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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشرونثامنالالدورة 
 2017 فمربو ن/تشرين الثاين 6-17

        املعلوموووا  املقدموووة موووا اة وووا   ووواح ة امل ووول ة  ورقوووا موووو     
 *نو غاببشأن 

 انسألمم املت دة السامية حلقوق اإلنتقرير مفوضية ا  

 معلوما  أساسية -أوالا  

، مع  مراععاد روريع  16/21و 5/1هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  أُعد   -1
  جهعا 3دمتها قعالع  لومعا  عمللورقعا  اخالصع  التقريعر يتضمن االستعراض الدوري الشامل. و 
يف شعع ل  مقععدامل، وهععو مشععاالسععتعراض الععدوري العمليعع  إىل  (1)مععن ااهععا  صععاحل  امل ععل  

  .  لمالعدر ال موجز تقيداً ابحلد األق ى

 املعلوما  املقدمة ما اة ا   اح ة امل ل ة -اثنياا  
 (2)نطاق االلت اما  الدولية والتعاون مع اآلليا  واهليئا  الدولية حلقوق اإلنسان -ألف 

أوصعععن مة مععع  اللقعععاغ الثقعععايف هعععابون  ن توجعععا رععععود إىل املقعععرر ا عععا  املعععع   قعععوق  -2
  يف اامعي  العامع ملقدم إىلالللد و ن تةفذ التوصيا  الواررد يف تقريرها االشعوب األصلي  لزايرد 

 . (3)2016عام 
األصعععلي  املة عععو  هعععابون  ن  عععقم حقعععوق الشععععوب  وأوصعععن مة مععع  اللقعععاغ الثقعععايف -3

 .(4)األمم املت دد بشأن حقوق الشعوب األصلي  عليها يف إعالن

__________ 

 مل  ر ر هذه الوثيق  قلل إرساهلا إىل روائر القمج  الت ريري  يف األمم املت دد. *
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 Distr.: General اةمعية العامة 

8 August 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/28/GAB/3 

GE.17-13581 2 

االسعتعراض العدوري الثاني  من ول  اان تلقن خالل  ن هابو  1وذك ر  الورق  املشقك   -4
 هر تقييم جملموعع  ويُ . مةها 53ع ب علماً  وأخذ  103وقللن . توصي  156ما جمموعا  الشامل

مع ععم تةفيععذاً كععاماًل مععن امل ععارر القانونيعع  والوتئععة املتعلقعع   قععوق اإلنسععان أن احل ومعع  مل تةفععذ 
 .(5)التوصيا  ال  قللتها

 كعععل معععن  العععزايرا  الر يععع  مععع   احل ومععع   ن  عععدر أولعععواي 1الورقععع  املشعععقك  وأوصعععن  -5
ابسععتقالل  املقععرر ا ععا  املععع و  املقععرر ا ععا  املععع  بتعزيععز و ايعع  احلععة يف حريعع  الععرأي والتعلعع  

         املقععععرر ا ععععا  املععععع   ععععاال  اإلعععععدام خععععارة القضععععاغ أو  جععععراغا  مععععوجزد و  القضععععاد وا؛ععععام  
واملقعرر ا عا  املعع  ابحلعة   املقرر ا ا  املع   ال  املعدافع  ععن حقعوق اإلنسعانو   أو تعسفاً 

 .(6)يف حري  ت وين اامعيا  والتجم   والفرية العامل املع  ابالحتجاز التعسفي

 (7)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
لألطفعال أن العقوبع  اللدنيع  الح ن امللاررد العاملي  إلهناغ مجي  أشع ال العقوبع  اللدنيع   -6

قععععوق الوفععععل واةعععع  مشععععروع  يف هععععابون، رهععععم التوصععععيا  املت ععععررد   رهععععا العععع  قععععدمتها اةعععع  ح
خععالل قدمعع  يقيعع  املعةيعع   قععوق الوفععل ورفاهععا والتوصععيا  املواةعع  ا ععرباغ األفر  مةاهضعع  التعععذي 

 . (8)ااول  الثاني  من االستعراض الدوري الشامل حلال  هابون
 عععر بو عععوأ مجيععع  أشععع ال العقوبععع  اللدنيععع  لألطفعععال يف  وأوصعععن امللعععاررد هعععابون  ن  -7

 .(9)مجي  األماكن، م  احقام اتفاقي  حقوق الوفل وه ها من ص وك حقوق اإلنسان

تنفيوووال االلت اموووا  الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن موووع مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 الوا ب التط يقاإلنساين 

 املسائل املشرتكة بني القطا ا  -1 

 (10)املساواد وعدم التمييز  
يعععع  قدح"القععععزم" يةوععععوي علععععى رالال   أشععععار  مة معععع  اللقععععاغ الثقععععايف إىل أن م ععععول  -8

وعقع  التوصعيا  املقدمع  . علعى نوعاق واسع اً هع  أن هعذا امل عول  ال يعزال مسعت دم. ومسيئ 
معد  هعابون التوصعيا  ، اعت2012الشامل يف عام خالل ااول  الثاني  من االستعراض الدوري 

ومعن أجعل   ان األقعزام يف اجملتمع  بشع ل ععاممن أجل مواصل  إرمعاة السع  تعهد  بتةفيذها ال
 .(11)القضاغ على التمييز  دهم

يف عمليععع   الشععععوب األصعععلي ن  ن ت فعععل مشعععارك  وأوصعععن مة مععع  اللقعععاغ الثقعععايف هعععابو  -9
 .(12)ااملسائل ال  متسهمجي  صة  القرار على مجي  ال عد يف 

 (13)التةمي  والليئ  واألعمال التجاري  وحقوق اإلنسان  
أشعععار  مة مععع  اللقعععاغ الثقعععايف إىل أن االسعععتثمار األجةعععل الواسععع  الةوعععاق جععععل هعععابون  -10

قعععومي ج الةعععاتمعععن ال عاليعععاً نسعععلياً  الععع   قعععة مععععدالً  اً ازرهعععار أفريقيعععا هعععرب أكثعععر رول واحعععدد معععن 
 .(14)لللللدان املة فض  الدخمستواي  الفقر ا مماثل  يف ه  أهن. مجايلاإل
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  يرمعي إىل ععليوالحلفع  اً إىل أن هابون أجنز  برانجماً يضوأشار  مة م  اللقاغ الثقايف أ -11
هعع  . خعالل إنشععاغ مةععاطة  ميعع الدولعع ، مععن يف املوعع د والتةعول الليولععوجي  الغععااب ا؛اف ع  علععى 

شععععوب سعععللي  علعععى اجملتمععععا  ا؛ليععع  والاً   خلفععن رتر ه ااهعععور الراميععع  إىل حفععع  الوليععععأن هععذ
 رزقوع  ابألاعاا التقليديع  ل سع  العمعن احل عول علعى املعوارر املرتل ااألصلي ، مبعا يف ذلعح حرماهنع

  .(15)املوارر الوليعي على و 
وأوصععن مة معع  اللقععاغ الثقععايف هععابون ابلعمععل مععن أجععل إشععراك الشعععوب األصععلي  ا؛ليعع   -12

 .(16)هداف الليئي األخدم  يف اً مهماً م سلش ل ما من شأنا أن ييف جهور حف  الليئ ، 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (17)حة الفرر يف احلياد واحلري  واألمان على ش  ا  
ألن قععوا  األمععن تسععت دم القععود املفرطعع  وهعع   عععن االنزعععاة 1املشععقك  أعربععن الورقعع   -13

القانونيععع  لتفريعععة االحتجاجعععا  السعععلمي ، وال سعععيما خعععالل فعععقا  االنت عععااب  وعةعععدما يععععارض 
 .(18)املت اهرون ممارسا  احل وم  أو سياساهتا

ص فيون لالعتقال  إىل أن هةاك بعض احلاال  ال  تعرض فيها 1وأشار  الورق  املشقك   -14
 هتديعدا  ابلقتعل همبعضعتلقى وابإل اف  إىل ذلح، . والتعذي  واالحتجاز رون توجيا أي هتم إليهم

حريع   وأوصعن الورقع  هعابون  ن تت عذ خوعوا  إلزالع  القيعور املفرو ع  علعى. (19)من م ارر جمهولع 
 . (20)املضايق و والت ويف حلماي  ال  في  من اال وهار اً التعل  و ن تعتمد إطار 

 ن هةاك حاال  جيري فيها اعتقال واحتجاز نشواغ اجملتم   1وأفار  الورق  املشقك   -15
وأوصععن الورقعع  هععابون  ن ت ععف عععن  ويععف نشععواغ . (21)املععدين يف وععروف ال إنسععاني  ومهيةعع 

 .(22)اً اجملتم  املدين ومضايقتهم ومالحقتهم قضائي

 (23)شارك  يف احلياد العام  واحلياد السياسي احلراي  األساسي  واحلة يف امل  
، أي اجمللععس لوسععائا اإلعععالمالوطةيعع  إىل أن اهليئعع  التة يميعع   1أشععار  الورقعع  املشععقك   -16

العععععوط  لالت عععععاال ، املسعععععاول ععععععن رصعععععد امتثعععععال وسعععععائا اإلععععععالم للقعععععوان  الوطةيععععع  ولقعععععانون 
وأوصعن الورقع  هعابون  ن تراجع  وتععدل . (24)للتأث  السياسي من احل ومع  تعرضتاالت اال ، 

 .(25)قانون االت اال  لضمان تواؤما م  أفضل املمارسا  واملعاي  الدولي  بشأن حري  التعل 
( Brainforestوأوصعععى كعععل معععن الت عععالف الععععاملي ملشعععارك  املعععواطة  ومة مععع  بريةفوريسعععن ) -17

( هابون  ن ت فل 1)الورق  املشقك    ن فونياالفر فريقيا والشل   الديةامي  ملة ما  اجملتم  املدين يف أ
اً وروف التمت  ابحلراي  التالي : حريع  ت عوين اامعيعا ، وحريع  التعلع ، وحريع  التجمع  السعلمي وفقع

املتعلععة املت ععدد  لل قععوق امل رسعع  يف العهععد الععدويل ا ععا  ابحلقععوق املدنيعع  والسياسععي  وإعععالن األمععم
 .(26)27/31و 27/5و 22/6ق اإلنسان وقرارا  جملس حقوق اإلنسان ابملدافع  عن حقو 

ععن قلعة ابلعز إزاغ القيعور املفرو ع  علعى ال ع في  ووكعاال   1وأعربن الورق  املشعقك   -18
، قععوض احلعة يف حريع  التعلعع ت جم عفقييديعع  بشع ل تقل  وإزاغ سعن قعوان  توسعائا اإلععالم املسعع

وأوصععن الورقعع  هععابون  ن ت فععل لل عع في  إم انيعع  العمععل . (27)مبععا يف ذلععح قععانون االت ععاال 
 ري  ورون خوف من االنتقام بسل  اإلعراب عن رراغ انتقاري  أو بسل  تةاول موا ي  تعتربها 

 .(28)احل وم  حساس 
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أن حري  التعل  واستقالل وسائا اإلعالم مقيدان: فقد قوعن  1والح ن الورق  املشقك   -19
، علعععى وجعععا ا  عععو ، خدمععع  اإلنقنعععن ووسعععائل التواصعععل االجتمعععاعي 2016م السعععلوا  يف ععععا

وأوصعععن الورقعع  ح ومعع  هععابون  ن متتةعع  ععععن . (29)عقعع  االحتجاجععا   ععد االنت ععااب  الر سععي 
سعيما خعالل الفعقا   وسعائا اإلععالم التقليديع ، والو فرض الرقابع  علعى وسعائل التواصعل االجتمعاعي 

 .(30)سي ، و ن  ر  على كفال  حري  التعل  جبمي  أش الااحلساس  من الةاحي  السيا
ريعع  التجمعع  السععلمي، إىل أن السععلوا  الغابونيعع  فيمععا يتعلععة  ، 1وأشععار  الورقعع  املشععقك   -20

اسعععععت دمن القعععععود املفرطععععع  لتفريعععععة احتجاجعععععا  سعععععلمي  علعععععى السياسعععععا  احل وميععععع  وعلعععععى نتعععععائج 
عععد إعععالن نتععائج االنت ععااب  الر سععي ، فرقععن قععوا  األمععن فل. (31)2016االنت ععااب  الوطةيعع  لعععام 

 .(32)املياه الساخة  وخراطيمابلقود احتجاجا  ابست دام الغاز املسيل للدمول والقةابل ال وتي  
أن عمليععع  إمتعععام تسعععجيل املة معععا  هععع  احل وميععع  موولععع   1والح عععن الورقععع  املشعععقك   -21

نتيجععع  لععذلح، يعمعععل كثععع  مععن املة معععا  هعع  احل وميععع  ب ععف  شعععلا ر يععع  و بشعع ل ال معععربر لععا: 
كععععذلح أن   1والح ععععن الورقعععع  املشععععقك  . هنععععائي علععععى اعتمارهععععابشعععع ل حيععععجت مل ملععععر املوافقعععع  

لقيععور ال مععربر هلععا مععن جانعع  احل ومعع  العع  قععد تتهمهععا ابلعمععل  تتعععرضاملة مععا  هعع  احل وميعع  
م الدول  الثغرا  القائم  يف إجعراغا  التسعجيل السعتهداف ومي ن أن تست د. ب ف  ه  قانوني 

 .(33)املة ما  ه  احل ومي  ال  تةتقد احل وم 
أن مععدافع  عععن حقععوق اإلنسععان ونشععواغ يف اجملتمعع  املععدين  1وذكععر  الورقعع  املشععقك   -22

  مععن تعر ععوا للمالحقعع  القضععائي  والت ويععف واملضععايق  واالعتععداغ ووقعععوا  عع ااي حلمععال  تشععه
ألعضعاغ رمةع  بتعوف  بيئع  أمةيع   1وأوصعن الورقع  املشعقك  . (34)عملهعمويف أجل إفقار الثق  فيهم 

 .(35)اجملتم  املدين لال والل بعملهم
هععابون اب ععاذ تععداب  إلجيععار بيئعع  رمةعع  و قمعع  ومواتيعع  للمجتمعع   1وأوصععن الورقعع  املشععقك   -23

 . (36)القانوني  والسياساتي  ال  تقيد احلة يف ت وين اامعيا املدين، بوسائل مةها إلغاغ التداب  

 احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية -3 

 (37)احلة يف مستوى معيشي الئة  
تعاين على معا يلعدو أكثعر معن ه هعا  الشعوب األصلي  الح ن مة م  اللقاغ الثقايف أن -24
معن القيعور علعى اً عدر إيفيةدو الوط  متةزهفقد فرض إنشاغ . إنشاغ املةاطة ا؛مي  يف هابونبعد 

اجملتمعععا  ا؛ليعع  فيمععا يتعلععة ابلقععةا وصععيد األ ععاك ومجعع  الثمععار، وهععو مععا أرى لععيس فقععا إىل 
تةاقا قو  هذه اجملتمعا  بل كذلح إىل اخنفاض الفائض الذي تليعا، وابلتايل اخنفعاض املعوارر 

 .(38)أو األروي  طفالاألا الضروري ، مبا يف ذلح تعليم املتاح  هلا لدف  مثن احتياجاهت
 حقوق أشخاص حمدديا أو فئا  حمددة -4 

 األطفال  
ذكععر  امللععاررد العامليعع  إلهنععاغ مجيعع  أشعع ال العقوبعع  اللدنيعع  لألطفععال كععذلح أن القععانون  -25

اللدنيعع  كععءجراغ املتعلععة ابلة ععام القضععائي حلمايعع  األطفععال ر ععر بشعع ل صععري  اسععت دام العقوبعع  
أتريععل يف املاسسعععا  اإلصعععالحي ، ول ععن ال يوجعععد أي ح عععم يف القععانون ااةعععائي بشعععأن العقوبععع  

 .(39)اللدني  القضائي 
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كمععا الح ععن امللعععاررد أن احل ومعع ، عقعع  التوصعععي  العع  قععدمتها رليععع  االسععتعراض العععدوري  -26
،  ن وزارد الشاون االجتماعي  2012يف عام  ،  ر العقوب  اللدني ، أفار  2008الشامل يف عام 

 ،مبوجع  القعانون القعائم ،ب عدر و ع  قعانون بشعأن العمعل االجتمعاعي، وأ عافن أنعا ال يعزال يعاق ع 
، أفععار  احل ومعع   نععا ُشععرل يف صععياه  قععانون األسععرد، 2015ويف عععام . علععى ممارسعع  العقوبعع  اللدنيعع 

 .(40)، ه  م تمل 2017رذار/مارس ن، حىت كانول ن ال يغ  الةهائي  ملشرول القانون  
وأشععار  امللععاررد إىل أن احل ومعع  مععا فتئععن، مةععذ ااولعع  الثانيعع  مععن االسععتعراض الععدوري  -27

، تللععععز عععععن صععععياه  قععععانون جديععععد بشععععأن األسععععرد وقععععانون جديععععد بشععععأن 2012الشععععامل يف عععععام 
ولعع  علععى ال عععيد الععدويل زام الدهعع  أنععا، رهععم التعع. الوفععل، فيمععا يتعلععة ابلعقوبعع  اللدنيعع  لألطفععال

مجي  أش ال العقوب  اللدني  لألطفال، مل يدر ة ح ر هذه العقوبع  يف مشعروعي بسن قانون ر ر 
وابإل ععاف  إىل ذلععح، أوصععن امللععاررد  ن يععةا مشععرول قععانون األسععرد ااديععد . هععذين القععانون 

ويف مجيعع  ماسسععا  الرعايعع   ومشععرول قععانون الوفععل ااديععد علععى ح ععر العقوبعع  اللدنيعع  يف الليععن
 .(41)اللديل  والرعاي  الةهاري 

املاسسعا   مة ومع دنيع  لألطفعال هع  قانونيع  يف والح ن امللاررد أن ممارس  العقوب  الل -28
هع    عورد يف الليعن ويف مجيع   هعااإلصالحي  واملدارس وبعض مراكز التعليم قلل املدرسعي، ول ة

 .(42)اي  الةهاري ماسسا  الرعاي  اللديل  والرع
إىل أن احل ومععع  ذكعععر  يف تقريرهعععا إىل اةععع  ا عععرباغ األفريقيععع  املعةيععع  اً وأشعععار  امللعععاررد أيضععع -29

 قوق الوفل ورفاها أن املمارسا  العرفي  املتعلق  ابلعقوب  اللدني  ال تزال قائم  وأن معار تها "تعترب 
تعععداب  حل عععر يف ذلعععح التقريعععر أنعععا ال توجعععد احل ومععع  . وأ عععافن ا اصععع "األسعععري  يف احليعععاد  تعععدخالً 

 .(43)بشأن العةف العائليتشري  وأكد التقرير أنا ال يوجد أي . فيما يتعلة ابملدارسإال العقوب  اللدني  
والح ععععن مة معععع  اللقععععاغ الثقععععايف بقلععععة مشععععروعي  العقوبعععع  اللدنيعععع  لألطفععععال يف هععععابون  -30

ر ععر بشعع ل صععري  مجيعع  أشعع ال العقوبعع  اللدنيعع  لألطفععال وقععدمن توصععي   ععدرد إىل الللععد  ن 
 .(44)يف مجي  األماكن، مبا يف ذلح اللين

 (45)األقليا  والشعوب األصلي   
أشار  مة م  اللقاغ الثقعايف إىل أن التضعارب القعائم بع  جهعور حفع  الوليعع  وم عا   -31

وأ عافن املة معع  . يةلع  مععن مشعاكل جذريعع  يف اإلطعار القععانوين القعائم يف الللععد  األصععلي الشععوب
 .(46)أن هابون ليس لديها تشري   در بشأن الشعوب األصلي 

والح ن مة م  اللقاغ الثقايف أن ااها  الفاعل  يف جمعال حفع  الوليعع  ال تعزال تتجاهعل  -32
. ألصععععلي  يف هععععابون وتةته هععععا بشعععع ل صععععري إىل حععععد كلعععع  حقععععوق اجملتمعععععا  ا؛ليعععع  والشعععععوب ا
لتجاهعععل حقعععوقهم، وإزاغ األ عععرار الععع  أحلقتهعععا اً وأعربعععن املة مععع  ععععن قلقهعععا إزاغ حالععع  "األقعععزام" ن عععر 

سععللي  اً فقععد خلفععن هععذه ااهععور رتر .  األصععليالشعععوب جمتمعععا  رزق جهععور حفعع  الوليععع  بسععلل 
الوطةي ، مبعا يف ذلعح حرماهنعا معن  تةزها يش قرب املعلى اجملتمعا  ا؛لي  والشعوب األصلي  ال  تع

 .(47)وعلى املوارر الوليعي الرزق احل ول على املوارر املرتلو  ابألااا التقليدي  ل س  
وأشععار  مة معع  اللقععاغ الثقععايف إىل أن ااهععور الراميعع  إىل تعزيععز حفعع  الليئعع ، مبععا يف ذلععح  -33

وأ ععافن املة معع  أن . أر  إىل نزاعععا  معع  الشعععوب األصععلي الغععااب  املوعع د والتةععول الليولععوجي، 
مععععن  27و 26و 25و 19و 18و 10و 5اإلطععععار القععععانوين القععععائم يف الللععععد يتعععععارض معععع  املععععوار 
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إعععالن األمععم املت ععدد بشععأن حقععوق الشعععوب األصععلي  ومعع  العهععد الععدويل ا ععا  ابحلقععوق املدنيعع  
 .(48)ة يف تقرير امل  مي  الشعوب احلاوالسياسي  الذي يةا على أن 

ععععر  مة معععع  اللقععععاغ الثقععععايف  -34 ن السياسعععع  الدوليعععع  حلفعععع  الوليععععع ، العععع  تتجلععععى يف  وذك 
ويشعععمل . صععع وك األمعععم املت عععدد، تعععدعو إىل مشعععارك  اجملتمععععا  ا؛ليععع  يف جهعععور حفععع  الوليعععع 

ويف . سعلق  واملسععتة دذلعح التشعاور ال عايف معع  الشععوب األصعلي  وممارسعتها مللععدأ املوافقع  احلعرد وامل
، وهعععو إيفيةعععدو العععوط  متةعععزهوالشععععوب األصعععلي  قلعععل إنشعععاغ  هعععابون، مل ُتستشعععر اجملتمععععا  ا؛ليععع 

ملعععاي  املوافقعع  احلععرد واملسععلق  واملسععتة د املليةعع  يف إعععالن األمععم املت ععدد بشععأن اً يشعع ل انتهاكعع مععا
 .(49)حقوق الشعوب األصلي 

 ن الشععععوب األصعععلي ، ابعتلارهعععا فئعععا  مهمشععع  يف اً الثقعععايف أيضعععوأفعععار  مة مععع  اللقعععاغ  -35
وال تزال تعاين من ععدم الت عافا يف القعدرد . اجملتم ، ال تزال  روم  من إم انيا  التعل  عن حقوقها

 . (50)الغ  لالستغالل اللدين أو الف ري من ِقلل سهالً اً على التفاوض، وتش ل ابلتايل هدف
اللقعععاغ الثقعععايف ععععن قلقهعععا بشعععأن احلقعععوق املتعلقععع  ابسعععت دام األرا عععي: وأعربعععن مة مععع   -36
. أي  ععمان حليععازد أرا ععيها التقليديعع اً يوجععد لععدى اجملتمعععا  ا؛ليعع  والشعععوب األصععلي  فعليعع فععال

وأشار  املة م  كذلح إىل أن اإلطار القانوين لل قوق املتعلق  ابألرا ي يف هعابون يتععارض مع  
 .(51)د بشأن حقوق الشعوب األصلي إعالن األمم املت د

وأوصن مة م  اللقاغ الثقايف هابون  ن تدمج حقوق اجملتمعا  ا؛ليع  املتعلقع  ابألرا عي  -37
يف جمعال وسلل الرزق واملشارك  واملوافق  احلرد واملسعلق  واملسعتة د يف مجيع  جوانع  الت وعيا واإلرارد 

  إرخععال تعععديال  علععى ن ععم اسععت دام األرا ععي ويةلغععي أن تة ععر هععابون يف مسععأل. حفعع  الوليععع 
يف جمععال  تععدعم األاععاا التقليديعع  السععت دام األرا ععي العع  تتععواغم معع  احتياجععا  الشعععوب األصععلي 

وأن   ل على موافق  جمتمعا  الشععوب األصعلي  احلعرد واملسعلق  واملسعتة د يف است دام األرا ي  
 . (52)مجي  املشاري  ال  متسها
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