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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية والعشرون
 ٥٣9٢انون الثاين/يناير ك  ٠٣-91

وضععععية اامععععة المتحععععدة السععععامية لحقععععوق تجميععععم للمعلومععععام   دتعععع  مف  
)ب( معععر مراععق معععرار مجلعععس حقعععوق اإلنسعععان 51اإلنسععان واقعععاق للفقعععرة 

 51/15مر مراق مرار المجلس  1والفقرة  1/5

 كيريباس  
هذاا القرريذذر ع لذم لو اوواذذار الذذوااري   يرذااير هلدذذار اجااهذتار ااة،ذذرا ار ا ا ذذ     

لذذذوااري اذذذل التالذذذ  اجانلذذذ   ا  يرذذذااير ادو ذذذل  ا اذذذ  اجق ذذذتي مبذذذا الاذذذا اجوالذذذار االقاولرذذذار ا
السذذاال  ورذذون اةنسذذان  ا   ذذ  ثلذذ  اذذل اتذذا ا ا اذذ  اجق ذذتي الرتلذذ  ثار ال ذذو   االقرريذذر 
ارذذتيف   لذذوج اذذو،د يرلاذذتاأل صاوذذت ا ل ذذا لاذذتر الوو ذذار  الواذذوً  وذذا الن ذذو  كااوذذ أل  

ل   اال يقض ل هاا القررير أي آاا  أا ا،اار نلر أا الرتااار يُر،ا الر،ًو إىل الوتا ا اجر،ا
اذل اجدو ذل  السذاال  ورذون اةنسذان اذور اذا يذرر اناذا   القرذااير االللانذار الاونلذ  ال ذذاراي 
 ل اجدو ل   اهذو يقلذم اجلذارل القو،لالذ  الاااذ  الذد ا ق ذتها قوذإل ارذون اةنسذان   ارذرا  

ا حنذذو انا ذذح   اوالذذح لايذذ  الذذنع ارا،ذذم اجاوواذذار الذذوااري     الذذت ثُكذذرر  وذذ91/991
 القررير  ااا لت   إ تار القررير رااي  االسقاراض االقطواار الد اتتت   يو  الدرتي 
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 المعلومام ااساسية واإلطار - والق  

 (9)نطاق االلتزامام الدولية - لف 

 (٥)نالمعاهدام الدولية لحقوق اإلنسا  

 مل يُ تَّن  ولاا/مل يُوااَا  ولاا  ووك 
اة،را  اجقخا صات 

 االسقاراض
اوال  خول رااي االسقاراض 

  الساصر 

االيداللذذذذذذذ  التاللذذذذذذذ  لورضذذذذذذذا   وذذذذذذذا الق للذذذذذذذد 
 الان ري 

الااذذذت الذذذتا  ا ذذذا  صذذذاورون االلق ذذذاري  
 ااال،ق ا ل  االثراال  

الااذذذذذذذت الذذذذذذذتا  ا ذذذذذذذا  صذذذذذذذاورون اجتنلذذذذذذذذ  
 االسلاسل  

ربايوكذذول االخقلذذااي الثذذاين اجو ذذا صالااذذت ال
 التا  ا ا  صاورون اجتنل  االسلاسل  

 ايدالل  اناهض  القاايب 
الربايوكذذذذذذذول االخقلذذذذذذذااي اليداللذذذذذذذ  اناهضذذذذذذذ  

 القاايب
الربايوكذذذذذذذذول االخقلذذذذذذذذااي اليداللذذذذذذذذ  ارذذذذذذذذون 
الطدذذذذذذذذذذذذج اجقاوذذذذذذذذذذذذا صالذذذذذذذذذذذذرتاك ا ادذذذذذذذذذذذذال   

 اجناز ار اجسو   
اليداللذذذذذذذذ  ارذذذذذذذذون  الربايوكذذذذذذذذول االخقلذذذذذذذذااي

الطدج اجقاوا صللذم ا ادذال اصءذا  ا ادذال 
 ااسقءول ا ادال   اجوار اةصاال  

االيدالل  التالل  و اي  ارون مجلم الا ال 
 اجاا،ريل اأارار أسره  

االيداللذذذ  التاللذذذ  و ايذذذ  مجلذذذم ا لذذذذخا  
 ال االخقدا  الرسري

ايداللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ارذذذذذذذذذذذذذذذذذذذون 
ا لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخا  ثاي 

 ( ٥٣9٠اة ال  )

ايدالل  الرضا   وا مجلم ألوال 
 ( ٥٣٣2الق للد  ت اجرأي )

 ( 911٢ايدالل  ارون الطدج )

           الق ذذذذذذذذذذذذذذذتيا أا االنضذذذذذذذذذذذذذذذ ايف
 أا ا وا 

ايداللذذذذذذ  ارذذذذذذون الطدذذذذذذج ) دلذذذذذذار   
)ب( ٥  الدرذذذذذذذذذري ٥2 وذذذذذذذذذا اجذذذذذذذذذاري 
( ا)ا( ؛ ااجذذذذذذذذذذذذذذاري ها)ج( ا)ر( ا)

)ب( 9  الدرذذذذذذذذذذري ٥2؛ ااجذذذذذذذذذاري ٥2
نذذذذذذذذذار  ص ذذذذذذذذذ ن ا)ج( ا)ر(؛ اة و

 (911٢  92إىل  9٥اجوار 

  الق دلار ا/أا اة ونار
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 مل يُ تَّن  ولاا/مل يُوااَا  ولاا  ووك 
اة،را  اجقخا صات 

 االسقاراض
اوال  خول رااي االسقاراض 

  الساصر 

االيداللذذذذذذذ  التاللذذذذذذذ  لورضذذذذذذذا   وذذذذذذذا الق للذذذذذذذد 
 الان ري

الربايوكول االخقلااي اجو ا صالااذت الذتا  
ا ذذذذا  صذذذذاورون االلق ذذذذاري  ااال،ق ا لذذذذ  

 االثراال 
 الاات التا  ا ا  صاورون اجتنل  االسلاسل 

قلذذذذذذااي ا ال اجو ذذذذذذا صالااذذذذذذت الربايوكذذذذذذول االخ
 التا  ا ا  صاورون اجتنل  االسلاسل 

الربايوكول االخقلااي اليداللذ  الرضذا   وذا 
 مجلم ألوال الق للد  ت اجرأي

 ايدالل  اناهض  القاايب
الربايوكذذذذذذذذول االخقلذذذذذذذذااي اليداللذذذذذذذذ  ارذذذذذذذذون 

 الطدج اجقاوا صإ،را  يرتمي اللو ار
ون مجلم الا ال االيدالل  التالل  و اي  ار
 اجاا،ريل اأارار أسره 

الربايوكذذذذذذذذول االخقلذذذذذذذذااي اليداللذذذذذذذذ  ارذذذذذذذذون 
 ا لخا  ثاي اة ال 

االيداللذذذ  التاللذذذ  و ايذذذ  مجلذذذم ا لذذذذخا  
 ال االخقدا  الرسري

إ،را ار ال وااى   
االق رلرار ااة،را ار 

 (٠) الاا،و

 صكوك دولية رئيسية  خرى ذام الصلة  

 مل يُ تَّن  ولاا
،را  اجقخا صات اة

 االسقاراض
اوال  خول رااي االسقاراض 

  الساصر 

ص ذذ ن ا ذذم الو،دذذ   91٢9ايداللذذ   ذذايف 
  9121اصرايوكوهلا لاايف 

الربايوكوالر ا ال االثذاين االثالذا اجو رذ  
 9٥صايداللذذذذذذذذذذذذذذذذار ،نلذذذذذذذذذذذذذذذذ  اجارذذذذذذذذذذذذذذذذوري   

(1)9121آب/أ سطإل 
 

 ايدالل  انم ،رميذ  اةصذاري اا ا لذ  ااجااللذ 
  ولاا

نلذذذذذايف اااذذذذذا ا ساسذذذذذح لو  و ذذذذذ  اانا لذذذذذ  
 التالل 

ايداللذذ  اللونسذذوو جواا ذذ  الق للذذد   قذذال 
 القاول 

 921ايداللقذذذذا انل ذذذذ  الا ذذذذج التاللذذذذ  الذذذذ  
(2)921ا

 

ص ذذ ن ا ذذم  91٢2ايداللذذ   ذذايف  
 ا لخا   تميح اانسل  

ص  ن خدض  9129ايدالل   ايف 
 ااالر اناتايف اانسل  

 9٥اجارذوري   ايداللذار ،نلذ  
(2)9121آب/أ سطإل 

 

االيداللذذذذذذذذذار ا ساسذذذذذذذذذل  جنل ذذذذذذذذذ  
 (٢)الا ج التالل 

(2)صرايوكول صال او
 

            االنضذذذذذذذذذذذذذذذذذ ايفالق ذذذذذذذذذذذذذذذذذتيا أا 
 أا ا وا 
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  أا ذذت اجرذذراي ا ا ذذ  اجانلذذ  صاجلذذا  اخذذتاار ال ذذرر ال ذذ ح صذذ ن ٥٣9٠   ذذايف  -9
ن اجتنلذذذ  االسلاسذذل  االااذذذت الذذتا  ا ذذذا  ي ذذتن ك يلذذاى  وذذذا الااذذت الذذذتا  ا ذذا  صذذاورو 

صذذاورون االلق ذذاري  ااال،ق ا لذذ  االثراالذذ  ا وذذا   هذذا اذذل اجااهذذتار التاللذذ  ورذذون اةنسذذان 
  اأا ذذت الو نذذذ  االلق ذذاري  ااال،ق ا لذذ  طسذذلا اا ذذذل  (1)الذذد للسذذت التالذذ  اراذذذاأل الاذذا صاذذت

ربايوكذذول االخقلذذذااي اليداللذذ  ارذذذون ا لذذذخا  اهلذذارل صذذذ ن ينلذذر ك يلذذذاى   االنضذذذ ايف إىل ال
  (9٣)ثاي اة ال  لوح يقلح يرتمي ال وااى الدرري 

اأاذذذارر انل ذذذ  ا اذذذ  اجق ذذذتي لوطدولذذذ  )اللونلسذذذل ( صذذذ ن اووواذذذ  لذذذت ااارذذذت  وذذذا  -٥
س ب مجلم  دلاهتا  وا ايدالل  ارون الطدذج  ايولذ  ازااي لذ ان اجذرأي اال ذلاب اال ذ ان 

  (99) وا االنقاا  ال إ،را  الس ب الرتح اال،ق ا ل 
الالذذت هلدذذ  ا اذذ  اجق ذذتي لو سذذاااي صذذ  اانسذذ  اةوذذ  اجذذرأي )هلدذذ  ا اذذ  اجق ذذتي  -٠

  امل ٥٣٣2لو رأي( إن ك يلاى لت  تلت  وا ايداللذ  الرضذا   وذا الق للذد  ذت اجذرأي    ذايف 
  (9٥)رااير مبو،ب االيدالل يق ول اىت اطن ال الواا  صالقداااهتا صقرتمي الق

االالذت ادو ذل  ا اذ  اجق ذتي ل ذ ان الو،دذ  أن ك يلذاى للسذت اراذاأل   ايداللذذ   -2
اأا ذذت صذذ ن ينضذذ  ك يلذذاى  9121ص ذذ ن ا ذذم الو،دذذ  اال   صرايوكوهلذذا لاذذايف  91٢9 ذذايف 

  (9٠)91٢9إىل ايدالل   ايف 
لثرااذذذذ  )اللونسذذذذوو( ك يلذذذذاى  وذذذذا الذذذذ ات انل ذذذذ  ا اذذذذ  اجق ذذذذتي لورتصلذذذذ  االاوذذذذ  اا -٢

  (92)جواا   الق للد   قال القاول  912٣الق تيا  وا ايدالل   ايف 
اأا ذذذت الو نذذذ  االلق ذذذاري  ااال،ق ا لذذذ  صذذذ ن ي ذذذتن اووواذذذ   وذذذا ايداللذذذ  انل ذذذ   -2

ن   ذوأل صايدذا 912٠ص  ن الق هلذج اجاذو االا الذ  )اجاذول ( لاذايف  ( 9٢1ال  )الا ج التالل  
  اسذذذذلادز ٥٣9٥ازاا  لذذذذ ان اة الذذذذ    صوذذذذتان ا ذذذذل  اهلذذذذارل )مبذذذذا الاذذذذا ك يلذذذذاى(    ذذذذايف 

اجسذذذاااي صذذذ  ا لذذذخا  ثاي اة الذذذ  ا ذذذ ه    الدذذذر   9٢1الق ذذذتيا  وذذذا االيداللذذذ  الذذذ  
  (9٢)ااجاااو    قا  الا ال  االقتايب اجاو

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء 
اخذذذتاار ال ذذذرر ال ذذذ ح أن نطذذذان ياريذذذ  راي ا ا ذذذ  اجانلذذذ  صاجلذذذا  ت اجرذذذالالذذذ -1

الق للذذذد   رسذذذقوا ك يلذذذاى أ ذذذلا صوثذذذ  اذذذل نطذذذان القاريذذذ  الذذذواار   اة ذذذون الاذذذاجح ورذذذون 
ك يلذذذاى  وذذذا يوسذذذلم   تالذذ ا  اةنسذذان أا   اجااهذذذتار التاللذذذ  ا ساسذذل  ورذذذون اةنسذذذان

تا  ص ذذ ن الذذاجاذذاي  التاللذذ  ايوااذذا اطاا   را ذذحواها حبلذذا ينطذذان اداذذويف الق للذذد الذذواار   رسذذق
يذذتاج  كذذحالتسذذقوا   ارا،اذذ صذذ ن ينلذذر ك يلذذاى     ا ا ذذ ياجرذذرا  تك ذذا أا ذذ  (92)هذذا  اجسذذ ل 

اله اا اةنسان   او ول  وا اجلا  اختاار ال رر ال  ح  اضوأل  ذل ارذون الق ذاري  
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  اة ذون الاذاجح ورذون اةنسذان ا  الااذت الذتا   اا،ق ا ل  اتراالذ  أخذرى ان ذو   ولاذا
  (91)ا ا  صاورون االلق اري  ااال،ق ا ل  االثراال 

اأا ذذذت اللونلسذذذل  صقاذذذتيج التسذذذقوا حبلذذذا يذذذتاَج ااذذذنإل انذذذًو ااذذذنإل ااة الذذذ  اذذذل  -2
ا الذ ات اووواذ   وذ  انذه 9٢مبو،ب اجاري  وا أساساا الق للد  الد ُُيلر سلابا ل   

إرااج أاوذذايف يذذنع  وذذا قايذذ  ارذذون الطدذذج مبذذا الاذذا يسذذ لج اجواللذذت ااودذذا   وذذا ا ذذو   
  (92)الطدج الدضوا صو داا اال قلاا الر لسح   كج اس ل  يقاوا صالطدج

هلدذذ  ا اذذ  اجق ذذتي ) األذذاار هلدذذ  ا اذذ  اجق ذذتي لو سذذاااي صذذ  اانسذذ  اةوذذ  اجذذرأي -1
سذذلاب ا لقاذذتيج التسذذقوا صءلذذ  إرااج ااذذنإل انذذًو ااذذنإل  ذذ ل  ون  إىل أن ا ذذرًا لذذان (لو ذذرأي

مل ُي ذذذج  وذذذا ا  وللذذذ  اجطووصذذذ  ة،ذذذرا  القاذذذتيج التسذذذقواي   وذذذا أساسذذذااالق للذذذد الذذذد ُُيلذذذر 
  (91)اُراض
اااراأل جا ثكريه هلد  ا ا  اجق تي لو رأي  ألرر اوووا  ا رًا لانون ااتِّل لوتسذقوا  -9٣

لدذ  أن اهللد إن ا  ازااي ل ان اجرأي اال لاب اال  ان اال،ق ا لذ   االالذت جي ٥٣9٠   ايف 
الذذوزااي  قذذاج إىل اذذواار إ ذذاال  لقذذق ول اذذل اال ذذطوً صواليقاذذا مبذذا الاذذا إن ذذا  ااذذتي ورذذون 

  (٥٣)اةنسان
أن اووواذ  لذت أصذتر  لطسذلا اا ذل  اهلذار ااال،ق ا لذ  االالت الو نذ  االلق ذاري  -99
ا سلاب الد ُُيلَذر الق للذد  وذا    ل ة ال رااج اا   النلر   إ،را  ياتيج رسقواي ةا لقا

صذذذذ ن ياذذذذتل اووواذذذذ  التسذذذذقوا صءلذذذذ  إرااج  ااال،ق ا لذذذذ  أساسذذذذاا  اأا ذذذذت الو نذذذذ  االلق ذذذذاري 
رالذ  صا قلااهذا مبا يق الا اذم القداااهتذا   اة ال    ل ا سلاب الد ُُيلر الق للد  وا أساساا

صذذ ن الو سذذار ا خذذ ي اأاذذارر اللونسذذوو   (٥9)  ايداللذذ  ارذذون ا لذذخا  ثاي اة الذذ  األ راذذا
  (٥٥)إىل قوإل الوزاا  لو واار   ولاا سقرتَّيف لريلاأل الد  اة ال ا ا   ص سلاس ال وا  ت ااُ لت 
  (٥٠)ال ات اللونسوو ك يلاى  وا يوريإل اوا   القاول    رسقواها -9٥
اريذذذذ  الو ذذذذول إىل اجاوواذذذذ   يودذذذذجللونسذذذذوو ك يلذذذذاى  وذذذذا ا ذذذذم لذذذذانون الذذذذ ات ا -9٠
  (٥2)يسق لب لو ااي  التالل ا 

 اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة  -جية 
صذ ن يذتاا اووواذ  قايذ   ااال،ق ا ل  طسلا اا ل  اهلذارل أا ت الو ن  االلق اري  -92

لذخا  ثاي اة الذ  ص ذوج أكثذر انقلااذاأل   مجلذم قذاالر السلاسذار الر لسذل  الذد ارون ا 
الاظ  نتان ا ا  اجق تي لوسذوان أن ا   (٥٢)(٥٣9٢-٥٣9٥يقنااهلا خط  القن ل  الوانل  )

( يو  اهق اااأل لوانذ  الرذا    وذا نذًو ااذنإل ا ذتاار ٥٣9٢-٥٣9٥خط  القن ل  الوانل  )
  (٥2)وو ول إىل اجاووا ال    اةجناصل  ال
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ر ا سسذذ  و ا،ذذصاذذتيف اخذذتاار ال ذذرر ال ذذ ح ر اجرذذراي ا ا ذذ  اجانلذذ  صاجلذذا  اأاذذار -9٢
اووواذذ  إىل للذذول القو ذذلار الذذد لُذذتات   هذذاا   يلذذاى  ار ذذتاانلذذ  ورذذون اةنسذذان   ك
 إن ذذا    اإىل٥٣9٣   ذذايف  اجارذذوريلذذتااي ال ذذااج اسذذقاراض لوال ذذتر خذذول الذذتااي ا اىل 

لو لذذارل اجق ذذو  مبركذذد اج سسذذار الوانلذذ   اارذذاأل ا ا ذذ   ذذا وانلذذ  ورذذون اةنسذذان ال قااا سسذذ
  (٥1)لقاديد اقاي  ارون اةنسان )الارل صاايإل(

األذذذاا  ذذذنتان ا اذذذ  اجق ذذذتي لوسذذذوان إىل أن الذذذناا الذذذواو اجقلذذذم   الرضذذذا   وذذذا  -92
( يادز يلو اااور اجلاال  ٥٣٥9-٥٣99ك يلاى )الان  اانسح االرا    وا نًو اانإل    

( ين ذذد  الرلذذاري 9  هذذاا ال ذذ ن  وذذا ال ذذالت الذذواو اذذل خذذول ةسذذ  قذذاالر ا لسذذل  هذذح  )
( ٥؛ )نذذ  اانسذذح االرذذا    وذذا نذذًو ااذذنإلالوانلذ  ايندلذذا االلقدااذذار اجقاورذذ  صالرضذذا   وذذا الا

صنذذا  لذذتاار اج سسذذار اا ق اذذار ( ٠الاتالذذ ؛ )ايف إندذذاث الرذذانون ا يذذت ل  ا اذذر الرانونلذذ  انلذذ
( الرضذا  ٢( ياديد ا س  ختاار الولاي  ااو اي  االت   اا تاار اال،ق ا ل ؛ )2ا ول ؛ )

 هت اانذم اتاتذه  ذل اريذا إلذراك اجذواان  ار ذو  رذا    وذا نذًو ااذنإل وذا الانذ  اانسذح اال
  (٥2)إىل نلا 
د  مب ااك  ك يلاى   خمقو  اطللار اةلول لذ  االتاللذ  لت ادو ل  ل ان الو،ااا   -91

اال مجوقاا   ول  صا  ص  ن هتريب الناى ااالعاا صا لخا  ااا يق ج صال  ال ،را    رب 
  ا ذل  اهلذارل انطرذ   ار ذااا ااهل ري   انطر  ا ل  اهلذارل؛ ا  راا ر ا ةر اتيريا اانل ؛ 
  (٥1)التا  اجاو صالتال ااداي  ال ء ي الناال  الاراي نانسل  ااج ةرإااا 
   ذذذذذت  نذذذذذوان ٥٣99-٥٣٣2اأاذذذذذارر اللونسذذذذذوو صذذذذذ ن ا طذذذذذ  االسذذذذذرتايل ل  لودذذذذذرتي  -92

"القاول  االت لو  لذم"  يرذرتجم ق و ذ  اذل االسذرتايل لار لق سذ  نو لذ  خذتاار القاوذل  اذل 
  (٠٣)ل  اقء ي لاب  وا حنو أاضج   صلد  إلول ل  ا اجالأ،ج إ تار 

 لتعاون مم آليام حقوق اإلنسان ا -ثانياق  
اخذذذتاار ال ذذذرر ال ذذذ ح صذذذ ن يندذذذا ك يلذذذاى ت اجرذذذراي ا ا ذذذ  اجانلذذذ  صاجلذذذا  أا ذذذ -91

اووواذذ   وذذا الق ذذاى اجسذذا تي ت الذذ ا  ٥٣9٣اذذايف ليو ذذلار االسذذقاراض الذذتااي ال ذذااج 
اجو،ذذوري   ك يلذذذاى ااذذل اجوقذذذب  جانلذذذ اصذذرااا ا ذذذناريا ا اذذ  اجق ذذتي ا القرنلذذ  اذذل اكذذذاالر 

هلدذذذذ  ا اذذذذ  اجق ذذذذتي لو ذذذذرأي إىل أنذذذذه    ذذذذوأل    األذذذذاار(٠9)اةلول ذذذذح جدو ذذذذل  ارذذذذون اةنسذذذذان
  جيذذري االلذذاأل (٠٥)ا اىل السذذقاراض الذذتااي ال ذذااجارااي  الذذد لُذذتات خذذول 9-22صالقو ذذل  

مجلذم الو ذان  يق ل  ال ممثو   لن إن ا  ارل    ج ا رتك  ص  الوزااار ختقع حبرون اةنسا
  (٠٠)الوانل  الرا    اجانل  صالااهتار
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 (٠2)التعاون مم هيئام المعاهدام - لف 
صذذ ن يلذذذتأ ك يلذذاى   ا   ذذذال الق ضذذذ ي    االلق ذذاري  ااال،ق ا لذذذ  أا ذذت الو نذذذ   -٥٣

  ارذون ا لذخا  ثاي الت الور ال أ،ج الواا  صالقداااا صو م القررير اجقاوذا صقندلذا ايداللذ
  (٠٢)٥٣9٢اة ال  ايرتمي يرريرها الواو ا ال حبوول  ايف 

ال ات اللونلسل  اوووا   وا إك ال يرريذري انذ  ارذون الطدذج اايداللذ  الرضذا   -٥9
اذذذىت ال ينرطذذذم   ولذذذ  يرذذذتمي القرذذذااير   الوذذذايل اذذذار او ذذذت يرذذذتميا ا   وذذذا الق للذذذد  ذذذت اجذذذرأي

  (٠2)ااسا ل  اوووا 

 حالة اإلبالغ  -5 

 اال  اةصوغ
آخر اوالار 

 خقاال 

آخذذذذر يرريذذذذر لُذذذذتيف 
انذذذا االسذذذقاراض 

 الساصا

اجوالذذذذذذذذذار ا قاالذذذذذذذذذ  
الذذذذوااري   االسذذذذقاراض 

 هلد  اجااهتي الساصا

يذذذذ خر يرذذذذتمي القرريذذذذريل ا ال االثذذذذاين 
  ٥٣٣1ا ٥٣٣٢انا  ااح 

ايداللذذذ  الرضذذذا   وذذذا مجلذذذم  - - -
 يألوال الق للد  ت اجرأ

يذذذذ خر يرذذذذتمي القرذذذذااير اذذذذل الثذذذذاين إىل 
  ٥٣99الراصم انا  ايف 

 ايدالل  ارون الطدج  ٥٣٣2أيوول/سلق رب  - -

ُيذذذذذج او ذذذذذت يرذذذذذتمي القرريذذذذذر ا ال   
  ٥٣9٢ ايف 

ايداللذذذ  ارذذذون ا لذذذخا   - - -
 ثاي اة ال 

 (٠1)ةالتعاون مم اإلجراءام الخاص -باء

  قاراض الساصر اوال  خول رااي االس اوال  الراهن 

 ر وي را    ال  ال 

اجلذذذذذذذذذذذا  اخذذذذذذذذذذذتاار ال ذذذذذذذذذذذرر ال ذذذذذذذذذذذ ح 
(٥٣9٥) 

 الديااار اجضطوم  ا -

 الديااار اجوااَا  ولاا ال الا اجلتأ - -

 الديااار الد اُوب إ،راؤها - -

 و الررار  وا اسا ج االر ا ار االنتا ار الاا، مل يرَسج أي صوغ أتنا  الدرتي للت االسقاراض  
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 التعاون مم مفوضية اامة المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  -جية 
  صوذذتاأل  92  صيُاذذا اجوقذذب اةلول ذذح جدو ذذل  ارذذون اةنسذذان   انطرذذ  ا ذذل  اهلذذارل  -٥٥

 وذا ر ذوي اذل اووواذ  ا  لذراك  اذم  صنذا أل ا   ٥٣92 ايف  ا   (٠2)أات ها  اللوتاناك يلاى 
  اهلذذارل اأاانذذ  مجا ذذ  ا ذذل  اهلذذارل اهلدذذ  ا اذذ  اجق ذذتي لو ذذرأي  نل ذذ أاانذذ  انقذذتى ،ذذدا ا ذذل 

اجوقذذب اةلول ذذح جدو ذذل  ارذذون اةنسذذان اورذذ    ذذج لدا ذذتي اووواذذ  اا ق ذذم اجذذتين صءذذرض 
ذ ايداللذ  الرضذا   وذا  ذ ن م يرريرهذا صالق ض  لوسقاراض التااي ال ااج الثذاين لو يلذاى اا  

  (٠1)الق للد  ت اجرأي

تنفيععا االلتزامععام الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععم مرا ععاة القععانون  -ثالثاق  
 اإلنساني الدولي الواجب التطبيق 

 المساواة و دم التمييز  - لف 
يلذذذاى اخذذذتاار ال ذذذرر ال ذذذ ح صذذذ ن يذذذو  ك  ت اجرذذذراي ا ا ذذذ  اجانلذذذ  صاجلذذذا  أا ذذذ -٥٠

( اجقاورذذذذ  ٥٣9٣السذذذذقاراض الذذذذتااي ال ذذذذااج )لذذذذ  ا اىل اذذذذل او اهق ااذذذذاأل خا ذذذذاأل لقو ذذذذلار اا
  (2٣)أي اا ااك  اجرأي  اا اجر صاجساااي ص  اانس  االق للد 

ياديذد  - اذل ا هذتار اةئا لذ  ليلدلذ  ٠ا  اا يقاوذا صالقرذتيف ا ذرز    رلذا اهلذتر  -٥2
إىل أن القوذذاا  صذذ   اجسذذاااي صذذ  اانسذذ  اةوذذ  اجذذرأي  ألذذاا  ذذنتان ا اذذ  اجق ذذتي لوسذذوان

الدقلذار االدقلذان   او ذذول  وذا القاوذل  لذذت  رذا  اإىل أن زيذاريأل لذذت ُسذ وت   ةثلذج النسذذا  
  (29)  الربجان  صلت أن القرتيف ا رز ال ا يقاوا مب ااك  اجرأي   اجلتان االلق اري كان صطلداأل 

الر لسذل    الق ذتي لاذتيف اجسذاااي أاذت الق ذتيار  أن هلد  ا ا  اجق تي لو ذرأيايرى  -٥٢
لدذ  صقنلذل  اديذت اذل أن ذط  الذت وي اهل  اأا ذت ص  اانس  يو ل   السووك االارول  ا صوي   

الق ذول  ك ذا أا ذت صاختذاث يذتاص    رلذااالقو ل  اانسانل  االقتايب  وا الرلاري الرذاراي  وذا 
 للذذد صلنا ذذا   الرذذانون ااج ااسذذ  ا  مجلذذم أخذذرى لضذذ ان اجسذذاااي صذذ  اجذذرأي االر،ذذج ا ذذتيف الق

ا ذذذذاالر مبذذذذا الاذذذذا او ذذذذول  وذذذذا ا اا ذذذذح ااذذذذر  الا ذذذذج  اضذذذذوأل  ذذذذل اج ذذذذااك  االلق ذذذذذاري  
  (2٥)االسلاسل 

لاسذذل  اذذل يانقرذذال اانسذذل  الو  اثكذذرر ادو ذذل  لذذ ان الو،دذذ  أن الرذذانون ال جيلذذد  -٥2
          اذذذذذل ٥  ا اذذذذذر الذذذذذاي ينذذذذذالض نذذذذذع الدرذذذذذري ا ذذذذذااج   لتيذذذذذهها إثا ا إىل الذذذذذتجذذذذذرأي الو يلاسذذذذذل  ا

              حو يلاسذذذذاللذذذذانون اانسذذذذل   الرضذذذذا   وذذذذا الق للذذذذد  ذذذذت اجذذذذرأي  الالذذذذت إن ايداللذذذذ اذذذذل  1اجذذذذاري 
إثا كذذذذان قاذذذذول  ل و يلاسذذذذالنسذذذذل  اا ذذذذول  وذذذذا اوطدذذذذج ارذذذذل    إلوذذذذل  التالذذذذ  لضذذذذ ل ال ي

  (2٠)الوالتيل
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لسذذل  إىل أنذذه ال ُيسذذ ح لودقلذذار اووااذذج صالذذاهاب إىل اجتاسذذ    اذذ  األذذاار اللون -٥1
  اجا ذذذذ (  اأا ذذذذت اللونلسذذذذل   91أن ااذذذذتل اذذذذاالر قذذذذج اجراهرذذذذار اريدذذذذم ،ذذذذتاأل )اذذذذوا  

  (22)  اجتااى الد خيقااالا لصالس اجم لودقلار اووااج مبوا و  ياول ا

 الحق اي الحياة والحرية واامر الشخصي  -باء 
( الو ذذايف ا سذذريألذذاار هلدذذ  ا اذذ  اجق ذذتي لو ذذرأي إىل أن لذذانون و ااا إن و اوينءذذا ) -٥2

اقذرب ينع  وا قاي    ايا الان  اجند  االنا،لار ممل يار  ل له  ايَ  ٥٣92ال ارا    ايف 
ت صاختذاث لد   وا يندلا الرانون اجاكوا يندلااأل ااذاالأل  اأا ذاهلال ات   (2٢)الان  اجند  ،رمي 

ج إاسذذال اسذذال   ونلذ  لويذذ  يدلذذت صاذذتيف اذل لللذذاديذت اذذل ا طذذوار لو ذذم اذت لوانذذ   ذذت اجذذرأي  
القسااح اطوراأل ام ااناي  اإ طا  ا الوي  جااا  اذاالر الانذ   ذت اجذرأي  اكدالذ  الو ذو  إىل 

  (22)الاتال  ايوا  اسا ج اارب لوض ايا/النا،لار
أن لذذانون الر ايذذ   (22)االلونلسذذل  (21)اذذ  اجق ذذتي لوسذذواناالاذذظ كذذج اذذل  ذذنتان ا  -٥1

ك يلذذاى اذذ خراأل اذذل لذذ نه أن ياذذدز قايذذ    هاال،ق ا لذذ  لوطدولذذ  اال ذذلاب اا سذذري الذذاي ا ق تيذذ
مبذذا الذذه اةيذذاا  الاذذاادح االلذذتين   ا ادذذال اال ذذلاب الذذايل يقار ذذون لوانذذ  اانسذذح ااانسذذاين

االيذذذذذ  لانونلذذذذذ  ليخ ذذذذذا ل   ميذذذذذنح ثلذذذذذ  الرذذذذذانون أيضذذذذذاأل ااانسذذذذذح  راخذذذذذج ا سذذذذذري اخاا،اذذذذذا  ا 
 اال،ق ا ل  

الذذذت   وذذذت هلدذذذ  ا اذذذ  اجق ذذذتي لو ذذذرأي  صالقاذذذاان اذذذم صرنذذذااا ا اذذذ  اجق ذذذتي اةئذذذا ح  -٠٣
ا ذم جلذ   اذم اووواذ   وذا ا نتان ا اذ  اجق ذتي لوسذوان االلونلسذل  اانل ذ  ال ذ   الاا

الربنذذذااا اج ذذذرتك لورضذذذا   وذذذا الانذذذ  اانسذذذح االرذذذا    وذذذا نذذذًو ااذذذنإل  ذذذتر ر ذذذ  اااذذذور 
ا اذذ  هلدذذ    األذذاار (21)الوانلذذ  الراالذذ  إىل الق ذذتي لوانذذ  اانسذذح االرذذا    وذذا نذذًو ااذذنإل

اجق ذذتي لو ذذرأي إىل أن ارلذذ    ذذج اانلذذ  صذذالان  اانسذذح االرذذا    وذذا نذذًو اانسذذح لذذت أُن ذذدت 
           اخطذذذ    ذذذج خا ذذذق  صذذذالان  اانسذذذح االرذذذا    وذذذا  ا ذذذم يو،لاذذذار لقندلذذذا سلاسذذذ     ذذذتر

ه نذذذًو ااذذذنإل  ايقذذذ ل  ارلذذذ  الا ذذذج اذذذل ممثوذذذ   ذذذل اوايذذذب اووالذذذ  اا ق ذذذم اجذذذتين  مبذذذا الذذذ
  (٢٣)اجنل ار التينل 

ج سسذذذار يسذذذقاتر ااأا ذذذت اللونلسذذذل  صذذذ ن يضذذذم ك يلذذذاى سلاسذذذ  و ايذذذ  الطدذذذج  -٠9
اول لذذذ  كذذذح يضذذذ ل انذذذم الانذذذ  اإسذذذا ي اجاااوذذذ    الوسذذذ  اجتاسذذذح االق ذذذتي لذذذه صالطريرذذذ  الق

  (٢9)اجو   

 مامة العدل، بما اي ذلك مسألة اإلاالم مر العقاب، وسيادة القانون إ -جية 
    الذذذوالا   لالذذذت اللونلسذذذل  إنذذذه ال يو،ذذذت أادذذذال اهذذذل اال قرذذذال االلذذذاأل   السذذذ ن    -٠٥

وصلذ   ااسذقناراأل إىل ااوواذار اارر اذل ا ذارا  ذ  ا كذتي  يو،ذت اذاالر اقلذان ران يااااا اان
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الثاان    ري اهل اال قرال   ،ديري كريس اى  اأا ت اللونلسل  ص ن يضم ك يلذاى ا ذرًا 
اجاذذاي  التاللذذ  ا ا ذذ  صا ادذذال  يَذذهلذذانون لضذذا  ا اذذتاغ    ذذلءقه الناا لذذ  اأن يودذذج ارا ا

اج ذو    مبذل اذلا   أ ذ اب رانون  ك ا أا ت اللونلسل  ص ن يديت اوووا  ااذ َ اجخالد  لو
اوظدو ااااز الرضا ح اإنداث الرانون الاري ا ق اار ا وح االرطًا ا ا  اا ادال  ورذون 

خمالدح الرانون ال   واا ادال اجخالد  لورانون  مبا الاا ارون الض ايا اال اور االت ااى 
  (٢٥)ا ادال

 لحق اي الخصوصية والزواج والحياة ااسرية ا -دال 
يسذ لج اجواللذت ال يذدال يدذور  ذتراأل كلذ األ اذل النسذا   إث الالت اللونلسل  أن اذر  -٠٠
  ولذذذ  يسذذذ لج اجواللذذذت  ذذذل اريذذذا ا ذذذت ايرلذذذلت  اديذذذد  اجا ذذذ (  اإلذذذا أا ذذذت صق ٠٣إىل  ٥٢)

ه اذذل أ،ذذج إيااذذ  اسذذقداري  ذذتر أكذذرب اذذل السذذوان صانقلذذايف ا  النذذ  ثلذذ  اة،ذذرا ار اجقلاذذ  
  (٢٠)اناا   مجلم اجنااا  مبا الاا ا ق اار ا ول  النا ل  ااجادال 

 حرية التعبير والحق اي المشاركة اي الحياة العامة والحياة السياسية  -هاء 
الرذانون  إرااِ،ذه   وذا  ذد  ااذريف  ذل الق ذا  ا  نًدل ات اللونسوو ك يلاى  وا  -٠2

اجذذتين   ذذوأل صاجاذذاي  التاللذذ   ك ذذا لذذ اقاا  وذذا يطذذوير آللذذار  لوقنلذذل  الذذااو خا ذذ  صوسذذا ج 
  (٢2)اة ويف ا وا ياديد اجااي  اجانل  لو  اا    اللوت

االالذذذت هلدذذذ  ا اذذذ  اجق ذذذتي لو ذذذرأي اذذذتاغ زيذذذاري    ذذذتر النسذذذا  الوذذذواو ي ذذذءول  -٠٢
صقذوا  يذتايب لرذاري ا ق ذم  اأا ذت اهللدذ   (٢٢)ديذت رلا اج انا ب  نم الرراا ال ات  وا

ا وذذح  وذذا الرلذذاري الرذذاراي  وذذا  رلذذا الق ذذول كذذح يوونذذوا مبثاصذذ  لا ذذتي  لقءلذذ  الروالذذب الن طلذذ  
ينلءح ي  لم اجرأي  وا اج ااك    هلاكج  نم الرراا الرتل   أ اات أنهااجوال  االارولار  ا 

  (٢2)راي وا اجسقوى الر

 الحق اي الضمان االجتما ي واي مستوى معيشي الئق  -واو 
ت اجرذذراي ا ا ذذ  اجانلذذ  صاجلذذا  اخذذتاار ال ذذرر ال ذذ ح إنذذه ال صذذت لو يلذذاى اذذل لالذذ -٠2

يضذذ ل اةاذذتار صاجلذذا   اذذىتاختذاث إ،ذذرا   ا،ذذج و ايذذ  اادذظ اواارهذذا الندلسذذ  اذذل اجلذذا  ااوالذ  
اااا اانوصلذذ   صوسذذا ج اناذذا إن ذذا  إاذذاا لذذانوين ااسذذقاراض السلاسذذ  ايف  ال سذذل ا   يذذاا تالذذ وذذا 

  (٢1)أالويار االال  كح يضمالوانل  ةرااي اجواار اجا ل    
خذا   (٢2)ا ذت نو لذ  اجلذا   ذل اريذا إ ذتاا ي ذريم  ن ينلَّ ص  ا ا  ياجررا  تاأا  -٠1

ح لو  لذم  اال سذل ا لذااي صقلسذ  اةاذتار صاجلذا  اخذتاار ال ذرر ال ذ  تصذال  ك ذا أا ذ
التخج اجنخدض     أن كود  او ول  وا اجلا  اختاار ال رر ال  ح االنلاا  جيذب أال 
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أا             رذذون أخذذرى اذذل ارذذون اةنسذذان  اثذذج الءذذاا  أا السذذولحب ض لوخطذذر الق قذذمياذذرِّ 
  (٢1)القاول 

 الحق اي الصحة  -زاي 
 س  ال ذ   النداسذل    -هتار اةئا ل  ليلدل  اال ا يقاوا صاهلتر ا ااإل ال ا  -٠2

  ك يلذذاى  اذذم  لذذال  ذذنتان ا اذذ  اجق ذذتي لوسذذوان إن ااذذتل الوالذذار ال يذذدال اريداذذاأل نسذذللاأل 
          سذذذذن  ل نذذذذاغ    22 ااذذذذاأل لوذذذذاكوا ا ٢2اذذذذنخِدض لوا ذذذذر اجقولذذذذم  نذذذذت الذذذذوالري صوذذذذ   اقوسذذذذ   
االذذار  اخندذذاض اقوسذذ  الا ذذر اجقولَّذذم اايدذذًا ااذذت     ااذذل الاوااذذج الذذد يسذذا    ٥٣9٣ ذذايف 

هذو تذاين أ وذا ااذتل      ك يلذاى الر م اا ادال ران سل ا ااس   اااذتل االذار الر ذم
  (2٣)اااي لوج أل  اولور اح 2٢اجنطر  الا يلو  

الذد لااذت اًا اجرراَي ا ا   اجانل  صاجلا  اختاار ال ذرر ال ذ ح  أتنذا  اللاثذ   مم اا  -٠1
ًُ ااتالر االار الر ذم اا ادذال   اللوذت  الو ذت ص ذوج كلذ  اذل االذار ا ادذال   ا  اايدا
الذذد ميوذذل انذذم اذذتاتاا  أا ذذت صذذ ن ياذذا  اللوذذت اج ذذاكج ا ساسذذل  اجقاورذذ  صال ذذرر ال ذذ ح 

  (29)او   االنلاا  صو   ثل   راايأل 
اا يذوا  خذتاار يو ويذ  لويذ  ي ذاالُ اأا ت اللونلسل  ص ن يقخا ك يلذاى الذاراار  -2٣

  (2٥)ال    اةجناصل  االتي لو راهر 

 الحق اي التعلية  -حاء 
             اجا ذذذذذ  اذذذذذل ا ادذذذذذال 9٣اجق ذذذذذتي لو ذذذذذرأي إىل أن أكثذذذذذر اذذذذذل   ألذذذذذاار هلدذذذذذ  ا اذذذذذ -29

 ٥٣9٣ا  ٥٣٣2ال يقورذذون القاوذذل  االصقذذتا ح  اأن  ذذا  ااذذتل القسذذ لج اجتاسذذح صذذ   ذذااح 
  اجا ذذذذ  صالنسذذذذل   21إىل  1٠  اجا ذذذذ  صالنسذذذذل  لودقلذذذذان  ااذذذذل  22إىل  1٥لذذذذت اخندذذذذض اذذذذل 

لدذذ  أيضذذاأل أن ارااذذا القاوذذل  كثذذذ األ اذذا يوذذون  ذذ  او  ذذ  أا   االذذ  اذذذل اهللودقلذذار  االالذذت 
             اضذذذذذذوأل  ذذذذذذل ثلذذذذذذ   إىل أن االاقرذذذذذذاا إىل ارااذذذذذذا ال ذذذذذذرر ال ذذذذذذ حاهللدذذذذذذ   القوذذذذذذ   األذذذذذذاار 

 وا اوضذوا إىل اجتاسذ  ص ذوج   اريطرجم ا اكج يقاوا صال    اي تر   لتاي الدقلار اجراهر
  (2٠)كااج
ااذذتالر القسذذ لج  ك يلذذاى  وذذا اختذذاث يذذتاص  إ ذذاال  لوراذذم اذذلالذذ ات اللونسذذوو   -2٥

  (22)قوا  ياول  ،لت   مجلم اجسقويارلاجتاسح ا 
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 ااشخاص ذوو اإل امة  -طاء 
ي كذذت  ٥٣9٠و نذذ  االلق ذذاري  ااال،ق ا لذذ  إن لذذانون القاوذذل  ال ذذارا    ذذايف لالذذت ال -2٠

اذذا كذذج ادذذج   القاوذذل  اُيلذذر الق للذذد   اذذا ا ادذذال ثاي اة الذذ  ال ذذا يقاوذذا صالقسذذ لج 
  (2٢)اجتاسح
اأا ذذذذت الو نذذذذذ  االلق ذذذذذاري  ااال،ق ا لذذذذذ  صذذذذذ ن يوذذذذذ  ك يلذذذذذاى االاقلا،ذذذذذار ا ا ذذذذذ   -22

  يرلذذتاأل ص اوذذايف ايداللذذ  ارذذون ا لذذخا  ثاي اة الذذ   اصذذ ن يضذذ ل ليلذذخا  ثاي اة الذذ
اسذذذواقا    اذذذاالر ا طذذذر  مبذذذا الاذذذا الوذذذوااغ الطللالذذذ  ااذذذاالر    هذذذ ال  ا لذذذخا قايذذذ

  (22)الطواال اةنسانل 

 المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -ياء 
أا ال،دذذذون أا ألذذذخا  لالذذذت ادو ذذذل  لذذذ ان الو،دذذذ  إنذذذه ال يو،ذذذت اوق سذذذو اذذذو   -2٢

دو ذذل  صذذ ن يسذذت ك يلذذاى الثءذذرار اجقلرلذذ    لذذانون اج  اأا ذذت (21) ذذتميو اانسذذل    ك يلذذاى
اذذاالر اناذذذتايف اانسذذذل  اختد ذذذض  ذذترها  اصذذذ ن يدذذذح ك يلذذذاى أكثذذذر اذذذتاغ اانسذذل  كذذذح ةنذذذم 

  (22)صالقداااهتا الرانونل  التالل 

 ة الحق اي التنمية والمسائل البيئي -كاف 
االذذت ادو ذذل  لذذ ان الو،دذذ  صقندلذذا اووواذذ  يذذتاص  اسلاسذذار الذذاِراي هتذذتر إىل  -22

إىل  سذذوالا جاختذذاث يذذتاص  لوقخدلذذ  االقولذذ  انرذذإ ذذتار السذذوان للذذت  يءذذ  اجنذذا   ذذل اريذذا 
دو ذذذذذل  صذذذذذ ن يوا ذذذذذج ك يلذذذذذاى اج ذذذذذااك  صن ذذذذذا    اجلذذذذذاراار اج  اأا ذذذذذت (21)أاذذذذذاكل ،تيذذذذذتي
اذذل  ول لذذ  االتاللذذ  الراالذذ  إىل يوللذذ  اوا،ذذ  إىل ا ذذم لذذا أكثذذر ةاسذذواأل اايسذذالاأل ااجنقذذتيار اةل

قاي  الناى الايل ي رراا صسلب الووااغ الطللال  ايءذ  اجنذا   الوولايذ  اذل خطذر ارذتان  جأ،
  (1٣)سوالا ،نسلَقا    اجسقرلج

لذذ  صاجلذذا  اخذذتاار ال ذذرر اال ذذا يقاوذذا صذذ تر يءذذ  اجنذذا   أا ذذت اجرذذراي ا ا ذذ  اجان -21
صالرذتا الذاي يسذ ح صذه اواارهذا    ترحمتري اهلال  ح ص ن ي خا اوووا  خطوار او وس  ا 

؛ اإن ذذذا  إاذذذاا لذذذانوين (19)الق ذذذاى القاذذذاان ااجاونذذذ  ااجسذذذا تي اذذذل ا ق ذذذم الذذذتا  ااذذذل مجوقاذذذا
اذم ارا ذاي اجنذا  ر ال  ح  ح اةنسان   اجلا  ا  ختاار ال ر اا سسح اق  ة  ال ارَّ 

ا الوياهتذا  زيذاري ااقوكاذا لسلاسذاهتاا ؛ (1٥) اي ت ايه  وا اجلا  اال ذرر ال ذ حاطخا   القء 
اراذذذذا الذذذذاراار اااذذذذار اجاحنذذذذ  اأاواهلذذذذا     ال ذذذذا يقاوذذذذا صاجلذذذذا  اال ذذذذرر ال ذذذذ ح االنلااذذذذ 

  (1٠)أن طقاا
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