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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 الفريق العامل ملا قبل الدورة 
 الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٩-٥
  قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالنظر يف تقرير أويل  

 صربيا  
 
 ).CEDAW/C/SCG/1(حبث الفريق العامل ملا قبل الدورة التقرير األويل لصربيا  - ١
 

 قضايا وأسئلة عامة  

). CEDAW/C/SCG/1(رجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير األويل لـصربيا     ُي - ٢
توضح تلك املعلومـات أي إدارات احلكومـة ومؤسـساهتا شـارك يف العمليـة وطبيعـة       ينبغي أن   و

مــشاورات مــع منظمــات غــري حكوميــة،     قــد أُجريــت  ومــدى مــشاركتها، ومــا إذا كانــت    
سيما املنظمات النسائية، وما إذا كان التقرير قد اعُتمد عند وضـعه يف صـورته النهائيـة يف                   وال

 من قبـل حكومـة صـربيا واجلبـل األسـود، ومـا إذا كـان قـد نـوقش علـى مـستوى                         ٢٠٠٥عام  
 .الكيانات وقُدم إىل الربملان

اجملـاالت  يتضمن التقريـر بعـض البيانـات اإلحـصائية املفـصلة حـسب اجلـنس يف بعـض               - ٣
ــة دون غريهــا   ــا االتفاقي ــيت تغطيه ــسبة جلمــع     . ال ــة بالن ــاة باســتعراض مــوجز للحال يرجــى املواف

اجلـنس  نـوع   البيانات يف الدولة الطرف عموما، واحلالة بالنسبة جلمع البيانات املفصلة حـسب             
ــع اجملــ     ــة والــسن واألصــل العرقــي أينمــا كــان ذلــك مالئمــا يف مجي . االت الــيت تغطيهــا االتفاقي

هي الكيفية اليت تعتزم احلكومة أن تعزز هبا مجع البيانات لتـتمكن مـن قيـاس التقـدم احملـرز                     ماو
 يف اجتاه حتقيق املساواة بني املرأة والرجل على أرض الواقع؟ 
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ــر يــشتمل - ٤ ــر شــديد االختــصار ملركــز تنــسيق صــربيا واجلبــل األســود    علــى التقري  تقري
ــ ــا  ةومجهوري ــشؤون كوســوفو وميتوهي ــدابري     صــربيا ل ــات عــن الت ــدم أي معلوم ــه ال يق ، إال أن

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن     . االتفاقيـة أو التقـدم احملـرز يف هـذا االجتـاه        أحكـام   املتخذة إلنفـاذ    
 فيمـا يتعلـق بإعـداد التقـارير     التوجيهيـة تنفيذ االتفاقية يف كوسوفو وميتوهيا وفقا ملبادئ اللجنة  

 . األولية
 

 ٢ و ١املادتان   

ــشار يف - ٥ ــا دســتور       ي ــا فيه ــة، مب ــصكوك القانوني ــر إىل عــدد مــن ال  خمتلــف أجــزاء التقري
امليثـاق  (مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، وامليثاق الدستوري الحتاد دولة صربيا واجلبـل األسـود             

ويف ضــوء األحــداث الــيت . ، وميثــاق حقــوق اإلنــسان، ودســتور مجهوريــة صــربيا )الدســتوري
ويرجـى أيـضا حتديـد      . جى حتديد ما بقي نافذا من تلك الـصكوك        وقعت بعد تقدمي التقرير، ير    

ما بقي نافذا إىل اآلن من سـائر تـشريعات مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة الوافيـة بااللتزامـات                    
 .املنصوص عليها يف االتفاقية

مـن الـضروري األخـذ يف االعتبـار أن العمـل      ”أن ) ٣٢الفقـرة  انظر (يذكر يف التقرير     - ٦
يرجـى إيـضاح التـدابري     . “ على حنو أفـضل حبقوقهـا      تعريفهااملرأة وحتريرها يعين    وض ب النهعلى  

اليت تتخذها احلكومـة يف هـذا الـصدد وإيـضاح اآلليـات والوسـائل القانونيـة وسـبل االنتـصاف                   
 . القانونية املتاحة للمرأة لتحمي هبا حقوقها

 وعـدم التمييـز يف ميثـاق حقـوق          ويف حني يشري التقرير إىل األحكام املتعلقـة باملـساواة          - ٧
، فإنـه لـيس واضـحا       )٤٤الفقرة  انظر  (ويف دستور مجهورية صربيا     ) ٤٣الفقرة  انظر  (اإلنسان  

ما إذا كانت هناك أحكام شاملة متعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني تغطـي بـشكل كامـل تعريـف                      
، ويف حال عدم وجـود      يرجى تقدمي هذه املعلومة   .  من االتفاقية  ١التمييز حسبما ورد يف املادة      

مثل هـذا القـانون، فمـا هـي اخلطـوات الـيت تعتـزم احلكومـة اختاذهـا حنـو اعتمـاد قـانون شـامل                           
ظـر التمييـز ضـد املـرأة        للمساواة بني اجلنسني يغطي مجيع جماالت االتفاقيـة ويتـضمن حكمـا حي            

  من االتفاقية؟١دة  مع املاعلى حنو يتفق
 

 ٣ملادة ا  

من املفيد جدا، بل من الـضروري حـسبما يـرى الـبعض، إنـشاء               ” نأيشري التقرير إىل     - ٨
يرجـى يف هـذا الـصدد تقـدمي املزيـد مـن             . “املختـصة علـى صـعيد دولـة االحتـاد         اهليئة التنـسيقية    

املعلومــات عــن اآلليــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة يف مجهوريــة صــربيا، وعــن موقعهــا مــن اهليكــل  
دهــا البـشرية واملاليــة وعــن أي خطــط للمزيــد مــن   وعــن واليتــها، وســلطتها، ومواراحلكـومي، 



CEDAW/C/SCG/Q/1  
 

07-23664 3 
 

التطوير مـن أجـل تعزيـز القـدرة املؤسـسية يف جمـال دمـج مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع                           
 .السياسات والربامج

وهو هيئـة حكوميـة   ”إىل جملس املساواة بني اجلنسني،      ) ٨٤الفقرة  انظر  (يشري التقرير    - ٩
يرجــى تقــدمي اســتكمال . “ياســية مرموقــة ومهنــينيمــستقلة تتكــون مــن شخــصيات عامــة وس 

هـل عقــد اجتماعــه التأسيــسي؟ وهــل مت تعــيني  : للمعلومـات عــن جملــس املــساواة بــني اجلنــسني 
اخلرباء واخلبريات؟ وإذا كانت اإلجابة ال، يرجـى شـرح أسـباب التـأخر يف بدئـه العمـل بـصفة          

ة الـيت اختـذت، واملهـام الـيت         وإذا كانت نعم، يرجى تقـدمي وصـف لإلجـراءات امللموسـ           . رمسية
 . اضطلع هبا، والنتائج اليت حتققت إىل اآلن يف سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف صربيا

يرجــى إيــضاح األســباب الــيت أدت إىل فــشل احملــاوالت العديــدة لوضــع خطــة عمــل     - ١٠
 العتمــاد وهــل تعتــزم احلكومــة الــشروع يف حماولــة جديــدة). ٦٨الفقــرة انظــر (وطنيــة للمــرأة 

 خطة عمل وطنية؟
 

 ٤املادة   

، تشدد اللجنة على كون التدابري اخلاصة املؤقتـة جـزءا مـن      ٢٥يف توصيتها العامة رقم      - ١١
وينبغـي  ،  استراتيجية ضرورية للتعجيـل بتحقيـق املـساواة بـني املـرأة والرجـل علـى أرض الواقـع                  

. الرامية إىل حتسني وضع املـرأة والطفلـة  بينها وبني السياسات االجتماعية العامة الدائمة       التمييز  
ومع أخذ هذا الفارق يف االعتبار، يرجى إيضاح ما إذا كـان التـشريع القـائم يتـضمن نـصوصا                    
جتيــز إدخــال تــدابري خاصــة مؤقتــة ترمــي إىل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني علــى أرض الواقــع،   

ر ملموس مـن املـساواة يف اجملـال         للتعجيل بتحقيق قد  هي التدابري اليت وضعت أو املتوخاة،        وما
 . السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف وأي من اجملاالت األخرى اليت تغطيها االتفاقية

 
 ٥املادة   

املفهوم االجتماعي التقليدي لـدور املـرأة ومكاهنـا يف اجملتمـع مـا زال          ”يقر التقرير بأن     - ١٢
صــورة املــرأة يف وســائط ”ويقــر كــذلك بــأن ). ٩٣الفقــرة انظــر ( يف املمارســة الفعليــة “باقيــا

ــة، حيــث أنــ     ــساء ومتييزي ــة للن ــة بالكراهي ــة وحممل ــزم  اإلعــالم مــا زالــت مقولب ه ال يوجــد مــا يل
يرجـى  ). ٨٢الفقـرة  انظـر   (“االت التمييز ضد املرأة يف وسـائط اإلعـالم   بالتصدي حل احلكومة  

جـى علـى وجـه اخلـصوص بيـان          روي. تقدمي استكمال للمعلومات عـن احلالـة مـن هـذه الناحيـة            
إذا كــان قــد مت وضــع اســتراتيجية شــاملة، مبــا تــشمله مــن تــشريع أو وضــع مدونــة ســلوك    مــا

ــة لوســائط اإلعــالم أو االثــنني معــا، حبيــث تكــون غاياهتــا وأهــدافها واضــحة يف اجتــاه      اختياري



CEDAW/C/SCG/Q/1

 

4 07-23664 
 

ــدمي الالمــساواة بــني       ــرأة وت ــز ضــد امل ــة واملواقــف الــيت متي ــرأة القــضاء علــى القوالــب النمطي  امل
 . والرجل

 العنف ضد امللرأة  

املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان بشأن العنف ضـد املـرأة وأسـبابه وآثـاره               أعربت   - ١٣
عــن قلقهــا إزاء امتنــاع النــساء عــن     ) ٢٠٩٤، الفقــرة E/CN.4/2003/75/Add.1(يف تقريرهــا 

را لدرجــة التقبــل يف اإلبــالغ عــن حــاالت االغتــصاب واالعتــداء اجلنــسي والعنــف العــائلي نظــ 
وكـذلك وجهـت االنتبـاه إىل       . بالـضحايا وأسـرهن   الـيت تلحـق     تقليديـة   العـار ال  الثقافة ولوصمة   

فمـا هـي    . مسألة اعتداء الزوج علـى زوجتـه الـيت ُيعتقـد أهنـا تفاقمـت يف فتـرة مـا بعـد احلـرب                       
نـف مـن النـساء    التدابري اليت وضعتها احلكومة ملنع العنف ضد املـرأة، ولتعزيـز قـدرة ضـحايا الع       

على الوصول إىل العدالة، ولتوعية املرأة حبقوقها وبسبل االنتـصاف املتاحـة هلـا، وإلتاحـة سـبل                  
 القانونية؟ ويرجى أيـضا بيـان التـدابري الـيت اختـذت لتعزيـز قـدرة املـوظفني           املساعدةوصوهلا إىل   

تمـاعيون ومقـدمو    ُيقصد بذلك أفراد الشرطة واألخـصائيون االج      (العموميني يف جماالت خمتلفة     
 أنـواع العنـف ضـد       ععلى تقدمي دعم يراعي نوع اجلنس لضحايا مجي       ) خدمات الرعاية الصحة  

 .سيما العنف العائلي املرأة، وال

يرجى حتديد أنواع البيانات اإلحصائية اليت جتمع على حنو منتظم ومنهجي عـن مجيـع                - ١٤
ويرجـى تقـدمي حتليـل    . ديد مـصادرها أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي، وحت     

للبيانات املتوفرة يبني االجتاهات السائدة فيما يتعلق مبختلف أشكال العنـف ضـد املـرأة، ويـبني           
 .مدى استخدام سبل االنتصاف املتاحة

 
 ٦املادة   

ــة ال  - ١٥ ــرا ألن مهم ــوطين  نظ ــق ال ــرة  (فري ــر الفق ــة    ) ١٤٩انظ ــتراتيجية وطني ــداد اس هــي إع
، )١٥٥انظـر الفقـرة     (ار بالبشر وألن مبـادرة مدنيـة اختـذت العتمـاد خطـة وطنيـة                ملكافحة االجت 

ويرجـى، إذا  . يرجى إيضاح مـا إذا كـان هنـاك خطـة وطنيـة ملكافحـة االجتـار بالنـساء تنفـذ اآلن            
 كذلك، تقدمي تفاصيل عن نطاق هذه اخلطة وأهدافها ومقاصدها، فـضال عـن آليـات      كان األمر 

ويرجى أيضا اإلشارة اىل أثر جهـود التعـاون         . رصدها وتقييمها والنتائج اليت حتققت من تنفيذها      
 .اإلقليمي اليت بذلت يف السنوات األخرية لوضع حد لظاهرة االجتار بالنساء يف صربيا

اىل أنه جيري حاليا إنـشاء مركـز اإلرشـاد والنـصح الـذي سـيقوم بـدور                  ويشري التقرير    - ١٦
انظــر (املنــسق يف إجــراءات التعــرف علــى ضــحايا االجتــار بالبــشر وتقــدمي املــساعدة إلــيهم          

 األمــرويرجــى، إذا كــان . فريجــى إيــضاح مــا إذا كــان هــذا املركــز قــد أنــشئ ). ١٥٩ الفقــرة
 .كذلك، إعطاء تفاصيل عن عمله
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 ٧املادة   

املــشاركة الــضعيفة نــسبيا للمــرأة يف علــى ) ٢١٥الفقــرة انظــر (يــسلط التقريــر الــضوء  - ١٧
احلياة السياسية وعلى االفتقار إىل آليات تضمن متثيل الرجل واملـرأة بالتـساوي يف مواقـع صـنع           

فما هـي اخلطـوات الـيت اختـذهتا احلكومـة لرفـع مـستوى متثيـل املـرأة ليـصبح متثـيال تامـا                         . القرار
ويا مـــع الرجـــل يف احليـــاة العامـــة ومواقـــع صـــنع القـــرار علـــى الـــصعيدين الـــوطين          ومتـــسا
 ومـا هـي النتـائج       ،، وكيـف ُيرصـد أثـر هـذه اخلطـوات          اتالبلدي وعلى صعيد املقاطعـ    /واحمللي

ما؟ وهل تشتمل هذه اجلهود على اعتمـاد تـدابري خاصـة مؤقتـة              فترة  اليت حتققت ضمن حدود     
 ؟٢٥  و٢٣التفاقية ولتوصييت اللجنة العامتني  من ا٤ من املادة ١وفقا للفقرة 

 بالقيـام عنـد تقـدمي تقاريرهـا         ٢٣ يف توصـيتها العامـة        الـدول األطـراف    أوصت اللجنـة   - ١٨
ويف ضوء هذه التوصية، يرجى تقدمي آخر املعلومـات         .  بتوفري بيانات إحصائية   ٧مبوجب املادة   

عـة يف احلكومـة ويف اهليئـات االستـشارية          اإلحصائية املتعلقـة مبـشاركة النـساء يف املناصـب الرفي          
 . القضائيلسلكالتابعة هلا ويف اخلدمة املدنية واإلدارة العامة وا

 
 ١٠املادة   

عــدد كــبري مــن اإلنــاث مــن األطفــال الــاليت يتــركن النظــام ’’يــشري التقريــر إىل وجــود  - ١٩
سبب البيئـة األسـرية الـيت       التعليمي بعد إمتامهن الصف الدراسي الرابع من املدرسـة االبتدائيـة بـ            
). ٢٧٥الفقــرة انظــر (‘‘ .تتميــز بالــسلطة األبويــة، أو القوالــب النمطيــة أو الــزواج املبكــر، إخل 

 بعــد الــصف الدراســةرجــى اإلشــارة إىل التــدابري املتخــذة للحيلولــة دون تــسرب الفتيــات مــن ُي
 ويرجـــى تقـــدمي .ائهـــاالرابـــع االبتـــدائي ولزيـــادة إمكانيـــات التحـــاقهن باملدرســـة الثانويـــة وإهن

خباصــة فتيــات الريــف والفتيــات  و،  مــن الفتيــاتاحملرومــةالفئــات معلومــات حمــددة عــن حالــة  
الغجريات وفتيات األقليات، فضال عـن الالجئـات واملـشردات داخليـا، وعـن التـدابري املتخـذة                  

 .لضمان التحاقهن باملدرسة وإمتام دراستهن

لتعليم املهين والتدريب للفتيـات والنـساء أو حـول     وال يقدم التقرير أّي معلومات عن ا       - ٢٠
 .فريجى تقدمي هذه املعلومات. راشداتالتعليم املستمر للنساء ال

وال يقدم التقرير أّي معلومات عما إذا كانت املناهج التعليميـة قـد ُنقحـت أو ُعـدلت                   - ٢١
ــة ومــواد تــ     ــة مــن الكتــب املدرســية واملنــاهج التعليمي ــة القوالــب النمطي دريب املدرســني، إلزال

فريجـى  . ولتعزيز دور النظـام التعليمـي يف مـساندة حتقيـق املـساواة بـني النـساء والرجـال عمليـا                
 .تقدمي هذه املعلومات
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 ١١املادة   

وينبغـي تـضمني هــذه   . يرجـى إعطـاء صـورة دقيقـة عـن حالـة النـساء يف سـوق العمـل          - ٢٢
الرمسي وغري الرمسـي مقارنـة مبـشاركة        املعلومات بيانات إحصائية عن مشاركتهن يف القطاعني        

الرجال فيهما، ُتبوَّب حسب القطاع واملناطق احلضرية والريفية وتبني اجتاهـات املـشاركة عـرب                
ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن أجــور النــساء مقارنــة بــأجور الرجــال يف خمتلــف    . الــزمن

 .القطاعات

عــدل البطالــة، مبوبــة حــسب  يرجــى تقــدمي معلومــات عــن االجتاهــات الــسائدة يف م  و - ٢٣
اجلنس واالنتماء العرقي والعمر، ووصف التدابري الـيت تتخـذ خلفـض معـدل البطالـة يف أوسـاط                 

ويرجى أيضا تقدمي املزيد من اإليـضاحات عـن مـدى حـصول النـساء علـى تعويـضات            . النساء
 .بسبب البطالة

املعتمــدة يف صــربيا ويرجــى اإلشــارة إىل كيفيــة اشــتمال اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر     - ٢٤
واجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى منظـور جنـساين، وكيفيـة                  

ويرجى أيضا إعطاء تقيـيم ملـا حتقـق حـىت اآلن مـن نتـائج عـادت                  . مسامهتها يف تطبيق االتفاقية   
، شة مــن النــساءاجملموعــات اهلــبالفائــدة علــى النــساء مــن تنفيــذ هــذه االســتراتيجية، مبــن فــيهن 

 .واملسنات، واملعوقات، والالجئات، واملشردات داخليا، ونساء الغجر ونساء األقليات

 “ام احلــق يف رعايــة الطفــل بالتنــاوبجيــوز لــألم واألب اســتخدأنــه ”ويــذكر التقريــر  - ٢٥
يرجــى اإلشــارة إىل نــسبة اآلبــاء الــذين يأخــذون إجــازة أبــوة، وإيــضاح ). ٣٥٨الفقــرة انظــر (
 .من اخلدمة أثناء هذه اإلجازةالفصل ا كانوا، شأهنم شأن األمهات، حمميني من إذ ما
 

 ١٢املادة   

اإليـدز يف البلـد، مبوبـة    /يرجى تقدمي بيانات عن انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            - ٢٦
 واإلشـارة  ة اإليـدز  ويرجى أيضا ذكر التدابري املتخـذة ملكافحـ       . حسب اجلنس واالنتماء العرقي   

 .ما إذا كانت هذه التدابري تتضّمن منظورا جنسانياإىل 
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن مــدى تــوافر خــدمات الــصحة العقليــة للنــساء، مبــا فيهــا  - ٢٧

وغـري ذلـك مـن التجـارب      توفري خدمات التأهيـل النفـسي لـضحايا العنـف اجلـسدي واجلنـسي               
 .املولّدة للصدمات واملتصلة بالصراعات املسلحة

 
 ١٤املادة   

يرجى اإلشارة إىل التدابري اليت تنفذها احلكومة لتحسني حالـة نـساء الريـف، ال سـيما                  - ٢٨
يـدة قـد أغلقـت يف     مراكـز صـحية عد    ”أن  بـالنظر إىل    إمكانية حصوهلن على الرعاية الـصحية،       
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ــة  ــاطق الريفي ــيم والعمــل    )٤٩٣الفقــرة انظــر  (“املن ــة حــصوهلن علــى التعل ، فــضال عــن إمكاني
ــشاركة يف عمل ــرار  وامل ــات صــنع الق ــدابري املتخــذة      . ي ــات عــن الت ــدمي معلوم ــضا تق ويرجــى أي

لتوعيتــهن جبميــع حقــوقهن الــيت غالبــا مــا جيهلنــها أو ال يطــالنب هبــا، مثــل حقــوقهن يف امللكيــة   
 ). ٤٩٢ ةالفقر(واإلرث 

 
 ١٦املادة   

العالقــات األســرية يف بعــض منــاطق صــربيا  ”أن ) ٥١٥الفقــرة انظــر (يــذكر التقريــر  - ٢٩
، األمــر الــذي “تــنظم خــارج مؤســسات النظــام مبــا يتفــق مــع القواعــد الدينيــة والقــانون العــام  

، غـري أنـه مل يـشر إىل أي تـدابري اختـذت أو يعتـزم       “جيوز أن يضع املرأة يف وضع غـري متـساو     ”
 .فريجى تقدمي معلومات إضافية عن هذه املسألة. اختاذها ملعاجلة هذه املشكلة

يد من املعلومات عن حالة النساء، من الالجئـات سـابقا أو حاليـا أو            ويرجى تقدمي املز   - ٣٠
املشردات داخليا، وخاصة النساء اللوايت أزواُجهن يف عداد املفقـودين، أو األرامـل، أو اللـوايت                

ويف هذا الصدد، يرجى اإلشارة إىل اخلطوات الـيت اختـذت لتيـسري مجـع               . ختلى عنهن أزواجهن  
كاهتــا إليهــا، إىل جانــب مــا يقــدم مــن مــساعدات يف جمــال اإلعمــار  مشــل العــائالت وإعــادة ممتل

 .وإعادة اإلدماج إىل هذه اجملموعة من النساء املستضعفات

، أوصـى ممثـل     ٢٠٠٦ينـاير   /وعقب زيارته إىل صربيا واجلبل األسـود يف كـانون الثـاين            - ٣١
ة واحملليــة، نيــ الوطاألمــني العــام املعــين حبقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــا بــأن تقــوم الــسلطات 

بالتنسيق مع الوكاالت الدولية واجلهات املاحنة، بالبحـث بـشكل عاجـل عـن حـل دائـم ألشـد                    
 فيهـا األسـر     افئات املشردين داخليـا استـضعافا، الـيت مل تـسوَّ أوضـاعها بـشكل مـرضٍ بعـد، مبـ                    

يت اختـذهتا   يرجى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات الـ          . عيشية اليت تعيلها نساء، وأسر املفقودين     ملا
 . احلكومة استجابةً هلذه التوصية، وعن كيفية إفادة النساء من هذه التدابري

 
  من االتفاقية٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   

يرجـــى وصـــف التـــدابري الـــيت تنفـــذ لنـــشر الربوتوكـــول االختيـــاري والتـــشجيع علـــى  - ٣٢
 . استخدامه

 ١عديل الـذي أُدخـل علـى الفقـرة     ي تقدم حمرز يف جمال قبول الت  ويرجى اإلشارة إىل أ    - ٣٣
 . من االتفاقية٢٠من املادة 

 


