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عرضتتد دولتتة الدتت تادور اقرررهتتا اتمح  تتت رولتتة ارستتح رال التتدور  ال تتامل ال ا يتتة ع تت   -1
تتد  2014حتتوار ا تتررن األولك   27جم تتح وقتتون ان دتتاب الحتتاامل لدمتت  اتمحرتتد.    ، حبضتتور ٍو

يتتمل اتمدتتحور  تتار  اتتروا م اهتتا الح تتاوب متتمل اتليتتة، وقتتّي  الحووتتياو اتمقدمتتة متتن من تتور وقتتون  ٍر
، وهتتو متتا رب  تتا ع تت  انعتترا  عتتن متتن التتدول األعضتتال   ا  تتحان دتتاب لتتبمده متتن  تتل دولتتة 

تادور   جمتتتال الدتتت  تتت ره ل معحمتتتمل التتتدوأ ع تتت  متتتا  اتتتداه متتتن اهحمتتتا  االحقتتتد  التتتذ   ور اتتتا 
 وقون ان داب 

تتد و  -2 ن متتاو ا حمتتمل اتمتتدا الدتت تادور  و يااتتة التتدٍاس عتتن وقتتون ان دتتاب تمر تت ر الٍو
التتتتدور التتتتذ  اضتتتتص  اب اتتتتا تمواوتتتت ة إذ رتتتت م ن   عم يتتتتة الحقيتتتتي  هتتتتذه،  م تتتتار ح ما االدتتتت تادور
 إعمال وقون ان داب   الب د الن ول ا

وتتتتيةت اسحح رضتتتتد اسح راضتتتتات  وليتتتتات اتتتتدع   متتتتن التتتتدول او  195وقتتتتد ا ّقتتتتد الدتتتت تادور  -3
اووتتية متن ةمج تتة هتتذه  97األعضتال   ال عنتتة ال مثيتتة اتم نيتة اارستتح رال  وقوب تتد الدولتة انتيتتذ 

اووتتية  و  36الحووتياو   إاتتار ال تترل ال تتتو  اتمحيتتل ا م يتة ارستتح رال  و حتتتذو االت تتل 
اووتية ل م يتة  62حووياو اتمقدمة ل دولتة وعتددها جير  انتيذها واليات، اينما  حخض د سائر ال

 ا اور داخ ية  ار د ٍي ا ماسداو الدولة، اتم حزمة احنتيذها  ل   جمال اخحياو ا 
وا تتر  دولتتة الدتت تادور ع تت  النرتتو الحتتاأ عتتن موقت تتا ا تتعب الحووتتياو التت  خضتت د  -4

 ل م ية الح اور:
 ن اق االلتااماأ الدولالة  

إىل الحيتتتدرت ع تت  اراتاقيتتة الدوليتتة  مارتتتة  23إىل  1  الحووتتياو متتن  رح تتا  االدولتتة -5
ةمجيمل األ خاص من ارخحتال القدر ، والربواو ول ارخحيار  راتاقيتة القضتال ع ت  ةمجيتمل   ت ال 
الحمييتز ضتتد اتمتتر .، والربواو تتول ارخحيتتار  راتاقيتتة مناهضتتة الح تتذرا واتتةه متتن ضتترو  اتم ام تتة  و 

ية  و المإ دتتتا ية  و اتم ينتتتة، وااتاقيتتتة من متتتتة األمتتت  اتمحرتتتد. ل تايتتتة وال  تتت  وال قاٍتتتتة ال قواتتتة القاستتت
تم اٍرة الحمييز   جمال الح  تي ، و  تا  رومتا األساستم ل مر متة اةنائيتة الدوليتة،  متا رح تا   تا 

ة  وا حتز  إىل سرا ُتّت  ا ع ت  الربواو تول ال تاا ل   تد التدوأ ااتاص اتا قون اتمد يتة والدياستي
دولة الد تادور مبواو ة وتز النقاش الداخ م الدائر ا عب الحوقيمل والحيدرت ع   اليت و  الدوليتة 

 اتم ار إلي ا   هذه الحووياو، االحقّيد اانجرال اتمقرر   دسحور ةمج وررة الد تادور 
 التشريعاأ  

تيتل اتس ست صاو ، ال  ا تع  ا ع ت  ا تتال ع ت  ال24ارر الد تادور  ب الحووية  -6
 ج ز. الدولة واوتا  الد صة الدسحوررة اتمخوَّلة ل ل من ا، ا  ل اعتاٍات ااتمبد  الدستحور  ال تا  
الذ  احقيد اا الد تادور االت ل وروّجتا عم يتة الحتاعتل اتس  تل متن  ج تز. الدولتة  ٍاستحنادات إىل 

تدَّد  وتمويااا واخحياوتااا دستحوررات هذا اتمبد ، احمحتمل  تل متن ست صاو الدولتة اارستحقمل وُتح
وقا و يتات، ل تتن رح تس ع ي تتا  رضتتات الح تاوب ٍيمتتا اين تتا متن  جتتل  تالتتة وقتون األ تتخاص ا صمقتتات 
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من الوظيتة ال امة  لذا، ارر الد تادور  ب هذه الحووية إمنتا هتم اع يتد ع ت  محضتّي ا   الصررتت 
، احقرر قبوهلا    حنو اوايد سياد. القا وب، ومن َثو

، ااناقتال ع ت  الح ترر او ا اليتة الت  ُتمتم ا تت   ا يتا.، ٍحقب  تا 25وعن الحووية  -7
الدولة من منص ت إدرا  الحزام ا ا تالة وت األ خاص  اٍة   ا يا.، مبتا ر تمل م نتاه األوستمل 

 الذ  رحضمن ا ت   ويا.  رمية 
 التدابالر السالاسالة  

ادٍحس إىل ضتتتتتماب  ب اواوتتتتتل الدتتتتت تادور انتيتتتتتذ اهلتتتتت 27و 26رقبتتتتتل الب تتتتتد الحووتتتتتيحس  -8
الحدااة اتماسدية والح ترر ية الراميتة إىل يارتة األ تخاص اتمنحمتس إىل التلتاو الضت يتة والحيتد  
ألوضتتتاس عتتتد  اتمدتتتاوا. و وجتتتا الحتتتتاوو التتت  هّدتتت  ، و ب ا تتتز  هتتتذه الحتتتدااة، لضتتتماب إم ا يتتتة 

ع تت  حنتتو  امتتل، ور ستتيما   اتمنتتاات الررتيتتة، ويتتول هتتارل األ تتخاص ع تت  اتمتتوارد الصبي يتتة 
تترص ال متتل  ٍقتتد ستتبقد الدتت تادور إىل ا تتاذ اتتدااة م متتة  وع تت  الح  تتي  وااتتدماو اليتترية ٍو
إدرا تتتات هلتتتذه المشارتتتة،   تتتد دراستتتة ا تتترر او  تتتذا ال تتتعب ووتتتوما ا واعحمادهتتتا،  قتتتا وب الحنميتتتة 

حنميتتتتتتة وا مارتتتتتتة ارجحمتتتتتتاعيحس واندمتتتتتتا  وا مارتتتتتتة ارجحمتتتتتتاعيحس، اتمن تتتتتت  ل ن تتتتتتا  التتتتتتوا  ل 
ارجحمتتاعم  عتتمو. ع تت  ذلتتتل، ا متتل الدتت تادور واليتتات ع تتت  استتحردا  استتتاايعياو  تتتام ة 

 مح  قة االتلاو الض يتة واحرقيت ا اٍا الترص هلا  
، ال  ادعو الد تادور إىل الن ر   إم ا ية وضمل وانتيتذ ار تامو وات  28 ما الحووية  -9

 داب رقد  اروات  اممت لقضارا  قضتية األمتن ال تا  وال نتع، متمل  ختذ ةمجيتمل ال ناوتر  قون ان
ارجحماعية التاع تة   ا دتباب، ٍحقب  تا الدت تادور ذلتل   تا قتد  وتر و االت تل اقتدمات   هتذا 

ا  تتتح التتتوا  اتم تتت  اتتتعمن اتمتتتواان والح تتتار ، اتمالتتتع متتتن  2014اليتتتدد  ٍع  تتتعو   عتتتا  
ل ع تتتا  الحنتيتتتذ  واة تتتا  القضتتتائم والنيااتتتة ال امتتتة، و   تتتعو  تتتذلل هيلتتتاو  ماسدتتتاو ااا تتتة

وانية م نية احن ي  الدياساو ال امة اتمح  قة ااتمر . والصتتل واتمتراهقس وال تبا   وقتد وتا  هتذا 
إجتتترالت  124ا  تتتح، مبدتتتا ة ةمجيتتتمل قصاعتتتاو ا حمتتتمل، خصتتتة االدتتت تادور اتمنتتتةا التتت  احضتتتمن 

 ن ظاهر. ال نع ادف إىل ا د م
يمتتتتتا رح  تتتتتت االحووتتتتتية  -10 ، ا تتتتتعب وضتتتتتمل خصتتتتتة وانيتتتتتة  قتتتتتون ان دتتتتتاب ومحاا تتتتتتة 29ٍو

اقبتتتتتتل دولتتتتتتة الدتتتتتت تادور هتتتتتتذه الحووتتتتتتية إدرا تتتتتتات من تتتتتتا  ب ااصتتتتتتة اامدتتتتتتية ل حنميتتتتتتة  انتيتتتتتتذها،
تتتمل مدتتتحور ل دياستتتة ال امتتتة، قتتتد وحضتتت د االت تتتل، مب تتتاور.  2019-2014 ل تتتتت. ، األدا. األٍر

متتتتمل اتمتتتتواانس، لي تتتتوب  ع تتتتا الرئيدتتتتم ا متتتتي   تتتتور وقتتتتون ان دتتتتاب واحتتتتوخ   واستتتت ة النصتتتتان
 ان ياف واندما  ارجحماعم وا مارة ارجحماعية  استاايعياو 

 التعاون مع آلالاأ حقوق اإلنسان  
ا ّقد الد تادور  رضتات اووتيةت ادراستة إم ا يتة إ  تال   تا  تمحاا تة انتيتذ اووتياو هيلتاو  -11

(، وهو ما اقب ا الدولة  إذ سحن ر   إم ا ية 30ب وآلية انجرالاو اااوة )الحووية وقون ان دا
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إ  ال   ا  ل محاا ة رحمل  ممل اوحياجااا هم وسحقّي  هذه انم ا ية، إذا  اب ذلل ر  ل ُتدينات 
 لآلليتتتة الداخ يتتتة اتمدتتتحخدمة واليتتتتات  تتتذا المشتتترل، لتتتتذا، ٍقتتتد  جتتترو االت تتتتل ابتتتادرت ل ختتترباو متتتتمل

 اارااوا ،   إاار الح اوب اتمقد  من متوضية األم  اتمحرد. الدامية  قون ان داب 
 المساواة و دم التمالالا  

اإ  تال آليتة اقيتي  ومحاا تة ن تتاذ وقتون ان دتاب وانتيتذ  31اقبل الدت تادور الحووتية  -12
  تت الا و ستتبااا، متتمل الدياستتاو والتتربامو ال امتتة، ور ستتيما ٍيمتتا رح  تتت مب اٍرتتة الحمييتتز رميتتمل 

مراعتتتا. اووتتتياو آليتتتة ارستتتح رال التتتدور  ال تتتامل واتليتتتاو األختتترر  قتتتون ان دتتتاب  ٍ تتتدر 
الدتتت تادور االت تتتل هيلتتتاو وآليتتتاو اضتتتمن محاا تتتة  حتتتائو الدياستتتاو والتتتربامو ال امتتتة وآثارهتتتا،  

لحقيي ؛ وا  ح  مع ح الو رال، الذ  ر حمد ااصة اامدية والحقاررر الدنورة ل محاا ة واقاررر ا
اندار  وا الح اتموسَّ ة، ال ذرن رح نياب االحنديت ارستاايعم لحرقيت  هتداف ااصتة اامدتية؛ 
و ما تة ال تتاوب الحقنيتتة والحخصتيب الحاا تتة لتتدرواب الرئاستة، التت  اح تتخل احنتيتذ ااصتتة اامدتتية واتتدرر 

 نويال إ  ال الن ا  الوا  ل حخصيب والن ا  الوا  ل م  وماو وا
، ا تتتعب األ تتتخاص اتم  يتتتاو واتم  يتتتس 36و 35و 34و 33و 32وقحتتتدمد الحووتتتياو  -13

وممشتارر  اهلورتتة اةندتتية ومزدوجتم اتميتتل اةندتتم ووتام م وتتتاو اةندتتس متن الدتت اب، لح يتتا 
 االدتت تادور  ب اواوتتل الحنتيتتذ الت تتال ل تتربامو الراميتتة إىل  تالتتة هحتتمل هتتارل األ تتخاص حبقتتوق  
هح تتات اامتتات ويتتارح   متتن الح تترل ألعمتتال ال نتتع واألٍ تتال الحمييزرتتة   متتا ايتتا هتتذه الحووتتياو 
االدولتتتتة إىل اقتتتتتاا جمموعتتتتة متتتتن انجتتتترالاو ا تتتتتل وتتتتت األ تتتتخاص  اٍتتتتة   ا يتتتتا. والحنميتتتتة 
قتتات تمت تتو  اهلورتتة اةندتتا ية التتذاا، واعحمتتاد قتتا وب ا تتعب اهلورتتة اةندتتا ية، وموالمتت ة ال خيتتية ٍو

ا تترر ااا حبيتتر ُت تتر الحمييتتز ع تت   ستتا  اتميتتل اةندتتم واواّتتد سياستتاو ا زرتتز ويارتتة وقتتون 
األ تتخاص اتم  يتتاو واتم  يتتس وممشتتارر  اهلورتتة اةندتتية ومزدوجتتم اتميتتل اةندتتم ووتتام م وتتتاو 
اةندتتتتتس، ااعحمتتتتتاد سياستتتتتاو عامتتتتتة تم اٍرتتتتتة اةتتتتترائ  اتمدٍوعتتتتتة اع تتتتت ال الحريتتتتتز ضتتتتتد هتتتتتارل 

ر  الدتت تادور عتتن استتح دادها نجتترال عم يتتة  قتتاش وتتول متتا مي تتن اروتتا متتن األ تتخاص  وا تت
مبتتتادراو   تتتذا اايتتتوص، مبتتتا رحتتتتت متتتمل مبتتتد  اتمدتتتاوا. وعتتتد  الحمييتتتز  عتتتمو. ع تتت  ذلتتتل، اقبتتتل 
الد تادور وجو   ب احتي ل ا رر ااا مبد  اتمداوا. وعد  الحمييز ضتما ات  مارتة وقتون ست ا ا 

ومتتتن ذلتتتل اتمدتتتاوا. اتتتس األ تتتخاص  متتتا  القتتتا وب، واقتتتتا محاا تتتة انتيتتتذ ان دتتتا ية واوتام تتتا، 
انجتترالاو التت   حا تتإ  تتا  إاتتار ارستتح رال التتدور  ال تتامل، ٍيمتتا رح  تتت ا تالتتة وقتتون هتتذه 

 التلة من الد اب  
 الحق في الحالاة والحرية واألمن الشخصي  

تتتاا متتن  جتتل القضتتال ع تت  ا تتعب مواوتت ة ال  38و 37واقبتتل الدتت تادور الحووتتيحس  -14
ة ٍتتترص ال متتتل  ٍ حتتتاب اةرميتتتة والتدتتتاد و   تتتصة ال يتتتاااو، اتتتالت يز ع تتت   تتتل متتتن الح  تتتي  واتتتٍو
اتمناسبة واوخم ال تاٍية   انتيذ القا وب، و تذلل ا تعب ا زرتز اتدااة الحيتد  ألستبا  ال نتع 

ا ية لدوتدا   ويتر ابتذل واةرمية   إاار م اٍرة اةرمية اتمن مة، واعحماد  و ل  دالة الحي
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إجترالت اتدف إىل  124الدولة   الوقتد التراهن قيتارر ج تدها   ستبيل ذلتل، وقتد اعحمتدو 
تتة  ا تتد متتن ظتتاهر. ال نتتع، اقتو تتا ا  تتح التتوا  اتم تت  اتتعمن اتمتتواان والح تتار    خصحتتا اتم رٍو

 ااس  االد تادور اتمنةا 
إجرال واسمل النصان ر دف إىل إ ال عودم ر.  ، ا عب انتيذ40و 39 ما عن الحوويحس  -15

قتتتواو ال تتتراة او يتتتة  و م تتتار ة األٍتتتراد ال دتتت ررس   م تتتا  وتتتت  األمتتتن اتمتتتدا وإىل إستتتناد 
مدتتاولية وتتت  األمتتن ال تتا  إىل اتماسدتتاو اتمناستتبة، ٍتتتر دولتتة الدتت تادور  ب متتن اتتة اتممئتت  

ال راة الوانية اتمد ية، ال  وحددو اووت ا  ٍرض اووية  ذه الصبي ة، ا ز  مبادئ إدار. ج ا 
جزلات من ااتاقاو الدم ، إر  ب هذه الحووية قد  حتذو اال امل ٍ  يات ا د  ب مارسد ال ت بة 
الدستتتتحوررة ااو متتتتة القضتتتتائية ال  يتتتتا الرقااتتتتة الدستتتتحوررة   هتتتتذه اتمدتتتتعلة اإوتتتتدار و تتتت  عتتتتد  

  2013   راركمارو  2012-4الدسحوررة رق  
ابتتتذل مزرتتتد متتتن اة تتتود متتتن  جتتتل يارتتتة األاتتتتال متتتن  41واقبتتتل الدتتت تادور الحووتتتية  -16

ارستتحمشمل ارقحيتتاد ، ادتتبل من تتا إقتترار ا تترر او ُتتتدد ا تتد األدت لدتتن ارستتحخدا  وا تتتل 
الحمحتتتتمل ا تتتتتروف عمتتتتتل ممئمتتتتتة، ذلتتتتتل  ب ا تتتترر ااا الداخ يتتتتتة ُتتتتتتدد االت تتتتتل وتتتتتدات  دت لدتتتتتن 

اليوميتتة، ٍضتتمت عتتن  وضتتاس  ختترر اضتتمن  تتذلل  تالتتة ا تتت   ارستتحخدا ، وستتاعاو ال متتل 
يا واليرة   الح  ي  والٍت

 إقامة العدل  
يمتتا رح  تتت اإقامتتة ال تتدل، ا ّقتتد الدتت تادور الحووتتياو  -17 ا تتعب ا زرتتز  44و 43و 42ٍو

  ا  القضال وس صة األمن ال ا ، وُتدس مدحور  تاٍية   ا  القضال و تالاا، وضماب عدالتة 
ا متتاو وع نيح تتا ومملمح تتا االندتتبة إىل ةمجيتتمل قصاعتتاو ا حمتتمل، وُتدتتس جتتود. انجتتترالاو او

القا و يتتتتتة، و رتتتتتاد. اتمتتتتتوارد اتمخييتتتتتة نوتتتتتما الن تتتتتا  اةنتتتتتائم  واقبتتتتتل دولتتتتتة الدتتتتت تادور هتتتتتذه 
الحووياو أل ا االت ل ابذل واليات قيارر ج دها ُتقيقات لذلل، احنتيتذ إجترالاو االحندتيت متمل 

لقضتتتتال وستتتت صة األمتتتتن ال تتتتا   وعتتتتمو. ع تتتت  ذلتتتتل،  حقرتتتتد وعحتتتتدلد األو تتتتا  اتمح  قتتتتة   تتتتا  ا
االتتدعور اةنائيتتة، وهتتو متتا  ستتتر عتتن اعحمتتاد قتتا وب انجتترالاو اةنائيتتة التتذ  دختتل ويتتز النتتتاذ 

  2011 ا وب ال ااكرنارر   1  
تتمل قتتدرا وا ّقتتد الدتت تادور  رضتتات  -18 و اوق قتتس اووتتيةت مب اٍرتتة انٍتتمو متتن ال قتتا ، اٍر

 (؛45  والدتت صة القضتتائية )الحووتتية و عضتتال النيااتتاو وا تتد متتن ظتتاهر. التدتتاد   القصتتاس ال تتا
ٍضتتتمت عتتتن اووتتتية اا تتتاذ اتتتدااة تمنتتتمل انٍتتتمو متتتن ال قتتتا  ع تتت  ا ح ا تتتاو وقتتتون ان دتتتاب 
وم اٍرحتتا، اتتالحرقيت   ةمجيتتمل متتا قتتد رقتتمل متتن وتتارو ادرتتد ومضتتارقة وارهيتتا وعنتتع وقحتتل، 

ستتيما ا تتل التت  ادتتح دف األاتتتال واتمتتداٍ س عتتن وقتتون ان دتتاب، وضتتماب مدتتاللة ةمجيتتمل  ور
(  واقبتتتل دولتتتة الدتتت تادور هتتتااس 46األ تتتخاص اتمدتتتاولس عتتتن وقتتتوس هتتتذه ا تتتارو )الحووتتتية 

الحووتتتيحس متتتن منص تتتت انتيتتتذها ٍ  يتتتات نجتتترالاو اتتتدف إىل ا زرتتتز القتتتدراو   جمتتتال الحرقيتتتت، 
ا ادتحرد  ا ترر ااا الداخ يتة االت تل اتداةات  مارتة الصتتل اإ  تال  تا   م اٍرة التداد،  مت
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محخييتتتة   هتتتذه اتمدتتتعلة، ومتتتدد الن تتتا  اةنتتتائم اةتتترائ  اتمرا بتتتة ضتتتد اتمتتتداٍ س عتتتن وقتتتون 
ات م د دات ل  قواة   ان داب اووت ا ظٍر

 1993  و حووتتتتتتيود الدتتتتتت تادور اتتتتتتالن ر   ا تتتتتتدرل قتتتتتتا وب ال تتتتتتتو ال تتتتتتا  اليتتتتتتادر عتتتتتتا -19
( وا تتاذ اتتدااة  تتدد. وجوهررتتة ا تتعب   تتا  ال دالتتة ار حقاليتتة  تتدف الحيتتد  تمتتا 47 )الحووتتية

وت  1979اراح ا إااب النزاس اتمد ح الداخ م من ا ح ا او  جديمة  قون ان داب منتذ عتا  
(  واقبتتتل الدتتت تادور هتتتااس الحووتتتيحس اضتتتوس هتتتذا القتتتا وب االت تتتل 48)الحووتتتية  1992 عتتتا 

ل رقااة الدسحوررة واليات، عن اررت الص تن   دستحوررحا  متا  ال ت بة الدستحوررة ااو متة القضتائية 
ال  يتتتا، وليتتتدور قتتترار ستتتاات ا تتتعب عتتتد  دستتتحوررة هتتتذا القتتتا وب قضتتت  ا تتتد  وجاهتتتة انتيتتتذه   
ا ح ا او وقون ان داب  وعمو. ع   ذلل، ٍقد  ح د جمددات، اتعمر  متن ال ت بة الدستحوررة عتن 
اررتتتت دعتتتور يارتتتة دستتتحوررة، ارلحتتتزا  اتتتالحرقيت ٍيمتتتا اراح تتتا متتتن ا ح ا تتتاو جدتتتيمة  قتتتون 

 ان داب إااب النزاس اتمد ح الداخ م 
 تنقالح التشريعاأ  

، اتمح  قتتتتتتة احنقتتتتتتيح الح تتتتتترر او نلمشتتتتتتال  تتتتتتر  58إىل  49خبيتتتتتتوص الحووتتتتتتياو متتتتتتن  -20
ة ختدماو إج تال معمو تة وقا و يتتة، اتود ال دولتة الحتذ ة اتعب الدت تادور ا حمتتد انج تال واحتٍو

، ُتتتتتيب الدولتتتة ع متتتتات  تتتتذه  إاتتتارات دستتتتحوررات ر تتتتف اتتتتا ت   ا يتتتتا. منتتتذ   تتتتة ا متتتل، ومتتتتن َثو
الحووتتياو، ذلتتل   تتا اتترر  ب إجتترال    موالمتتاو  ا تترر ية ع تت  هتتذا اتمدتتحور مرهتتوب،   تتر   

ووتتتياو،   ضتتتول الن تتتا  مدتتتبت، اإم ا يتتتة إجتتترال وتتتوار واتتت  واستتتمل وا تتتار م ا تتتعب هتتتذه الح
 الح رر م الداخ م ومبادئ القا وب الدوأ الذ  رتّيل ا قون األساسية 

، ا تتتعب  تالتتتة إم ا يتتتة الح ّقتتتع اةندتتتم ال تتتامل وا يتتتول 62و 61وعتتتن الحووتتتيحس  -21
ع   خدماو اليرة اةندية وانجنااية، مبا   ذلل منتمل ا متل دوب ال  تع عتن اهلورتة ودوب 

ة، ٍحقبتتل الدتت تادور هتتااس الحووتتيحس احردرتتد إاار تتا    و تتا  ا تترر ااا الداخ يتتة هييتتز وادتترر
الناٍتتتذ. االت تتتل، مبتتتا   ذلتتتل الح تتتررمل ااتتتاص االصتتتتل واتمراهتتتت، و  الدياستتتة الوانيتتتة ل يتتترة 

 اةندية وانجنااية، ال  انتذ الد تادور ا صمقات من ا استاايعياو   دد. 
مبواوتت ة اتمضتتم قحتتدمات اإ تتتاذ وقتتون ان دتتاب   الصررتتت التتذ  رو تتد  وا حتتز  الدتت تادور -22

م اتما االت ل وا رر اع يد  امل دعم ا تمقاود آلية ارستح رال التدور  ال تامل، اووتت ا  دا.ت 
 ممئمة لضماب اوتا  وقون ان داب   ال امل و تالح ا 

    


