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بعددد الن ددر ت التو ددياق الدد  قدددمتألا الدددول األعودداإل ت ن ددت بقددو  ا   ددان التدداب   -1
ر آليدددة اعسدددتعرار الددددوري أثنددداإل   دددر اا دددت ت اجالدددة ت إاجي  دددتان ت إإدددالألمدددم املتحددددة 

 الشامل، تود إاجي  تان أن توضح ما ي ي:
 موقف إاجي  تان رقم التو ية

إن كا ت ستصد  ع ى الربوتوكدول اعتتيداري  ستن ر إاجي  تان م تقبلً  99-1
 عتفاقية مناىوة التعذيب.

ب دددبب القيدددود املاليدددة، قبدددول التو دددية الددد  اً، ع ت دددت ي  إاجي  دددتان باليددد
 ا إىل اع ومام إىل الربوتوكول اعتتياري.تدعوى

وتقبدددل إاجي  دددتان التو دددية املتع قدددة باع ودددمام إىل الربوتوكدددول اعتتيددداري 
عتفاقيددددة القودددداإل ع ددددى مجيدددد  أادددد ال التمييددددا ضددددد املددددرأة وتربددددب بتاويدددددىا 

 مب اعدة تقنية من أجل تنفيذ الربوتوكول اعتتياري. 
 .1-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-2
 .1-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-3
 .1-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-4
 .1-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-5

ع تقبددل إاجي  ددتان التو ددية املتع قددة بتقدددًن إعددلن تقددر ةيددو باتتصددا   نددة 
 مناىوة التعذيب بت قي البلغاق. ةألذه امل ألة ُتتاج إىل مايد من البحث.

بالتصددي  ع دى اتفاقيدة بقدو  األاد ا   ةالتو دية املتع قد ع تقبل إاجي  تان 99-6
 ذوي ا عاقة. وستن ر ت ىذه التو ية ت بدود إم ا اهتا املالية. 

 .6-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-7
باع وددمام إىل الربوتوكددول اعتتيدداري  ةع تقبددل إاجي  ددتان التو ددية املتع قدد

 ر ت ىددددذه امل ددددألة بعددددد عتفاقيددددة بقددددو  األادددد ا  ذوي ا عاقددددة. وسددددتن
 ا ومامألا إىل اعتفاقية.

 .7-99و 6-99و 1-99ا  ر الرد ت الفقراق  99-8
 .7-99و 6-99ا  ر الرد ت الفقرتني  99-9

اعتفاقيددة الدوليددة جمايددة ع تقبددل إاجي  ددتان التو ددية املتع قددة باع وددمام إىل 
تدداج إىل مايددد مددن ، ألن ىددذه امل ددألة ُتمجيدد  األادد ا  مددن اعتتفدداإل الق ددري

 وتربب إاجي  تان بتاويدىا مب اعدة تقنية لبحث ىذه امل ألة.البحث. 



A/HRC/19/3/Add.1 

3 GE.12-10860 

 موقف إاجي  تان رقم التو ية
بالتصددددي  ع دددى الربوتوكدددول اعتتيددداري  ةتقبدددل إاجي  دددتان التو دددية املتع قددد 99-19

الثاين ل عألد الددو  اادا  بداجقو  املد يدة وال ياسدية. ويع دف ةريد  عامدل 
لة إلغداإل عقوبدة ا عدددام بدراسدة ا ثددار ع ددى الن در  مدة ت م ددأاً رئاسدي باليد

 اعجتماعية والقا و ية ال  قد تنجم عن ىذه اا وة.
 وتربب إاجي  تان بتاويدىا مب اعدة تقنية من أجل تنفيذ ىذه التو ية.

 .7-99و 6-99و 1-99ا  ر الرد ت الفقراق  99-11
 .9-99و 7-99و 6-99ا  ر الرد ت الفقراق  99-12

  دتان، ب دبب  قدمل املددوارد املاليدة، التو دية املتع قدة باع وددمام ع تقبدل إاجي
اعقتصددددددددادية  إىل الربوتوكددددددددول اعتتيدددددددداري ل عألددددددددد الدددددددددو  ااددددددددا  بدددددددداجقو 

 واعجتماعية والثقاةية.
 .19-99و 1-99 ا  ر الرد ت الفقرتني

ع تقبدددل إاجي  دددتان ىدددذه التو دددية ألن ىدددذه امل دددألة ُتتددداج إىل مايدددد مدددن  99-13
 ث.البح

 .13-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-14
 ع ي   إاجي  تان قبول ىذه التو ية ب بب غموضألا. 99-15
 .12-99و 9-99ا  ر الرد ت الفقرتني  99-16

لإلجراإلاق اً توجو إاجي  تان دعواق إىل امل  فني با جراإلاق ااا ة وةق
سددد ت ت ىدددذا املعمدددول  دددا ت إإدددار اعتفاقيددداق الددد  ا ودددمت إليألدددا. وقدددد أر 

املقدددرر اادددا  املعدددن اددد  كدددل إ  دددان ت التمتددد  بدددأع ى الصددددد دعدددواق إىل 
 - ، ال يد أ ا د غروةر، وإىل رئيتوالعق ية م توى مم ن من الصحة البد ية

ي، ال ديد الفري  العامل املعدن اداعق اعتتفداإل الق دري أو غدو ال دوعمقرر 
 دألة التعدذيب وغدوه مدن ضدرو  املقرر ااا  املعن مبجوديي ساركني، وإىل 

، ال ددديد تدددوان ميندددديا، اللإ  دددا ية أو املأليندددة املعام دددة أو العقوبدددة القاسدددية أو
 ال يدة جوي  غوزي إزي و.باعجتار بالبشر،  ةاملعني ةااا  ةاملقرر وإىل 

وع تقبدددل إاجي  ددددتان التو ددددية املتع قددددة بةرسددددال دعددددوة دائمددددة إىل امل  فددددني 
 التابعني ا ت بقو  ا   ان.با جراإلاق ااا ة 

 .16-99و 12-99و 9-99و 1-99لفقراق ا  ر الرد ت ا 99-17
 .7-99و 6-99ا  ر الرد ت الفقرتني  99-18
 .19-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-19
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 .19-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-29
 .19-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-21
 .19-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-22
 .19-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-23
 .19-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-24
 .19-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-25
 .19-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-26
 .19-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-27
تقبدددل إاجي  دددتان ىدددذه التو دددية، وتدددود ا ادددارة إىل أن القدددا ون ال ددداجي ي  99-28

ت مجيددد  اً موعدددة كبدددوة مدددن ا ليددداق ملنددد  معاقبدددة األإفدددال بدددد ييدددنمل ع دددى ن
. وتددوىل عددن كفالددة بدد  ال فددل ت م ددتوى معيشددي عئدد  املؤس دداق، ةوددلً 

عناية تا ة ل يتامى الدذين دينحدون سدبل اجصدول ع دى ميداه الشدر  املأمو دة 
وع دددى التع ددديم. وبالتدددا ، ةدددةن إاجي  دددتان ت فدددل بقدددو  األإفدددال وتعمدددل 

ال دددرومل املواتيدددة هلدددم. وسدددتت ذ إاجي  دددتان ت امل دددتقبل مجيددد   ع دددى هتي دددة
 التدابو اللزمة لتنفيذ ىذه األب ام.

 تقبل إاجي  تان ىذه التو ية. 99-29
 تقبل إاجي  تان ىذه التو ية. 99-39
قواعدددد تقبدددل إاجي  دددتان ىدددذه التو دددية. وسدددتعمل قددددر امل دددت ا  ع دددى تنفيدددذ  99-31

، املعروةدددة ال ددجيناق والتدددابو غددو اعبتجازيددة ل جا يدداقاألمددم املتحدددة ملعام ددة 
وذلدديف ت بدددود اععتمدداداق املقددررة ت املياا يددة الوإنيددة ، ‘قواعددد بددا  و ‘باسددم 

 وامل اعداق األترى ال  تقدم هلا.
تقبدددل إاجي  دددتان ىدددذه التو دددية، وىدددي بصددددد تنفيدددذىا. ويدددذكر أن إجدددراإل  99-32

 753ل ا داري املنصدددو  ع يدددو ت املدددواد الشددد وى ل  عدددن ت قدددرار اععتقدددا
 جددددددراإل اً مددددددن قددددددا ون ا ددددددنح ا داريددددددة م دددددداب   امدددددد 812و 782 755و

الش وى احملدد ل  عن ت اععتقال ا ندائي. ة  شد مل الدذي قحدبي ع يدو أو 
اعتقددل مبوجددب القددا ون ا داري اجدد  ت ال عددن لدددى احمل مددة ت قددرار القددبي 

مدن تدددماق ٍدامم ل مراةعدة ضدد إجدراإلاق احمل مددة ع يدو أو اعتقالدو، للسدتفادة 
 ول  عن ت ب مألا عن إري  تقدًن ا وى أمام ٍ مة ع يا.
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ع تقبددل إاجي  ددتان ىددذه التو ددية. وإاجي  ددتان م ددتعدة  تابددة إجددراإل  99-33

زيددداراق ر دددد وإنيدددة ودوليدددة ل  دددجون، مبدددا ت ذلددديف   دددني ال جندددة الدوليدددة 
لرب دام  وإجدراإلاق متماادية اً اعبتجاز، وةق من زيارة مراكال ص يب األمحر 

 م  القا ون الوإن. 
تقبل إاجي  تان التو ية املتع قة بدةجراإل ةحدو  إبيدة منت مدة لألاد ا   99-34

احملدددرومني مدددن بدددريتألم وبة شددداإل آليدددة م دددتق ة ل شددد وى ةيمدددا يتع ددد  بأعمدددال 
 ىذه ا جراإلاق. التعذيب، ألن تشري  الب د قد توتى أ لً 

الددرد املتع دد  بالر ددد الددوإن والدددو  ل  ددجون ومراكددا اعبتجدداز، مبددا ت  وأمددا
  .33-99ذليف من قبل ال جنة الدولية ل ص يب األمحر، ةود ت الفقرة 

 تقبل إاجي  تان ىذه التو ية. 99-35
 .تقبل إاجي  تان ىذه التو ية 99-36
 تقبل إاجي  تان ىذه التو ية. 99-37
اً  تان ىذه التو ية، ألن امللبقاق ت قوايا التشألو، وةقدع تقبل إاجي  99-38

(، لي دت مدن 354واملدادة  2، الفقدرة 24لقا ون ا جراإلاق ا نائية )املادة 
من اتتصا  اعدعاإل ااا . ةوحايا أعمال اتتصا  اعدعاإل العام وإمنا 

التشددألو ىددم الددذين يقدد  ع دديألم تقدددًن الشدد اوى مددن أجددل إبالددة ا ندداة إىل 
لعدالة، سواإل أمام ٍاكم جنائيدة أو مد يدة. وتن در ت القودية ٍ مدة جنائيدة ا

 أو ٍ مة مد ية، ب ب رغبة الوحية.
ع ى التاام الشدفاةية،  دنح الرتاتديمل ل بدث الت فايدوين وا ذاعدي ع دى أسداس اً وبر 

 تناة ي.
 تقبل إاجي  تان ىذه التو ية وىي بصدد العمل  مة ت سبيل ذليف. 99-39

ادبا//ةرباير  7املدؤر   622 ى سبيل املثال، يألدمل املرسوم الرئاسي رقدم ةع
بشأن ردود ةعدل امل دؤولني ع دى اع تقداداق والتح ديلق ت وسدائل  2999

ا علم إىل تعايا اع وبا/ ت اهلي اق التنفيذية اج ومية وتعايا دور وسدائل 
الني اعجتمدددداعي ا عددددلم ت اجيدددداة العامددددة وال ياسددددية ل ب ددددد وكددددذليف ت اادددد

واعقتصدددادي. ويددددعم ىدددذا املرسدددوم أ شددد ة وسدددائل ا عدددلم الددد  هتددددمل إىل 
التعدددددددداون البندددددددداإل واملثمددددددددر مدددددددد  الددددددددوزاراق وا داراق والشددددددددركاق واملن مدددددددداق 
وال ددد  اق احمل يدددة مبدددا يع دددت عم يدددة التحدددول اعجتمددداعي واعقتصدددادي الددد  

 يشألدىا الب د. 
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، تقبددل إاجي  ددتان ىددذه التو ددية. ةبموجددب القددا ون املعمددول بددو باليدداً  99-49

مجيدددددد  ال ددددددرومل م فولددددددة   شدددددداإل وسددددددائل إعددددددلم م ددددددتق ة. ويوجددددددد ت 
جريدة تابعة ل دولة  56جريدة م ج ة، منألا  268ًا إاجي  تان بالي

 شددددددرة  39جريدددددددة ذاق إدددددداب  عددددددام، و 36جريدددددددة تا ددددددة، و 136و
ن ة تا ة،  49 ة تابعة ل دولة ون 12ن ة، منألا  136مت صصة؛ و

 ن ة مت صصة. 52ن ة ذاق إاب  عام، و 23و
وىنا  مثا ية وكاعق أ باإل م ج ة، منألا وكالة أ بداإل وابددة تابعدة ل دولدة 

 ( وسب  وكاعق تا ة.‘Khovar‘)وكالة األ باإل الوإنية ل اجي  تان 
     الب دددددد، مبدددددا  ويعمدددددل ت الب دددددد أربددددد  وأربعدددددون ٍ دددددة إذاعيدددددة وت فايو يدددددة ت

 ٍ ة غو تابعة ل دولة. 28ٍ ة تابعة ل دولة و 16ةيألا 
 .38-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-41
 .38-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-42

تقبدددددل إاجي  دددددتان التو دددددية املتع قدددددة بتق ددددديمل املأل دددددة الامنيدددددة املمنوبدددددة 
 ل مؤس اق اج ومية لنشر املع وماق ت أوسا/ ا مألور.

 ع تقبل إاجي  تان ىذه التو ية. 99-43
ل مت  بداق ًا لقد اعتحمد قا ون برية الوجدان وبرية تش يل مجعياق وةقد

املنصدددو  ع يألددددا ت الصددد و  القا و يددددة الدوليددددة. وباملقار دددة مدددد  القددددا ون 
ت جيل ا معياق الدينية وم اةحة اً ال اب ، ةقد سألل ىذا القا ون كثو 

 يددددة وإعمددددال اجدددد  ت التع دددديم الدددددين وبريددددة الدعايددددة الدينيددددة غددددو القا و 
اععتقاد. ومل تعاز القيود ال  كا ت مفروضة ع ى برية اععتقاد؛ وجيدري 
العمدددل ع دددى تن ددديم أ شددد ة ا معيددداق الدينيدددة ت إإدددار معدددايو القا و يدددة 

 الدولية.
 .43-99ا  ر الرد ت الفقرة  99-44
 ع تقبل إاجي  تان ىذه التو ية. 99-45
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 26مددن الدسددتور امل دداواة بددني الرجددل واملددرأة. وتددنمل املددادة  17 فددل املددادة ت 

ع ددى بدد  كددل ةددرد ت أن يقددرر اريددة موقفددو مددن الدددين، وت ممارسددة أي ديددن 
منفددرداً أو ت مجاعددة، أو ت عدددم ممارسددة أي ديددن، وت املشدداركة ت ال قددوس 

حي در ع دى املدرأة  يوجدد قدا ون ت إاجي  دتان واملراسم والشدعائر الدينيدة. وع
لبت اججا  أو ارتياد مجعياق دينية. وقد  درق ةتوى عن اا ت املركاي 
لع ماإل امل  مني ع ى املذىب اجنفي استناداً إىل أباديث الرسول، تقدول إن 
مشدددددداركة املددددددرأة ت  ددددددلة ا ماعددددددة غددددددو م ددددددتحبة. وا معيدددددداق الدينيددددددة ت 

ولددددة التدددددتل ت أ شدددد تألا. إاجي  ددددتان منفصدددد ة عددددن الدولددددة، وع حيدددد  ل د
وبالتدا ، ةدةن إقددام الدولدة ع دى إلغداإل ةتدوى تصددر عدن ن دت الع مداإل عمدل 

 غو مشرو  ويش ل تدتًل من جا ب الدولة ت أ ش ة مجعية دينية.
بريدة الف در والوجددان والددين. ع دى أ دو، وُترتم إاجي  تان ب  ال فل ت  

العام والصحة واألتل  العامة، أو  ل ي يت ىن كفالة ال لمة العامة والن ام
 14مدن املددادة  3ل فقددرة اً جمايدة اجقدو  واجريدداق األساسدية ل،تددرين، إبقد

مدن اتفاقيدة بقدو  ال فدل، ت دت ي  إاجي  دتان اعبتجداج بداج  ت تقييدد 
 ل قا ون.  برية القا رين ت اااىرة بدينألم، وع ي ون ذليف إع وةقاً 

   اً ىددددذه التو ددددية وتعتددددرب أتددددا قددددد  دحف ددددذق بالفعددددل. ووةقددددتقبددددل إاجي  ددددتان  99-46
مددن القددا ون ا نددائي، بشددأن ا تددلل بددةجراإلاق تن دديم وعقددد  169ل مددادة 

واملواكددددب اعبتفاليددددة وال قدددداإلاق، دي ددددن  التجمعدددداق وامل ددددواق وامل دددداىراق
إقامة دعدوى جنائيدة ةقدد ضدد األاد ا  الدذين اداركوا ت أعمدال عندف أو 

إل إىل العندددف أو دمدددروا ممت  ددداق. ودي دددن إقامدددة دعدددوى جنائيدددة ىدددددوا بدددال جو 
ضد من مي ىذه املناسباق ةقد إذا ااركوا بأ ف ألم ت أعمدال عندف اً أيو

بوقدددو  ىدددذه اعضددد راباق. وع خيوددد  املن مدددون اً أو قلقدددل أو احدددوا عمدددد
ل ملبقدداق إذا كددا وا قددد ايددذوا مجيدد  التدددابو الدد  ت وسددعألم اياذىددا ملندد  

  و  ىذه األعمال.وق
. ة اجي  ددددتان، ع تقبددددل إاجي  ددددتان ىددددذه التو ددددية ألتددددا م بقددددة أ ددددلً  99-47

باعتبارىدددا دولدددة دديقراإيدددة وع ما يدددة، ت فدددل امل ددداواة واجريدددة  ميددد  األديدددان 
    اً واملددددددذاىب مبوجددددددب دسددددددتور الدددددددبلد و صو ددددددو القا و يددددددة األتددددددرى. ة بقددددددد

ن بدداج  ت تشدد يل مجعيدداق، ومددن مددن الدسددتور، يتمتدد  املواإنددو  28ل مددادة 
مث إ شدداإل أبدداا  سياسددية و قابدداق عماليددة ومجعيدداق إوعيددة، وت اع وددمام 
إليألا أو اعستقالة منألا كما يشاؤون. وع يوجد ت إاجي  دتان قدوا ني تقي دد 

 أ ش ة ىذه ا معياق. 
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ل  تقبل إاجي  دتان ىدذه التو دية، وىدي بصددد تنفيدذىا. وحيح در عمدل األإفدا 99-48

ك يددة مبوجددب قددا ون إاجي  ددتان. ةالدسددتور يددنمل ع ددى عدددم جددواز إتوددا  
ل مدادة اً أي ا مل ل عمل الق ري، إع ت بدود ما ينمل ع يو القا ون. ووةق

مددن اتفاقيددة بقددو  ال فددل، تقددر إاجي  ددتان ادد  ال فددل ت اجمايددة مددن  32
 دواً حيتمل أن ي دون تاعستغلل اعقتصادي ومن إرغامو ع ى أداإل أي عمل 

أو يعرقددل تع دديم ال فددل أو يوددر بصددحة ال فددل أو بنمائددو البدددين أو العق ددي أو 
ت املددادة اً الروبددي أو اا قددي أو اعجتمدداعي. وىددذا املبدددأ منصددو  ع يددو أيودد

مدددن  8مبوجدددب املدددادة اً مدددن قدددا ون التع ددديم. والعمدددل الق دددري ٍ دددور أيوددد 26
القددددا ون ا نددددائي مددددن  167و 132و 1-139قددددا ون العمددددل. وجتددددر م املددددواد 

ال جددوإل إىل العمددل الق ددري واسددت جار أادد ا  للسددتغلل ا ن ددي وغددوه مددن 
  أا ال اعستغلل، وكذليف ال جوإل إىل اعجتار بالقصَّر.

تقبل إاجي  تان ىدذه التو دية وسدتعمل يفدد ت ىدذا اعجتداه. وقدد بدددق  99-49
من  32املادة من  2إاجي  تان بداً أدىن ل ن اعست دام مبوجب الفقرة 

مددددن قددددا ون العمددددل اسددددت دام  174اتفاقيددددة بقددددو  ال فددددل. وُت ددددر املددددادة 
عاما؛ وجتيا، ت باعق استثنائية ومبواةقة أبد الوالدين،  15أا ا  دون 

 178املددادة     عامداً ةمددا ةددو . وتددنمل  14اسدت دام األإفددال الددذين ب غددوا 
 18و 15مدا بدني  عددم جدواز تشدغيل العمدال البدالغنيمن قا ون العمل ع دى 

عامدداً  15و 14سدداعة ت األسددبو ، والبددالغني مددا بددني  35عامدداً ألكثددر مددن 
سدداعة ت األسددبو . وىنددا  قيددود أتددرى ت ددري ت بالددة عمددل  24أكثددر مددن 
 األإفال.

من قا ون ا نح ا دارية ع دى عقوبداق إداريدة ت بالدة  94ةقد  صت املادة  
أمددا    دام وا تألددا  قددا ون العمددل، عدددم مراعدداة قاعدددة ال ددن احملددددة للسددت 

مدددن القدددا ون ا ندددائي ةتتددوتى عقوبددداق جنائيدددة ت بالدددة ا تألدددا   153املددادة 
 قا ون العمل. 



A/HRC/19/3/Add.1 

9 GE.12-10860 

 موقف إاجي  تان رقم التو ية
 تقبل إاجي  تان ىذه التو ية. 99-59

إاجي  تان ىي أبد الب دان الرائدة ت ُتقيد  األىددامل ا منائيدة احملدددة ت 
بتياجدداق الب دددد ت ىدددذا الصددددد إعددلن األلفيدددة. وقدددد أحجددرى تقيددديم ادددامل ع

    هلدددذا التقيددديم، سدددومل ُتتددداج إاجي  دددتان اً بددددعم مدددن األمدددم املتحددددة. ووةقددد
م يددددار دوعر أمري ددددي ع ددددى مدددددى عشددددر سددددنواق  بددددراز التقدددددم  13حنددددو 

 األىدامل ا منائية لأللفية. امل  و  لب وغ
-2996ة إىل ىذا التقييم، وحضعت اسرتاتيجية إمنائية وإنية ل فرت اً واستناد
-2996و دديغت اسددرتاتيجيتان وإنيتددان ل حددد مددن الفقددر ل فددرتة  ،2915
. وكدددان اهلددددمل مدددن ىدددذه اعسدددرتاتيجياق 2912-2919 ول فدددرتة 2998

ىددددو كفالددددة منددددو اقتصددددادي ثابددددت وُت ددددني امل ددددتوى املعيشددددي و وعيددددة اجيدددداة 
 ل   ان ت الب د.

اعتمددددىا  ، الددد 1912-2919وتددددعو اسدددرتاتيجية اجدددد مدددن الفقدددر ل فدددرتة 
، إىل زيدادة إ دلإ إدارة الدولدة وت دوير 2919ابا//ةرباير  24الربملان ت 

الق ا  ااا  وجدذ  اعسدتثماراق وتعايدا دور املدوارد البشدرية. ومدن املتوقد  
 م يار دوعر أمري ي لتنفيذ ىذه اعسرتاتيجية. 11إ فا  

مث  2912ول عدام ت املائدة ا د 4114ومن املقرر تق يمل معدل الفقر إىل   بة 
لايددادة تق دديمل ىددذا  2915-2913وضدد  اسددرتاتيجية ل حددد مددن الفقددر ل فددرتة 

 .2915ت املائة ا ول عام  32املعدل إىل   بة 
وسددددتعمل إاجي  ددددتان ت امل ددددتقبل جاىدددددة ع ددددى تنفيددددذ ىددددذه التو ددددية ت 
بدود اععتمداداق الد  ست صصدألا مياا يدة الدولدة وامل داعدة الد  سديقدمألا 

    الدو .ااتم

    


