراق االقـتراع علـى حنـــو يســهل إجــراء العمليــة االنتخابيــة. 
ويشار بوضوح على أوراق االقتراع إىل احلدود الدنيــا مـن املرشـحني املطلوبـني، وإىل 
احلـدود الدنيـا املعدلـة، وكذلـك إىل وقـف العمـل بـأي مـن هـذه احلـدود. وقبـــل يــوم 
االنتخاب، يعمم الرئيس على مجيع الدول األطراف نسخا من التعليمات ومناذج مـن 
أوراق االقتراع. ويف يوم االنتخـاب تعطـى تعليمـات واضحـة وخيصـص وقـت كـاف 
لكـل اقـتراع. ويف كـل اقـتراع، يقـوم الرئيـس قبـل اختتـام العمليـة االنتخابيـة، بإعــادة 
قـراءة التعليمـات واحلـدود الدنيـا لعـدد املرشـحني املطلوبـني، مـن أجـل السـماح لكــل 

وفد بالتحقق من أن تصويته يستويف تلك االشتراطات. 
�١١ -تستعرض مجعية الدول األطراف اإلجراء بشأن انتخاب القضاة عنـد 

إجراء انتخابات يف املستقبل دف إدخال أية حتسينات قد تكون ضرورية�. 



441

ICC-ASP/1/3

وقبـل اعتمـاد القـرارات، أدىل وفـد نيجرييـا ببيـان أعـرب فيـه عـن القلـق مـن احتمـــال  - ١٨
ــة  أال يضمـن الطـابع املعقـد آلليـة التصويـت انتخـاب حـد أدىن ٣ قضـاة يف احملكمـة مـن جمموع
الدول األفريقية. والحظ وفد فرنسا أنه قـد يتعـني يف املسـتقبل إعـادة النظـر يف تطبيـق أحكـام 
الفقـرة ٥ مـن القـرار، وعلـى وجـه اخلصـوص مراعـاة احلقيقـة القائلـة بأنـه يف االنتخــاب األول 
الالحـق، سـوف تنتخـب اجلمعيـة سـتة قضـاة فقـط. والحـظ وفـد اسـبانيا أن مشــروع القــرار 
يتضمن فحسب إشارة عامة إىل املعيار املتعلق بتمثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية للعـامل، والـذي 
ميثـل املعيـار األول يف إطـار أحكـام الفقـرة ٨ (أ) مـن املـادة ٣٦ مـن النظـــام األساســي. وبنــاء 
عليه، يقترح ضرورة أن تؤكد التعليمات املشار إليها يف الفقرة ١٠ مـن مشـروع القـرار علـى 

هذا املعيار. 
 


