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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين

لليختنشتاين*

 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لليختنشتتاي  )CCPR/C/LIE/2يف جلستتياا 3376
و 3377انظتتر  CCPR/C/SR. 3376و ،)3377املعقتتني يف يف  4و 5متنيز/ينيلي ت  .٢٠١7واعتمتتدت
اللجنة يف جلستاا  ،34٠3املعقني ة يف  ٢4متنيز/ينيلي  ،٢٠١7هذه املالحظات اخلتامية.

ألف -مقدمة
 -٢يفرحت اللجنتة قتقتدل التقريتتر التدوري الثتاين لليختنشتتتاي  ،و أت رتاأت تد تتر أرثتر مت عت
عتتننيات ،وابملعلنيمتتات ال تنيار ة ي ت  .ويفعتتر ع ت يفقتتديرها لفرصتتة جتديتتد حنيارهتتا ال نتتا م ت و تتد الدولتتة
الطتر قشتنأت التتتداقا املتختذة تالف الفتتمة املشتمنيلة ابلتقريتر مت أجتا يفنفيتذ أح تتا العاتد .ويفعتتر
اللجنة ع امتناهنا للدولة الطتر ملتا دمتت مت ر و رتاقيتة  )CCPR/C/LIE/Q/2/Add.1علت اممتة
املساما  ،)CCPR/C/LIE/Q/2واليت اعتُ ملت ابلر و الشفنيية اليت دماا الني د.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3

يفرح اللجنة ابلتداقا التشريعية التالية اليت اختذهتا الدولة الطر :

التعتتديا التتذي أ تتا يف نيستتاأت/أقريا  ٢٠١6عل ت املتتا ة  ٢٨3م ت القتتاننيأت
أ)
اجلنامي ،اليت ابيفت حتظر التمييز حظراً شامالً؛
) اعتم تتا الق تتاننيأت املتعلت ت إلمعي تتة حق تتني ا نس تتاأت يف ليختنشت تتاي  ،يف يفشت تري
الثتتاين/نني م  ،٢٠١6وابلتتتاإ نشتتا م عستتة وسنيتتة مستتتقلة نقتتني ا نستتاأت يف ليختنشتتتاي ،
و قاً للم ا ئ املتعلقة مبررز امل عسات النيسنية لتعزيز ومحاية حقني ا نساأت م ا ئ ابريس)؛
ج)

-4

قد نفاذ القاننيأت املتعل ابلشرارات املسجلة لألزواج املثلي عا .٢٠١١

ويفرح اللجنة أيضاً قتصدي الدولة الطر عل الص نيك الدولية التالية:

ال ويفنيرتتنيف ات تيتتاري تيففا يتتة حقتتني الطفتتا املتعلت لجترا يفقتتدل ال ال تتات،
أ)
يف  ٢5راننيأت الثاين/يناير ٢٠١7؛

__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف ورهتا  ٢٨-3 ١٢٠متنيز/ينيلي .)٢٠١7
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)
ج)

اتيففا ية املتعلقة خبفض حاتت انعدا اجلنسية ،يف عا ٢٠٠9؛
اتيففا ية املتعلقة قنيض األشخاص عدميي اجلنسية ،يف عا .٢٠٠9

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التدريب يف جمال العهد
 -5يفالحظ اللجنة أأت القضاة وأعضا النياقة العامة حيصلنيأت عل التدري يف جمتاف العاتد،
ا أأت احملام ت يستفيدوأت م يفداقا التنيعية هذه املا ة .)٢
 -6ينبغ ييي للدول يية ال ييرل أن دواص ييا جهودىل ييا الرامي يية د دىد ال ييوعي ابلعه ييد ل ييد
احملامني لضمان دمكانية االحتجاج أبحكامه ودعماهلا أمام احملاكم احمللية.
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -7يفثين اللجنة عل عت يفشتري نشتا راقطتة حقتني ا نستاأت يف ليختنشتتاي  ،ل ناتا يفشتعر
ابلقل ألأت املنيار املالية املخصصة هلا م الدولة الطر د ت يف نيأت را ية للسماح هلا ابتضطالع
قنيتيتاتتا النياعتتعة قنجتتاح .ور تتم أأت الراقطتتة يفتمتت تريتتة ةت يف عتتات ضتتا ية ،ت أت تتدرهتا علت أ ا
ةي املاا املسندة لياا ت ين غي أأت يفتني ف عل اجلاني اجلارية جلم الت عات املا ة .)٢
-٨

ينبغي أن دقوم الدولة ال رل مبا يلي:

ختصيييل التموي ييا الكييايف للراب يية لتغ ييية اي ييا عناصيير واليته ييا الش يياملة
أ)
املتعلقة حبماية ودعزيز حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك دعزيز املساوا بني الرجا واملرأ ؛
) التأكد من أن التشريا التأسيسيي للراب ية يينل علين أن دعكيو عضيويتها
التعددية والتنوع يف اجملتما ،وعدم االكتفاء إبجاد ذلك.
التحفظات علن العهد
 -9يفرح اللجنة ابملعلنيمات اليت يففيد أبأت حت ّفتظ الدولتة الطتر علت املتا ة  )3 ٢4مت العاتد
د ُعح عا  ،٢٠٠9ل ناا يفالحظ أأت الدولة الطر ت يفتزاف لتدياا حتفظتات علت جنيانت هامتة
م املنيا  ١4و ١7و ٢6م العاد .ويفرى أأت هذه التحفظات ت لزو هلا املا ة .)٢
 -١٠ينبغييي أن دنظيير الدوليية ال ييرل يف سييحب بفظا ييا املتبقييية عليين املييواد  14و17
و 26من العهد.
دشريعات مناىلضة التمييز
 -١١يفالح تتظ اللجن تتة أأت م تتدأ املس تتاواة يف املعامل تتة منص تتنيص علي ت ت يف الدع تتتنير ،ويتجس تتد
يف جممنيعتتة م ت الق تنيان التش تريعية ،قيناتتا األح تتا املناهضتتة للتمييتتز يف تتاننيأت العمتتا ،ويفعتتديا
املا ة  ٢٨3م القاننيأت اجلنامي ،و اننيأت املساواة ق اجلنست  ،و تاننيأت املستاواة لألشتخاص ذوي
ا عا تتة .قيتتد أأت اللجنتتة ت يف تزاف يفشتتعر ابلقل ت لعتتد تتر حظتتر شتتاما للتمييتتز م ت تتا ان تتم
ال تنيار يف القتتاننيأت اجلنتتامي ،ولعتتد وجتتني أي حظتتر للتمييتتز املتعتتد األش ت اف يف األح تتا احملليتتة
السارية ملن التمييز املا اتأت  ٢و.)٢6
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 -١٢ينبغي أن دتخذ الدولة ال رل ايا التدابري الالدمة للتأكد من أن دطارىلا القيانوين:
(أ) حيظيير ،بصييور شيياملة ،ايييا أشييكال التمييييز ،مبييا يف ذلييك التمييييز املتعييدد ا شييكال؛
و(ب) يينل علين سيبا انتصيال ةعالية يف حيال حيدوك انتهاكيات .وينبغيي أن ديوةر الدولية
ال ييرل التييدريب للقضييا واملييدعني العييامني واحملييامني ةيمييا يتصييا ابمليياددني  )5(٣٣و2٨٣
من القانون اجلنائي ،وأن دعما علن دوعية اجلمهور هبذه ا حكام.
املساوا بني اجلنسني
 -١3يفالحتتظ اللجنتتة التتتداقا التتيت اختتتذهتا الدولتتة الطتتر لتعزيتتز املستتاواة ق ت اجلنس ت  ،ل ناتتا
أأت الدولتتة الطتتر أصتتدرت عتتال ً مفتتا ه أهنتتا ت يففستتر أح تتا املتتا ة  3مت العاتتد
يفشتتا ققلت
عل أهنا يفش ا مانعاً لتنفيذ القنياعتد الدعتتنيرية املتعلقتة قتتنيارل العترل ،التيت حي ماتا تاننيأت تاص
مستتتقا .ويف تترر اللجنتتة الش تنيا ا التتيت أعرقتتت عناتتا اللجنتتة املعنيتتة ابلقضتتا عل ت التمييتتز ضتتد امل ترأة
انظر  ،CEDAW/C/LIE/CO/4الفقرة  ،)١٢ومفا هتا أأت ا عتالأت ينطتنيي علت لتا عتل تمتا
عل اتلتزا املتصنير للدولة الطر اب سار العا للمساواة ق اجلنس املنيا  ٢و 3و.)٢6
 -١4ينبغي أن دنظر الدولة ال رل يف سيحب دعالايا مبوجيب املياد  ٣مين العهيد بشيأن
احلكم الدستوري اخلاص بتوارك العرش.
 -١5ويفالحتتظ اللجنتتة م ت القل ت اتجتتتاه التنتتازإ يف نس ت ة متثيتتا امل ترأة يف ا تتاف السياعتتي يف
اتنتخاابت النيسنية وال لدية منذ عا  ٢٠٠9املا ة .)٢5
 -١6ينبغي أن دقوم الدولة ال رل مبا يلي:
ختصيل التمويا الكايف لضمان دوةري املوظفني علن حنو اتم ،وعلين سيبيا
أ)
ا ولوية ،للجنة املساوا بني اجلنسني ،واللجنة التوجيهيية لتعمييم املنظيور اجلنسياين ،والفرييق
العامييا املعيياب ابملسيياوا بييني اجلنسييني يف املناصييب اإلدارييية الوطنييية ،ووحييد دكيياةؤ الفييرص،
مبا ميكنها من الوةاء بوالى ا املتعلقة بتوسيا ن اق جهود التوعية من أجا دعزيز متثيا املرأ ؛
) دعزيز جهودىلا الراميية د دىد مشياركة امليرأ يف الق ياعني العيام واخلياص،
ال سيما يف مناصب صنا القرار ،بسبا منها اعتماد ددابري خاصة مؤقتة ،دذا لزم ا مر.
ا شخاص ذوو اإلعاقة
 -١7يفالح تتظ اللجن تتة أأت الدول تتة الط تتر أح تترزت يفق تتدماً يف يفعزي تتز حق تتني األش تتخاص ذوي
ا عا تتة ،ت أهنتتا يفشتتعر ابلقل ت م ت أأت األشتتخاص ذوي ا عا تتة متتا زال تنيا ينياجاتتنيأت حتتتد ت يف
النيصنيف العدالة ،والتعليم ،والعمالة ،واملشاررة السياعية ،ورذلك م أوج التمييز يف األجتنير
مبنيج التشري اناإ املا اتأت  ٢و.)٢6
 -١٨ينبغي أن دقوم الدولة ال رل مبا يلي:
اختاذ التيدابري املناسيبة لكيي دكفيا لصشيخاص ذوي اإلعاقية عيدم التعير
أ)
للتمييز يف التمتا حبقوقهم؛
) ضييمان وةيياء أرابب العمييا ابلتزامييا م اإلجيابييية لضييمان وصييول ا شييخاص
ذوي اإلعاقة د سوق العما عن طريق دوةري الرتديبات التيسريية املعقولة هلم؛
GE.17-14352

3

CCPR/C/LIE/CO/2

ج) دضمني ا حكام السارية املتعلقة ابلتمييز غيري املباشير حكمياً يعتي حرميان
ا شخاص ذوي اإلعاقة من الرتديبات التيسريية املعقولة شكالً من أشكال التمييز؛
) التأكد من أن دعريف "العبء غري املتناسب" ةيما يتعليق ابلتزاميات أرابب
العما مفهوم وم بق علن حنو صارم؛

اإلعاقة.

هت)

مواصلة اجلهيود الراميية د التصيديق علين ادفاقيية حقيوق ا شيخاص ذوي

العنف املنزيل
 -١9يفثين اللجنة عل األعماف التيت يفضتطل تا الدولتة الطتر صتني ا نفتاذ ال امتا لتدليا
التقصتي والتنيليت الفعتتال للتعتذي و تتاه مت ضتترو املعاملتة أو العقنيقتتة القاعتتية أو الال نستتانية
أو املاينة قرويفنيرنيف اعطن نيف) ،ويفالحظ ضرورة اف يفعديالت سفيفة علت التشتريعات احملليتة
ا ال د قتنفيذه املنيا  ،3و 6و.)7
 -٢٠ينبغي أن دضمن الدولة ال رل ما يلي:
الشييروع يف دنفيييذ برودوكييول اس ي نبول والتعييديالت املقييرت ددخاهلييا عليين
أ)
ا حكام ذات الصلة من القانون اجلنائي يف أقرب وقت ممكن؛
) حصييول مييوظفي دنفيياذ القييانون والقضييا واحملييامني واملييدعني العييامني عليين
التدريب يف جمال التحقييق يف التعيذيب وسيوء املعاملية مين خيالل ددراج برودوكيول اسي نبول
يف ايا ال امج التدريبية؛
ج) استمرار العميا علين يمييا اإلحصياءات املتعلقية بتحقيقيات النيابية العامية
ونتائج الدعاو اجلنائية يف قضاى العنف املنزيل.
احلقوق اجلنسية واإلجنابية
 -٢١يفرحت ت ت اللجن ت تتة مب ت تتا ور يف قي ت تتاأت الدول ت تتة الط ت تتر مت ت ت أأت األح ت تتا اجلنامي ت تتة املتعلق ت تتة
اب جاا مل يفنفذ عل أر النيا  ،ويفرح قتنقيح أح ا القاننيأت اجلنامي لغا جتترل النستا
ا جاا  .ا أأت اللجنتة ت يفتزاف لقتة زا الظترو التقييديتة التيت يُستمح يف
اللنيايت يسع
ظلاا اب جاا مبنيج القاننيأت يف الدولة الطر  ،ت عيما عد وجتني أي اعتتثنا يف حتاتت
اعتالف اجلن قش ا مميت املنيا  ،3و ،6و 7و.)١7
 -٢٢ينبغي أن دقوم الدولة ال رل مبا يلي:
دعديا دشريعا ا املتعلقة ابإلجها هبيدل دضيمني قيانون حظير اإلجهيا
أ)
اسييتثناءات دضيياةية ،مبييا يف ذلييك حيياالت اعييتالل اجلنييني بشييكا مميييت ،بغييية ضييمان اييية
كاةية حليا املرأ وصحتها؛
احلما.

4
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ا شخاص احملرومون من حريتهم
 -٢3يفرح اللجنة مبا يفقني ق الدولة الطر م عتا ة يفقيتيم لنظتا امل عستات ا صتالحية،
ويف تتدرك صنيص تتيات الدول تتة الط تتر  ،ابلنظ تتر حج تتم الس تتج ال تتنيسين يف تتا وز واناج تتة
اتيففا م ال لتداأت ا تاورة مت أجتا يتنيا احملتجتزي التذي يقضتنيأت عقتنيابت سنييلتة .ومت ذلتك،
يفالحظ اللجنة م القلت أأت اتعتمتا علت النظتا ا صتالحي يف ولتة أ ترى يعتين ،يف املمارعتة
العمليتتة ،أأت الدولتتة الطتتر يففتقتتر ع ت ا ا شترا عل ت الظتترو املعيشتتية للمحتجتزي التتذي
يقضتتنيأت عقتتنيابت سنييلتتة .وعل ت وج ت التحديتتد ،يفشتتا اللجنتتة املالحظتتات التتيت أقتتدهتا جلنتتة
مناهضتتة التعتتذي انظتتر  ،CAT/C/AUT/CO/6الفق تراتأت  ٢6و ،)٢7التتيت أعرقتتت ياتتا اللجنتتة
ع شنيا لاا قشنأت ظرو اتحتجاز يف النمسا املنيا  9و ١٠و.)١4
 -٢4ينبغييي أن دنظيير الدوليية ال ييرل يف اسييتعرا اإلطييار التش يريعي القييائم الييذي حيكييم
االحتجاد يف اخليارج كيي ديدرج ةييه حكمياً يسيم لسيل ات الدولية ال يرل ولآليية الوقائيية
الوطنية مبوجب ال ودوكول االختياري الدفاقية مناىلضية التعيذيب وغيريه مين ضيروب املعاملية
أو العقوبة القاسية أو الالدنسانية أو املهينة بزىر ا شخاص احملتجزين يف اخلارج.
 -٢5ويستتاور اللجنتتة القلت ألأت اتعتتتجنياابت التتيت جترياتتا الشتترسة للمشتتت تتم قعتتد يفتتني يفام
ت يفسجا يفلقامياً ابلصنيت والصنيرة ت يف حاتت د ة ينص علياا القاننيأت املا اتأت  7و.)9
 -٢6ينبغي أن دنظر الدولة ال رل يف دعديا قانون اإلجراءات اجلنائية حبيي يينل علين
التسجيا اإللزامي ابلصوت والصور جلميا االسيتجواابت والتحقيقيات الير يريهيا الشيرطة
يف دطار جهودىلا الرامية د منا التعذيب وسوء املعاملة.
التمييز علن أساس الدين
 -٢7يفرحت اللجنتة ابجلاتني ال تاة التيت يف تذهلا الدولتة الطتر مت أجتا عتا ة يفنظتيم العال تة
قت الدولتة والطنيامتف الدينيتة لضتماأت املستتاواة يف معاملتة الدولتة جلميت الطنيامتف الدينيتة .تتا أأت
اللجنتتة ت يفتزاف يفشتتعر ابلقلت زا عتتد التنيصتتا ايففتتا ا تتا ال لتتديت املت قيتت علت يفعتتديا
الدعتتنير ،و زا لتتا هتذا املتتنز  ،يف ضتنيأت ذلتتك ،علت الطنيامتتف الدينيتة ،مت تا سامفتتة التترو
ال النيليك املنيا  ،٢و ،١٨و.)٢7
 -٢٨ينبغي أن دضمن الدولة ال رل ما يلي:
مضاعفة اجلهود من أجا التوصا د ادفاق داخيا البليديتني املتبقيتيني مين
أ)
أجا دعديا الدستور؛
) دييوةري التمويييا للمنظمييات الدينييية ابلتسيياوي بييني ايييا ال وائييف الدينييية،
وعدم حصر التمويا يف اجلهود الرامية د ددماج ااعات ا قليات؛
ج) التأكد من أن معايري االعرتال اب دىن دكفا حرية اليدين واملعتقيد وحريية
أن يشييهر اإلنسييان دينييه أو معتقييده ،مبفييرده أو مييا ااعيية ،علن ياً أو س يراً ،وابلتعبييد ودقاميية
الشعائر أو املمارسة أو التعليم.
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حظر التعذيب
 -٢9يفرحت اللجنتتة لنشتتا جلنتتة ا صتتالحيات يف ليختنشتتتاي  ،التتيت يفعمتتا رةليتتة و اميتتة وسنيتتة
مبنيج ت ال ويفنير تتنيف ات تي تتاري تيففا ي تتة مناهض تتة التع تتذي و تتاه م ت ض تترو املعامل تتة أو العقنيق تتة
القاعية أو الال نسانية أو املاينة ،ويفرح أيضاً ابلعما التذي اضتطلعت قت حتن ازأت وزارة الشت وأت
الدا لية والعدف والش وأت ات تصا ية قشنأت يفنقيح القاننيأت اجلنتامي ليشتما يفعريفتاً للتعتذي يتماشت
م املعايا الدولية املا ة .)7
 -3٠ينبغي أن دقوم الدولة ال رل مبا يلي:
أ)

الشروع يف عمليات التشاور وصنا القرار من أجا دنقي القانون اجلنائي؛

) حظر التعذيب علن حنو ميتثا حكام املاد  7من العهد وللمعيايري املعيرتل
هبا دولياً ،مبا يف ذلك دلغاء أي قانون ُيضا مالحقة مردكيب ىلذه اجلرائم حكام التقادم؛

ج) ضييمان وجييود لييية مسييتقلة ضييمن النظييام القييانوين العييادي دكييون منفصييلة عيين
الشرطة للتحقيق يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة؛
) ضمان أن ينل القانون علن أحكيام مناسيبة دسيم مبالحقية وددانية اجلنيا
واملتواطئني يف اردكاب مثا ىلذه ا ةعال ،وةقاً خل ور يا ،أميام كياكم جنائيية عاديية ،والينل
أيضاً علن سبا انتصال للضحاى وأسرىلم ،مبا يف ذلك دعاد التأىليا والتعويض.
احلماية من ال رد التعسفي
 -3١يفتتدرك اللجنتتة الضتتغنيت التتيت يفنياجااتتا الدولتتة الطتتر قست اهلجتترة ال تتاة مقارنتةً تجماتتا،
ويفرح ت ابختتتاذ التتتداقا الالزمتتة لتشتتجي متتاج الرعتتا األجان ت  ،ل ناتتا ت يف تزاف يفشتتعر ابلقل ت زا
مسنلة لغا يفصاريح ا امة لألشخاص الذي يعتمدوأت علت ا عتا ت اتجتماعيتة ،متن متا جتتاوزت
حدو اً معينة ،وما مل ي نيننيا مقيم ياا لفمة مخس عشرة عنة وما ني املنيا  ١3و.)٢6

 -3٢ينبغييي أن دتخييذ الدوليية ال ييرل التييدابري الالدميية للتأكييد ميين أن ا حكييام املتعلقيية
بسحب دراخيل دقامة ا شخاص املعتمدين علن اإلعاانت االجتماعيية واليذين يعيشيون يف
الدوليية ال ييرل منييذ أقييا ميين  15سيينة ال دييؤثر ثييرياً غييري منصييف عليين ا شييخاص املعييودين
حقاً أو دعر الضعفاء خل ر أك .

دال -النشر واملتابعة
 -33ين غتي للدولتتة الطتر أأت يفنشتتر علت نطتا واعت نتتص العاتد ،وقرويفنيرنيليت ات تيتتاري ،
ويفقريرها الدوري الثاين ،والر و ال تاقية عل اممة املساما احملالتة مت اللجنتة ،وهتذه املالحظتات
اخلتاميتتة ،تتد التنيعيتتة ابنقتتني امل رعتتة يف العاتتد يف أوع تات الستتلطات القضتتامية والتش تريعية
وا ارية وا تم املدين واملنظمات ا ان نيمية العاملة يف ال لد وعامة اجلماتنير .وين غتي للدولتة
الطر أأت يفضم يفرةة التقرير وهذه املالحظات اخلتامية اللغة الرمسية للدولة الطر .
 -34وو ق تاً للفقتترة  5م ت املتتا ة  7١م ت النظتتا التتدا لي للجنتتة ،يتع ت عل ت الدولتتة الطتتر أأت
يفقتتد  ،يف ضتتنيأت عتتنة واحتتدة مت اعتمتتا هتتذه املالحظتتات اخلتاميتتة ،معلنيمتتات عت يفنفيتتذ التنيصتتيات
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التيت تدمتاا اللجنتة يف الفقترات  ١٢يفشتريعات م ا حتة التمييتز) ،و ٢٢انقتني اجلنستية وا باقيتة)
و 3٠حظر التعذي ) أعاله.
يفق تتد يفقريرهتتا ال تتدوري املق تتا تل تتنيف  ٢٨مت تتنيز/
 -35ويفطل ت اللجن تة الدول تتة الط تتر
ينيلي  ٢٠٢3وأأت يفدرج ي معلنيمات ع يفنفيذ هذه املالحظات اخلتامية .ويفطل اللجنة أيضاً
الدولتتة الطتتر  ،يف عتتيا عتتدا التقريتتر ،أأت يفتشتتاور عل ت نطتتا واع ت م ت ا تم ت املتتدين
واملنظمات ا ان نيمية العاملة يف ال لتد ،ورتذلك مت األ ليتات والفاتات املامشتة .وو قتاً لقترار
اجلمعيتتة العامتتة  ،٢6٨/6٨ي لت انتتد األ صت لعتتد رلمتتات التقريتتر  ٢١ ٢٠٠رلمتتة .ور تتديا
ع ذلك ،وقنا عل يفعلي الدولة الطر املتعل قتنييدها لإلجرا امل سط لتقدل التقارير ،يفدعني
أأت يفنيا ت  ،يف ضتتنيأت عتتنة واحتتدة ،عل ت اعتتتخدا جراماتتا امل ستتط
اللجنتتة الدولتتة الطتتر
لتقدل التقارير ،الذي حتيا اللجنة مبنيج اممة مساما الدولتة الطتر تا أأت يفقتد يفقريرهتا
التتدوري .وعيش ت ا ر الدولتتة الطتتر عل ت اممتتة املستتاما يفقريرهتتا التتدوري املق تتا التتذي يتع ت
يفقدمي مبنيج املا ة  4٠م العاد.
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