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 مقدمة

، يتعني على جملس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة      ) ه(٥عمالً بالفقرة    -١
إجراء استعراض دوري شامل يستند إىل معلومات موضوعية وموثوق هبا، ملدى وفاء كل دولة              "حقوق اإلنسان   

فل مشولية التطبيق واملساواة يف املعاملة بني مجيع الدول؛         بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان على حنو يك        
ويـتخذ هـذا االستعراض شكل آلية تعاونية تستند إىل حوار تفاعلي يشترك فيه البلد املعين اشتراكاً كامالً، مع          

 اجمللس مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات؛ وتكمِّل هذه اآللية عمل هيئات املعاهدات وال تكرر عملها؛ ويضع
طـرائق آلـية االستعراض الدوري الشامل وما خيصص هلذا االستعراض من وقت ضروري وذلك يف غضون عام    

 ".واحد من انعقاد دورته األوىل

، إنشاء فريق حكومي    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٣وقرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره        -٢
وقرر اجمللس .  بوضع طرائق عمل آلية االستعراض الدوري الشاملدويل عامل بني الدورات مفتوح العضوية ُيكلف

توفر هلا كافة   )  جلسة مدة كل منها ثالث ساعات      ٢٠أو  (أن يتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة عشرة أيام          
 .اخلدمات، وأن يتيح للفريق العامل ما يكفي من وقت ومرونة إلقامة آلية االستعراض الدوري الشامل

يني الرئيس يل كميسِّر ألعمال الفريق العامل، عقد اجمللس أربع جوالت من املشاورات املفتوحة              ومنذ تع  -٣
 ٨ و٧أغسطس و/ آب٢يوليه و / متوز ٢١فـيما بـني الدورات بشأن آلية االستعراض الدوري الشامل وذلك يف             

 مقترحاهتم وآرائهم   وقد َدعْوُت مجيع أصحاب املصلحة إىل تقدمي إسهامات خطية تعرض         . ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
األخـرى بشأن هذه اآللية وهي اإلسهامات اليت قامت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتجميعها، ومعها مجيع                
البـيانات الشـفوية املُدىل هبا أثناء املشاورات غري الرمسية املذكورة أعاله، يف وثيقة شاملة واحدة أتاحتها لعامة                  

ووردت معلومات أساسية بشأن .  املوقع الشبكي اخلارجي جمللس حقوق اإلنساناجلمهور مبا يف ذلك إتاحتها على
 وأُتيحت  ١/١٠٣اآللـيات القائمة األخرى لالستعراض الدوري وذلك من عدد من املنظمات املدرجة يف املقرر               

 تشرين  ٢وأخرياً فإنين قمُت، يف اجلزء األول من الدورة الثانية للمجلس، يف            . هـذه املعلومـات بصـورة عامة      
، بتقدمي تقرير شفوي عن التقدم احملرز فيما يتعلق بآلية االستعراض الدوري الشامل وبشأن              ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

 .٢٠٠٦يونيه /األنشطة املضطلع هبا منذ الدورة األوىل للمجلس املعقودة يف حزيران

 نظرات يف أعمال دورة الفريق العامل

 آلية االستعراض الدوري الشامل بعقد دورته الرمسية األوىل يف          قـام الفريق العامل املكلف بوضع طرائق       -٤
وحظيت مجيع اجللسات حبضور جيد من .  وعقد أربع جلسات٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ٢٠الفترة من 

ابعة فضالً عن ممثلني هليئات أخرى ت) الدول املراقبة(جانب الدول األعضاء يف اجمللس والدول اليت هلا وضع املراقب 
 .لألمم املتحدة وملنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية

وباشـر الفريق العامل أعماله وفقاً لربنامج عمل أعددُته على أساس ستة عناصر مقترحة إلجراء مناقشة                 -٥
 ، كما قُدمت مجيع٢٠٠٦أغسطس / آب٢وأُعلن عن هذه العناصر يف املشاورات غري الرمسية املعقودة يف . مترابطة

 :اإلسهامات اخلطية والشفوية السابقة على هذا األساس
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 أساس االستعراض؛/اختصاصات )أ( 

 األهداف واملبادئ التوجيهية لالستعراض؛ )ب( 

 دورية االستعراض والترتيب الذي ُيتبع فيه؛ )ج( 

 عملية االستعراض وطرائقه؛ )د( 

 نتائج االستعراض؛  )ه( 

 .متابعة االستعراض )و( 

 تفاعلية وبّناءة واستمع الفريق العامل إىل جمموعة متنوعة من املشاركني وأصحاب            ملناقشاتوكانـت ا   -٦
وقد متكَّن الفريق العامل، طوال كامل فترة الدورة، من الذهاب إىل أبعد من مرحلة البيانات ذات الطبيعة العامة                  . املصلحة

فكري يف املقترحات واآلراء املختلفة املعرب عنها وجتاوب    فركّز مبزيد من التفصيل على حتليل عناصر كل جمموعة وأمعن الت          
 .وحدث تبادل حقيقي لآلراء فيما بني الوفود كما كانت القضايا املطروحة موضع تفكري حقيقي. معها

فبينما ينص . بيد أنه ما زال يتعني تناول كثري من القضايا املعقدة، ذات الطبيعية املفاهيمية والعملية يف آن -٧
 على اخلطوط العامة األساسية آللية االستعراض الدوري الشامل، فإن الطبيعة العامة ٦٠/٢٥١جلمعية العامة قرار ا

من املنطوق، تترك جماالً كبرياً للتفسري خبصوص معىن املفاهيم اهلامة           ) ه(٥ألحكـام هذا القرار، وخباصة الفقرة       
 .الواردة فيه ونطاقها وآثارها

 اليت ما زال يتعني تناوهلا، فإن مناقشات الفريق العامل، فضالً عن املناقشات اليت وعلى الرغم من القضايا -٨
ومن أبرز هذه النقاط أن مجيع      . جـرت يف املشـاورات غـري الرمسية السابقة، قد أوضحت بعض النقاط العامة             

هتا، هتدف إىل   أصـحاب املصلحة يسعون إىل إنشاء آلية استعراض دوري شامل هلا مصداقية وفعالية وميكن إدار              
وفضالً عن ذلك، فمن الواضح أن هذه اآللية، . حتسني احترام وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان من جانب مجيع الدول

وأخرياً، توجد . حبكم تعريفها، هي عملية متطورة سيجري حتسينها على أساس اخلربة املكتسبة والدروس املستفادة
ل وعمليات االستعراض األخرى، بصرف النظر عن السمات صـلة واضـحة بني آلية االستعراض الدوري الشام        

 .احملددة لكل منها والنتائج املترتبة عليها

وقد مسحت يل أيضاً املناقشات اليت دارت حىت اآلن بتحديد العناصر الناشئة اللتقاء اآلراء وكذلك بتبيان  -٩
صر الستة اليت ناقشها الفريق العامل مناقشة       اجملـاالت اليت تتطلب مزيداً من التفكري واملناقشة بشأن كل من العنا           

 .ولذلك فقد أعددُت استنتاجايت األولية على هذا األساس بصفيت ميسِّر األعمال. مستفيضة

ومجيع الوفود مدعوة إىل دراسة هذه      . وُتعـَرض االسـتنتاجات األولـية احلالـية يف الفرع التايل أدناه            -١٠
ناقشات اليت أُجريت واإلسهامات اليت قدمت بشأن آلية االستعراض الدوري االستنتاجات والتفكري فيها يف ضوء امل

 .ويتطلع امليسِّر إىل تلقي تعليقات ومالحظات بشأن هذه النقاط من مجيع أصحاب املصلحة. الشامل حىت اآلن
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 استنتاجات أولية

  أساس االستعراض-أوالً 

  عناصر االلتقاء-ألف 

 ميثاق األمم املتحدة  -

 ن العاملي حلقوق اإلنسان اإلعال -

 صكوك حقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفاً فيها -

الـتعهدات وااللتزامات الطوعية من جانب الدول، مبا يف ذلك تلك اليت تعهدت هبا عن تقدمي                 -
 ترشيحها لالنتخاب يف جملس حقوق اإلنسان 

  عناصر تتطلب مزيداً من النظر فيها-باء 

 ت الوطنية والقوانني الداخليةالدساتري والتشريعا -

 معايري حقوق اإلنسان األخرى/ القانون الدويل العريف -

 القانون اإلنساين الدويل  -

 االلتزامات املتعهد هبا يف مؤمترات وقمم األمم املتحدة  -

 ، مبا يف ذلك استنتاجات وتوصيات هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصةاملوجودةاملعلومات  -

 األهداف واملبادئ -ثانياً 

  املبادئ-ألف 

  عناصر االلتقاء-١

 :ينبغي يف االستعراض الدوري الشامل 

 أن يكون قائماً على معلومات موضوعية موثوق هبا؛ - 

 أن يكون آلية تعاونية مبنية على احلوار التفاعلي؛ - 

 ابكها؛أن يعزز عاملية مجيع حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وتش - 
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أال ُيلقي على عاتق الدول بالتزامات إضافية فيما يتعلق بتقدمي تقارير وأال يكون شديد الوطأة                -
 على اجمللس أو األمانة؛

 أن يكمِّل آليات حقوق اإلنسان األخرى وال يشكل تكراراً هلا، فبذلك يشكل قيمة مضافة؛ -

  الدول؛أن يكفل التغطية العاملية واملعاملة املتساوية جلميع -

 أن ُيجرى بطريقة موضوعية وشفافة وغري انتقائية وبّناءة وغري تصادمية وغري مسيَّسة؛ -

 أن ُيشرك بالكامل فيه البلد املشمول باالستعراض؛ -

 أن يكون عملية حكومية دولية يدفعه األعضاء ويكون موجهاً حنو العمل؛ -

نظمات غري احلكومية واملؤسسات    أن يكفـل اشـتراك مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك امل            -
 .الوطنية حلقوق اإلنسان

  العناصر اليت تتطلب مزيداً من النظر-٢

ينبغي أن يكون االستعراض الدوري الشامل أداة من عدد من األدوات املوضوعة حتت تصرف                -
 جملس حقوق اإلنسان؛

لبحث عن وسائل أو تدابري     إذا مل تتعاون البلدان مع االستعراض الدوري الشامل، ينبغي عندئذ ا           -
 أخرى؛

مستوى مشاركة أصحاب املصلحة من غري الدول األعضاء وطبيعة هذه املشاركة واملرحلة اليت              -
 حتدث عندها، أثناء العملية التحضريية، وإجراء االستعراض وتنفيذ نتائجه؛

ان والسمات  ينـبغي أن يأخذ االستعراض الدوري الشامل يف احلسبان مستوى التنمية يف البلد             -
 .احملددة هلذه البلدان

  األهداف-باء 

  عناصر االلتقاء-١

تقييم العمل الذي قامت به الدولة يف جمال حقوق اإلنسان، والتطورات اإلجيابية والتحديات اليت  -
 واجهتها أثناء هذه العملية؛

 حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛ -

 اهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛الوفاء بالتزامات الدولة وتعهد -
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 دعم قدرة الدولة واملساعدة الفنية؛ -

 تقاسم أفضل املمارسات فيما بني الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة؛ -

 دعم التعاون يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ -

 حبقوق  عـدم النـيل من قدرة جملس حقوق اإلنسان على االستجابة لألوضاع العاجلة املتعلقة              -
 .اإلنسان

  عناصر تتطلب مزيداً من النظر-٢

تشجيع التعاون واإلسهام الكاملني مع هيئات حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان ومفوضية             -
 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛ 

تقيـيم حـاالت انـتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية وأي                -
 .يف هذا الصددتوصيات 

  دورية االستعراض والترتيب الذي ُيتبع فيه-ثالثاً 

  عناصر االلتقاء-ألف 

 االستعراض الدوري الشامل من جانب جملس حقوق اإلنسان؛يبدأ االستعراض بعد اعتماد آلية  -

 ينبغي أن يعكس الترتيب الذي ُيتبع يف االستعراض مبدأي العاملية واملعاملة املتساوية؛ -

بغي حتديد ترتيب االستعراض يف أقرب وقت ممكن من أجل متكني الدول من االستعداد لـه               ين -
 استعداداً وافياً؛

 ينبغي استعراض أوضاع مجيع الدول األعضاء يف اجمللس أثناء فترة عضويتها فيه؛ -

 ه؛ينبغي استعراض أوضاع مزيج من الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان والدول املراقِبة في -

  جيوز أن تتطوع الدول يف أي وقت الستعراض أوضاعها؛ -

ينبغي أن تكون الفترة الفاصلة بني دورات االستعراض معقولة لكي تؤخذ يف احلسبان فيها قدرة  -
الـدول على االستعداد لـه وقدرة اجلهات األخرى صاحبة املصلحة على االستجابة للطلبات             

 .الناشئة عن االستعراض 
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 ر تتطلب مزيداً من النظر عناص-باء 

وإذا أجرى  .  سنوات، أو أكثر   ٦ إىل   ٣تراوحـت املقـترحات املتعلقة بدورية االستعراض بني حتديد           -
 :اجمللس االستعراض يف جلساته العامة، يكون مقدار الوقت الضروري هلذا الغرض كما يلي

 ساعات ٣جلسة ملدة  جلسة ملدة ساعتني السنوات/عدد البلدان سنوات/الدورية

  سنوات٣   بلدا٦٤ً  ساعة١٢٨  جلسة٤٣ ساعة١٩٢  جلسة٦٤

 ٤  ٤٨  ساعة٩٦  جلسة٣٢  ساعة١٤٤  جلسة٤٨

 ٥  ٣٩ = ٣٨,٤  ساعة٧٨  جلسة٢٦  ساعة١١٧  جلسة٣٩

 ٦  ٣٢  ساعة٦٤  جلسة٢٢  ساعة٩٦  جلسة٣٢

يق أفرقة عاملة أو    وبطبـيعة احلال ستتغري الدورية تبعاً ملا إذا كان االستعراض سُيجرى عن طر             -
 جلان فرعية جتتمع على حنو مواز لدورة اجمللس أو فيما بني الدورات؛

ينـبغي أن تكون دورية االستعراض خمتلفة تبعاً ملا إذا كان البلد من البلدان املتقدمة أو البلدان                  -
 النامية، وخباصة أقل البلدان منواً؛

 الث ساعات؛ينبغي أن تتراوح مدة االستعراض بني ساعتني وث -

ينـبغي اختيار األعضاء الذين جيري استعراض أوضاعهم على أساس الترتيب اهلجائي أو بنظام               -
 القرعة؛

 ينبغي القيام أوالً باستعراض أوضاع األعضاء املنتخبني لعام أو عامني؛ -

 .ينبغي احترام التوزيع اجلغرايف العادل عند اختيار البلدان اليت جيري استعراض أوضاعها -

  عملية االستعراض وطرائقه-رابعاً 

  عناصر االلتقاء-ألف 

 ينبغي أن يكون االستعراض مبنياً على معلومات موضوعية وموثوق هبا؛ -

 ينبغي، عن التحضري لالستعراض، إعداد وثيقة معلومات أساسية من نوع ما؛ -

 ينبغي أن جيري حوار تفاعلي بني الدولة موضع االستعراض واجمللس؛ -

ـ  - بغي أن تكون املشاركة يف االستعراض مفتوحة متاماً أمام مجيع أصحاب املصلحة وإن كان              ين
 نطاق مشاركتهم يتطلب مزيداً من التفكري؛
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 ينبغي اعتماد القرار النهائي للمجلس يف جلساته العامة؛ -

اً وأال وينبغي أن يكون واقعي. ينبغي أال يكون االستعراض الدوري الشامل طويالً على حنو مفرط -
 .يستحوذ على قدر غري متناسب من الوقت واملوارد البشرية واملالية

  عناصر ستتطلب مزيداً من النظر-باء 

الدولة موضع االستعراض؟ أو املفوضية السامية حلقوق       : مـن سيقدم وثيقة املعلومات األساسية      -
 اإلنسان؟ أو خرباء؟ 

هل ينبغي أن يكون    : راض الدوري الشامل  استخدام استبيان كأساس للعمل التحضريي لالستع      -
 موحداً أم فردياً؟

 هل ينبغي قيام فريق إقليمي أو فريق أصدقاء للبلد موضع االستعراض بإجراء استعراض ُمسبق؟  -

الدولة موضع االستعراض؛ دول أخرى؛ هيئات      : ينـبغي تقدمي مصادر املعلومات األساسية من       -
يمية؛ مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان؛ منظمات غري       معاهدات؛ إجراءات خاصة؛ منظمات إقل    

 حكومية وجهات فاعلة أخرى من منظمات اجملتمع املدين؟ 

 هل هو تقرير شامل أم عرض موجز؟: نطاق العرض الذي تقدمه الدولة أثناء االستعراض -

يف هل ُيجرى االستعراض الدوري الشامل يف جلسات عامة جمللس حقوق اإلنسان أو يف جلان أو  -
 أفرقة عاملة أو غرف، جتتمع بشكل مواز لدورة اجمللس أو أثناء فترة ما بني الدورات؟

دول أعضاء فقط؛ دول مراِقبة؛ منظمات غري حكومية؛        : نطـاق مشـاركة أصحاب املصلحة      -
 مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان؛ أو جهات أخرى ذات صلة من أصحاب املصلحة؟

التفاعلي من جانب خرباء أو مقرر قطري من اجملموعة اإلقليمية ذات اإلسهام احملتمل أثناء احلوار  -
 .الصلة

  نتائج االستعراض-خامساً 

  شكل هذه النتائج-ألف 

تقريـر أو وثـيقة، يضعه فريق خرباء على أساس احلوار التفاعلي ويقدمه من أجل اعتماده من                  -
 جانب جملس حقوق اإلنسان؛

 قررات؛وثيقة نتائج تشمل التوصيات وامل -

 موجز للمداوالت؛ -
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 .استنتاجات جملس حقوق اإلنسان -

  حمتوى النتائج-باء 

  عناصر االلتقاء- ١

 تقييم حالة حقوق اإلنسان يف البلد موضع االستعراض تقييماً موضوعياً وشفافاً؛ -

 تقاسم أفضل املمارسات؛ -

 التأكيد على دعم التعاون من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ -

 تقدمي املساعدة الفنية وبناء القدرات؛ -

 .االلتزامات والتعهدات الطوعية املقدمة من البلد موضع االستعراض -

  عناصر تتطلب مزيداً من النظر- ٢

 إنشاء والية من واليات اإلجراءات اخلاصة، إيفاد بعثة لتقصي احلقائق أو ِفرق حتري أو جلان حتقيق؛ -

 ات املتعلقة بكل بلد مشمول باستعراض؛اعتماد القرارات أو املقرر -

تقييم مدى تنفيذ توصيات واستنتاجات هيئة املعاهدات أو اإلجراء اخلاص، فضالً عن متابعة هذه  -
 التوصيات واالستنتاجات؛

إنشاء مكاتب ميدانية تابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أو أشكال أخرى من               -
 فوضية؛الوجود امليداين للم

 إنشاء صندوق استئماين خمصص أو استعمال آليات قائمة؟: متويل املساعدة الفنية وبناء القدرات -

  طريقة االعتماد-جيم 

  عناصر االلتقاء-١

مـا إذا كـان االسـتعراض ينبغي أن جيريه جملس حقوق اإلنسان يف جلساته العامة، أو غرفة                   -
املة، أو خرباء؛ ويرى أعضاء الفريق العامل أن نتائج فرعية، أو أفرقة ع) جلان(، أو جلنة )غرف(

 االستعراض ينبغي أن يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف جلساته العامة؛

 .ينبغي إشراك البلد موضع االستعراض إشراكاً كامالً يف النتائج -
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  عناصر تتطلب مزيداً من النظر- ٢

ا اعتمادها بتوافق اآلراء أو عن طريق إجراء        توجـد فقط طريقتان اثنتان للبت يف النتائج مها إم          -
 ويلزم إجراء مزيد من املناقشات بشأن هذه املسألة؛. تصويت

هل َيبطل اعتماد النتائج بتوافق اآلراء بفعل االعتراضات اليت يبديها بلد واحد، مبا يف ذلك البلد              -
 موضع االستعراض؟

 االستعراض، إمكانية عرض ردودها اخلطية على       ينبغي أن تتاح للدولة املعنية، قبل اعتماد نتائج        -
 األسئلة أو القضايا اليت مل جير تناوهلا بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي؛

مستوى إسهام الدولة موضع االستعراض يف صياغة واعتماد نتائج االستعراض حىت قبل النظر يف           -
 ؛هذه النتائج من جانب جملس حقوق اإلنسان يف جلساته العامة

 .ينبغي نشر النتائج وتعميمها على نطاق واسع -

  متابعة االستعراض-سادساً 

  عناصر االلتقاء-ألف 

إن نـتائج االستعراض الدوري الشامل، الذي ينبغي أن يكون آلية تعاونية، ينبغي تنفيذها من                -
 جانب مجيع اجلهات ذات الصلة صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك الدولة املعنية؛

 . أن يركز االستعراض التايل، يف مجلة أمور، على تنفيذ النتائج السابقةينبغي  -

  عناصر تتطلب مزيداً من النظر-باء 

ينبغي أن تكون للدولة موضع االستعراض املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ ومتابعة نتائج االستعراض  -
 الدوري الشامل، عن طريق تنفيذ أي التزامات طوعية تعهدت هبا؛

ي أن تقدم الدولة موضع االستعراض تقريراً عن تنفيذ االستنتاجات والتوصيات الواردة يف              ينبغ -
 االستعراض؛

ينـبغي قيام مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع الدويل بتنفيذ التوصيات واالستنتاجات               -
 املتعلقة ببناء القدرات وتقدمي املساعدة الفنية؛

ة األخرى مثل هيئات معاهدات أو اإلجراءات اخلاصة أو هيئة اخلرباء أو            ينـبغي قـيام اجلهات الفاعل      -
 املنظمات غري احلكومية أو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بأداء دور يف تنفيذ نتائج االستعراض؛
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ينـبغي أن ُيـبقي جملس حقوق اإلنسان على بند دائم على جدول أعماله مكرس ملتابعة نتائج                  -
 ي الشامل؛االستعراض الدور

ينبغي أن تقدم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقارير بانتظام إىل اجمللس عن تنفيذ  -
 نتائج االستعراض؛

 ينبغي تعيني مقرر لضمان متابعة نتائج االستعراض؛ -

يف هنايـة كل دورة وبعد استعراض أوضاع مجيع البلدان، ينبغي جتميع مجيع تقارير االستعراض                -
 الدوري الشامل يف تقرير جامع؛

ينـبغي زيـادة حبـث الـتدابري اليت يتعني اختاذها يف حالة عدم امتثال دولة من الدول لنتائج                    -
). بل حىت يف حالة عدم التعاون مع آلية االستعراض الدوري الشامل بصورة عامة            (االستعراض  

 يف جملس حقوق اإلنسان إىل      وقد تراوحت املقترحات املقدمة يف هذا الصدد من تعليق العضوية         
 .اعتماد قرارات إىل صدور بيانات عامة عن اجمللس

- - - - -  


