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 -1تؤي ددد مجيوري ددة ارميني ددا عمري ددة ارس ددتارا ال دددور ال ددامل بوص د يا اداة فاال ددة لتوص ددية
الدددول بتحس د حالددة حقددوا اساسددا فييددا ووسدديرة مرموسددة لتقيدديم الترددوراجي اسةابيددة وحجددم
التحدياجي .وتارب ارمينيا ،يف الوقت ا سه ،عن تقديرها هلذه الامرية كوهنا تتيح إمكااية تقاسم
افضل املمارساجي وتازيز التااو فيما ب البردا .
 -2وقددد ت ددت الددوراراجي واسداراجي املانيددة مجي د التوصددياجي الددق ترقتيددا ارمينيددا ،وبندداع عر د
ذلك ،خاُتذجي املواقف النيائية التالية:
 1-120مقبول أأة ي ي أأا ،يخربَّ د وقددف اختيددار فار د لتن يددذ عقوبددة اسعدددا من ددذ
عدا  .1990ومل تادد عقوبدة اسعددا منصوصدا عرييدا يف قدااو الاقوبداجي لادا 2003
ويف م روع القااو اجلنائ اجلديد.
2-120

مقبولة ي يا ،ااظر .1-120

3-120

مقبولة ي يا ،ااظر .1-120

 4-120مقبولأأة ي يأأا ،ااظددر  ،1-120اظددا رومددا األساسد لرمحكمددة اجلنائيددة
الدولية  -مقبولة ي يا؛ مرتبرة باسصالح الدستور .
 5-120مقبولة ،مدرجة يف خرة الامل ب أ ارسرتاتيجية الوطنية حلماية حقوا
اساسا املاتمدة مبوجب القرار املؤرخ  27شباط/فرباير .2015
6-120

مقبولة ،ااظر .5-120

الربوتوكول ارختيار رت اقية حقوا الر ل املتار بدإجراع تقدد البالاداجي -
مقبأأو ي يأأا تسددتدع احلاجددة إجدراع دراسددة إفددافية ب ددأ مددد توافقدده مد الق دواا
الداخرية.
7-120

مقبولة ،وه يف طور التصدي عرييا ،وةر حترير النسخة األرمينية.

8-120

مقبولة ،ااظر .7-120

9-120

مقبولة ،ااظر .7-120

 10-120مقبولة ،ااظر .7-120
 11-120مقبولة ،ااظر .7-120
 12-120مقبولة ،ااظر .7-120
 13-120مقبولة ،ااظر .7-120
الربوتوكول ارختيار رت اقية حقوا الر ل املتار بدإجراع تقدد البالاداجي -
مقبولة ي يا ،ااظر.6-120
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 14-120مقبولأ أة ي ي أأا .س دديكو بوسد د ارميني ددا ا تا دداس مس ددألة التص دددي عرد د
الربوتوكد د ددول ارختيد د ددار رت اقيد د ددة حقد د ددوا األشد د ددخا ذو اسعاقد د ددة عند د دددما تكتمد د ددل
الت ريااجي املتارقة بتحقي تكافؤ ال ر لألشدخا ذو اسعاقدة وتخن َّ دذ التدداب ذاجي
الصرة.
 15-120التصدددي عرد الربوتوكددول ارختيددار حلقددوا األشددخا
مقبولة ي يا ،ااظر .14-120

ذو اسعاقددة -

اظا روما األساس لرمحكمة اجلنائية الدولية  -مقبولة ي يا ،ااظر .4-120
 16-120مقبولة ي يا ،ااظر .4-120
 17-120مقبولة ي يا ،ااظر .4-120
 18-120مقبولة ي يا ،ااظر .4-120
 19-120مقبولة ي يا ،ااظر .4-120
 20-120مقبولة ي يا ،ااظر .4-120
 21-120مقبولة ي يا ،ااظر .4-120
 22-120مقبولة ي يا ،ااظر .4-120
 23-120مقبولة ي يا ،م مراعاة عد توفر ماروماجي يف ارمينيا عن اراا ات اقية
منظمة الامل الدوليدة ب دأ الامدل الالئد لرامدال املندزلي ؛ ومدن الدالر إجدراع البحدو
املناسبة الق ميكن ارستناد إلييا يف متاباة هذه املسألة وحتديد املوقف النيائ ب أهنا.
 24-120مقبولة ،سوف تن ذ اسجراعاجي املناسبة لرتوقي عر هدذا الصدك؛ وةدر
النظر يف مسألة اعتماد قااو مستقل ب أ الانف املنزيل.
 25-120مقبولة ،ااظر .24-120
 26-120مقبولة ،ااظر .24-120
 27-120مقبولة ،ر تزال ارمينيا مافية يف تن يذ اسصالحاجي القضائية.
 28-120مقبولأأة ،حتظددر الت دريااجي األرميني دة التدددخل يف عمددل القضدداة عر د
خيالف القااو .

ددو

 29-120مقبولة ،وه يف طور التن يدذ؛ يوجدد حاليدا ثالثدة مكاتدب إقريميدة .تامدل
احلكومة عر ريادة متويل مكتب املداف عن حقوا اساسا عاما باد عا .
 30-120مقبولة ،ااظر .29-120
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 31-120مقبولة ،يادد اجملتمد املددش شدريكا فادار لرحكومدة يف تن يدذ خردة الامدل
ارسرتاتيجية حلقوا اساسا .
 32-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 33-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 34-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 35-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 36-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 37-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 38-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 39-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 40-120مقبول أأة ،وهد د يف ط ددور التن ي ددذ .تتواص ددل اسص ددالحاجي يف ي ددال التار دديم
ال ااو هبدف حتس اوعيدة التارديم وفدر احلصدول عريده؛ ولدذلك ،سيسدتمر ُتصدي
املوارد املالية هلذا اجملال.
 41-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 42-120مقبولة ،خُتص املوارد املالية الالرمدة يف املوارادة احلكوميدة لتارديم األط دال
مددن ال تدداجي الضدداي ة .وتخن ددر ،عر د وجدده ا صددو  ،كتددب مدرسددية لتاردديم الر ددة األ
لألقرياجي القومية ،وتنظم دوراجي التدريب امليين ل ائدة املارم بصورة دورية.
 43-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 44-120مقبولأأة ،جتددر احلكومددة حدوارا مسددتمرا مد املنظمدداجي اد احلكوميددة .وقددد
توصددرت املنظمدداجي ا د احلكوميددة إىل تقددد الاديددد مددن املبددادراجي ،بينيددا مبددادراجي يف
يال اسصالحاجي الت رياية.
 45-120مقبولأأة حتددر حكومددة مجيوريددة ارمينيددا عر د تقددد التقددارير إىل هيتدداجي
املااهداجي املانية يف حينيا.
 46-120مقبولة وجيت ارمينيا دعواجي م توحدة إىل املكر د بداسجراعاجي ا اصدة
لألمم املتحدة عا  .2006وبناع عر ذلك ،يستري ا مقرر خا ريارة ارمينيا.
 47-120مقبولأأة مي ددل مبدددا عددد التمييددز قاعدددة دسددتورية يف مجيوريددة ارمينيددا وهددو
مك ول قااواا وممارسة.
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 48-120مقبولأأة درسددت ورارة الادددل يف مجيوريددة ارمينيددا مددد تواف د الت دريااجي
األرميني ددة مد د املا دداي القااواي ددة الدولي ددة ب ددأ حظ ددر التميي ددز ،وااق ددت ك ددذلك ف ددرورة
اعتم دداد ت دري مس ددتقل ب ددأ "مكافح ددة التميي ددز" ع ددا  .2014واخظم ددت هل ددذه ال اي ددة
م دداوراجي عامددة ،احيرددت اتائجيددا إىل احلكومددة .وحظيددت فكددرة اعتمدداد هددذا الت دري
بارستحسا .
 49-120مقبولة؛ ااظر .48-120
 50-120مقبولة ااظر .48-120
 51-120مقبول أأة ااظ ددر  .48-120يف  20ايار/م ددايو  ،2013وافق ددت اجلماي ددة
الوطنيددة جلميوريددة ارمينيددا عر د قددااو "فددما املسدداواة يف احلقددوا وتكددافؤ ال ددر ب د
النساع والرجال".
 52-120مقبولأ أأة؛ خوف د د م ددروع ق ددااو ب ددأ "محاي ددة حق ددوا األش ددخا ذو
اسعاقددة واسدمدداج ارجتمدداع " ،الرامد إىل إدمدداج األشددخا ذو اسعاقددة يف اجملتمد ،
وهو امر تقض به احكا ارت اقية .ااظر ايضا .48-120
 53-120مقبول أأة؛ وه د يف ط ددور التن ي ددذ ،وة ددر النظ ددر يف مس ددألة اعتم دداد ت د دري
مستقل هبذا ال أ .
 54-120مقبولة؛ ااظر .48-120
 55-120مقبولة؛ ااظر .48-120
 56-120مقبولة؛ ااظر  48-120و.51-120
 57-120مقبولة؛ هناك عدد كب من الربامج الق متوهلا الدولة يف طور التن يذ.
 58-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ.
 59-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ.
 60-120مقبولأأة؛ وه د يف طددور التن يددذ .يددن قددااو "الامالددة" ال دذ دخددل حيددز
الن اذ يف  1كااو ال اش/يناير  ،2014عرد ا األ الدق ترعد ط دال دو سدن ال ال دة
وف د َم هن هددذا القددااو
تاددد "خددارج املنافسددة" ،وميكددن إدراجيددا فددورا يف ب درامج التوفيددف .خ
حكمدا ب ددأ "األشددخا املارفد لر صددل مدن الامددل" ،هبدددف تنظدديم دوراجي تدريبيددة
هلذه ال تة من األشخا لدرع إمكااية فصريم.
 61-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ.
 62-120مقبولة وهي في طور التنفيذ.
 63-120مقبولة وهي في طور التنفيذ.
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 64-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ.
 65-120مقبولة وهي في طور التنفيذ.
 66-120مقبولة ي يا؛ التوصية ر تستند إىل وقائ صحيحة؛ كدل مدا هنالدك هدو
حارجي اادرة جدا من التمييز ب اجلنس .
 67-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ.
 68-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ.
 69-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ.
 70-120مقبولة ،وه يف طدور التن يدذ ،ااظدر  .51-120هنداك مست دار ل دؤو
املراة يف مكتب ام املظامل.
 71-120مقبولة.
 72-120مقبولة؛ التمييز حمظور مبوجب القااو .
 73-120مقبول أأة؛ وف ددات وعممددت م داري تاددديالجي ق دااو "الصددحة اسيابي ددة
وحقوا اسياب" ،وقااو "اجلدرائم اسداريدة" ،والقدااو "املتارد بتادديل القدااو اجلندائ
جلميورية ارمينيا" وه قدواا تدن عرد احلظدر القدااوش لإلجيدا القدائم عرد اسدا
اجلنس.
 74-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ .ااظر .60-120
 75-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ.
 76-120مقبولة ي يا؛ ةر تن يذ احكا قرار يرس األمن الدويل رقم .1325
 77-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ.
 78-120غيأأر مقبولأأة؛ تتضددمن التوصددية مارومدداجي خاطتددة .إذ ر تاامددل األقريدداجي
اسثنية يف ارمينيا ماامرة متييزية.
 79-120غير مقبولة؛ تتضمن التوصية ماروماجي خاطتة.
 80-120مقبولة؛ حتظر ت ريااجي مجيورية ارمينيا مجي اشكال التمييز.
 81-120مقبولة؛ ااظر .80-120
 82-120غي أأر مقبول أأة؛ ر حيظ د اعتم دداد ق ددااو مس ددتقل بارستحس ددا  .والت دري
احلايل حيظر مجي اشكال التمييز.
 83-120مقبولة؛ ااظر .80-120
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 84-120مقبولة؛ ااظر .80-120
 85-120مقبولة؛ ااظر .80-120
 86-120مقبولة؛ تخنظم وتن ذ باستمرار دوراجي تدريبية مالئمة ب أ مجيد اشدكال
التمييز.
 87-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 88-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 89-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ .مبوجب م دروع قدااو تادديالجي القدااو
اجلنددائ جلميوريددة ارمينيددا ،بدداجي التاريددف القددااوش لرتاددذيب ميت ددل بال اددل ،امت ددار تامددا
ألحكا املادة  1من ات اقية األمم املتحدة ملناهضة التادذيب واد ه مدن فدروب املاامردة
او الاقوب ددة القاس ددية او الالإاسد دااية او امليين ددة .وق ددد اعتم دددجي اجلماي ددة الوطني ددة الق ددااو
امل د ددذكور يف قراعهت د ددا األوىل يف  7ايار/م د ددايو  .2015وسد د دتخاتمد الص د ددي ة النيائي د ددة هل د ددذا
امل روع وفقا رة عمل اجلماية الوطنية.
 90-120مقبولة ،ااظر .89-120
 91-120مقبولة ،ااظر .89-120
 92-120مقبولة ،ااظر  89-120و.24-120
 93-120مقبولة ،ااظر .89-120
 94-120مقبولة وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 95-120مقبولة.
 96-120مقبولة.
 97-120مقبولة.
 98-120مقبولة.
 99-120مقبولة.
 100-120مقبولة .ااظر .24-120
 101-120مقبولة.
 102-120مقبولة ،ااظر .24-120
 103-120مقبولة ،ااظر .24-120
 104-120مقبولة ،ااظر .24-120
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 105-120مقبولة ،ااظر .4-120
 106-120مقبولة ،ااظر .24-120
 107-120مقبولة ،ااظر .24-120
 108-120مقبولة ،ااظر .24-120
 109-120مقبولة ،ااظر .24-120
 110-120مقبولة ،ااظر .24-120
 111-120مقبولة ،ااظر .24-120
 112-120مقبولة ،ااظر .24-120
 113-120مقبولة ،ااظر .24-120
 114-120مقبولة.
 115-120مقبولة؛ ااظر .24-120
 116-120مقبولأ أأة ،وهأ أأي فأ أأي طأ أأور التنفيأ أأذ .اق ددرجي احلكوم ددة األرميني ددة م ي ددو
مكافح ددة الان ددف ف ددد األط ددال يف  4ك ددااو األول/ديس ددمرب  .2014وحي دددد امل ي ددو
ارجتاهاجي واملباد الرئيسية لسياسة الدولة الرامية إىل مند فداهرة ارعتدداع عرد الر دل
والقضاع عرييا وإعادة التأهيل يف هذا اجملال.
 117-120مقبولأأة ،وهأأي فأأي طأأور التنفيأأذ .سددايا سصددالح الت دريااجي الوطنيددة،
وفددما متاشددييا م د املي دداا ارجتمدداع األورو امل دنقح) عر د وجدده ا صددو  ،ا د
م روع القااو املتار بإدخال تاديالجي عر قااو األسرة األرميين عرد حظدر ممارسدة
الاقوبة البداية عر الر ل.
 118-120غي أأر مقبول أأة؛ تتض ددمن التوص ددية ماروم دداجي خاطت ددة .إذ ر وج دود جلن ددود
اط ال يف ارمينيا وه مل ت ديد قده هدذه الظداهرة .وا دمدة الاسدكرية يف ارمينيدا إلزاميدة
لرمواطن الدذكور الدذين ر تقدل اعمدارهم عدن  18سدنة .ولدذلك ،ر ةدور إخضداع ا
ط ل دو سن ال امنة ع رة لرخدمة الاسكرية ور إشراكه يف ا اا رة عسكرية.
 119-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 120-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 121-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 122-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 123-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
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 124-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 125-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 126-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 127-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 128-120مقبولة ،وهي في طور التنفيذ بالفعل.
 129-120مقبول أأة؛ وق ددد ا ددذجي بال ا ددل إجد دراعاجي هام ددة تص ددب يف ه ددذا ارجت دداه.
وحتسد ددنت ،عر د د وجد دده ا ص د ددو  ،ط د ددرا تاي د د القض د دداة وتقيد دديميم وت د ددرقيتيم واُت د دداذ
اسجراعاجي التأديبية تقيم.
 130-120مقبولة ،ااظر .129-120
 131-120مقبولة ،ااظر .129-120
 132-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 133-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 134-120مقبولأة ي يأأا؛ تسدتدع احلاجددة إجدراع مزيددد مدن امل دداوراجي واملددداورجي
الداخرية.
 135-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 136-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 137-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 138-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 139-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 140-120غير مقبولة؛ يكتندف ال مدو صدي ة التوصدية .فدأ حالدة مدن حدارجي
ااتي دداك حري ددة التاب د يف ارميني ددا ُتض د لتحقيق دداجي ازيي ددة وش د افة وف د م ددا ي ددن عري دده
القااو .
 141-120مقبولة؛ ُتضد حدارجي ممارسدة الاندف فدد الصدح ي  ،فضدال عدن ا
مواطن من مجيورية ارمينيا ،لرتحقي وف ما ين عريه القااو .
 142-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 143-120مقبولة ،ااظر .141-120
 144-120مقبولة ،ااظر .141-120
GE.15-09053
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 145-120مقبولة ،ااظر .141-120
 146-120مقبولة ،ااظر .141-121
 147-120مقبولة ،ااظر .141-121
 148-120مقبولة ،ااظر .141-121
 149-120مقبولة ،ااظر .141-121
 150-120مقبولة ،ااظر .141-121
 151-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 152-120مقبولة ،تناقش مجي التاديالجي عرد "قدااو املنظمداجي اد احلكوميدة"
والقواا األخر ذاجي الصرة م مم ر اجملتم املدش ايضا.
 153-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 154-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 155-120مقبولة.
 156-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 157-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 158-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 159-120مقبولأأة ،بدددا تن يددذها بال اددل مددن خددالل "قددااو الامددل" األرميددين الددذ
اعتخمد يف عا .2014
 160-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 161-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 162-120مقبول أأة .اا ددتت يف مجي د مراكددز األق دداليم األرميني ددة مراكددز طبي ددة يي ددزة
مباددداجي حدي ددة ،وطخد َورجي خدمددة اسسددااف لتمكد سددكا األريدداف مددن احلصددول عرد
مساعدة وخدماجي طبية متخصصة ثابتة) .وهذا اجليد مستمر.
 163-120مقبولة.
 164-120مقبولأ أأة .ستواصد ددل ارمينيد ددا تربي د د القواعد ددد الدوليد ددة الصد ددحية واملاد دداي
املتارق ددة ،يف مجر ددة ام ددور ،بالتص ددد لرح ددارجي ذاجي األاي ددة الدولي ددة يف ي ددال الص ددحة
الاامددة ،وتنظدديم اجلي ددود املبذولددة عر د املسددتو النظم د واملس ددتو املتادددد القراع دداجي،
وحتس الت ريااجي ،وإا اع شبكة خمترباجي شامرة.
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 165-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 166-120مقبولة؛ ستواصل احلكومدة األرمينيدة حتسد فدر تارديم اط دال ال تداجي
الضاي ة .يزيد عدد املست يدين من املااشاجي األكادميية سنويا.
 167-120مقبولأأة؛ جتددر حاليددا ت ي د اجي ت درياية تتماش د م د مقتضددياجي ات اقيددة
األشخا ذو اسعاقة.
 168-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 169-120مقبولددة ،وه د يف طددور التن يددذ .يزيددد عدددد املدددار الددق تاتمددد التاردديم
اجلدام تددرةيا .وسدديتحق التحدول إىل اظدا التارديم اجلددام يف عدا  .2022وسددتخجر
ايضا إصالحاجي بنيوية يف يال تاريم ذو ارحتياجاجي ا اصة.
 170-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 171-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 172-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 173-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 174-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ .يخوفَّر التمويل الدالر مدن املوارادة احلكوميدة
فددمااا حلد األط ددال مددن ال تدداجي الضدداي ة يف التاردديم .وتخن ددذ ،ب ددكل خددا  ،م دداري
لتدريب املارمد وا در كتدب بالر دة األ موجيدة ألط دال األقريداجي القوميدة .وستتواصدل
اسصالحاجي يف يال تاريم ذو ارحتياجاجي ا اصة.
 175-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 176-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 177-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 178-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ .ااظر .174-120
 179-120مقبولة ،وه يف طور التن يذ.
 -3تأ أ أ أأرف ارميني د د ددا التوص د د ددياجي ،5-121 ،4-121 ،3-121 ،2-121 ،1-121
 10-121 ،9-121 ،8-121 ،7-121 ،6-121املقدم ددة م ددن اذربيج ددا  ،ال دق ارتبك ددت
فظد ددائ عر د د ارد دداا واس د د  ،واعتمد دددجي سياسد ددة التري د د الارق د د فد ددد السد ددكا األرمد ددن عر د د
كامل ارافد اذربيجدا  ،ر سديما يف سدوم ايت شدباط/فرباير  ،)1988وبداكو كدااو ال داش/
يناير  ،)1990وك وفاباد ت رين ال اش/اوفمرب  )1988وا ها من املد والبرداجي والقر الدق
يسدكنيا األرمددن .واتيجدة هلدذه السياسدة ،اراددم متدداجي فرف األرمدن عرد م دادرة امدداكن إقددامتيم
واصددبحوا رجت د  .ومنددذ ذلددك احل د  ،تتب د اذربيجددا ب ددكل منيج د وعرددين سياسددة التح دري
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عر د احلددرب والكراهيددة اسثنيددة والدينيددة وكددره األرمددن يف مجي د ا دداع الاددامل ،بوسددائل منيددا متجيددد
األش ددخا امل ددداا بالقت ددل .وتس ددتخد اذربيج ددا فلي دداجي األم ددم املتح دددة ،مب ددا يف ذل ددك عمري ددة
ارسددتارا الدددور ال ددامل ،لن ددر مارومدداجي كاذبددة وم رفددة ع دن ارمينيددا وال دداب األرميددين مددا
يتاددار م د هددذه الامريددة اصددا وروحددا .وقددد رفضددت اذربيجددا ح د شدداب اددااوراو كارابدداخ يف
تقريد ددر املص د د باسد ددتخدا القد ددوة الاسد ددكرية ،وه د د ترجد ددأ ح د د ا  ،إىل تن يد ددذ اعمد ددال ُتريبيد ددة
واستيداف السكا املداي .
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