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 التنظيم الدولي لحقوق اإلنسان

  اإلنسان.اإلعالن العالمي لحقوق  أوال:

  المتحدة.اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أول وثيقة شاملة خاصة بحقوق اإلنسان تصدر من األمم 

 العالم.أكثر دول  توصية غير ملزمة وافق عليهاعلى شكل  المتحدة.تم إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من قبل الجمعية العامة لألمم 

  ())علل(

  أهمها:مادة أساسية من  30اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تضمن  

 ملكية الحق في التعليم عدم جواز االعتقال أو االحتجاز التعسفي.الحق في المساواة والكرامة اإلنسانية. الحق في ال

 العهدان الدوليان    ثانيا:

 منها:ال تستطيع التهرب  تضع التزامات قانونية محددة على الدول 1966عام  اإلنسان صدرتهما اتفاقيتين ملزمتين خاصة بحقوق 

 نوع الحقوقأمثلة علي  عدد المواد  نوع الحقوق العهدان الدوليان   

 53 المدنية والسياسية االتفاقية األولي

 الحقوق المدنية والسياسية مثل

 حق تقرير المصير

 الحق في الحياة

 تحريم الرق والعبودية

 الحق في المساواة

 االتفاقية الثانية
االقتصادية و االجتماعية 

 والثقافية
31 

 مثل واالجتماعية والثقافيةالحقوق االقتصادية 

 العملالحق في 

 حماية األسرة ومساعدتها

 والتعلمالحق في التعليم 

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتقدم 

 العلمي وتطبيقاته

 اإلنسان وحقوق المتحدة ثانيا: األمم

هي التي تختص بمحاكمة األشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية مثل جرائم اإلبادة البشرية  المحكمة الجنائية الدولية: -عرف: 

 والتعذيب وغيرها 

  اإلنسان.المفوض السامي لحقوق 

 الوظيفة استحدث عام

 

1993 

 متابعة قضايا حقوق اإلنسان 

 كتابة التقارير الخاصة لألمين العام 

  الدولية.المحكمة الجنائية 

 االختصاص استحدث عام

محاكمة األشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية مثل جرائم اإلبادة و  1998

 التعذيب   

 بين قارن 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي الجمعية العامة     المقارنة  أوجه

 دولة 54يتكون من  جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة  التكوين 

 

 

 مجال االختصاص في

 حقوق اإلنسان  

 مناقشة المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان                              -1

إصدار توصيات غير ملزمة فيما يتعلق بإشاعة  -2

 احترام حقوق اإلنسان

إصدار توصيات غير ملزمة فيما يتعلق بإشاعة  -3

 احترام حقوق اإلنسان

 وق اإلنسان إعداد مشروعات واتفاقيات متعلقة بحق -4

 والتشجيع علىتطوير حقوق اإلنسان  -1

 احترامها        

واالتفاقيات إعداد مشروعات اإلعالنات -2

 اإلنسان.بحقوق  الخاصة

تقديم توصيات بإشاعة احترام حقوق  -3

 اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتها

 األمانة العامة  مجلس األمن الدولي المقارنة أوجه

 األمين العام والوكالء المساعدين  منتخبون  10دول دائمة العضوية و 5دولة منها  15 التكوين
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االختصاص في مجال 

 حقوق اإلنسان

الجهاز الرئيسي المختص بحفظ األمن والسالم الدوليين 

واالنتهاكات التي تؤدي إلي تهديد األمن والسالم الدوليين 

 كما حدث في البوسنة والهرسك والصومال ورواندي 

الجهاز الفني واإلداري لألمم المتحدة يهتم األمين 

في األمم المتحدة بمسائل  األعلىالعام الموظف 

 له العديد من االتصاالت مع الدول حقوق اإلنسان و

 ثالثا الوكاالت التابعة لألمم المتحدة

 مقارنة بين الوكاالت الدولية التابعة لألمم المتحدة   

 

 أوجه المقارنة
 منظمة الصحة العالمية منظمة الفاو منظمة اليونسكو منظمة العمل الدولية

 م1948 م1945 م 1946 م1919 سنة التأسيس

 بسويسرا  جنيف  بإيطاليا روما بفرنسا  باريس بسويسرا  جنيف المقر

 األهداف

 ـ تحديد ساعات العمل  

 لألجور  األدنىـ الحد 

ـ الحق في اإلضراب 

 وتكوين النقابات 

ـ الضمان الصحي 

 والعالجي 

 ـ الضمان التقاعدي 

صيانة  علىالمحافظة 

األمن والسالم الدوليين 

عن طريق التربية 

 والعلوم والثقافة 

ـ تحقيق التعاون ين األمم 

 والشعوب والمساواة

ـ نجدة الشعوب في 

 األزمات والكوارث 

 ـ تقديم الغذاء للمحتاجين 

مساعدة الدول التي بها  -

 تهديد األمن الغذائي 

تقديم العون للدول التي  -

 ةاإلمراض وألوبئبها 

 حتى تستطيع المواجهة 

االستعداد في حالة  -

ظهور امراض جديدة في 

 مختلف العالم 

 المنظمات غير الحكومية وحقوق اإلنسان  مقارنة بين 

 منظمة العفو الدولية منظمة حقوق اإلنسان أوجه المقارنة

 م 1961 م1978 سنة التأسيس

 مدينة لندن  نيويورك  بالواليات المتحدة األمريكية  المقر

حقوق  علىالتحقيق في االنتهاكات والتعديات  - األهداف

 اإلنسان في العالم 

 إعداد التقارير حول انتهاكات حقوق اإلنسان                                 -

الدعوة لمنع المساعدات العالمية للدول التي  -

 تنتهك حقوق اإلنسان 

 ضمان المحاكمات العادلة لجميع السجناء  -

 منع محاوالت التعذيب التي يتعرض لها السجناء  -

 مساعدة طالبي اللجوء السياسي  -

 القانون الدولي وحقوق اإلنسان.

  -لإلنسان: عرف القانون الدولي 

 الحد من أثار النزاعات المسلحة والحروب  إلىالقانون الذي يهدف 

  -األحمر: اللجنة الدولية للصليب 

 منظمة دولية إنسانية تهدف تقديم العون لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة مثل الجرحى واألسري

  الدولي؟اذكر أهداف القانون 

     حماية اإلنسان من اثأر النزاعات المسلحة والحروب

        حماية الممتلكات المدنية والثقافية والتاريخية واإلنسانية 

 التخفيف من اآلالم الناتجة عن الهجمات العسكرية 

 حماية األفراد غير المقاتلين 

 حماية البيئة الطبيعية المحيطة باإلنسان

  الدولي؟ما هي مبادئ القانون 

 التمييز بين اإلفراد المقاتلين والغير مقاتلين   

 التمييز بين األهداف العسكرية الغير عسكرية 

 تقييد المقاتلين في استخدام األسلحة الحرمة والدمار الشامل 

 .التنفيذدلل علي سبق اإلسالم القوانين الوضعية في وضع القواعد اإلنسانية موضع 

 -رضي هللا عنه  –نصيحة الخليفة األول أبو بكر الصديق  موضع فييتضح سبق اإلسالم القوانين الوضعية في وضع القواعد اإلنسانية 

 اإلنسانية   فوصي بعشر وصايا هي  ألهم القيمش أسامة بن زيد تلخيصا لجي

تعقروا نخال وال تحرقوه وال تقطعوا شجرة  امرأة والال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا طفال صغيرا وال شيخا كبيرا وال 

  لهفرغوا أنفسهم  فدعوهم ماالصوامع  أنفسهم فيوسوف تمرون بأقوام فرغوا    لمأكلهمثمرة وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيرا اال 

   األحمر. للصليب الدولية الدولي أو اللجنة األحمر الصليب منظمة

 النتائج  الهدف المكان السنة

 على سويسرا م1862

 بعض أيدي

 العون لضحايا تقديم

 والنزاعات الحروب

 أنشاء منظمات إنسانية على المستوي الدولي  -1

 أنشاء منظمات الهالل األحمر في الدول العربية  -2
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 المواطنين

 السويسريين

 الجرحى مثل المسلحة

 .واألسرى

 أصبح هناك تقارب بين منظمة الصليب األحمر والهالل األحمر ليتم -3

 .األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية الحركة إنشاء

  الكويتي.األحمر  مبادئ وأهداف جمعية الهاللعدد 

  .المحتاجة للفئات والصحية االجتماعية الرعاية تحقيق - ١

  .واإلنقاذ األولية واإلسعافات الكوارث عمليات في المساهمة - ٢

  .الحرب زمن في والمنكوبين واألسرى للجرحى والحماية المساعدة تقديم - ٣

  .وبين ذويهم الحرب أسرى وكذلك المحتلة المناطق في القاطنين بين المعلومات تبادل في التوسط - ٤

 للصليب الدولية واللجنة الوطنية األحمر والجمعيات والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي االتحاد مع واالتصاالت المعلومات تعزيز - ٥

  .األحمر

 الحق في الحياة.

  الحياة.أهمية الحق في علل  

 اإلنسان.أقدس حقوق  - 2      فطري.حق  - 1

  األخرى.األساس الذي تقوم علية حقوق اإلنسان  - 4  اإلنسان.اعتراف صريح بإنسانية  - 3

  الدولة.يعكس التطور القانوني والسياسي في  - 5

 المسؤولية الدولية مسؤولية الدولة مسؤولية المجتمع مسؤولية الفرد  

حياته وحياة اآلخرين فال  علىالحافظة 

يقتل نفسه لو غيرة تحرم الديانات 

 السماوية قتل النفس والغير 

 رحيما()ال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم 

 29سورة النساء اآلية 

)وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال 

كل من  33سورة اإلسراء أية  بالحق(

 االنتحار والقتل محرم 

لي وإنهاء حياة إنسان فالحياة ملك هلل تعا

اجتراء علي هللا وفقدان إنسان يكون 

 صالح ومنتج للمجتمع 

كل مؤسسات 

 لهالمجتمع ومن 

دور في المجتمع 

يستطيع حماية 

اإلنسان فهو 

 مسئول

دورا  -) المدرسة 

وسائل  -لعبادة

اإلعالم جمعيات 

 -النفع العام 

 .........الخ 

تحقيق العيش  -

الكريم من رعاية 

كل ما صحية و

 يلزمها 

حل المشكالت  -

التي يلحق عنها 

 الضرر باإلنسان

سن القوانين التي  -

تحمي وتحترم 

 وتصون حق الحياة  

السعي في حل المشكالت االقتصادية  -

 واالجتماعية التي ينتج عنها إهدار حق الحياة 

والتخفيف من  قيام الحروبالعمل علي منع  -

 أثارها إن وقعت في أي دولة 

التصدي لالنتهاكات الجسدية التي يرتكبها  -

 بعض األنظمة في حق اإلنسان في الحياة 

إنشاء محاكم جنائية لمحاكمة من يعتدون  -

 علي حق الحياة وجرائم ضد اإلنسانية 

 التمييز: وعدم واشكال المساواة صور     الحق في المساواة وعدم التمييز

  والواجبات. الحقوق في القانون أمام المساواة -1

 أو االجتماعية األفراد بمكانة ال تتأثر األحكام وأن األفراد لجميع متاح القضاء إلى اللجوء أن بذلك القضاء ويقصد أمام المساواة -2

    .الوظيفية مناصبهم

  الوظيفية. الفرص تكافؤ في المساواة -3

  القانون. به ما يسمح حدود العامة في بالمرافق االنتفاع في المساواة -4

  والمساواة: الكويتي الدستور

 تشير إلي حق المساواة  المواد التي من تضمن الدستور الكويتي عددا  

  ...المجتمع دعامات والمساواة والحرية ))العدل أن على السابعة مادته في نص   -1

 والواجبات الحقوق في القانون متساوون لدى وهم اإلنسانية، الكرامة في سواسية الناس »أن على والعشرين التاسعة مادته في نص   -2

  الدين((. أو اللغة، األصل، أو أو الجنس، بسبب ذلك في بينهم تمييز ال العامة،

 مفهوم الحق في الكرامة اإلنسانية

 سواء به ضرر أي إلحاق وعدم وروحا   وعقال   جسما   عليها اإلنسان والمحافظة حياة صون في الحقهو  اإلنسانية: الكرامة في الحق مفهوم

  .اإليذاء أشكال شكل من أي أو الخطف أو بالتعذيب

  :اإلنسانية الكرامة تحمي القانونية التي المبادئ من العديديحوي  الكويتي الجزاء قانون دلل على ان

  التحقيق. جهات من بإذن إال حبسه أو تفتيشه أو إنسان على القبض يجوز ال  -1

  حق. وجه دون حريته حجز أو إنسان أي اعتقال يجوز ال -2

  ذريعة. أي تحت إنسان أي تعذيب يجوز ال -3

 منهم. النتزاع المعلومات األشخاص تعذيبل يلجؤون الذين العموميين الموظفين على العقوبة تغليظ

 حرية االعتقاد

  )التعريف(.مفهوم حرية االعتقاد 

وحقة في ممارسة الشعائر أو عدم ’ وله الحرية في عدم اعتناق أي منها ’ الفرد حر في اعتناق دين أو فكر أو مبدأ أو رأي يعني ان 

  العامة.ممارستها وفق النظام العام والمبادئ 

  العبادة:بين حرية االعتقاد وحرية  فرق

 حرية العبادة حرية االعتقاد



 

4 

 

  معينة.حرية اعتناق عقيدة 

لممارسة  وال تحتاجال تثير مشكالت ألنها في قلب الفرد 

 عملية

 

حرية ممارسة اإلنسان لطقوس أو شعائر دينية بصورة علنية 

  سرية.أو 

تثير المشكالت ال يستطيع اإلنسان أن يخفيها ألنها تحتاج 

 للممارسة العملية .

  يلي:ما  علل

  المشكالت.حرية االعتقاد ال تثير  -1

  بها.صاحبها مع المجتمع الذي يحارب المعتقدات التي يؤمن  يستدملممارسة عملية وال  وال تحتاجفي قلب الفرد ألنها سرية 

  احيانا.حرية العبادة تثير المشكالت  -2

بصورة  ال يستطيع اإلنسان أن يخفيها ألنها تحتاج للممارسة العملية وقد يضطر لممارستها في مجتمعات تعارض ممارسة الشعائر الدينية

  علنية.

  االعتقاد:الدستور الكويتي وحرية 

  اآلداب.حرية اإلنسان في االعتقاد ما لم يخل في النظام وينافي  علىيؤكد  35المادة نص 

  يلي:ما  علىمن الدستور الكويتي  35تؤكد المادة  

  الدولة.حرية االعتقاد مطلقة وتحميها 

  المرعية.حرية القيام بشعائر الدينية مكفولة طبقا للعادات 

  العام.أال تخل ممارسة الشعائر بالنظام 

 حرية الرأي والتعبير

 : والتعبيرتعريف حرية الرأي 

  كافة.من خالل وسائل اإلعالم  أخرى،حق الفرد في التعبير عن أفكاره وآرائه قوال وكتابة أو بأي وسيلة 

  والتعبير:الدستور الكويتي حرية الرأي 

وذلك ’ ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ’ الرأي والبحث العلمي مكفولة  ))حرية (36)المادة من خالل 

يكفل حرية الرأي والتعبير واآلداب مجلس األمة الذي  أقرهالمطبوعات الذي  وصدور قانون (.القانون(وفقا للشروط واألوضاع التي بينها 

 العامة واألمن الوطني للبالد 

  والتعبير:ضوابط حرية الرأي 

  القانونية.تمارس وفق الضوابط 

  العامة.احترام النظام العام واآلداب 

  اآلخرين.عدم التعدي على حقوق 

 الحق في التعليم والتعلم

  والتعلُّم: بالتعليم الكويت دولة علل اهتمت

 جعلت حق التعليم والتعلم حق من حقوق اإلنسان 

  الدولة.حق التعليم والتعلم غاية 

  والتعلم.وضع نظم وقوانين تنظم حق التعليم 

  وترعاه((. الدولة أساسي تكفله ركن ))التعليم والتعلم.من الدستور الكويتي على أهمية التعليم  (13)نصت المادة 

 في مجاني إلزامي والتعليم واآلداب، العام النظام حدود للقانون وفي وفقا   الدولة تكفله للكويتيين، حق التعليم»أن )) أكدت التي (40)المادة 

 للقانون((. وفقا   األولى مراحله

 م 1965 عام وفي

 وإناث ذكور من الكويتيين األطفال لجميع مجانيا   التعليم إلزاميا   يكون   1 المادة (في جاء حيث التعليم إلزامية على نص قانون أول صدر 

 ( . المتوسطة(المرحلة  نهاية حتى االبتدائية المرحلة بداية من

المؤهالت  لنيل العالم دول من العديد إلى الطالبية البعوث وإرسال الكويت، جامعة وافتتاح إنشاء المدارس بعد االستقالل قامت الدولة في

 العليا. والدراسات الجامعية،

 والتعلم؟فرق بين التعليم 

 التعلم التعليم

ــ حق الفرد في الحصول التعليم بجميع مستوياته واختيار 

 التعليم المناسب له دون تميز بين أفراد المجتمع 

 ــ هو ما تقوم به الدولة 

التعليم ــ يتعلق بحرية اإلنسان في تعلم ما يشاء واختيار نوع  

 حسب قدراته وميوله  ومستواه

 ــ هو ما يقوم به  الفرد  

 حقوق المرأة

  المرأة: حقوق انتهاكات من صورعدد  

  ذلك: أمثلة وطقوسها ومن المجتمعات أفكار باختالف اختلفت حيث المرأة، منه عانت الذي االضطهاد صور تعددت

  .إلنسانيتها اعتبار أي دون المطر ولسقوط لألنهار فدية تُق دم الشعوب بعض في المرأة كانت -1

  .الرجل من أقل مرتبة في وجعلها للمرأة المجتمعات بعض احتقار -2

 والمجنون.  الطفل مصاف في وجعلتها أهليتها، من المرأةَ  الوضعية   التشريعات   بعضُ  َحَرَمت -3

  آخر. إلى فرد من بالتوارث تُنقل الخاصة، الممتلكات من نوع أنها على للمرأة ينظر كان -4
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   الفقر.من  وخوفا   لهن كراهية البنات، بوأد الجاهلية في فَ ر  عُ  ما وهو مولدها عقب األنثى قتل -5

  األمثلة. من كثير في اإلسالم في المرأة صور تكريم

بشر أحدهم  ))وإذاالجاهلية الدليل  سائدا  في كان كما روحها إزهاق حرم حيث المهمة، الحقوق أول الحياة في المرأة حق اإلسالم أعتبر - 1

التراب أال ساء ما يحطمون ((    فييتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه  –باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 

 (( .  َوإ ذَا الموءودة ُسئ َلْت*ب أَي ِّ ذَْنٍب قُت لَتْ دليل أخر ))

ن   تعالى. هقول والواجبات، الدليل الحقوق في الرجل وبين بينها ساوى - 2 ثُل ال ذ ي َعلَيه  ((.))َولَُهن  م   تميزه ميزة للرجل وليس ب الَمعُروف 

 ((  فضل هللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهمالرجال قوامون على النساء بما القوامة الدليل )) سوى المرأة عن

  والملكية. والتعليم الرعاية منها منقوصة غير كاملة حقوقها المرأة اإلسالم منح - 3

  خيرا ((. واستوصوا بالنساء ))أال قال بها حين الرسول أوصى فقد بالمرأة، الرفق على اإلسالم حث   - 4

 

 الطفل: تعريف       حقوق الطفل

 القانون الدولي الشريعة االسالمية

نهاية الطفولة عند بلوغ سن الحلم وقد حدده الفقهاء 

  .15عند سن 

 يتجاوز لم إنسان ))كلالطفل الطفولة  اتفاقية من األولى تعرف المادة

 المنطبق القانون بموجب ذلك، قبل الرشد سن يبلغ ما لم عشرة الثامنة

  عليه((.

 الطفل؟ بحقوق اإلسالم وصور اهتماماعطى امثلة  

  قصوى. لضرورة إال اإلجهاض وتحريم الرعاية حيث أمه، بطن في جنين وهو بالطفل االهتمام

لَْين  ل َمْن أََرادَ أَن يُت م   ))َواْلَوال دَاتُ  تعالى: لقولة الرضاعة في الحق ْعَن أَْوالَدَُهن  َحْولَْين  َكام  َضاَعةَ..((.يُْرض    الر 

 (( .  وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالقتعالى : ))  لقوله الطفل حياة على المحافظة

  اسمه((. ويحسن أدبه أن يحسن الوالد على الولد حق صل هللا علية وسلم ))من لقوله المناسب، االسم واختيار والرعاية التربية في الحق

 وكافل ))أناصل هللا علية وسلم  قال وكما تقهر((.اليتيم فال  ))فأما تعالى: لقوله حالهم، مثل في يقع ومن األيتام باألطفال اإلسالم أوصى

  والوسطى((. بالسبابة وأشار كهاتين، الجنة في اليتيم

  حقوق ما قبل الوالدة

 ــ المحافظة على حياة الطفل بتحريم اإلجهاض  ونفسيا  ــ رعاية الم الحامل صحيا   

الحق في الرعاية الصحية   ــ الحق في الرضاعة  في التربية والتعليم  ــ ــ الحقــ الحق في الحياة         حقوق ما بعد الوالدة

 والحضانة   ــ  الحق في األمان                ــ الحق في المشاركة والتعبير  

حقوق الحاالت 

 الخاصة

فقدان األسرة او المعيل والمأوى   ــ حاالت الحروب والنزاعات  التالية: حاالترعاية الطفال في الحاالت 

 حاالت األمراض الخطيرة واإلعاقات المسلحة ــ

 الحقوق السياسية

 السياسية؟عرف مفهوم الحقوق 

 هي تلك الحقوق التي تتيح للفرد المشاركة في إدارة شؤون البالد وتقلد المناصب العامة في دولته 

 عدد أهم الحقوق السياسية لإلنسان؟   

 التوضيح الحق

 حق االنتخاب 

 )التصويت( 

و هو حق الفرد في المشاركة في تقرير وإدارة التوجهات السياسية لمجتمعه واختيار النظام السياسي ا 

 الحاكم أو الممثل البرلماني  

 هو حق الفرد في الترشح لالنتخابات العامة متى انطبقت عليه الشروط القانونية  حق الترشيح

حق تقلد المناصب 

 العامة 

هو حق كل فرد في أن يحصل على فرصته في الوظيفة العامة متى توفرت فيه شروطها بحيث ال تكون  

 المناصب وراثية أو مقصورة على فئة معينة 

حق مخاطبة السلطات 

 العامة 

 هو حق الفرد في مخاطبة السلطات كتابة وبتوقيعه وواجب السلطات الرد على أسلته ومطالبه  

  الحقوق السياسية لإلنسان أكد على ور الكويتيالدستدلل على ان  

ــ تبنى الدستور الكويتي حقوق اإلنسان السياسية وحرص على تأكيدها في كثير من مواده ومن أبرز هذه الحقوق حق االنتخاب وحق 

 الترشح

 على أن مجلس األمة ينتخب بطريق االنتخاب العام السري المباشر 80نصت المادة ــ 

 كل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه  على حقنصت  45 ــ نصت المادة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=304#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=304#docu#docu
http://www.google.com.kw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fflag%3D1%26bk_no%3D49%26ID%3D1009&ei=wfSXUaWrCoOFO7regfAB&usg=AFQjCNGI8pKxdoPfHHY9FHcKsfRRg8s7gw&sig2=Y2rkasO4HEQNnK-1X9GUDw&bvm=bv.46751780,d.bGE

