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 حقوق اإلنسان مجلس
 الدورة الثالثون

 من جدول األعمال 6البند 
    االستعراض الدوري الشامل

   *تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  
   ليبريا  
 إضافة  

 
آراء بشأأأان االسأأأتنتاأا  وتوو التواأأأيا  وااللتوامأأأا  الدو يأأأة والأأأر و    

 المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

 
 

 مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة. * 
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كـــد تؤ مــرة رىــرل والتو ـــياة املقدمــة مــن الـــدول األع ــا   وتــود ر   ليرب ـــاترحــمج مجرور ــة  
ورنا ــة يف التو ــياة   ليرب ــامــن جد ــد التاامرــا الــدائم وما ــة حقــوز اها.ــا  وترا اهــا. وقــد ا ــرة 

والتشــــاور مــــا ر ــــحا  امللــــتحة فوب اللــــتة  وتتشــــرىل وتقــــد  الــــردود التاليــــة إىل  تــــ  حقــــوز 
 اها.ا .

 مذكراة توضيحية  امواقف ليرب  التو ـياة
يف كثــم مــن اللــدول الدوليــة األساســية نقــوز اها.ــا .  والفرــل فر ــا   ليرب ــار ــبح   عتما  رحيط هبا  -1

وشـــدل إ ـــاأ يف م.ـــيلة التوقيـــا والتلـــد   عتـــ   ـــدول رىـــرل نقـــوز  ليرب ـــاوتن ـــر 
 هبذه التو ية ا را ل.ياقرا الواسا النطاز. عتما  اها.ا . ويد رهنا اىتارة ر  حتيط 

 .1اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -2
 .1اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -3
 .1اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -4
  1984يف عـا   إىل اتفاقية الق ا  عتـ  مجيـا راـدال التمييـا ضـد املـررة ليرب ااا م   قُبت  -5

عتـــ  اعتفاقيـــة الدوليـــة  ليرب ـــاوهـــذ وـــذلف فـــرىل  رتـــذ يف تتـــف اعتفاقيـــة. وقـــد وقرـــ  
نما ــة حقــوز مجيــا الرمــال املرــاجر ن ور ــراد رســرهم وترتــا  التلــد   عتيرــا يف الوقــ  

 املناسمج.
ورـــد عتـــ  الربوتوكـــول اعىتيـــارب املتحـــ  والررـــد الـــدو  ا ـــا  وـــانقوز  ليرب ـــامل توقـــا  عتما  رحيط هبا  -6

 م.يلة التوقيا عتيه. اعقتلاد ة واعجتماعية  لدنرا تن ر وشدل إ اأ يف
والفرــل عتــ  الربوتوكــول اعىتيــارب عتفاقيــة مناه ــة الترــذ مج و ــمه مــن  ليرب ــا ــدق   قُبت  -7

ضــــرو  املرامتـــــة رو الرقووـــــة القاســـــية رو الوإا.ــــااية رو املرينـــــة وتتطتـــــا إىل الرمـــــل مـــــا 
 التجنة الفرعية ملنا الترذ مج من رجل تنفيذه.

عت  الربوتوكول اعىتيارب عتفاقيـة الق ـا  عتـ  مجيـا راـدال التمييـا ضـد  ليرب اوقر   قُبت  -8
 املررة  وترتا  التلد   عتيه يف الوق  املناسمج.

عــن ترحيبرــا انــار لميــا التو ــياة املترتقــة وما ــة حقــوز الطفــل  وترتــا   ليرب ــاترــر   قُبت  -9
مــن ا التلــد   عتــ  الربوتوكــولر اعىتيــار ر املترتقــر وقــوز الطفــل رثنــا   ــرتة تنفيــذ 
ىطـــة الرمـــل الوفنيـــة نقـــوز اها.ـــا   وتشـــرد عتـــ  فلـــف واقرـــة رهنـــا ا ـــذة والفرـــل 

 3 مـن املـادة 22وااينرا الداىتية. وتدفل الفقرة تداوم تشر رية من رجل إدماجرما يف ق
حـــ  األففـــال يف انما ـــة مـــن الرنـــف رثنـــا   2011يف القـــااو  املترتـــ  واألففـــال لرـــا  
 النااعاة امل.تحة وحت ر جتنيدهم. 

 .9اا ر التو ية رقم  رحيط هبا عتما   -10
 .9اا ر التو ية رقم  قُبت  -11
 .9التو ية رقم اا ر  رحيط هبا عتما   -12
 .9اا ر التو ية رقم  قُبت  -13
 .9اا ر التو ية رقم  قُبت  -14
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 مذكراة توضيحية  امواقف ليرب  التو ـياة
 .9اا ر التو ية رقم  قُبت  -15
 .9اا ر التو ية رقم  قُبت  -16
ــــاع تــــاال  قُبت  -17 متتامــــة وتــــو م انما ــــة مميــــا األاــــدا  مــــن اعىتفــــا  و.ــــبمج دوا ــــا  ليرب 

 سياسية داىل حدودها.
 .17اا ر التو ية رقم  قُبت  -18
 .17و 5)ر( اا ر التو يتر رقم  قُبت  -19
 .5اا ر التو ية رقم  قُبت  -20
 .5اا ر التو ية رقم  قُبت  -21
الربوتوكـــول اعىتيـــارب عتفاقيـــة حقـــوز األاـــدا  فوب اهعاقـــة  وتن ــــر  ليرب ـــاوقرـــ   رحيط هبا عتما   -22

يرب ــا تــوىذ انــر  يف ضــو  لوشــدل إ ــاأ يف التلــد   عتيــه. ومــا فلــف   ــمج عتــ  
 اآلثار املالية واعجتماعية لتتلد   عت   دول حقوز اها.ا .

إىل حـــر  ودـــم الواقـــادا  القـــائم ترتـــا  حدومـــة ليرب ـــا انفـــاو عتـــ  وقـــف عقووـــة اهعـــ رحيط هبا عتما   -23
 اعستتبا  الدامل لت.و  واألمن.

 .23اا ر التو ية رقم  رحيط هبا عتما   -24
 .23اا ر التو ية رقم  رحيط هبا عتما   -25
 .23اا ر التو ية رقم  رحيط هبا عتما   -26
 .23اا ر التو ية رقم  رحيط هبا عتما   -27
 .23التو ية رقم اا ر  رحيط هبا عتما   -28
  رحيط هبا عتما   -29
  رحيط هبا عتما   -30
  رحيط هبا عتما   -31
  رحيط هبا عتما   -32
  رحيط هبا عتما   -33
  رحيط هبا عتما   -34
  رحيط هبا عتما   -35
  رحيط هبا عتما   -35
  رحيط هبا عتما   -37
  رحيط هبا عتما   -38
  رحيط هبا عتما   -39
  قُبت  -40
  عتما  رحيط هبا  -41
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 مذكراة توضيحية  امواقف ليرب  التو ـياة
  عتما  رحيط هبا  -42
  قُبت  -43
  قُبت  -44
حيـ  ") (  اليت تنص عتـ  راـه 11الدستور والفرل مبوجمج املادة  ردرِج مبدر امل.اواة يف قُبت  -45

مميا األادا   وغض الن ر عن األ ل الررقذ رو الرنلـر رو اـوا امـن  رو الرقيـدة 
 "انر ــاة املدفولــة لتفــرد ...الــررب ال.ياســذ  التمتــا وــانقوز األساســية و رو املنشــي رو 

يف تو ــيا ا عــددا مــن األحدــا  الــيت تا ــد منــة اســترراد الدســتور ومــا فلــف  ردرجــ  
مـــن توضـــيو امل.ـــاواة وـــر امن.ـــر يف انقـــوز. وتترتـــ  هـــذه التو ـــياة  ح.ـــبما راـــم 

لــاد ة واعجتماعيــة وة ــادة  ــر  املشــاركة إليــه  وامل.ــاواة يف انلــول عتــ  الفــر  اعقت
 يف اندم والشؤو  الوفنية.

 .45اا ر التو ية رقم  قُبت  -46
  قُبت  -47
 .45اا ر التو ية رقم  قُبت  -48
  قُبت  -49
  قُبت  -50
  قُبت  -51
  قُبت  -52
الطفــل عتــ  اللــريد ترتقــد ليرب ــا ر  قــااو  الطفــل  .ــد مر ــم رحدــا  اتفاقيــة حقــوز  قُبت  -53

احملتذ  لدنرـا ت.ـتم و ـرورة موا ـتة عمتيـة اعسـترراد لتتيكـد مـن ات.ـاز هـذا القـااو  
 و مه من القواار األىرل ما اعتفاقية.

يف استئناىل التراو  ما التجنة الفرعية ملناه ة الترـذ مج وغـرد إاشـا  ةليـة  ليرب اتر مج  قُبت  -54
وقائية وفنية. وقد ردرج اص  ترت  وإاشا  هـذه اآلليـة يف مقـرتش مشـروا قـااو  ملدا حـة 

 .الترذ مج  تن ر  يه ال.تطة التشر رية حاليا  
 قواار  يرا متييا  ر و ضد املدا رر عن حقوز اها.ا . ليرب اع توجد يف  عتما  رحيط هبا  -55
 ـــا ر ـــة قـــواار تقيشـــد هـــذه األاشـــطة وشـــدل  ـــر و. وقـــد  ـــا   اقاوـــة ع توجـــد يف ليرب  عتما  رحيط هبا  -56

  والترــاو  مــا منــة املرتومــاة امل.ــتقتة  مشــروا قــااو  هلغــا  جتــر  ليرب ــااللــحفير يف 
 د الن ر لدل ال.تطة التشر رية.القذىل والتشرم  وهو اآل  قي

قـــدش  مشـــروا قـــااو  الرنـــف املنـــا  إىل اهليئـــة التشـــر رية يف ة  ر .ـــط   عقـــمج تقـــد   قُبت  -57
 .2015التقر ر الوفين يف عا  

 من قااو  الطفل. 4 ا فلف والفرل من ىول املادة حقق  ليرب  قُبت  -58
  وهـو وـذلف  بطـل 1986مـن دسـتور عـا   28هذا ان  مدفول والفرل مبوجمج املادة  قُبت  -59

 .1847لدستور عا   و قا  رحدا  قااو  منو امن.ية لتغروا   اللادر 
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 مذكراة توضيحية  امواقف ليرب  التو ـياة
 ت ــمن مشــروا قــااو  الرنــف املنــا  حدمــا حي ــر وشــدل  ــر و  ارســة وــرت األع ــا   قُبت  -60

سـنة  18  وعت  من  بتغن مـن الرمـر عاما   18التناستية لإلااث عت  البناة حت  سن 
 مـــــا  وقرـــــا دو  مـــــوا قترن. وســـــيؤدب هـــــذه القـــــااو   حـــــال اعتمـــــاده  إىل جتـــــر  هـــــذه 

 املمارسة عت  البناة يف سن الطفولة يف إفار الروقاة األسر ة. 
. وقـــــد ق ـــــ  احملدمـــــة الرتيـــــا والفرـــــل ورـــــد  مشـــــروعية ااتـــــااا 60اا ـــــر التو ـــــية رقـــــم  قُبت  -61

 ارسـة ااتــااا  ر  ـا  ا ـاة عـن فر ـ  الترـذ مج. وحي ـر مشــروا قـااو  الرنـف املنـا  اععرت 
اععرتا ـــاة هبـــذه الطر قـــة و مهـــا مـــن رســـاليمج الق.ـــر احملتيـــة ومـــا اـــاهبرا مـــن  ارســـاة 

 ترذ مج تقتيد ة رىرل. 
لوااــمج التو ــية املترتقــة والتوعيــة واآلثــار ال ــارة  ليرب ــا. وترحــمج 60اا ــر التو ــية رقــم  قُبت  -62

لبرت األع ا  التناستية لإلااث  وقد ا ذة الدولة والفرـل تـداوم لتنفيـذها  ح.ـبما ورد 
 يف تقر رها الوفين. 

 هذا القااو  مررود عت  اجملت  التشر رذ  ح.بما رام إليه. قُبت  -63
 لتو ية.مجيا ونود هذه ا ليرب اتقبل  قُبت  -64
 .45اا ر التو ية رقم  قُبت  -65
 .59اا ر التو ية رقم  قُبت  -66
 .60اا ر التو ية رقم  قُبت  -67
األمنيـــة اعاتقاليــة. ومــن املقــرر إاشــا  وحــداة مرنيـــة  ليرب ــاهــذا عنلــر حيــوب يف ىطــة  قُبت  -68

وـالرنف امن.ــذ وامن.ــاع تاورـة لــوةارة الرــدل يف مجيــا املراكـا اهقتيميــة ا مــ  لتردالــة 
واألمـــن  وتريـــر ر ـــراد مـــن ق.ـــم طا ـــة الن.ـــا  واألففـــال التـــاوا لتشـــرفة الوفنيـــة التيرب ـــة 

 لترمل  يرا.
يــة إىل حت.ــر إمداايــة مــو  ضــحا ا الرنــف امن.ــذ وامن.ــاع إىل تتوا ــل امرــود الرام قُبت  -69

 الق ا   وترا ا قدرة الشرفة الوفنية عت  إجرا  التحقيقاة.
 .  69اا ر التو ية رقم  قُبت  -70
وضر  اندومـة  واعاـرتال مـا األمـم املتحـدة  اسـرتاتيجية وقائيـة اـامتة و ـرب الرمـل  قُبت  -71

 عت  إعادة تنشيطرا. حاليا  
  قُبت  -72
 .  53اا ر التو ية رقم  قُبت  -73
 راجل قااو  الطفل عمالة األففال واسـتغوهلم  وكـذلف قـااو  مدا حـة اعجتـار والبشـر.  قُبت  -74

  عــن وــد  تطبيــ  سياســة وفنيــة ملدا حــة اعجتــار 2014  يف عــا  ر  ــا  ورعتنــ  ليرب ــا 
 وإلغا  رسور رادال عمل األففال. ليرب اوالبشر. وتتتا  

ـــــر  عتما  رحيط هبا  -75 لـــــي  لـــــدل الدولـــــة سياســـــة لتتمييـــــا عتـــــ  رســـــا  اعاتمـــــا  إىل  ئـــــة املثتيـــــاة واملثتي
ومادوجذ امليل امن.ذ ومغا رب اهلو ة امن.ااية. وما فلف   مج عت  اندومـة تـوىذ 

. وســيو ر الــوعذ ليرب ــاائد يف انــذر يف هــذا اللــدد  مراعــاة لتمنــال الــد ين والثقــايف ال.ــ
القــــوب وعــــد  التحامــــل يف مــــا  ترتــــ  هبــــذه امل.ــــيلة اعســــتنارة لتحدومــــة وشــــي  امل.ــــار 

 اللحيو لترمل قبل ا اف رب إجرا  من هذا القبيل.
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 مذكراة توضيحية  امواقف ليرب  التو ـياة
 .  75اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -76
 .75اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -77
 .75التو ية رقم  اا ر عتما  رحيط هبا  -78
 .75اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -79
 .75اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -80
 .75اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -81
 .75اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -82
  قُبت   -83
 حتتاج إىل ونا  القدراة وتو م الدعم التقين. قُبت  -84
 .  84اا ر التو ية رقم  قُبت  -85
 .84اا ر التو ية رقم  قُبت  -86
 .84اا ر التو ية رقم  قُبت  -87
 .84اا ر التو ية رقم  قُبت  -88
 .84اا ر التو ية رقم  قُبت  -89
 .84اا ر التو ية رقم  قُبت  -90
 .84اا ر التو ية رقم  قُبت  -91
  قُبت  -92
  قُبت  -93
  قُبت  -94
قـــدم  منـــة مراجرـــة الدســـتور تو ـــية وترـــد ل الدســـتور مـــن رجـــل ترا ـــا طا ـــة حقـــوز  قُبت  -95

يف  ر  ـــا  األاــدا  فوب اهعاقــة. وردرجـــ  ليرب ــا طا ــة األاـــدا  املررضــر لتدطــر 
اســــرتاتيجيا ا  مثــــل ىطــــة الرمــــل الوفنيــــة نقــــوز اها.ــــا  ووراــــام  الرمــــل مــــن رجــــل 

 التغيم.
 .72التو ية رقم اا ر  قُبت  -96
 .95و 72اا ر التو يتر رقم  قُبت  -97
 قدش  مشروا قااو  الرنف املنا  إىل ال.تطة التشر رية لتن ر  يه. قُبت  -98
 .60التو ية رقم  ر  ا  يرب ا هبذه التو ية. اا ر لترحمج  قُبت  -99

 .99اا ر التو ية رقم  قُبت  -100
 .99اا ر التو ية رقم  قُبت   -101
  قُبت  -102
والفرـــل وضـــا مؤاـــراة نقـــوز اها.ـــا  وغـــرد تتبـــا تنفيـــذ ىطـــة الرمـــل  ليرب ـــاوـــدرة  قُبت  -103

 الوفنية.
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 مذكراة توضيحية  امواقف ليرب  التو ـياة
  قُبت  -104
وِضـر  اسـرتاتيجية وفنيـة وشـي  تقــد  التقـار ر إىل هيئـاة املراهـداة  ورِعـدة اللــيغة  قُبت  -105

 النرائية ملشروا وثيقة رساسية مشرتكة.
  قُبت  -106
 .106اا ر التو ية رقم  قُبت  -107
 .106اا ر التو ية رقم  قُبت  -108
 وِجر  دعوة دائمة إىل اهجرا اة ا ا ة. قُبت  -109
 .109اا ر التو ية رقم  قُبت  -110
 .109اا ر التو ية رقم  قُبت  -111
 .109اا ر التو ية رقم  قُبت  -112
 .109 اا ر التو ية رقم قُبت  -113
 .109اا ر التو ية رقم  قُبت  -114
  قُبت  -115
  قُبت  -116
  قُبت  -117
 .45اا ر التو ية رقم  قُبت  -118
 .45اا ر التو ية رقم  قُبت  -119
  قُبت  -120
 .75اا ر التو ية رقم  قُبت  -121
 .75اا ر التو ية رقم  عتما  رحيط هبا  -122
 .75التو ية رقم اا ر  قُبت  -123
  قُبت  -124
  قُبت  -125
 .68اا ر التو ية رقم  قُبت  -126
  قُبت  -127
 .60اا ر املوح ة  قُبت  -128
  قُبت  -129
 .60اا ر التو ية رقم  قُبت   -130
 .60اا ر التو ية رقم  قُبت   -131
 .60اا ر التو ية رقم  قُبت   -132
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 مذكراة توضيحية  امواقف ليرب  التو ـياة
 .60التو ية رقم اا ر  قُبت   -133
 .69و 68اا ر التو يتر رقم  قُبت  -134
 .69و 68اا ر التو يتر رقم  قُبت  -135
  قُبت  -136
  قُبت  -137
  قُبت  -138
  قُبت  -139
  قُبت  -140
 .60اا ر التو ية رقم  قُبت   -141
 .60اا ر التو ية رقم  قُبت  -142
 .149اا ر التو ية رقم  قُبت  -143
  قُبت   -144
  قُبت  -145
 .60اا ر التو ية رقم  قُبت   -146
 .62اا ر التو ية رقم  قُبت  -147
 .74اا ر التو ية رقم  قُبت  -148
  عتما  رحيط هبا  -149
  قُبت  -150
  قُبت  -151
  قُبت   -152
لتمقاضــاة عتــ  الف.ــاد يف داىــل عقــمج تقــد  التقر ــر الــوفين  راشــي وة ــر الرــدل وحــدة  قُبت  -153

 وةارة الردل.
  قُبت  -154
  قُبت  -155
التجنــة الفرعيــة ملناه ــة الترــذ مج والشــركا  اآلىــر ن  ست.ــتفيد حدومــة ليرب ــا مــن ىــربة قُبت  -156

 ملوا تة الرمل هبذه التو ية.
 التو ية. رمل وراام  التحو ل التاوا لق ا  األحداث عت  األىذ هبذه  قُبت  -157
  قُبت  -158
  قُبت  -159
  قُبت  -160
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 مذكراة توضيحية  امواقف ليرب  التو ـياة
 عتـــ  حتمـــل امل.ـــؤولية املاليـــة  واهضـــا ة إىل امل.ـــؤولية التنفيذ ـــة  ترمـــل اندومـــة تـــدر يا   قُبت  -161

 عن املراكا اهقتيمية لتردالة واألمن.
 وشي  انب  اعحتيافذ. رحداما   ليرب ا. وع تت من قواار 157اا ر التو ية رقم  قُبت  -162
  قُبت  -163
وقرار احملدمة الرتيا وشي  دستور ة ورض التو ـياة  وونـا   يرب ا هذه التو ية رهنا  لتقبل  قُبت  -164

 عت  حجم املوارد املتاحة واآلثار ال.ياسية لتتنفيذ. ر  ا  
  قُبت  -165
  قُبت  -166
  قُبت  -167
اره مـن الركـائا األساسـية لرباـام  الرمـل مـن بحت.يناة يف هذا اجملال  واعت ليرب اردىت   قُبت  -168

رجل التغيـم  وت.ـر  جاهـدة لتح.ـر م.ـتول املريشـة. ومـن اـي  تركيـا اندومـة عتـ  
 ر  ـــا  اللـــحة والترتـــيم يف إفـــار ىطـــة اهارـــاف ملرحتـــة مـــا ورـــد  ـــمو  إوـــوع ر   .ـــاعد 

 عت  حت.ر م.تول املريشة.
  قُبت  -169
 168اا ر التو ية رقم  قُبت  -170
  قُبت  -171
  قُبت  -172
  قُبت  -173
  قُبت  -174
هــذا األمــر مــدرج يف ا طــة الوفنيــة لتلــحة والرعا ــة اعجتماعيــة ويف وراــام  الرمــل مــن  قُبت  -175

مـــا الشـــركا  الـــدولير عتـــ  حت.ـــر اوعيـــة ىـــدماة  ر  ـــا   ليرب ـــارجـــل التغيـــم. وعمتـــ  
 ارها م.يلة فاة رولو ة متقدمة.بةها  قبل ووا   مو  إووع  واعتالرعا ة اللحية وإجنا

 .175اا ر التو ية رقم  قُبت  -176
 .175اا ر التو ية رقم  قُبت  -177
ىطـة لإلارـاف يف مرحتـة مـا ورـد وضر  اندومة  والتراو  الوثي  ما  ينيا وسماليو    قُبت  -178

 ووا  إووع  هبدىل مرامة تداعياة الووا  عت  اعقتلاد و فيف ةثاره اعجتماعية.
  قُبت  -179
  قُبت  -180
 2011. و ــنص قــااو  إ ــوش الترتــيم امد ــد لرــا  181و 175اا ــر التو ــيتر رقــم  قُبت  -181

اســـرتاتيجية ترتيميـــة جد ـــدة  ر  ـــا   ليرب ـــاعتـــ  إلااميـــة الترتـــيم لتبنـــر والبنـــاة. ووضـــر  
وغرد ترا ا الن ا  املدرسذ. وتـنص هـذه اعسـرتاتيجية عتـ  ونـا  مـدار  يف مجيـا ر ـا  
البتــد  وجتد ــد منــاه  الترتــيم  وا ــاف تــداوم لترا ــا جــودة التجروــة الترتيميــة وســومترا. 

 .كثر مشوع  عت  إاشا  مرا   تر يه يف إفار هذه اجملمراة األ ر  ا  وتنص 
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 مذكراة توضيحية  امواقف ليرب  التو ـياة
قبت  منة مراجرة الدستور تو ية وشي  ترا ـا طا ـة األاـدا  فوب اهعاقـة  و ا ـة  قُبت  -182

 ما  ترت  وقرم يف الترتيم. يف
  قُبت  -183
  قُبت  -184
مــن  ــمو   ليرب ــاافشــذة هــذه التو ــية منــذ ر  رعتنــ  من مــة اللــحة الرامليــة عــن ىتــو  قُبت  -185

 إووع.
ع تاال اندومة تو ر الدعم لتجنـة الوفنيـة املرنيـة واهعاقـة. وواهضـا ة إىل فلـف  قبتـ   قُبت  -186

منـــة اســـترراد الدســـتور تو ـــية وشـــي  ترا ـــا طا ـــة حقـــوز األاـــدا  فوب اهعاقـــة  
 و ا ة يف ما  ترت  وانلول عت   ر  الترتيم والرمالة.

 


