ГРАЃАНСКА
ПОВЕЛБА
FFƉB~)~
Глобална рамка за учество на граѓаните
Ęå:ĬŅÆ±Ĭ8ų±ĵåƵŅųĩüŅų{åŅŞĬåűŸ{±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹ

Ние, граѓан(к)ите, имаме право да учествуваме во обликувањето на нашите општества

Човековите права и фундаменталните слободи сè повеќе се кршат во целиот свет. Во голем
Bƚĵ±ĹųĜčĘƋŸ±ĹÚüƚĹÚ±ĵåĹƋ±ĬüųååÚŅĵŸ±ųåĜĹÏųå±ŸĜĹčĬƼƴĜŅĬ±ƋåÚƵŅųĬÚƵĜÚåţFĹ±čųŅƵĜĹčĹƚĵÆåųŅü
број
земји, луѓето и нивните организации се соочуваат со сериозни ограничувања и се лишени
ÏŅƚĹƋųĜåŸØŞåŅŞĬå±ĹÚƋĘåĜųŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸü±ÏåŸåƴåųåųåŸƋųĜÏƋĜŅĹŸ±ĹÚ±ųåÚåŞųĜƴåÚŅüƋĘåĜųųĜčĘƋŸƋŅŞ±ųƋĜÏĜě
од правото да учествуваат во обликувањето на своите општества. Активистите се загрозени,
Ş±ƋåĜĹŸĘ±ŞĜĹčƋĘåĜųŸŅÏĜåƋĜåŸţeÏƋĜƴĜŸƋŸ±ųåƋĘųå±ƋåĹåÚØŞųŅŸåÏƚƋåÚØŞåųŸåÏƚƋåÚØĜĵŞųĜŸŅĹåÚØƋŅųƋƚųåÚ±ĹÚ
прогонувани,
затворени, мачени и убиени. Организации на граѓанското општество
ĩĜĬĬåÚţĜƴĜĬŸŅÏĜåƋƼŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ±ųåŸƋĜčĵ±ƋĜŸåÚØüŅųåƻ±ĵŞĬå±ŸüŅųåĜčĹ±čåĹƋŸŅųåƻƋųåĵĜŸƋŸØĘĜĹÚåųåÚĜĹ
се стигматизирани, на пример, како странски агенти или екстремисти, тие се попречени во
ƋĘåĜųƵŅųĩØÚåŞųĜƴåÚŅüüƚĹÚĜĹčØüŅųÆĜÚÚåĹƋŅŅŞåų±Ƌå±ĹÚÚĜŸŸŅĬƴåÚţeƴåĹƚåŸüŅųŞåŅŞĬåűŸŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹĜĹ
својата
работа, лишени од финансирање, забрането им е да работат и се растураат. МожноŞƚÆĬĜÏÚåÏĜŸĜŅĹěĵ±ĩĜĹč±ųåųåŸƋųĜÏƋåÚŅųÏĬŅŸåÚÚŅƵĹţ
стите
за учество на граѓан(к)ите во јавниот живот се ограничени или затворени.
Сепак,
сè додека граѓанк(к)ите вистински не учествуваат, светот нема да биде во можност да
¥åƋØƚĹĬåŸŸŞåŅŞĬåčåĹƚĜĹåĬƼŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋåØƋĘåƵŅųĬÚƵĜĬĬÆåƚĹ±ÆĬåƋŅŅƴåųÏŅĵåĜƋŸĵŅŸƋƋĘųå±ƋåĹĜĹčÏĘ±Ĭě
гиĬåĹčåŸØĜĹÏĬƚÚĜĹčŞåųŸĜŸƋåĹƋŞŅƴåųƋƼØƴĜŅĬåĹƋåƻƋųåĵĜŸĵØčųŅƵĜĹčĜĹåŧƚ±ĬĜƋƼØ±ĹÚÏĬĜĵ±ƋåÏĘ±Ĺčåţ
надмине своите најопасни предизвици, вклучувајќи ја континуираната сиромаштија, насилниот екстремизам, растечката нееднаквост и климатските промени.
{åŅŞĬåűŸĜĹÚĜƴĜÚƚ±Ĭ±ĹÚÏŅĬĬåÏƋĜƴåŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹÆųĜĹčŸĬĜüå±ĹÚčĜƴåŸĵå±ĹĜĹčƋŅÚåĵŅÏų±ÏƼţFƋĜŸƴĜƋ±ĬĜĹ
Поединечното
и колективното учество на граѓан(к)ите ѝ носи живот и ѝ дава значење на демоŞųŅƋåÏƋĜĹčĘƚĵ±ĹųĜčĘƋŸØ±ÏĘĜåƴĜĹčÚåƴåĬŅŞĵåĹƋ±ĹÚÆƚĜĬÚĜĹčģƚŸƋØƋŅĬåų±ĹƋ±ĹÚŞå±ÏåüƚĬŸŅÏĜåƋĜåŸţFƋåĹě
кратијата.
Тоа е од суштинско значење во заштитата на човековите права, во постигнувањето
ŸƚųåŸƋĘ±ƋƋĘŅŸåƵĘŅĘŅĬÚŞƚÆĬĜÏŅþÏåŸØŅųŅƋĘåųŞŅŸĜƋĜŅĹŸŅüŞŅƵåųØ±ųåĘåĬÚ±ÏÏŅƚĹƋ±ÆĬåüŅųƋĘåĜų±ÏƋĜŅĹŸ
на развојот и градењето толерантни и мирољубиви општества. Со тоа се обезбедува оние што
±ĹÚ±ųåƵŅųĩĜĹčüŅųƋĘåÏŅĵĵŅĹčŅŅÚţ
имаат јавни функции или други позиции на моќ, да одговараат за своите постапки и да работат
за општото добро.
åųåģåÏƋ±ĹƼ±ƋƋåĵŞƋƋŅŞųåƴåĹƋŞåŅŞĬåüųŅĵŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜĹčĜĹŸĘ±ŞĜĹčƋĘåĜųÏŅĵĵƚĹĜƋĜåŸØƋĘåĜųÏŅƚĹƋųĜåŸ
Ние
го одбиваме секој обид да се спречат граѓан(к)ите да учествуваат во обликувањето на
±ĹÚŅƚųÏŅĵĵŅĹŞĬ±ĹåƋţ
нивните заедници, нивните земји и на нашата заедничка планета.
åØƋĘåŞåŅŞĬåØĘ±ƴåƋĘåųĜčĘƋƋŅŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋåĜĹŸĘ±ŞĜĹčŅƚųŸŅÏĜåƋĜåŸ


ĘåĜƴĜÏĘ±ųƋåųŞųŅƴĜÚåŸ±üų±ĵåƵŅųĩüŅųŞåŅŞĬåűŸŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹ

Граѓанската повелба обезбедува рамка за учество на граѓан(к)ите

ĘåĜƴĜÏĘ±ųƋåųĜŸčųŅƚĹÚåÚĜĹŅƚųÏŅĵĵŅĹĘƚĵ±ĹĜƋƼ±ĹÚųåāåÏƋŸƚĹĜƴåųŸ±ĬĬƼ±ÏÏåŞƋåÚĘƚĵ±ĹųĜčĘƋŸØ
üųååÚŅĵŸ±ĹÚŞųĜĹÏĜŞĬåŸţFƋŞųŅƴĜÚåŸ±üų±ĵåƵŅųĩüŅųŞåŅŞĬåűŸŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹƋĘ±ƋĜÚåĹƋĜĀåŸƋĘåĜųųĜčĘƋŸƵĜƋĘĜĹ
Граѓанската
повелба е втемелена во човештвото, заедничко за сите, и ги одразува универåƻĜŸƋĜĹčĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬĬ±Ƶ±ĹÚ±čųååĵåĹƋŸţ
зално
прифатените човекови

права,
слободи и начела. Таа обезбедува рамка за учество на граѓан(к)ите што ги идентифиFƋĜŸĜĵŞåų±ƋĜƴåƋĘ±Ƌ±ĬĬčŅƴåųĹĵåĹƋŸØ±ĬĬĬåƴåĬŸŅüŞƚÆĬĜÏ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜŅĹØĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬĜĹŸƋĜƋƚƋĜŅĹŸØÆƚŸĜĹåŸŸ
кува
нивните
права во рамките на постојното меѓународно право и договори.
±ĹÚÏĜƴĜĬŸŅÏĜåƋƼŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸƵŅųĬÚƵĜÚåüƚĬĬƼųåŸŞåÏƋ±ĹÚĜĵŞĬåĵåĹƋƋĘåŞųŅƴĜŸĜŅĹŸŅüƋĘĜŸĘ±ųƋåųţ
Императив е сите влади, сите нивоа на јавната администрација, меѓународните институции,

бизнисот
и организациите на граѓанското општество во светот целосно да ги почитуваат и да
ги спроведуваат одредбите од оваа повелба.
åØƋĘåŞåŅŞĬåØ±ųååĹƋĜƋĬåÚƋŅƋĘåüŅĬĬŅƵĜĹčųĜčĘƋŸØƵĘĜÏĘĵƚŸƋÆåųåŸŞåÏƋåÚØŞųŅƋåÏƋåÚØ
ŞųŅĵŅƋåÚ±ĹÚüƚĬĬƼĜĵŞĬåĵåĹƋåÚåƴåųƼƵĘåųå±ĹÚƵĜƋĘŅƚƋ±ĹƼÚĜŸÏųĜĵĜĹ±ƋĜŅĹ×

Ние, граѓан(к)ите, имаме право на овие права, кои мора да се почитуваат, да се заштитат, да
се промовираат
и целосно да се спроведат
секаде и без каква било дискриминација:
)ƴåųƼŅĹåĜŸüųååƋŅŸĘ±ųåØÚĜŸÏƚŸŸØ±ĹÚŞųŅĵŅƋåƋĘåĜųƴĜåƵŸ
 8ųååÚŅĵŅü)ƻŞųåŸŸĜŅĹ×
1. Слобода на изразување: Секој има право да ги споделува, да ги дискутира и да ги
 8ųååÚŅĵŅüFĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ×
)ƴåųƼŅĹåĘ±Ÿå±ŸƼ±ĹÚƋĜĵåĬƼ±ÏÏåŸŸƋŅ±ĬĬŞƚÆĬĜÏĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ
промовира
своите ставови и идеи,
да ги поддржи идеите на другите или да изрази не
согласување.
±ĹÚĜÚå±ŸØŸƚŞŞŅųƋƋĘåĜÚå±ŸŅüŅƋĘåųŸØŅųåƻŞųåŸŸÚĜŸŸåĹƋţ

 8ųååÚŅĵ Ņü eŸŸåĵÆĬƼ× )ƴåųƼŅĹå ĜŸ üųåå ƋŅ Şå±ÏåüƚĬĬƼ ÏŅĵå ƋŅčåƋĘåų ƵĜƋĘ ŅƋĘåųŸ ƋŅƐ

ŞƚųŸƚåÏŅĵĵŅĹčŅ±ĬŸ±ĹÚ±ŸŞĜų±ƋĜŅĹŸţ
2. Слобода
на информации: Секој има лесен и навремен пристап до сите јавни инфор
мации.
 8ųååÚŅĵŅüeŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĹ×)ƴåųƼŅĹåĜŸüųååƋŅüŅųĵØģŅĜĹØŅųŸƚŞŞŅųƋŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸƋŅ±Úƴ±ĹÏå

3. Слобода на собирање: Секој има право на мирно собирање со други лица за извршу
вање на заеднички цели и аспирации.
ÏŅĵĵŅĹÏ±ƚŸåŸĜĹ±Şå±ÏåüƚĬĵ±ĹĹåųţ

4. Слобода на здружување: Секој има право да формира, да се придружи или да под
држи организации за унапредување на заеднички цели по мирен пат.

За
да можат сите граѓан(к)и да ги уживаат овие права, мора да се гарантира следново:
ŅåĹŸƚųåƋĘ±Ƌ±ĬĬŞåŅŞĬåÏ±ĹåĹģŅƼƋĘåŸåųĜčĘƋŸØƋĘåüŅĬĬŅƵĜĹčĵƚŸƋÆåčƚ±ų±ĹƋååÚ×

5. Ефективно
учество: Граѓан(к)ите
и нивните организации можат вистински да учеству
{åŅŞĬå±ĹÚƋĘåĜųŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸÏ±ĹčåĹƚĜĹåĬƼŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋåĜĹØ±ĹÚ
 )ýåÏƋĜƴå{±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹ×
ваат и да влијаат врз јавните политики и процесот на донесување одлуки на локално,
ĜĹāƚåĹÏåØŞƚÆĬĜÏŞŅĬĜÏƼ±ĹÚÚåÏĜŸĜŅĹěĵ±ĩĜĹč±ƋĬŅÏ±ĬØĹ±ƋĜŅĹ±ĬØųåčĜŅĹ±Ĭ±ĹÚčĬŅÆ±ĬĬåƴåĬŸţ
национално
и глобално ниво.

 8ĜĹ±ĹÏĜ±ĬƚŞŞŅųƋ×{åŅŞĬå±ĹÚƋĘåĜųŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ±ųåüųååƋŅ±ÏÏåŸŸŅųŞųŅƴĜÚåĀĹ±ĹÏĜ±Ĭ
6. Финансиска
поддршка: Граѓан(к)ите и нивните организации имаат право да поба
ŸƚŞŞŅųƋØÆŅƋĘƵĜƋĘĜĹ±ĹÚŅƚƋŸĜÚåŅüƋĘåĜųÏŅƚĹƋųĜåŸţ
раат или
да обезбедат финансиска поддршка од својата или од други земји.
 kŞŞŅųƋƚĹĜƋĜåŸüŅųŅŅŞåų±ƋĜŅĹ×
{åŅŞĬå±ĹÚƋĘåĜųŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ±ųåüųååƋŅåĹč±čåĜĹ
7. Можности
за соработка: Граѓан(к)ите
и нивните организации се слободни да се анга
жираатÚŅĵåŸƋĜÏ±ĹÚĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬÚĜ±ĬŅčƚå±ĹÚÏŅŅŞåų±ƋĜŅĹţ
во домашниот и меѓународниот дијалог и соработка.

Ваквите
права се легитимни сè додека не ги попречуваат правата на другите или не поттикĘåŸåųĜčĘƋŸÏ±ĹÆåĬåčĜƋĜĵ±ƋåĬƼÏĬ±ĜĵåÚ±ŸĬŅĹč±ŸƋĘåƼÚŅĹŅƋĜĹüųĜĹčåŅĹƋĘåųĜčĘƋŸŅü
нуваат
омраза,
дискриминација, непријателство или насилство.
ŅƋĘåųŸØŅųĜĹÏĜƋåŅųŞųŅĵŅƋåĘ±ƋųåÚØÚĜŸÏųĜĵĜĹ±ƋĜŅĹØĘŅŸƋĜĬĜƋƼŅųƴĜŅĬåĹÏåţ


Со цел да се обезбеди дека соработката меѓу граѓан(к)ите, нивните влади и јавните институции
носат максимална корист за сите нас, мора да се почитуваат следниве начела:
Ņĵ±ĩåŸƚųåƋĘ±ƋÏŅŅŞåų±ƋĜŅĹÆåƋƵååĹŞåŅŞĬåØƋĘåĜųčŅƴåųĹĵåĹƋŸ±ĹÚŞƚÆĬĜÏĜĹŸƋĜƋƚƋĜŅĹŸ
8. Должност да заштити: Секоја влада им обезбедува на граѓан(к)ите и на нивните
организации
право да се
ангажираат без прогон, мачење или закани за нивниот живот
)±ÏĘčŅƴåųĹĵåĹƋåĹŸƚųåŸƋĘ±ƋŞåŅŞĬå±ĹÚƋĘåĜųŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ±ųåüųåå
 %ƚƋƼƋŅŞųŅƋåÏƋ×
и да неƋŅŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋåƵĜƋĘŅƚƋŞåųŸåÏƚƋĜŅĹØƋŅųƋƚųåŅųƋĘųå±ƋŸƋŅƋĘåĜųĬĜƴåŸØ±ĹÚ±ųåĹŅƋŸƚÆģåÏƋƋŅ
бидат предмет на колективна казна поради тоа што ги бараат своите фунда
ментални слободи.

ÆųĜĹčŸĵ±ƻĜĵƚĵÆåĹåĀƋŸƋŅ±ĬĬŅüƚŸØƋĘåüŅĬĬŅƵĜĹčŞųĜĹÏĜŞĬåŸĵƚŸƋÆåƚŞĘåĬÚ×

ÏŅĬĬåÏƋĜƴåŞƚĹĜŸĘĵåĹƋüŅųåƻåųÏĜŸĜĹčƋĘåĜųüƚĹÚ±ĵåĹƋ±ĬüųååÚŅĵŸţ

9. Средина што овозможува: Секоја влада усвојува законски, административни и други
 )Ĺ±ÆĬĜĹč)ĹƴĜųŅĹĵåĹƋ×
мерки
за почитување, заштита,)±ÏĘčŅƴåųĹĵåĹƋ±ÚŅŞƋŸĬåčĜŸĬ±ƋĜƴåØ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜƴåØ±ĹÚŅƋĘåų
промовирање и исполнување на правата и слободите 
ĵå±ŸƚųåŸ
ƋŅПовелба
ųåŸŞåÏƋØ ŞųŅƋåÏƋØ
ŞųŅĵŅƋå
±ĹÚврз
üƚĬĀĬпоединци
ƋĘå ųĜčĘƋŸи±ĹÚ
üųååÚŅĵŸ ųåüåųųåÚ
наведени
во оваа
и истражува
напади
организации
со цел ƋŅ
ĜĹƋĘĜŸĘ±ųƋåųØ±ĹÚĜĹƴåŸƋĜč±ƋåŸ±ƋƋ±ÏĩŸŅĹĜĹÚĜƴĜÚƚ±ĬŸ±ĹÚŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸƵĜƋĘ±ƴĜåƵƋŅ
осомничените сторители да одговараат во согласност со меѓународните стандарди за
правичност.
ÆųĜĹčĜĹčŸƚŸŞåÏƋåÚŞåųŞåƋų±ƋŅųŸƋŅģƚŸƋĜÏåĜĹĬĜĹåƵĜƋĘĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬŸƋ±ĹÚ±ųÚŸŅüü±ĜųĹåŸŸţ
10.{ƚÆĬĜÏeÏÏŅƚĹƋ±ÆĜĬĜƋƼ×
Јавна одговорност: Владата,
бизнисот и граѓанското општество одговараат пред
:ŅƴåųĹĵåĹƋØÆƚŸĜĹåŸŸ±ĹÚÏĜƴĜĬŸŅÏĜåƋƼŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ±ųå±ÏÏŅƚĹƋě
јавноста.
±ÆĬåƋŅƋĘåŞƚÆĬĜÏţ


Нашата
поединечна и колективна одговорност

Граѓан(к)ите
и нивните организации се залагаат за правда и достоинство во целиот свет. Нивната
вклученост ни дава можност колективно да ги надминеме нашите предизвици.
kƚųĜĹÚĜƴĜÚƚ±Ĭ±ĹÚÏŅĬĬåÏƋĜƴåųåŸŞŅĹŸĜÆĜĬĜƋƼ

{åŅŞĬå±ĹÚƋĘåĜųŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸ±ųŅƚĹÚƋĘåƵŅųĬÚ±ųåŸƋųĜƴĜĹčüŅųģƚŸƋĜÏå±ĹÚÚĜčĹĜƋƼţĘåĜųåĹč±čåĵåĹƋ
Без
разлика дали сме вклучени во владата, бизнисот или во организации на граѓанското опŞųŅƴĜÚåŸƚŸƵĜƋĘƋĘåŅŞŞŅųƋƚĹĜƋƼƋŅÏŅĬĬåÏƋĜƴåĬƼŅƴåųÏŅĵåŅƚųÏŅĵĵŅĹÏĘ±ĬĬåĹčåŸţ
штество,
наша колективна одговорност е да обезбедиме и да придонесеме кон мирна, праведна и оддржлива иднина за сите нас.

ĘåƋĘåųƵå±ųååĹč±čåÚĜĹčŅƴåųĹĵåĹƋØÆƚŸĜĹåŸŸØŅųÏĜƴĜĬŸŅÏĜåƋƼŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸØĜƋĜŸŅƚųÏŅĬĬåÏƋĜƴåųåŸě
ŞŅĹŸĜÆĜĬĜƋƼƋŅŸåÏƚųå±ĹÚÏŅĹƋųĜÆƚƋåƋŅ±Şå±ÏåüƚĬØģƚŸƋ±ĹÚŸƚŸƋ±ĜĹ±ÆĬåüƚƋƚųåüŅųƚŸ±ĬĬţ
КАКО ПОТПИСНИЦИ

• Бараме сите влади и нивните институции да ги почитуваат, да ги заштитат, да ги поттикнат
иeF:cekF)
целосно да ги спроведат сите меѓународни конвенции и договори со кои се утврдуваат
правата
на граѓан(к)ите да партиципираат, и ги повикуваме бизнисот, организациите на
Î å Úåĵ±ĹÚ ƋĘ±Ƌ ±ĬĬ čŅƴåųĹĵåĹƋŸ ±ĹÚ ƋĘåĜų ĜĹŸƋĜƋƚƋĜŅĹŸ ųåŸŞåÏƋØ ŞųŅƋåÏƋØ ŞųŅĵŅƋåƐ ±ĹÚ üƚĬĬƼ
граѓанското општество, меѓународните институции и другите фактори да дејствуваат во
±ĬĬ ĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±Ĭ
ĜĵŞĬåĵåĹƋ
согласност
соƐовие
конвенции;ÏŅĹƴåĹƋĜŅĹŸƐ ±ĹÚ ±čųååĵåĹƋŸ ƋĘ±Ƌ åŸƋ±ÆĬĜŸĘ ŞåŅŞĬåűŸ ųĜčĘƋŸ ƋŅ Ş±ųƋĜě
ÏĜŞ±Ƌå±ĹÚƵåÏ±ĬĬŅĹÆƚŸĜĹåŸŸØÏĜƴĜĬŸŅÏĜåƋƼŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸØĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬĜĹŸƋĜƋƚƋĜŅĹŸ±ĹÚŅƋĘåų±ÏƋŅųŸƋŅ
• Ние се обврзуваме дека ќе ги браниме и ќе ги обезбедиме правата на луѓето на
åŧƚ±ĬĬƼ±ÏƋĜĹ±ÏÏŅųÚ±ĹÏåƵĜƋĘƋĘåŸåÏŅĹƴåĹƋĜŅĹŸſ
партиципација
како што е утврдено во оваа Повелба;
• Ние сме солидарни со сите луѓе чии права за партиципација во обликувањето на нивните
 ±ĹÚŸåÏƚųĜĹčŞåŅŞĬåűŸųĜčĘƋŸ ƋŅŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋĜŅĹ±ŸåŸƋ±ÆĬĜŸĘåÚĜĹ
Î åÏŅĵĵĜƋŅƚųŸåĬƴåŸƋŅÚåüåĹÚĜĹč
општества
се загрозени.


ƋĘĜŸĘ±ųƋåųſ

Î

åŸƋ±ĹÚĜĹŸŅĬĜÚ±ųĜƋƼƵĜƋĘ±ĬĬŞåŅŞĬåƐƵĘŅŸåųĜčĘƋŸƋŅŞ±ųƋĜÏĜŞ±ƋåĜĹŸĘ±ŞĜĹčƋĘåĜųŸŅÏĜåƋĜåŸ±ųåƴĜŅĬ±ƋåÚţ

