
GE.17-19196(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٦-١٥

مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووة موووة املصوواع شووواح ة امل وول ة  شووو ن   
 *ليختنشتاية

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و ٥/١هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  أُعد   -١

ام مااا  ا  ااا االساااتضرال الااادوري الواااامجز وهاااو ماااوما لورقاااام اجضلوماااام اجقدمااا  مااا  م تااان
لاا  اً ابحلاد اققإىل االساتضرال الادوري الواامج، وياارشو   وازج ماوما  ق اد (١)صااحة  اجلال  
 لضدو الزلمامز

 املعلوماع املقدمة مة املصتني شاح يت امل ل ة -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان (٢)نطاق االلتواماع الدولية -ألف 

أواااار جملاااس أورواب إىل أن ل يتنواااتاي  وقتضاااة علااا  ا  اق ااا  جملاااس أورواب للوقايااا  مااا   -٢
 ١٠(   CETS No. 210 اق ااا  إسااا نةو ، الضناااد ااااد النسااااا والضناااد اجناااات ومزا  ت ماااا )ا 

 اا   ن ل يتنوااتاي  ز وأبلغااة اللةناا  اقوروب اا  لل قااوق االمتماع(4)٢٠١٦ وااري  الثاااين/نو م  
 ز(٥) وقع ومل  لدق بضد عل  اج ثاق االمتماعي اقورويب اجنقح مل
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 (٦)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
ضنلري  والتضلب ) ن  مناهض  الضنلري (  ن حتدو أوصة اللةن  اقوروب   جناهض  ال -3

ساال ام ل يتنوااتاي  بواااول مساالول ام كااج ماا  اجزتااب ا ديااد للواالون االمتماع اا  ومزتااب 
، علاا  ومااك ا لااوا، مزتااب أماان اجملااامل ابعتةاااره اهل  اا  الو ن اا  اجتيللاا   أماان اجملااامل، وأن  ُضاانت

 ووااةضة اللةنا  الساال ام علاا  إهااا ص   ااا اإلصااالح  ز (7)جزا  ا  الضنلااري  والتم  اا الضنلااري
 ز(٨)  أقرب وقة ممز ، قهنا رأم أن هذه التوص   مل  ُن  ذ

وواةضة اللةنا  االستوااري  اجضن اا  ابال  اق ا  اإل اريا  حلماياا  اققل اام القوم ا  التابضاا   -4
لسس   ا اري ، والضمج جمللس أورواب )اللةن  االستواري ( السل ام عل  مواصل  اإلصالحام اج

وون أتصري ال م ر لك عل  إنواا ه    مستقل  ُ زلد عموماً ابلت ق ق   مج ع حااالم التم  اا 
ومتابضت اااا متابضاااً  وا  اااً  ابتاااام قااارارام ملامااا  ووامةااا  اإلن اااامز وأوصاااة اللةنااا  بتضاااديج اإل اااار 

والضماج علا  إنوااا ه  ا  مساتقل  التوريضي احلات لتو ري محايا  واامل  ما  مج اع أوازا  التم  اا، 
 ز(9)مسلول  ع  الت ق ق   مج ع حاالم التم  ا ومتابضت ا ب ضال  

 ومكر مزتب اجلسسام الدميقرا    وحقوق اإلنسان التاابع جنملما  اقما  والتضااون   أورواب -٥
رائم حواوث  تضلق جب 4 تضم   ٢٠١٥)مزتب اجلسسام الدميقرا   ( أن اقرقام السنوي  لضام 

ز وأ اااوم اللةناا  االستواااري  بضاادم إوصااا  أي  ضااديالم (١٠)مر زةاا  باادا ع الزراه اا  سااةلت ا الواار  
 عل  التوريضام اجناهض  للتم  ااز وال يااا  مزتاب  زاا ل ال ارا يضااين ما  نقا، اجاوارو، ومل يزتماج

 ز(١١) ن  ذ ص   الضمج الو ن   جزا    الضنلري 
ميقرا    أن قانون الضقاوابم   ل يتنواتاي  يتضام  حزمااً وأورو مزتب اجلسسام الد -٦

 ز(١٢)عاماً يتضلق بت سن الضقوابم
وأوصااااة جمموعاااا  الاااادو  اجناهضاااا  لل ساااااو سنواااااا ول اااا  ل واااارا  اجسااااتقج علاااا   ويااااج  -7

اقحااااب الس اساا   واحلمااالم االنتياب اا ، ُ اانح مااا يلااام ماا  ساال   ومااوارو لضاامان اإلواارا  الساال م، 
ام اقحااااب الس اساا   وسااائر ا  ااام اجوااارك    احلمااالم االنتياب اا ، حسااب االقتضاااا،  ن وسلااا 

ب ااتم مال ا   وامج مضلوماام كا  ا   -وسنوايً عل  اققج   حالا  اقحاااب الس اسا    - قدم وورايً 
ر وورايً علاا  أن  ُنواااحملساان  بنااداً ياان،  تاا ح إمزان اا  اإلواارا  الساال م، وبتضاامن  ر  ةااام اإلواارا  

 ز(١3)النتائج واالستنتامام اجتضلق  مبدى امتثا  كج حاب

تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن موووع مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة  ني القطا اع -١ 

 (١4)اجساوا  وعدم التم  ا  
الحملاااة اللةنااا  االستوااااري  أن نااادر  الوااازاوى بوااا ن التم  اااا الضنلاااري اجر وعااا  إىل  -٨

السل ام ال  ضا  ابلضارور  عادم وماوو أي    اا، باج قاد  واري أيضااً إىل قلا  وعاي الناا  بساةج 
االنتلا  القانوين اجتاحا ، أو عادم ان ةااق اإل اار القاانوين علا  السا اق ال ضلايز ورأم اللةنا  

أن كثر  عدو اقمانب اجق من   ل يتنواتاي ، والرتك اا بوماك صااا علا  القادرام  االستواري 
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اللغوي    اسرتا  ة   اإلوماج اليت يتةض ا الةلد، يقتض ان  ضديج اإل ار التوريضي كي يان، علا  
 حملاار وااامج للتم  ااا علاا  أسااا  اللااون أو اقصااج اإلثاا  أو ا نساا   أو الاادي  أو اللغاا    الق اااعن

اللاااور  عاا   نااا   7ضااام وا اااا و  مج ااع اجملاااالم،  واا اً مااع  وصاا   الس اساا  الضاماا  رقاام ال
 ز(١٥)مناهض  الضنلري 

ووةضة اللةن  االستواري  بقو  السل ام عل   ضديج اإل ار التوريضي احلات اجتضلق  -9
امل  ما  مج اع أوازا  اب رائم اجر زة  بدا ع الزراه   وابلتم  ا الضنلري م  أمج  و ري محاي  وا

 ز(١٦)التم  ا و قاً جضايري  ن  مناهض  الضنلري 
مل  ُن  ااذ، إم أوصاا ة  7وصللااة  ناا  مناهضاا  الضنلااري  إىل أن  وصاا   الس اساا  الضاماا  رقاام  -١٠

 لااريح  الاايت  اان، علاا  مااواا ساا ب 49الساال ام سلغاااا أحزااام قااانون اقمانااب، و اصاا  اجاااو  
م واا ، كاا ن يزااون اااري اجااوا   و/أو مضالااك يضتمااد وائماااً وبقاادر كةااري اإلقاماا  الدائماا    حاااال

)ها( اليت  ُلاام مزتاب الرعايا  سباالت مزتاب اقماناب (٢)٦9ل  الضمان االمتماعي، واجاو  ع
سات قاقام  رنا  سويساري ما  اال 7٥ ٠٠٠وموااام الس ر ع  كج وي، يتلق  أكثار ما  

 ضتااااا   لقاااااي االسااااات قاقام االمتماع ااااا  عائقااااااً أماااااام ( الااااايت 4( و)3)٢7االمتماع ااااا ، واجااااااو  
 ز(١7)احللو  عل  رصل  إقام  وائم 

وأعربااة  ناا  مناهضاا  الضنلااري  عاا  القلااق قهنااا صللااة إىل أن ساال ام ل يتنوااتاي   -١١
 ن ذ التوص   اليت ُوع ة    ا إىل احلرا عل  أن  تاوىل الوكااالم االمتماع ا  مضا ا  القضاااي  مل

 ز(١٨)ماج اري اجوا نن، بضد  وايع وااح للمسلول اماجتلل  سو
وأ اوم اللةن  االستواري   ن السل ام واصلة االهتمام سوماج اري اجوا نن و ضايا  -١٢

م  ااوم حزااومي  ٢٠١٠التسااامح واحلااوار باان الثقا ااامز  قااد اعُتمااد   كااانون اقو /ويساام  
ز وابإلااا   إىل ملا ، (١9)"قاو    التناو  -ي  ل يتنواتا"وامج بوا ن اإلومااج يساتند إىل مةادأ 

أوصااة اللةنااا  االستوااااري  اب ةااا  هناااج م تاااول ووااامج إااا اإلومااااج، مباااا   ملاا   ضاياااا  زاااا ل 
ال را   اجادار  سمارااام  وامج ماثالً اايو   ضلام اللغا  اقم، و قويا  التادابري الرام ا  إىل  واة ع 

 ز(٢٠)ال    اليت  وزج أالة   السزانواالحرتام بن الثقا ام وسط  التسامح

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (٢١)حق ال رو   احل ا  واحلري  واقمان عل  ويلك  
أبلغااة اللةناا  اقوروب اا  جنااع التضااذيب واجضاملاا  أو الضقوباا  الالإنسااان   أو اج  ناا  ) ناا   -١3

منع التضاذيب(  ن ساةج االحتةااا مل يضاد موماوواً   مقار الوار   الو ن ا     ااووا، واعتا م 
 هااذا السااةج ااارورايً لتوث ااق أهاام وقااائع احتةاااا أي وااي،، وال ساا ما   مااا يتضلااق ابلتن  ااذ الضملااي

ز وأوصة اللةن  سعاو  الضمج  اوراً بساةج االحتةااا (٢٢)للضماتم اقساس   م  سوا اجضامل 
ز ومل  قااد اللةناا  علاا  أي اوعااااام بواا ن إساااا  اجااو  ن مضاملاا  (٢3))اإللزاارتوين أو الااورقي(

 ز(٢4)اقوياا احملتةاي    أي م  اجرا ق اليت اارهتا
بتضااديج التوااريضام مام اللاال ، كااي يلااةح ماا   وأوصااة اللةناا  ساال ام ل يتنوااتاي  -١4

حق مج ع السةناا )مب     م اجووعون ره  احلةس االحت ا ي(، كقاعد  عام ، إمراا ا لاالم 
 ز(٢٥)ها     منتملم  ومتزرر 
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وأعرباااة اللةناااا  عااا  القلااااق إم ال ياااااا  مااا  اجمزاااا  للوااار   أن  سااااتةوب اقحااااداث  -١٥
ام أو واااي، يثقاااون   اااك، وماااا اا  قاااانون اإلمااارااام و  لاااب مااان م  وق اااع اااااار   ا ااااب اااا

ا نائ ااا  يااان، علااا  إمزان ااا  مراقةااا  احملااااو م بااان اتةاااا واام اااك، ور ااا  حضاااور ااااام أثنااااا 
ز ووااادوم اللةنااا  علااا  مسااا لتن وأوصاااة ُماااا، أوال اااا اتااااُم (٢٦)االساااتةواب لااادى الوااار  

،   حاالم اساتثنائ  ، ا لاالُك مب اام ما  الرت  ةام الالام  للسمال للم تةا، إما ُأصر أو رُ  
اصت اره،  ن يتلج مب ام وصر مستقج م  كان ملكداً أنك ل  يقول ملاحل الت ق اق اجواروع ، 
والثان اا  واااُع نملااام مزتمااج اقركااان وممااو   ااوياًل كا  اااً لتقاادإ اجضوناا  القضااائ   إىل اقوااياا 

 ز(٢7)اجضواي    مرحل  االحتةاا لدى الور  
 -مبا   ا  م اقحاداث  -ومكرم اللةن  أن قانون  ن  ذ اقحزاام ي اا إيادا  الساةناا  -١٦

  احلةس االن راوي قسةاب أتوية   جد   لج إىل أربض  أساب عز وأعربة اللةن  ع  رأي م اوه 
ن يومااً )ويُ ض اج أن  زاو  ١4جاد   تةااوا عل  الةاالغن أن احلةس االن راوي ال ينةغي أن يُ رل 

ز وأوصاااة اللةناا  سااال ام (٢٨)هااذه اجااد  أقلااار(، وال ينةغااي أن يُ ااارل علاا  اقحاااداث م لقاااً 
ل يتنواااتاي  ابتاااام ص اااوام  ضااام  أال يااالوي ا اااااا التااا ويا اجتمثاااج   احلاااةس االن اااراوي إىل 
 حملاار  م لال لااا  ابقساار ، وأال  ُ ة ااق أي ق ااوو علاا  اال لااا  ابقساار  كواازج ماا  أواازا  الضقوباا 

 ز(٢9)ت وية   إال عندما  زون ا رمي  مر ة   بذل  اال لا ال
وأوصاااة اللةناااا  ساااال ام ل يتنوااااتاي  ابتااااام ا  ااااوام الالاماااا  لتز ااااج ر  اااااً  م ااااع  -١7

اقوااياا الااذي  أتماار ازماا  ماا  ااااكم الةلااد سيااداع م قسااراً   مر ااق للضااالج الن سااي/الرعاي  
 ، الضااماتم القانون اا  اهلاماا  )وال ساا ما احلااق   أن االمتماع اا  ويُنقلااون إل ااك صااارج ل يتنوااتاي

يسااتمع إلاا  م قااال ويلاا اً، و   لااب مرامضاا  قضااائ   لقاارار اإلياادا ،  ضاااًل عاا   قاادإ رأي 
 ز(3٠)صةري مستقج   ال ب الن سي   س اق إمرااام اإليدا (

زاا  أن ُيساالةوا وأ اااوم اللةناا   ن اجق ماان   وار سااانة لورونت ااو  لرعاياا  اجساانن مي -١٨
ز وأوصة اللةن   ن  ُةاَور    ل  احلااالم (3١)حريت م حبزم الواقع وون من  م أي اماتم

إلياادا  القسااري مبومااب قااانون الرعاياا  االمتماع اا  أو إماارااام احملزماا  لتض اان  لااب اإماارااام 
 ز(3٢)وصي
لرعاياا  اجساانن ال نضااضون وائماااً  ومكارم اللةناا  أن اجق ماان   وار سااانة لورونت او  -١9

ز وأوصة اللةن  ابحلارا، عناد   ة اق التادابري (33)ل  ،  ا عندما ُ  ة ق عل  م  ل  التدابري
اجق اااد  لل ركااا  وون موا قااا  صااا     مااا  اجقااا م اجضااا ، علااا  أن  زاااون وائمااااً  مااار مااا   ة اااب 

ج مركاااي للتاادابري اجق ااد  لل ركاا  مبوا قتااك بضااد  ق اا م  ااروي حلالاا  اجقاا م، وأوصااة بواااع سااة أو
وار سانة لورونت او  لرعايا  اجسانن، و  اريهاا ما  ملسساام الرعايا  االمتماع ا ، حساب   

 ز(34)االقتضاا

 إقام  الضد ، مبا   مل  مس ل  اإل الم م  الضقاب، وس او  القانون  
م  ضالا  ومتناساة  أوصة جمموع  الدو  اجناهض  لل ساو ابستزما  التوريضام بضقواب -٢٠

وراوعاا  علاا   تلااد االنت اكااام للااوائح اجتضلقاا  بتمويااج اقحااااب الس اساا  ، وبتمويااج احلمااالم 
االنتياب اا ، حسااب مقتضاا  احلااا ، والساامال صااراح ، حتق قاااً لتلاا  اقااارال، هل  اا  الرقاباا   ن 

 ز(3٥)ميحت ج إىل ه    االوعاا الضام احلاالم اليت  ن وي عل  وة   وقو   ضج إمرا
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 (3٦)احلرايم اقساس   واحلق   اجوارك    احل ا  الضام  واحل ا  الس اس    
أوااار  قرياار بضثاا   ق اا م االحت امااام الاايت أمراهااا مزتااب اجلسسااام الدميقرا  اا  إىل ثقاا   -٢١

ج اا  مج ااع احملاااوري    نااهاا  الضمل اا  االنتياب اا  وك اااا  اإلوار  اجضن اا  ابالنتياااابم علاا  اللااض د ا
وح اوهاااااز ومل يُضااااَرب عاااا  أي وااااوااج هاماااا  بواااا ن احاااارتام احلاااارايم اقساساااا   وواااا ا    الضمل اااا  
االنتياب   و سة ج اجرو ن وساري االنتيااابم   ال اوم احملادو هلااز وابإلااا   إىل ملا ، وااضة 

جزتااب ساال ام ل يتنوااتاي    اعتةارهااا اسااتنتامام  قرياار بضثاا   ق اا م االحت امااام الاايت أمراهااا ا
سااااابقاً، واتااااذم  اااادابري هتااااد  إىل مضا اااا  بضاااا  الوااااوااج الاااايت أثااااريم ماااا  قةااااج، مثااااج حقااااوق 
التلااااويةز ومااااع ملاااا ، ال ياااااا  ماااا  اجستلااااوب اسااااتضرال بضاااا  موانااااب الضمل اااا  االنتياب اااا ، 

 س ما  ويج اقحااب الس اس   واحلمالمز واستناواً إىل هذا التق  م، مل يوا اجزتب ابالاا ال  وال
 ز(37)٢٠١7وةاط/  اير  ٥أنو   متلل  ابالنتياابم  لوا االنتياابم ال جان   اجقرر      ي
وأوصة جمموع  الدو  اجناهض  لل ساو ابحلرا عل  أن يزون لألحااب الس اسا      -٢٢

 ل يتنوااتاي  واااع وواازج قااانوين مناسااةان، يراع ااان صلااائ، اقحااااب الس اساا   ومين اهنااا اقهل اا 
 ز(3٨)ون   الالام القان
وأوصة اجملموع  ابعتماو ما يز ي م  القواعد واقوزا  احملاسة   اليت  ن ةق بواول عل   -٢3

 وياااج مج اااع اقحاااااب الس اسااا   واحلماااالم االنتياب ااا ، و راعاااي  تلاااد ملااااور اإلياااراوام والن قاااام 
دمج حساااابم مج ااع واقصااو  والااديون وااللتاامااام، وأوصااة بتةم ااع احلساااابم علاا   ااو ساال م لاا

 ز(39)الز اتم اليت هلا صل  مةاور  أو اري مةاور  حباب س اسي أو تضع لك بوزج وصر
وأوصااة اجملموعاا  ل يتنوااتاي  ابلة اا  عاا  سااةج لاااايو  الواا ا    بوااان الت عااام الاايت  -٢4

 ز(4٠) قدم ا أ را   لث  لتمويج اقحااب الس اس   واحلمالم االنتياب  
وسااائر ا  ااام اجوااارك     -موعاا   ن يلااام القااانون اقحااااب الس اساا   وأوصااة اجمل -٢٥

 بتسة ج مج اع أوازا  التموياج والادعم ا ااا وإوراج مضلوماام -احلمالم، حسب مقتض  احلا  
ع   ة ضت ا وق مت ا، مباا   ملا  السالع وا ادمام اجقدما  جمااتً أو بق ما    ضا ل  ،  ضااًل عا  

 ر عااام علاا  اهلةااام الاايت ال يزوااد مقاادموها، سااواا أكااانوا أوياصاااً القاارول، وأوصااة ب اارل حملاا
ه  ام، ع  هويت م لل اب الس اسي أو اجروح اجض ، وبتوا ح الوااع القاانوين   ماا يتضلاق  أو

ابلتمويااج الااوارو ماا  اجملموعااام ال جان اا  والاادعم ا اااا اجقاادم إىل هااذه اجملموعااام، وابجساااال  
 ز(4١)ع  التد قام اجال   اجضن   السل م    هذا الس اق

وأوصة اجملموع  ابتام  دابري لزي  ُنور ب ضال   وانتملاام و  الوقاة اجناساب الة ااتم  -٢٦
اجال   الوا    ا اص  ابقحاااب الس اسا  ، واريهاا ما  ا  اام اجواارك    احلماالم االنتياب ا ، 

هةاا   تةاااوا حااداً أوا مض ناااً وعاا  حسااب االقتضاااا، ولزااي ُيزوااد   هااذا الساا اق عاا  كااج 
 ز(4٢)هوايم اجا ن

 (43)حملر مج ع أوزا  الرق  
أواار جملاس أورواب إىل أن عمل ا  التق ا م ا اصاا  اب ولا  اقوىل ما  ا  اق ا  جملااس أورواب  -٢7

، ملاا  أن اال  اق اا  ٢٠١٨أاير/مااايو  ١بواا ن مزا  اا  االابااار ابلةواار سااتةدأ   موعااد أقلاااه 
 ز(44)٢٠١٦أاير/مايو  ١الن ام ابلنسة  إىل ل يتنوتاي    وصلة ح ا 
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 احلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافية -٣ 

 (4٥)احلق   الل    
الحملة  ن  منع التضذيب أن الساةناا ا ادو ال نضاضون ل  ا،  اا عناد إياداع م  -٢٨

 ااع اقوااياا ز ولااذل  أهابااة اللةناا  بساال ام ل يتنوااتاي  أن  ضاام  صضااو  مج(4٦)السااة 
 ٢4اجووعن   سة  الدول  ل  ، يرياك  ة اب، أو ممارل ملهاج يضماج حتاة إوارا ك،   اضاون 

 ز(47)ساع  م   ريخ اإليدا 

 ةحقوق أشخاص حمددية أو فئاع حمدد -٤ 

 (4٨)اققل ام  
تاي  أثىن اج ثاق اقورويب للغام اإلقل م   أو لغام اققل ام )اج ثااق( علا  سال ام ل يتنوا -٢9

جااا أبد ااك ماا  التاااام و ضااام  علاا  اللااض د اقورويب بتلااديق ا علاا  اج ثاااق، وأعاارب عاا   قااديره 
 ز(49)جسا ت ا الق تم    محاي  و ضايا اللغام اإلقل م   أو لغام اققل ام   أورواب

 (٥٠)اج امرون والالم ون وملتمسو اللةوا واجوروون واصل اً   
الحملااة اللةناا  االستواااري  الغ اااب الوااااح لس اساا  واسااض  الن اااق هتااد  إىل  ضايااا  -3٠

التضدوي  اللغوي    اجملتماع، مباا يوامج لغاام مجاعاام اج اامري ز والحملاة أيضااً أن السال ام 
اهتمااة اهتماماااً وااديداً مبساا ل  التضلاا م بوصاا ك أوا  لالناادماج، ومااع ملاا  ال ياااا  أ  ااا  مجاعااام 

ثلن  ث اًل اري متناساب   مادار  اجساتوايم الادن ا، مماا يالثر أتثارياً سالة اً مةاواراً علا  اج امري  مم
هاح م   ما بضد   سوق الضمجز ورأم اللةن  ارور  إيالا اهتمام صاا لضامان ماياد ما  اجسااوا  

 ز(٥١)  ال ضل     اجدار  بن اق  ا  مبيتلد صل  اهتم اللغوي ، ابتام  دابري ادو  وهاو
وأ اوم اللةن   ن  ضايا اجضر   ابللغ  اقجان   يملج ور اً مسةقاً إلصدار  لااريح اإلقاما   -3١

 ز(٥٢)الدائم   م ع اقمانب
   وأعرباااة اللةنااا  عااا  قلق اااا مااا  التضاااديالم اجدصلااا  علااا  قاااانون اقماناااب اجااالر  ومار/ -3٢

ام االمتماع ا  مض ااراً ما  مضاايري اقهل ا  ، اليت  ضت  عدم االعتمااو علا  االسات قاق٢٠١١مار  
لل لو  عل  اإلقام  الدائم ز ورأم اللةنا  أن هاذه القاعاد  ميزا  أن  ثا  ااري اجاوا نن اجالهلن 
لل لااو  علاا  االساات قاقام االمتماع اا  عاا   لة اااز ويةاادو أيضاااً أهنااا  تضااارل مااع اهلااد  الضااام 

اجتمثااج    ضايااا االحاارتام اجتةاااو  والتضاااون باان مج ااع  ماا  اال  اق اا  اإل ارياا  ١-٦الااوارو   اجاااو  
 ز(٥3)اقوياا الذي  يض وون   إقل م الةلد، بلر  النملر ع  واض م االقتلاوي
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