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  مرفق

مناهـضة    من اتفاقيـة   ٢٢قرار جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة           
القاسية أو الالإنسانية    التعذيب وغريه مـن ضروب املعاملة أو العقوبة      

  )الدورة السادسة واألربعون( أو املهينة
  بشأن

  ٣٩٩/٢٠٠٩البالغ رقم     
 من مكتب إسداء املشورة     ميثله حمام  (.م - م .ف  :املقدم من

  )لألفارقة الناطقني باللغة الفرنسية يف سويسرا
  صاحب الشكوى  :حيةأنه ضاملدعى الشخص 

  سويسرا    :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٩    :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب     
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  ،٢٠١١مايو /أيار ٢٦ يف عتوقد اجتم  
، اليت قّدمها إىل جلنة مناهضة      ٣٩٩/٢٠٠٩من النظر يف الشكوى رقم      وقد فرغت     
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          ٢٢مبوجب املادة    .م - م .فالتعذيب  

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
وحماميـه  مات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى       لومجيع املع وقد أخذت يف اعتبارها       

  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي  

  بشأن املقبوليةقرار     
 يف  برازافيـل يقـيم حاليـاً      - من الكونغو مواطن   .م - م .ف صاحب الشكوى   ١-١

اتفاقيـة   مـن    ٣ويّدعي أن سويسرا ستكون قد انتهكت التزاماهتا مبوجب املادة          . سويسرا
 إذا  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة           مناهضة التعذيب   

مكتب إسداء املـشورة    صاحب الشكوى    ميثلهو. قامت بترحيله قسراً إىل مجهورية الكونغو     
  .القانونية لألفارقة الناطقني باللغة الفرنسية يف سويسرا
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 ١٨لـة الطـرف، يف      إىل الدو  وبناء على طلب صاحب الشكوى، طلبت اللجنـة         ٢-١
أن ، بواسطة مقررها اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة،          ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  .  صاحب الشكوى إىل مجهورية الكونغو ما دامت شكواه قيد النظرال يطرد
 من أجل البلدان األفريقية، يف احتاد ١٩٩٥وصاحب الشكوى عضو نشط، منذ عام     ١-٢

اضطلع صـاحب   قد   و .جتماعية، وهو حزب الرئيس السابق باسكال ليّسوبا      الدميقراطية اال 
، بـصفته   ١٩٩٧عام   الشكوى، كمناضل، بدور هام يف احلملة االنتخابية اليت قادها حزبه         

 انغيّسو وهزمية باسكال ليّسوبا، الـذي       -ويف أعقاب فوز ساّسو     . داعية يف منطقة ليكومو   
، انضّم صاحب الـشكوى إىل اجمللـس الـوطين       حلزبغريه من أنصار ا    إىل املنفى مع     غادر

وبسبب . للمقاومة، وكافح يف دوليسي ويف مناطق أخرى من البلد، بأمر من باسكال ليّسوبا            
. الرتاع املسلح الذي اندلع يف السنة نفسها، تعذّر على صاحب الشكوى االلتحاق بربازافيل            

 نوار، حيث علـم     -استقر يف بوانت    وخوفاً على حياته، قرر يف النهاية ترك حركة التمرد و         
وخوفاً على حياته   .  انغيّسو -مسه على قائمة املتمردين املطلوبني من حكومة ساسو         ابإدراج  
أنصار ليّسوبا واحتاد عموم أفريقيا من ارتكبت ضد   حسابات  أفعال تصفية   ، ويف أعقاب    أيضاً

زافيل، يف اجتاه أنغـوال،      برا -أجل الدميقراطية االجتماعية، غادر صاحب الشكوى الكونغو        
 صـاحب   أوقف،  ٢٠٠٣ويف عام   . مث جنوب أفريقيا، لاللتحاق بباسكال ليّسوبا يف إنكلترا       

 .ورخ جبواز سفر مزوريطار زمب هالشكوى أثناء عبور

، رفضه املكتـب    ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٥وقّدم صاحب الشكوى طلب جلوء يف         ٢-٢
سبب افتقار تصرحيات صاحب الـشكوى إىل       ، ب ٢٠٠٤مايو  / أيار ١١االحتادي للهجرة يف    

 نشاط احتاد البلدان األفريقيـة    سيما فيما يتعلق بتاريخ االنتخابات، واستمرار        املصداقية، وال 
من أجل الدميقراطية االجتماعية يف الكونغو بعد رحيل باسكال ليّسوبا، والفترة اليت يـّدعي              

 املكتب االحتادي للهجرة أيضاً بطاقة ومل يعترب. صاحب الشكوى أنه شارك خالهلا يف املعارك
. اهلوية العسكرية اليت قدمها صاحب الشكوى أصلية بسبب عدم وجود ختم رمسي عليهـا             

، طعـن   ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ٢٣ويف  . وصدر قرار بطرد صاحب الشكوى من سويسرا      
قـة  صاحب الشكوى يف قرار املكتب االحتادي للهجرة لدى اللجنة السويسرية للطعون املتعل           

 رفض ٢٠٠٤يوليه / متوز١ املكتب االحتادي للهجرة مبوجب قرار صادر يف         ارتأىو. باللجوء
 عليه بالفشل منذ البداية، بسبب افتقاره إىل أي عنصر أو الطعن، نظراً إىل أنه سيكون حمكوماً     

  .دليل جديد
، رفضت احملكمة اإلدارية الطعن املقدم من صاحب        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦ويف    ٣-٢

أحداث ُيستبعد وقوعها،   يف روايته وإشارته إىل     ى، وأشارت إىل أوجه عدم االتساق       الشكو
 إىل عدم توثيق األدلة املقدمة؛ وإىل أنه حىت لو          ورد يف القرار االبتدائي؛ وأشارت أيضاً     كما  

، فإهنا لـن تثبـت   )٢٠٠١سيما أمر االعتقال الصادر يف عام    وال(كانت هذه األدلة موثقة     
ختريب املمتلكات، وهو بتهمة الشكوى باالضطهاد، حيث إنه كان مطلوباً ادعاءات صاحب 
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 وأضافت احملكمة اإلدارية االحتادية أنـه حـىت علـى    .)١( من القانون ٣جمال ال تغطيه املادة     
افتراض أن صاحب الشكوى خاض معارك إىل جانب متمردي املعارضة، فإن خـشيته أن              

 تعد تستند إىل أدلة حالياً، بسبب التغريات السياسية يكون مطلوباً من السلطات الكونغولية مل
 ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٧ يف   اتفاق سالم بني الطرفني   األخرية يف الكونغو، وال سيما توقيع       

، الذي يغطّي مجيع االنتهاكات     ٢٠٠٣أغسطس  /واعتماد اجلمعية الوطنية قانون العفو يف آب      
ورغم الفوز الـساحق    . ٢٠٠٠يناير  /ون الثاين اليت ارتكبتها األطراف املتنازعة كافة منذ كان      

، ٢٠٠٧ انغيّسو يف اجلمعية الوطنية، أثناء االنتخابات التشريعية األخرية لعام           -حلزب ساسو   
 من أجل  البلدان األفريقية ، منها عشرة مقاعد الحتاد      فازت املعارضة كذلك بأحد عشر مقعداً     

وكان هذا احلـزب  . وهو أهم حزب معارض  الدميقراطية االجتماعية للرئيس ليّسوبا السابق،      
وعليه، تـرى احملكمـة     . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٢قّدم مرشحاً رمسياً لالنتخابات الرئاسية يف       

اإلدارية االحتادية أنه ال ميكن لصاحب الشكوى أن يتعّرض لالضـطهاد يف الكونغـو، وأن               
صـاحب  ن، فقد منحـت     الطعاحملكمة اإلدارية االحتادية    إذا رفضت   و. خماوفه مل تعد مربرة   

  .ملغادرة سويسرا ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨الشكوى مهلةً زمنية متتد حىت تاريخ 
البلدان ومنذ وصول صاحب الشكوى إىل سويسرا، احتفظ بعالقات وثيقة مع احتاد              ٤-٢

.  من أجل الدميقراطية االجتماعية ومع أسرة الرئيس السابق ليّسوبا واملقـّربني منـه             األفريقية
الشكوى من األعضاء املؤسسني حللقة الدراسات من أجل استعادة الدميقراطية يف           وصاحب  

ويّدعي صاحب .  أهم أحزاب املعارضة الرئيسية يف املنفىالكونغو، وهي مجعية أنشأهتا مؤخراً   
الشكوى أنه حيظى حالياً بشهرة يف األوساط الكونغولية اليت تعيش يف سويسرا، مبن فـيهم               

 أن العديد من أفراد أسرته تعرضوا للمضايقة من         ويّدعي أيضاً . نغيّسو ا -مؤيدو حكم ساسو    
ويقول إنه تعرض شخصياً لتهديدات من مصادر جمهولة عرب اهلاتف إىل      . جانب عمالء الدولة  

  .درجة أن حماميه يوشك على رفع دعوى ضد جمهول لدى سلطات زيورخ
للجنة نسخة أصلية ألمـر  ، قّدم صاحب الشكوى إىل ا   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٩ويف    ٥-٢

التهمـة  ويّدعي أن . اعتقال وإحضار وقّعه كبري قضاة التحقيق باحملكمة االبتدائية يف دوليسي    
  .ارتداء الزي العسكري بصفة غري مشروعة وحيازة سالح حريباملوجهة إليه هي 

، قدم احملامي إىل اللجنة دليالً      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف رسالة مؤرخة      ٦-٢
. إضافياً على اخلطر الشخصي احملدق بصاحب الشكوى يف حالة إعادته إىل مجهورية الكونغو            

 تـشرين  ١٩الّصادر يف " Maintenant"والدليل هو نسخة أصلية من عدد اجلريدة الكونغولية         
 يشري إىل مضايقة السلطات الكونغولية بعض أفـراد أسـرة صـاحب             ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  .الشكوى
  

__________ 

 .القانون السويسري اخلاص باللجوء )١(



CAT/C/46/D/399/2009 

5 GE.11-43890 

  الشكوى    
 اً مـن  يؤكد صاحب الشكوى أن ترحيله القسري إىل مجهورية الكونغو ُيشكل انتهاك            ١-٣

أنـه سـيتعرض    بجود أسباب جدية حتمل على االعتقاد       ول من االتفاقية،    ٣الدولة الطرف للمادة    
 من االتفاقية، بسبب والئه املعروف للرئيس السابق        ١-١ألضرار خطرية وفقاً ملا تنص عليه املادة        

؛ واخنراطه يف حلقة الدراسات من أجل استعادة الدميقراطية يف          الذي يعيش يف املنفى حالياً    ليّسوبا،  
  ).وهو أحد مؤسسي فرع املنظمة يف سويسرا(الكونغو املُنشأة حديثاً يف سويسرا 

ويالحظ أن مجيع املقربني من أسرة ليّسوبا واملتعاطفني مع حلقة الدراسات من أجل               ٢-٣
 يف الكونغو سيتعرضون، يف حالة عودهتم إىل البلد، ألعمال تعذيب وإساءة            استعادة الدميقراطية 

ويضيف أنه بالرغم من العفو الذي أصدرته سلطات        . معاملة النتزاع معلومات واعترافات منهم    
توجد انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان يف حق املعارضني املـدافعني عـن            برازافيل، ال تزال    

مبخاوف أعقبت جميئه    صاحب البالغ    حيتجوفضالً عن ذلك،    . الدميقراطية والعدالة االجتماعية  
صادر عن حمكمة االسـتئناف يف دوليـسي،   الحضار اإلعتقال والسيما أمر ا   إىل سويسرا، وال  

ويّدعي كذلك أن األدلة الـيت  . احملكمة االبتدائية يف دوليسي صادر عن   العتقال  االوكذلك أمر   
لتعرض للتعذيب املعنوي والبدين يف حالـة       باقّدمها تثبت وجود خطر شخصي وبالغ وملموس        

، وبسبب العالقات الـيت     اً ومتمرد اً عسكري بصفتهسيما    برازافيل، وال  -إعادته إىل الكونغو    
  .ا انغيالتربطه بأسرة ليّسوبا واملعارض مونغونغ

   املوضوعيةهوألسسالبالغ مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية     
، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣يف    ١-٤

من ) ه( والفقرة ٢٢من املادة ) ب(٥بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، وفقاً للفقرة        
  .لي للجنة من النظام الداخ١٠٧املادة 

وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم طعناً يف رفض طلـب اللجـوء                ٢-٤
وأكـدت احملكمـة    . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٣الصادر عن املكتب االحتادي للهجرة بتاريخ       

بـسبب  أوالً  ،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦اإلدارية االحتادية قرار املكتب االحتادي للهجرة يف        
واعتربت الدولة الطرف، أنـه     . ى ألحداث يستبعد وقوعها   طبيعة ادعاءات صاحب الشكو   

 رواية صاحب الشكوى، فإن خشيته من التعرض لالضطهاد         إمكانية تصديق بغض النظر عن    
  . ال تؤيده الوقائع، بالنظر إىل تطور الوضع يف بلده األصلي منذ مغادرته لهمستقبالً

أساسـاً، يف الـبالغ     فعوتشري الدولة الطرف مع ذلك إىل أن صاحب الشكوى يد           ٣-٤
أنه كان نشطاً، منذ مغادرة الكونغو، يف حلقة الدراسات من أجـل            بالذي قدمه إىل اللجنة،     

استعادة الدميقراطية يف الكونغو، وهي مجعية أسسها يف باريس أفراد من املعارضة يف املنفـى،                
 أمني سر فرع    سيما بصفته  ويدعي كذلك أن نشاطه، وال    . ويّدعي أنه أسس فرعها يف سويسرا     

كسبه شهرة يف األوساط الكونغولية يف سويسرا، مما أدى إىل مـضايقة            قد أ احللقة يف سويسرا،    
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السلطات الكونغولية ألسرته يف برازافيل؛ وأنه يتعرض لتهديدات هاتفية، ويزمع تقدمي شكوى            
ويشري صاحب الشكوى إىل العالقات املميزة الـيت تربطـه          . ورخيضد جمهول لدى شرطة ز    

 / أيلـول ٦يف " أمر اعتقـال وإحـضار   "ليّسوبا ويؤكد كذلك أنه صدر حبقه       بأسرة باسكال   
  . حريب بسبب ارتداء الزي العسكري بصورة غري مشروعة وحيازة سالح٢٠٠٤سبتمرب 

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يقدم أي حجة من هذه احلجـج إىل            ٤-٤
 اإلدارية االحتادية، وبالتايل مل تنظر هاتان السلطتان يف املكتب االحتادي للهجرة أو إىل احملكمة   

لـسلطة  فتح دعوى استثنائية أمام ا    وبصفتها تطورات مستجدة، فقد تؤدي إىل       . هذه احلجج 
يف إجراء جلـوء جديـد      النظر  ، بل حىت    )مراجعة(طعن  إىل تقدمي   أو  ) إعادة نظر (االبتدائية  

 ومفادها أنه ينبغي إتاحة    )٢(قرارات السابقة للجنة  وتذكِّر الدولة الطرف بال   ). ثانجلوء  طلب  (
 ٢٢الفرصة للدولة الطرف لتقييم األدلة اجلديدة قبل أن تنظر اللجنة يف بالغ ما وفقاً للمادة                

وعليه، تطلب الدولة الطرف إىل اللجنة إعالن الشكوى غري مقبولة بسبب عدم            . من االتفاقية 
 .  من االتفاقية٢٢من املادة ) ب(٥فقرة استنفاد سبل االنتصاف احمللية وفقاً لل

  تعليقات صاحب الشكوى    
 على مالحظات الدولة    ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢١يشّدد احملامي، يف إطار رّده املؤرخ         ١-٥

الطرف بشأن مقبولية الشكوى، على وجود أدلة هامة تّربر خماوف صاحب الشكوى مـن              
مها إىل السلطات القـضائية الوطنيـة، ومل   إعادته القسرية إىل بلده األصلي، وهي عناصر قدّ     

ويالحظ صاحب الـشكوى،    .  من االتفاقية  ٣تأخذها يف االعتبار، ويف ذلك انتهاك للمادة        
 ١١٢ومبوجب املـادة    . فضالً عن ذلك، أن قرار الطرد النافذ يعّرض الشخص املعين لإلبعاد          

ستثنائي ال يعلّق تنفيذ أمـر      قانوين ا اختاذ إجراء   من القانون السويسري اخلاص باللجوء، فإن       
وعليه، ال يوجد أي ضمان يكفل عدم طـرد         . )٣(الطرد طاملا مل تقرر السلطات خالف ذلك      

ومن مث، يطلـب صـاحب      . صاحب الشكوى إىل بلده قبل تلقي نتيجة اإلجراء االستثنائي        
  . الشكوى إىل اللجنة قبول هذا البالغ

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    
 ما إذا   جيب أن تقرر جلنة مناهضة التعذيب     ،   ما  يف بالغ  رديقبل النظر يف أي ادعاء        ١-٦

ا تقتضيه ، وفقاً ملتأكدت اللجنةقد و.  من االتفاقية٢٢كان البالغ مقبوالً أم ال مبوجب املادة   
يف ها مل تبحث وال جيري حبثهـا        نفس من أن املسألة      من االتفاقية،  ٢٢من املادة   ) أ(٥لفقرة  ا
  . أو التسوية الدوليةء آخر من إجراءات التحقيق الدويلأي إجراطار إ

__________ 

  .٤، الفقرة ١٩٩٥مايو / أيار٢ ضد سويسرا، قرار عدم املقبولية املؤرخ .A.E، ٢٤/١٩٩٥بالغ رقم  )٢(
اللجوء إىل سبل تظلم قانونية استثنائية ال يعلق تنفيذ أمر الطرد طاملـا مل تقـرر    " على أن    ١١٢تنص املادة    )٣(

 ".  خالف ذلكاملكلفةالسلطات املعنية 



CAT/C/46/D/399/2009 

7 GE.11-43890 

 من االتفاقية، ال تنظر اللجنة يف أي بالغ إال إذا           ٢٢ من املادة    )ب(٥ووفقاً للفقرة     ٢-٦
سبل االنتصاف احمللية املتاحة؛ وال ينطبق هذا احلكم        مجيع   دنفحتققت من أن صاحبه قد است     

 استغرق أو سيستغرق أمداً طويالً بدرجة غري معقولة، أو أنـه            أن تطبيق هذه السبل   ثبت  إذا  
  .من غري احملتمل، بعد إجراء حماكمة عادلة، أن حيقق إنصافاً فعاالً للفرد املدَّعى أنه ضحية

وحتيط اللجنة علماً مبا احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعالن الشكوى غري                ٣-٦
 من االتفاقية، ألن صاحب الـشكوى قـدم إىل          ٢٢دة  من املا ) ب(٥مقبولة مبوجب الفقرة    

ويتعلق األمر باخنراطه . اللجنة عناصر جديدة مل ُتعرض إطالقاً على السلطات القضائية الوطنية 
ـ              و مـا   النشط يف سويسرا يف حلقة الدراسات من أجل استعادة الدميقراطية يف الكونغو، وه

ة أن أسرته املقربة يف برازافيل تعرضـت         يف األوساط الكنغولية يف سويسرا، إىل درج       أشهره
، ويزمع تقدمي شكوى ضـد      يتلقى بدوره هتديدات هاتفية   ملضايقة السلطات الكنغولية؛ وأنه     

وتشري الدولة الطرف كذلك إىل أن أمر االعتقـال واإلحـضار      . ورخيجمهول لدى شرطة ز   
قـاً إىل املكتـب      مل يقدَّم إطال   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٦الصادر عن السلطات الكنغولية يف      

  .االحتادي للهجرة أو إىل احملكمة اإلدارية االحتادية
أن السلطات القـضائية يف الدولـة       ب صاحب الشكوى    احتجاجوتشري اللجنة إىل      ٤-٦

 من االتفاقية عندما رفضت األدلة اليت قدمها صـاحب          ٣الطرف قد انتهكت بالفعل املادة      
 هذه العناصـر    ذرع بأن ميكن للدولة الطرف أن تت    الشكوى أثناء إجراء اللجوء؛ وبالتايل ال       

وحتيط اللجنـة   . على املكتب االحتادي للهجرة واحملكمة اإلدارية االحتادية      مل ُتعرض   اجلديدة  
 برأي صاحب الشكوى ومفاده أن عرض هذه األدلة اجلديدة على السلطات القـضائية            علماً

  . السلطات خالف ذلكر تقرالوطنية لن يؤدي إىل تعليق تنفيذ أمر الطرد طاملا مل
 ومفادها أنه ينبغي إتاحة الفرصة للدولة الطـرف         )٤(وتذكّر اللجنة بقراراهتا السابقة     ٥-٦

 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       ٣تدخل يف حيز تطبيق املادة      دامت  لتقييم األدلة اجلديدة ما     
نظر اللجنة يف الشكوى    وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية، قبل أن ت           

ويف هذه احلالة مل ُتَتح للسلطات القضائية الوطنية فرصة النظر .  من االتفاقية٢٢مبوجب املادة 
صاحب الشكوى يف سويسرا يف     وجود نشاط سياسي ل   يف األدلة اجلديدة واهلامة مثل إثبات       

نه من هتديـدات     وما نتج ع   ،إطار حلقة الدراسات من أجل استعادة الدميقراطية يف الكونغو        
 ٦بتـاريخ   الـصادر   موجهة إىل أسرته وإليه شخصياً؛ وكذلك نسخة من أمر اإلحـضار            

، بسبب ارتداء الزي العسكري بصورة غري مشروعة وحيازة سـالح           ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول
 هذه الوقائع   عرضهومع ذلك، ال يقدِّم صاحب الشكوى أي حجة وجيهة تربر عدم            . حريب

وانطالقاً من ذلك، تعتـرب اللجنـة أن        . سري الدعوى  الوطنية أثناء    لى السلطات عوالبيانات  
 من االتفاقية وبالتايل فإن ٢٢من املادة ) ب(٥ستوف الشروط الواردة يف الفقرة تالشكوى مل 

__________ 

 .٤، الفقرة ١٩٩٥مايو / أيار٢ ضد سويسرا، قرار عدم املقبولية املؤرخ .A.E ٢٤/١٩٩٥البالغ رقم  )٤(
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، توجد كذلك   اإلجراء االستثنائي وتالحظ اللجنة أيضاً أنه إىل جانب       . الشكوى غري مقبولة  
  . استناداً إىل هذه العناصر اجلديدةمي طلب جلوء جديد أمام صاحب الشكوى إمكانية تقد

  :وعليه، تقرر اللجنة ما يلي  -٧
  أن الشكوى غري مقبولة؛  )أ(  
  .أن ُيبلَّغ كل من الدولة الطرف وصاحب الشكوى هبذا القرار  )ب(  

ـ وس.  هو النص األصلي   الفرنسياعتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        [  صدري
  .]الصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي املقدم إىل اجلمعية العامةوالروسية بالحقاً 

        
  


