ا مم املت د

A/HRC/WG.6/31/BLZ/3

اجلمعية العامة

Distr.: General
24 August 2018
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

بليز*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهو موجز لورقات املعلومات املقدم من ست من اجلهات صاحب
املصاال ( )١إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مق ا ّدج قااال مااوجز تق ااداً ااد ا قص ا
لعدو الالمات.

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدولي ا ااة والتعا اااون م ا اات الليا ااات وا ي ا ااات الدوليا ااة حلق ا ااوق
( )٢
اإلنسان
 -٢ف ما ااا يتعلا ااة لتوص ا ا  ١-99الصا اااور عا اان اجلول ا ا الثان ا ا ما اان االسا ااتعراض الا اادوري
الشااامل( ،)3الحااا املر ااز االستشاااري الاادوإل قااوق اإلنسااان (املر ااز االستشاااري) التااابع لال ا
قااوق
ا قااوق مامعا أو الهومااا أن بل ااز صاادقت عاااج  ٢٠١٥علا العهااد الاادوإل اقااا
االقتصاوي واالجتماع والثقاف ( .)4وأوصا املر از االستشااري تن ت بار بل از التصادية علا
الربتو ااوا االخت اااري لالتقاق ا نقسااها( .)٥وأوصا بل ااز أيابااً لتوق ااع والتصاادية علا الربوتو ااوا
__________

*

مل ُُتَّرر هذه الوث ق قبل إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري
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اإلضااا لالتقاق ا ا مريا ا
"بروتو وا سان سلقاوور" .
( )٦

قااوق اإلنسااان املتعلااة

 -3والحااا املر ااز االستشاااري أن بل ااز اناباامت
ت وع أقااا التعبري الثقا (.)7

قااوق االقتصاااوي واالجتماع ا والثقاف ا
عاااج  ٢٠١٥إىل اتقاق ا ةاي ا وتعزيااز

 -4وف م ااا يتعل ااة لتوصا ا  ،)٨(4٢-99أوصا ا املر ااز االستش اااري بل ا از لتص اادية علا ا
اتقاق م بم العمل الدول رقم .)9(١٦9
 -٥والحبات ا ملا الدول ا للقاباااأل علا ا ساال ال وويا مااع التقاادير أن بل ااز اناات ماان
بني مقدمي قرار اجلمع العام لألمام املت اد عااج  ٢٠١٦الاذي أرسا واليا التقااوض علا
معاهد ا مام املت اد بشاحن حبار ا سال ال وويا  ،وأااا اقارت ت التقااوض علا املعاهاد ،
وصااوتت لصااات اعتماوهااا عاااج  .٢٠١7ب ااد أاااا الحباات أن بل ااز مل تصاادق علا املعاهااد ،
وأوصت بل ز لتوق ع والتصدية عل ها عل وجه السرع (.)١٠
 -٦وأوص ا املر ااز االستشاااري بل ااز بتقاادمل التقااارير املتعلق ا بت ق ااذ املعاهاادات واالتقاق ااات
املصاادق عل هااا ،ااا علاات مج ااع التقااارير الااىل مخاار تقااداها إىل م بم ا ا ماام املت ااد للرتب ا
والعلم والثقاف (ال ونساو) بشحن ت ق ذ اتقاق مااف التم ز جماا التعل م(.)١١

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١٢

 -7اعتااربت الورق ا املشاارت  ٢أن ماان اجلاادير إلقاااو أن بل ااز التمساات الاادعم التق ا
ااانون الثاين/ي اااير  ٢٠١٨عاان يريااة املاتااي اإلقل مااي ملقوض ا ا ماام املت ااد السااام قااوق
اإلنسااان (مقوض ا حقااوق اإلنسااان) إلج اراأل وراس ا جاادوه لب ا عمل ا إنشاااأل معهااد وي ا
قوق اإلنسان(.)١3

جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلق اة حبقااوق اإلنسااانر ماات مراواااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطاوات

املساوا وعدج التم ز

()١4

 -٨ع رت الورق املشرت  ٢أنه ال يوجد قوانني بل ز القرع ما يعرب عن الطابع التقدمي
لدسااتور البلااد والتزامااه اهاب ا التم ااز( .)١٥والحباات أياب ااً أن بل ااز مل تبااذا أي جهااد للمابااي
ق اادماً إع ااداو تش ا اريع م اااهم للتم ااز يش اامل التم ااز عل ا ا أس ااا امل اال اجل س ااي أو اهلوي ا ا
اجل سان  ،أو اسرتات ج للتصدي قطاب الاراه عل اإلنرتنت و وسائط اإلعالج(.)١٦
 -9ومع إقاو الورقا املشارت  ٢ببل از لتعزيزهاا ال قااش الاوي بشاحن قاانون اللاواق وحقاوق
املثل ااات واملثل ااني ومزووجااي امل اال اجل سااي ومةااايري اهلوي ا اجل سااان البل ازيني ،الحباات أن ق اراراً
صاوراً عان اكاما العل اا بل از هاو الاذي ألةا رع ااً عااج  ٢٠١٦جتارمل اارسا اجلا س باني
قخصني لةني لرتاضي إيار اقصوص (.)١7
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 -١٠وأوصت الورق املشرت  ٢بل ز إبنشاأل آل مر زي اان أن يلجح إل ها املثل اات واملثل اون
ومزووجو امل ل اجل سي ومةايرو اهلوي اجل سان البل زيون ،واا ها الت ق ة مع مرتايب انتها اات
ا قوق املدن ومعاقبتهم(.)١٨
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حة القرو ا ا وا ري وا مان عل قخصه

()١9

 -١١أفاااوت الورقا املشاارت  ٢تن املثل ااات واملثل ااني ومزووجااي امل اال اجل سااي ومةااايري اهلويا
اجل سان البل زيني ال يزالون يتعرضون للجرا والع ف وون توث ة( .)٢٠وأوصت بل ز ممع ب ااتت
مص ا ق بش ااحن الع ااف والتم ااز علا ا املس ااتوه املر اازي ع اان يري ااة إوار الش ااري ووةار الصا ا ،
وإعداو اسرتات ج تر ز علا الصادمات وخطا وقائ ا مل اهابا الع اف ااان إوراجهماا اقطا
االسرتات ج ا ال لألمن الوي (.)٢١
 -١٢والحبت الورق املشرت  ٢أنه ،علا الار م مان أن اارسا الشاري سالو ا ي طاوي علا
هتديااد علا أسااا نااوع اجلا س أو اهلويا اجل سااان ل ساات س اسا ت تهجهااا الدولا بل ااز ،فقااد
تات اارسا ماان اارساات الشااري أن اااري رفام البال ااات أو جتاهلهااا أو ام الطاار ع هااا
إعا ااان الشااخث ً ثااً أو امارأ ااريت هويتهااا اجل سا أو قخصااا صااةري الساان جااداً .وأوصاات
بل ااز بوضااع س اس ا لعاادج التسااام إيالق ااً مااع التم ااز ،وإنشاااأل وع ق ا لعاادج التم ااز واخاال إوار
الش ااري يع ااه ق ااا لها با ق ا التعام اال م ااع البال ااات املتعلق ا لع ااف ض ااد املش ااتةلني جلا ا س
وفراوه املثل ات واملثل ني ومزووجي امل ل اجل سي ومةايري اهلوي اجل سان (.)٢٢
 -١3وأوص اات رابطا ا ا ااا ا سا اري بل ااز تن تاق اال بل ااز وض ااع نبُاام تت لا ا لاق اااأل
حاااالت وق ااوع الع ااف والتم ااز عل ا أس ااا امل اال اجل س ااي و/أو اهلوي ا
والقعال ا لالنتص ااا
()٢3
اجل سان و/أو التعبري ،و/أو اإلصاب بقريو نقث امل اع البشري .

إقام العدا ،ا علت مسحل اإلفالت من العقاب ،وس او القانون

()٢4

 -١4ع اار املر ااز االستشاااري أنااه ي بةااي لبل ااز أن تعاارض إ اااةات ماتااي جل ا ال زاها
الذي أنشئ بعد تصدية بل ز عل اتقاق مااف القساو(.)٢٥

بل ااز

 -١٥ورحبت الورق املشرت  ٢جلهاوو الاىل بُاذلت مان خاالا اللج ا الوي ا املع ا إليادة
لت ق ااذ وورات تدريب ا حقااوق اإلنساان لقائااد املااوعقني ا اااوم ني ،لا هااا الحباات أن هااذه
الاادورات التدريب ا اناات متقطع ا مااع عاادج صاادور تقرياار عاان مثريهااا ُتق ااة العدال ا أو أواأل
اقدمات العام (.)٢٦

ا رايت ا ساس وا ة املشار

ا ا العام وا ا الس اس

 -١٦أوص ا املر ااز االستشاااري بل ااز بت ق ااذ خط ا لازايو وجااوو أفاراو املااي /اااريقوت
الس اسي(.)٢7
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 -١7وأقارت الورق املشرت  ١إىل أن حاوم بل ز استهدفت قعوب املااي لدفاعها عما هلا
فعرضتها إلجراألات ج ائ ال أسا هلا من الص هبد إسقاق قابا تها
من حقوق اإلنسانّ ،
أو نزع الشرع ع ها(.)٢٨

ا ة اقصوص وا ا ا سري
 -١٨أوص املر ز االستشاري بل ز برفع ا د ا وىن لسن ةواج القت ات إىل  ١٨عاماً(.)٢9
 -١9وأوصاات الورق ا املشاارت  ٢بل ااز بتعااديل تعريااف ا ساار وجعلااه ايااداً ماان ح ا نااوع
اجل س ،وت قا تشاريعاهتا لالعارتا تااالت االقارتان القاانون العااج ا نالوساساوين بوصاقها
اقرتاتً بني "قخصني" ،وتعريف "الزوج" بطريق مت ّان من جعل القوانني ا خره املتعلقا سار
وحق ااوق امللا ا تش اامل ا ةواج م اان نق ااس اجل ا س .وأوص اات أياب ااً تن تع ااد بل ااز ق ااوانني بش ااحن
الشارا املدن ا لاباامان ا قااوق االجتماع ا  -االقتصاااوي وا قااوق اإل اب ا لااألةواج ماان نقااس
اجل س(.)3٠
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتماوية والثقافية

ا ة الابمان االجتماعي
 -٢٠الحبت الورق املشرت  ٢أن قانون الابمان االجتماعي جا م 44ال ياوفر اسات قاقات
ا موما إال للمارأ املاايمن عل هااا الااىل ولاادت ،أو للرجاال املاايمن عل ااه ماان أجاال والو ةوجتااه بعااد
ا مل ،ولا هاا ال تشامل الشار األ مان نقاس اجلا س بعاد والو يقال الشاريت ،أو يقال الشاريت
من نقس اجل س الاذي مل يتب اه الشاريت البااقي علا ق اد ا اا ( .)3١وأقاارت أيابااً إىل أن قاانون
املعاقااات التقاعدي ا لألراماال وا يقاااا رقاام ج ا م( 3٢الطبع ا امل ق ا عاااج  ،)٢٠٠٠وقااانون
املعاقات التقاعدي ج م( 3٠الطبع امل ق لعااج  )٢٠٠٠يقصاران نطااق تةط ا االسات قاقات
عل أفراو ا سر التقل دي  ،مع استبعاو إماان تلقي الشر األ من نقس اجل س ي اسات قاقات
بعد وفا قر ائهم(.)3٢

ا ة مستوه مع شي الئة

()33

 -٢١سلم املر ز االستشاري تن ا اوم ملتزما التزامااً عالن ااً بوضاع بارامم مصامم للقابااأل
عل الققر(.)34
 -٢٢والحبات الورقا املشاارت  ٢أناه علا الار م ماان أن الشار األ اجل سا ني املةاايرين إيااار
القااانون العاااج ‘ا نالوساسااوين‘ الااذين عاقاوا معااً ملااد  ٥سا وات أو أ ثاار يسااتق دون ماان تر ا
اورم ملا ا امل ازا إىل
قرياهم إعا تو وون أن ياتي وص ما لو انوا متزوجني رع ااً ،فاال ت َّ
الشر األ من نقس اجل س(.)3٥

ا ة الص

()3٦

امل اااية الريق ا ال يازاا
 -٢3الحااا املر ااز االستشاااري أن تقاادمل خاادمات الرعايا الصا
يشااال ُتاادايً بساابي االفتقااار إىل الب ا الت ت ا  .وأقاار تن بل ااز رفعاات متويلهااا لقطاااع الص ا ،
ولان القلة ساوره ن ةايو اإلنقاق لن تصل إىل امل اية الريق وم اية الشعوب ا صل (.)37
4
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 -٢4وأوصاات رابط ا ا ااا ا س اري بل ااز تن تاقاال بل ااز إوماااج مباااو حقااوق اإلنسااان
وعدج التم ز عل أساا ناوع اجلا س ،والعمار ،وامل ال اجل ساي ،واهلويا اجل ساان مج اع بارامم
التخصص ااات الطب ا جامع ا بل ااز ،وأن ت ق ااذ أعم اااا توع ا م هج ا جلم ااع م ااوعقي القط اااع
الص ي بشحن هذه املسائل(.)3٨
 -٢٥وأفااوت الورقا املشاارت  ٢عان عاادج وجااوو تشاريع يتا لشاريت مان نقااس اجلا س ا اااع
ق ارارات ا ااا وامل ااوت بش ااحن الرعايا ا الطب ا ا والع ااالج للش اار األ ا ا ااالت ا رجا ا أو حالا ا
احتابارهم(.)39
 -٢٦وع رت رابط ا ا ا سري بل ز أنه عل الر م من االلتزامات الىل تعهادت هباا بل از
علا الصااع د الاادوإل ،فقااد ااان التقاادج اكاارة ضااع قاً إعااداو بارامم الرتب ا اجل سا الشااامل
املاادار وت ق ااذها .وأقااارت إىل ع اادج وجااوو س اس ا للرتب ا اجل س ا الشااامل  ،ومثااري املعارض ا
القوي من الزعماأل الدي ني هذا الصدو( .)4٠وأوصات الرابطا بل از بوضاع س اسا وي ا للرتب ا
اجل س الشامل  ،مع م هم وراسي قامل اتثل لإلرقاوات التق الدول بشاحن الرتب ا اجل سا ،
وضمان املوارو الااف لت ق ذها(.)4١
 -٢7والحا ا ااا املر ا ا ااز االستشا ا اااري أن بل ا ا ااز مل تعا ا اادا قا ا ااانون اإلجها ا اااض إللةا ا اااأل ا حاا ا اااج
العقاب (.)4٢
 -٢٨وسلم تن بل ز حققت مااسي بري التصادي للت ادايت املتعادو املرتبطا بقاريو
نق ااث امل اعا ا البشا اري /اإليدة .ب ااد أن ااه الح ااا أن بل ااز مل تع اادا الق ااانون ال ااذي يش اارتق موافقا ا
القصر اختبار فريو نقث امل اع البشري وأاا مل تعاا الوصام والتم از ضاد
الوالدين لاي اري َّ
()43
املصابني بقريو نقث امل اع البشري .
 -٢9وأوصاات رابطا ا ااا ا ساري بل ااز تن تعااد بل ااز اسارتات ج اتصاااالت فعالا للوقايا
ماان فااريو نقااث امل اع ا البش اري /اإليدة وأن متوهلااا متااويالً اف ااً وت قااذها وتقّمهااا عل ا املسااتوه
الوي  ،عل أن تشمل هذه االسرتات ج مباو حقوق اإلنسان وعدج التم ز علا أساا ناوع
اجل س ،والعمر ،وامل وا اجل س  ،واهلوي اجل سان (.)44

ا ة التعل م

()4٥

 -3٠ع ر املر ز االستشاري أنه عل الر م من قاوانني بل از وس اسااهتا التعل م ا املقصال  ،فا ن
البلااد ال يااوفر ا ماي ا للمجتمااع اكلااي لشااعي اااريقوت وثقافتااه القريااد  .وأقااار أياب ااً إىل أنااه،
بسبي الرسوج املوحد البلد بعاد مرحلا الدراسا االبتدائ ا  ،فا ن الاثاريين مان قاعي ااريقوت
ال يواصلون تعل مهم بعد املدرس االبتدائ (.)4٦
 -3١وع ر املر ز االستشاري أن بل ز ال متتلت برامم تعل م ث ائ اللة  ،أو س اسات دو
تت اوا الرتويم للةات الشعوب ا صل  .وأوص بل ز بزايو الب وم لةات الشاعوب ا صال
وثقافاهتا اجلامع الوي (.)47
 -3٢وأفاوت الورق املشرت  ٢عن حاالت من التم ز ضد املثل ات واملثل اني ومزووجاي امل ال
اجل سي ومةايري اهلوي اجل سان قطاع التعل م ،والحبت عدج وجاوو قاانون أو س اسا وي ا
بشحن تسلط ا قران التعل م(.)4٨
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 -٤حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة

املرأ

()49

 -33الحبت رابط ا ا ا سري بل از أن االفتقاار إىل املعلوماات عان الوقايا مان فاريو
نقث امل اع البشري وعن قادر ال سااأل علا اساتخداج هاذه املعلوماات العالقاات اجل سا  ،اا
علت س اق الزواج ،يقوض قدرهتن عل التقاوض علا اساتخداج الاواقي الاذ ري واملشاار
املمارس ااات اجل سا ا ا ث اار أم ا ااً .وأض ااافت أن ع اادج وج ااوو س اسا ا وي ا ا بش ااحن التثق ااف
اجل سااي الشااامل املاادار يقاااقم انتها ااات حقااوق اإلنسااان الااىل تتعاارض هلااا لقعاال ال ساااأل
والقت ات الاليت يقعن ض ااي للع ف القائم عل نوع اجل س ،وييوي إىل إوام وور الع ف(.)٥٠

ا يقاا

()٥١

 -34ف ما يتعلاة لتوصا  ،)٥٢(٢٦-99أفااوت املبااور العامل ا إلاااأل مج اع أقاااا العقوبا
البدن الىل متار ضد ا يقاا تن العقوب البدن لأليقاا بل ز مشروع امل زا و بعام
ميسسات الرعاي البديل ومرافة الرعاي ال هاري  ،و بعم امليسسات اإلصالح  .وأعربت عان
أملها أن توصي الدوا املشار القرية العامل املع الستعراض الادوري الشاامل تن تقاي
بل ااز ااا تعهاادت بااه االسااتعراض الاادوري الشااامل السااابة وأن تصااو وتساان تشاريعات ،عل ا
سب ل ا ولوي  ،هتد بوضوح إىل حبر مج ع أقااا العقوب البدن لأليقاا مج اع سا اقات
ح اهتم ،وأن تلةي أي وفوع وتصاري قانون تسو استخدامها(.)٥3

ا قخا عوو اإلعاق

()٥4

 -3٥ع ر املر ز االستشاري أن بل ز مل ت قذ التوص  )٥٥(3٠-97وأنه مل ُتادم أي تة اريات
م ا ا ااذ عا ا اااج  ٢٠١3ف ما ا ااا يتعلا ا ااة إبماان ا ا ا وصا ا ااوا ا قا ا ااخا عوي اإلعاق ا ا ا إىل اقا ا اادمات
الص (.)٥٦

ا قل ات والشعوب ا صل

()٥7

 -3٦أقااارت الورق ا املشاارت  ١إىل أن بل ااز مل تااوفر ا ماي ا  ،م ااذ جول ا االسااتعراض الاادوري
الشااامل الثان ا  ،قااوق قااعوب املااااي لسااماح للمااوعقني ا اااوم ني وا ي ارا الثالث ا لق اااج
تفعاااا تاباار راضااي وامل اوارو ا خااره الااىل متتلاهااا قااعوب املااااي وون موافقتهااا ا اار واملساابق
واملساات ري  .و لاات هااذه ا نشااط التش ا د ،وا نشااط االسااتخراج  ،وقطااع ا قااجار ،وتاادمري
املواقع املقدس (.)٥٨
 -37وف مااا يتعلااة لتوص ا تني  43-99و ،)٥9(44-99أ ااد املر ااز االستشاااري أن ا ا اام
االتقاقي الصاور عاج  ٢٠١٥عن ام العدا الااريب قاب قااو ُتاالف ق ااوات املاااي
وآخاارون واملاادعي العاااج بل ااز يساالم تن حقااوق املااااي العرف ا ح اااة ا راضااي قائما قااره
املااااي مقايع ا تول اادو ،وأاااا ت شاائ حقوق ااً مجاع ا وفروي ا تتعلااة مللا ا ( .)٦٠وأقااارت الورق ا
املش اارت  ١إىل أن ا ا اام االتق اااقي أل اازج حاوما ا بل ااز ااذلت بت دي ااد وةايا ا اتلا ااات امل ااااي
وحقوقهم ا خره ال اقئ عن ا اة العرف ا لألراضاي واالمت ااع عان التادخل هاذه ا قاوق
حال ا عاادج ا صااوا عل ا موافق ا املااااي ماان خااالا عمل ا تشاااور جمدي ا ( .)٦١والحباات أياب ااً أن
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ا ااام االتقاااقي اقاارتن لتازاج ماتااوب ماان ا اوما قاادو يب ع ا ا قااوق املي ااد  ،وقاادو جاادوالً
ةم اً لعمل ترس م حدوو ا راضاي .وع ارت أن ا اوما مل ُتارة تقادماً ،بعاد ثاالم سا وات مان
ص اادور ا ا اام االتق اااقي ،وض ااع الت اادابري التش اريع أو اإلواري ا أو ريه ااا م اان الت اادابري الالةم ا
لتع ااني حاادوو أراضااي املااااي أو ترس ا مها ،أو إصاادار س ا دات ملا ا هلااا ،أو توض ا وض اع هااذه
ا راضي وةايتها بشال آخر(.)٦٢
 -3٨ونوه ا اات الورق ا ا ا املش ا اارت  ١إبنش ا اااأل جل ا ا ا حق ا ااوق امل ا ااااي ا راض ا ااي تول ا اادو
عاج  ٢٠١٦بوصقها آل حاوم لت ق ذ ا ام االتقااقي .ب اد أااا الحبات أن اللج ا رأت أن
ا اوم ا وحاادها هااي الااىل هلااا أن ُتاادو ق ا ت ق ااذ ا ااام االتقاااقي واجله ا الااىل ي بةااي التشاااور
معهااا هااذه العمل ا  .وأقااارت أياب ااً إىل أن اللج ا مل جتتمااع ،م ااذ إنشااائها ،سااوه م ارتني مااع
اثلااي ق اعوب املااااي امل تخبااني حسااي ا صااوا( .)٦3وحثاات الورق ا املشاارت  ١بل ااز عل ا توضا
والي اللج حىت تتمان من العمل قرا ماع اثلاي قاعوب املاااي امل تخباني حساي ا صاوا
عل ا اعتماااو س اسااات تشاااور جمدي ا وإااااو يريق ا فعال ا لرتس ا م حاادوو أراضااي املااااي وإصاادار
سا دات ملا تهااا .وحااىت علاات ا ااني ،حثاات الورقا املشاارت  ١بل ااز علا االمت اااع عاان التصاار
أو التصري أو السماح يرا اثلث لتصر  ،بطرق قد تابر بوجوو املمتلااات الواقعا واخال
امل طق اجلةراف الىل تشةلها قعوب املااي أو ستخداج هذه املمتلاات أو التمتع هبا(.)٦4
 -39وأوصا املر ااز االستشااري بل ااز ل باار إوراج اعارتا وسااتوري تقاوق امللا ا ي طبااة
عل الشعوب ا صل وقعي اريقوت ،وا اع تدابري ملموس تت هلذه الشعوب اارس الواليا
القابائ عل أراض ها التقل دي (.)٦٥

املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوأل واملشروون واخل اً

()٦٦

 -4٠أقارت الورقا املشارت  ٢إىل أن قاانون بل از للهجار قبار وخاوا البلاد علا املهااجرين
من املثل ات واملثل ني ومزووجي امل ل اجل سي ومةايري اهلويا اجل ساان  .وأوصات بل از بتعاديل أي
م اااو ما اان ه ااذا القا ااانون تش ااجع أو تعا اازة املمارس ااات التم زي ا ا اهلج اار وإنشا اااأل آل ا ا لتقا اادمل
الشااوه يسهل اللجوأل إل ها(.)٦7
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