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  الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف 
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو   

  الدورة السادسة 
  ، ٢٠٠٨أغسطس /  آب٢٧- ٢١أكرا، 

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ وبوزنان،   

  من جدول األعمال ) ب(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  تنظيم عمل الدورة

  مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة السادسة املستأنفة
  الرئيسأعدها مذكرة 

   مقدمة- أوالً 
ت اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف   سُتعقد الدورة السادسة املستأنفة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزاما         -١

ديسمرب / كانون األول١بولندا يف الفترة من يوم االثنني ب يف بوزنان) الفريق العامل(كيوتو املرفق األول مبوجب بروتوكول 
ولكي يتبادل رئيس الفريق اآلراء مع األطـراف ويـساعدها علـى    . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠إىل يوم األربعاء   

  .)١(رة، أعد مذكرة السيناريوهات هذه اليت تكمل املعلومات الواردة يف جدول األعمال ويف الشروحاإلعداد للدو

 استنتاجات بشأن العناصر التالية، بوصف ذلـك        ٢٠٠٨عتمد يف عام    وقد اتفق الفريق العامل على أن ي        - ٢
  : والعناصر هي، )٣( والرابعة املستأنفة)٢(جزءاً من برنامج عمله الذي وصف يف دورتيه الثانية
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املدرجـة يف  طراف أللدى ا التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات      حتليل إمكانات   )أ(  
  ؛املرفق األول

الوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفـق األول لتحقيـق أهـداف خفـض                   )ب(  
  واملسائل املنهجية ذات الصلة؛") بعاثاتوسائل حتقيق أهداف خفض االن"ب اً واملشار إليها الحق(االنبعاثات 

 واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية،       املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية    النظر يف     )ج(  
 اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفـق األول               

  ").اآلثار اجلانبية" ب ا الحقاًواملشار إليه(

. أعـاله ) ب (٢وكان الفريق العامل قد أقر عدداً من االستنتاجات بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة         - ٣
ألراضي وتغيري اأنشطة استخدام يف اجلزء األول من دورته اخلامسة، على أن تظل اآلليات املرنة و،  فقد اتفق، مثالً  

 لألطراف املدرجة يف املرفق األول كوسيلة لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفـض             راجة متاحةً استخدام األراضي واحل  
القواعـد  "ب وعلى الرغم من أن الفريق العامل مل خيلص إىل نتائج هنائية بشأن ما أشار إليه الـرئيس            . االنبعاثات
رة السادسة، قائمة طويلـة مـن   ، فقد مجع الفريق، يف اجلزء األول من الدو  ٢٠١٢لفترة ما بعد عام     " واألدوات

  .املقترحات اليت قدمتها األطراف، كما أحرز تقدماً بشأن حتديد هذه املقترحات وتوضيح كيفية تنفيذها

  واملسائل التنظيميةعام  استعراض - ثانياً 
   دورة استراتيجية-  ألف

اً  أحرز الفريق تقدم   وقد. ، سيكون الفريق العامل قد أكمل ثالث سنوات من العمل         ٢٠٠٨حبلول هناية     - ٤
يف حتديد العوامل واملؤشرات اليت حتدد إمكانات التخفيف، ويف مناقشة السيناريوهات املمكنة لنطاقات             اً  ملحوظ

أهداف خفض االنبعاثات، ويف حتديد حتسينات لوسائل حتقيق أهداف خفض االنبعاثات، ويف حتديـد املـسائل                
  .يق بصورة مبدئية يف اآلثار اجلانبيةكما نظر الفر. املنهجية اليت ينبغي تسويتها

ويرى الرئيس يف دورة بوزنان هناية املرحلة اليت أتيحت فيها لألطراف فرصة تبادل مقترحاهتا وشواغلها                 - ٥
وينبغـي أن   . وستكون السنة القادمة أخر سنة لعمل الفريق      . بشأن العناصر املختلفة لربنامج عمل الفريق العامل      

 على التوصل إىل اتفاق بشأن االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف            ٢٠٠٩وده يف   يركز الفريق العامل جه   
وعليه، ينبغي التعامل مع . إىل سنوات العمل الثالث املاضيةاً املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، وذلك استناد

ومن أجل ذلك، مـن     .  املنشود  إذ ينبغي أن متهد الطريق لالتفاق      -  الدورة املعقودة يف بوزنان بشكل استراتيجي     
األمهية مبكان أن يقّيم الفريق العامل التقدم احملرز، وأن ينظر يف الكيفية اليت ميكن هبا اسـتعمال االسـتنتاجات                   
املعتمدة يف الدورات السابقة من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق                 

  .كيوتواألول مبوجب بروتوكول 

ومبتغاه الرئيسي من . ويرى الرئيس ضرورة تركيز عمل الفريق خبفض عدد أفرقة االتصال يف هذه الدورة  - ٦
وسيوفر هذا النقاش للفريق . بشأن مجيع عناصر برنامج العملاً استراتيجياً بوزنان هو أن جيري الفريق العامل نقاش
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ويف هـذا   . ٢٠٠٩ ُتَوجِّهه إلكمال عمله حبلول هناية عام        املادة اخلام لالتفاق على مشروع استنتاجات ميكن أن       
  :السياق، اقترح الرئيس أن تفكر األطراف يف املسائل التالية

إمكانيـات التخفيـف،    اً  ما هي صلة العناصر املختلفة لربنامج العمل بعضها ببعض، وحتديـد            )أ(  
 فيما يتعلق األهدافبلوغ النبعاثات، ووسائل ونطاقات أهداف األطراف املدرجة يف املرفق األول املرتبطة خبفض ا

واملسائل املنهجية، وصلتها كذلك بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول         ،  خبفض االنبعاثات 
  مبوجب بروتوكول كيوتو؟

كيف ميكن أن يسهم التقدم الذي أحرزه الفريق العامل حىت اآلن يف االتفاق بشأن االلتزامات                  )ب(  
  إلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو؟ا

  ما هي جوانب عناصر برنامج العمل اليت يلزم توضيحها قبل التوصل إىل هذا االتفاق؟  )ج(  

ما هي اخلطوات واملسامهات اليت تلزم للفريق من أجل املوافقة على االلتزامات اإلضافية لألطراف   )د(  
   األول، مبا يف ذلك االلتزامات اجلديدة للحد من االنبعاثات أو خلفضها كمياً؟املدرجة يف املرفق

وهذا ال يعين أنه ينبغي تعليق العمل املتصل بوسائل بلوغ األهداف املرتبطة خبفض االنبعاثات والعمـل                  - ٧
ميكن، بشكل غـري    و. فالرئيس يرى أمهية مواصلة هذا العمل بروح من التعاون اجليد         . املتصل بالقضايا املنهجية  

وذلك هبدف  رمسي، مواصلة العمل التقين واجلهود الرامية إىل توضيح العناصر واخليارات املختلفة اجملمعة حىت اآلن،
. اإلسهام يف اإلعداد التفاق بشأن االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

ف بشأن ما إذا كان بعض هذه العناصر واخليارات يندرج ضمن والية الفريق             ويالحظ الرئيس أن مثة بعض اخلال     
املساس حبل هذه املسألة يف      بيد أنه يأمل يف مواصلة العمل دون أن يدخل الفريق يف نقاش مطول، ودون             . العامل

  .٢٠٠٩وقت الحق من 

   أهداف الدورة-  باء

ستنتاجات اليت اعتمدها الفريق العامـل يف دورتـه         ترد أهداف الدورة السادسة املستأنفة مدرجةً يف اال         - ٨
از، اتفق الفريق على القيام جيوعلى سبيل اإل. الرابعة املستأنفة، وهي معروضة كذلك يف جدول األعمال وشروحه

  :باآليت يف بوزنان

 التخفيف وحتديـد نطاقـات      العودة إىل االستنتاجات واعتماد ما يتصل منها بتحليل إمكانات          )أ(  
  ؛املدرجة يف املرفق األولطراف أللدى ا خفض االنبعاثات أهداف

  األول لربوتوكول كيوتو؛ملرفق الشروع يف دراسة االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف ا  )ب(  

  اجلانبية؛ اعتماد االستنتاجات املتصلة باآلثار   )ج(  
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ـ       واصلة  م  )د(     ة احملـددة يف اجلـزء األول مـن         النظر يف املسائل املتصلة بالوسائل واملسائل املنهجي
  الدورة السادسة؛

  .٢٠٠٩االتفاق على برنامج عمل لعام   )ه(  

  :ضايا املذكورة أعاله، تقدم الفريق العامل بالطلبات التاليةدعماً للعمل بشأن القو  - ٩

 التخفيف وحتديد نطاقـات     حلقة دراسية عن إمكانات   بتنظيم  ،  أوالًأن تقوم   طلب إىل األمانة      )أ(  
باستكمال ،  ثانياًو؛  )أدناه" ثالثاً"أنظر الفصل    (املدرجة يف املرفق األول   طراف  أللدى ا داف خفض االنبعاثات    أه

FCCC/TP/2007/1 الوثيقة
  إعداد جتميع للمعلومات التقنية عن الغازات اجلديدة؛ب، ثالثاًو؛ )٤(

ول والثاين للتقرير اخلـاص     العناصر املتضمنة يف املرفقني األ    يف شرح   توسيع  الطلب إىل الرئيس      )ب(  
  ؛)٦(إىل البيانات املقدمة من األطرافاً ، استناد)٥( السادسةتهباجلزء األول من دور

على فهم اآلثار املترتبة اليت ميكن أن تيسر أن تقدم بصورة طوعية، املعلومات طلب إىل األطراف   )ج(  
دئ التوجيهية لتناول مسألة استخدام األراضي وتغيري       التعاريف والطرائق والقواعد واملبا   ملعاجلة  اخليارات املمكنة   

  . ، مبا يف ذلك ما يترتب على هذا من آثار يف احملاسبةاستخدام األراضي واحلراجة

   آراء بشأن تنظيم الدورة-  جيم

املسائل اليت اتفق عملياً مناقشة فرادى سيكون من املستحيل ، حبيث  جداًسيكون الوقت يف بوزنان حمدوداً  - ١٠
وستكون هلذه اخلطوة ميزة    . وسيقترح الرئيس النظر يف املسائل جمتمعة     . العامل على النظر فيها يف الدورة     لفريق  ا

بيد أنه جيب أن خيصص الفريق بعـض الوقـت ليتنـاول            . إضافية تتمثل يف تركيز العمل على املسائل األساسية       
  .تهداف االنبعاثات القطاعيةيناقش الُنهج املمكن إتباعها السلواجلانبية بالتحديد اآلثار 

بتنظيم اً  وسيقدم الرئيس، يف اجللسة العامة االفتتاحية، مقترح      . ثالث جلسات عامة  قد أُعدت ترتيبات ل   و  - ١١
ويشمل هذا املقترح تناول    . لسادسة املستأنفة، مبا يتمشى مع مذكرة السيناريوهات هذه       املتصل بالدورة ا  العمل  
الرئيس يف تناول وسـائل     كما سريغب   ).  من جدول األعمال   ٥البند  (امة االفتتاحية   يف اجللسة الع  اجلانبية  اآلثار  

)  من جدول األعمـال    ٤البند  (واملسائل املنهجية   )  من جدول األعمال   ٣البند  (بلوغ أهداف خفض االنبعاثات     
هلذا اً  ألنه، وفق،هذين البندينبشأن غري أنه ال ُيتوقع إجراء نقاش عام    . عمل غري الرمسي  الشروع يف ال  هبدف  معاً،  

  .املقترح، ستجري مناقشتهما مرة أخرى يف اجللسة العامة الثانية

                                                      

خفض تقرير توليفي للمعلومات املتصلة بتقرير إمكانات التخفيف وبتحديد النطاقات املمكنة ألهداف " )٤(
 .FCCC/TP/2008/10ستتاح الصيغة املستكملة هلذه الوثيقة يف الوثيقة ". االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول

)٥( FCCC/KP/AWG/2008/5. 

 .FCCC/KP/AWG/2008/INF.3يف الوثيقة ستتاح نتائج هذا العمل  )٦(
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 إجراء نقاش استراتيجي للنظر يف مجيع عناصر برنامج ،جللسة العامة الثانيةوسيقترح الرئيس، فيما يتعلق با  - ١٢
 -  من جدول األعمال جمتمعة ٧، و٦، و٤، و٣كما سيقترح أن يناقش الفريق يف هذه اجللسة العامة البنود . العمل

أهداف خفض االنبعاثات وحتديد سبل تعزيز فعاليتها وإسـهامها يف التنميـة            الكفيلة ببلوغ   أي حتليل الوسائل    
ات التخفيف وحتديد نطاقات أهـداف خفـض        إمكاناملستدامة؛ والنظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة؛ وحتليل         

. رجة يف املرفق األول؛ والنظر يف التزامات إضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول              االنبعاثات لألطراف املد  
 أعـاله  ٦يف الفقـرة  الواردة ب إىل األطراف تقدمي بيانات عن هذه املسائل، كما ميكن استعمال األسئلة  وسُيطلَ

أعاله ) أ(٩ املشار إليها يف الفقرة وسُتعقد هذه اجللسة العامة الثانية بعد حلقة العمل. لتوجيه النقاش االستراتيجي
األطراف على تبـادل    كما يشجع الرئيس    . الذي جرى يف تلك احللقة    حىت ُيستفاد من تبادل اآلراء غري الرمسي        

  .آرائها بشأن الُنهج املمكن إتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية

   ٩، و )٢٠٠٩رنـامج العمـل لعـام       ب (٨بندي جدول األعمـال     الثانية  ستتناول اجللسة العامة    كما    - ١٣
  ).مسائل أخرى(

  :ومن أجل إعداد مشروع استنتاجات للدورة السادسة املستأنفة، سيقترح الرئيس ما يلي  - ١٤

   من جدول األعمال؛٥البند بشأن إنشاء فرقة اتصال أوىل   )أ(  

  ة؛ من جدول األعمال جمتمع٧، و٦، و٤، و٣البنود بشأن إنشاء فرقة اتصال ثانية   )ب(  

العمل غري الرمسي املتعلق باالجتار برخص االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع           الشروع يف     )ج(  
  مـن  ) ب(٣البنـد    (استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     ، و )من جدول األعمال  ) أ(٣البند  (

  ؛)جدول األعمال

  .٢٠٠٩التشاور مع األطراف بشأن برنامج العمل لعام   )د(  

سيسترشد هبا الفريق العامل يف     االتصال، يتوقع الرئيس اتفاقهما بشأن االستنتاجات       فريقي  وفيما خيص     - ١٥
لتركيز بصفة خاصة على االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق            مبا يتيح للفريق ا    ٢٠٠٩عمله يف عام    

  كيفية مواصلة النقاش بشأن نطاقـات أهـداف        ورمبا تود األطراف النظر يف      . األول مبوجب بروتوكول كيوتو   
  .خفض االنبعاثات

استخدام وفيما خيص العمل غري الرمسي املتعلق باالجتار برخص االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع و  - ١٦
 رين لالضطالع مبشاورات غري رمسية لدفع     ، يقترح الرئيس دعوة ميسِّ    األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    

ومبا أنه من غري احملتمل اكتمال هذا العمل التقين يف بوزنان، رمبا تود األطراف النظر فيما لو                 . قُُدماً. العمل التقين 
كيفية وتوقيت إدراج نتائج هذا العمـل يف األعمـال          وقد تنظر األطراف كذلك يف      . ٢٠٠٩ينبغي مواصلته يف    

  فية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب           اتفاق بشأن االلتزامـات اإلضـا     التحضريية للتوصل إىل    
  .بروتوكول كيوتو
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كما يتوقـع أن    . وفيما خيص برنامج العمل، سيدعو الرئيس نائبه للتشاور مع األطراف يف أثناء الدورة              - ١٧
 أعاله عن بعض عناصر برنامج العمل) ج- أ(١٤تسفر املناقشات بشأن املشاورات املشار إليها يف الفقرات الفرعية 

  .٢٠٠٩لعام 

   املسائل األخرى اليت قد ترغب األطراف يف النظر فيها-  دال

تـأيت إىل   أن تنظر فيهـا وأن      يود الرئيس لفت االنتباه إىل مسائل استراتيجية أخرى رمبا تود األطراف              - ١٨
  :املسائل هي؛ وهذه بوزنان وهي مستعدة ملناقشتها

  ول فترة االلتزامات واملسائل القانونية؛كيفية تناول املسائل األخرى، مبا يف ذلك ط  )أ(  

كيفية إعداد مشروع النصوص اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف              )ب(  
يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة، السيما وأن مشروع النصوص ينبغي أن ُيقدَّم إىل األطراف قبل ستة أشهر 

  .)٢٠٠٩يونيه /أي حبلول حزيران(

   حلقة عمل عن إمكانات التخفيف-  ثالثاً
 الرابعة املستأنفة، إىل األمانة تنظيم حلقة عمل عن املهام احملددة يف الفقرة             تهطلب الفريق العامل، يف دور      - ١٩
  . يف دورته السادسة املستأنفةFCCC/KP/AWG/2006/4من الوثيقة  )٨(‘٢‘و )٧(‘١‘)أ(١٧

 بني الساعة الثالثة والسادسة ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣يوم األربعاء وسُتعقد حلقة العمل يف بوزنان   - ٢٠
  .وسريأسها السيد ماما كونايت، نائب رئيس الفريق العامل. مساء

ات التخفيـف ونطاقـات أهـداف خفـض         هو إجراء نقاش غري رمسي عن إمكان      وهدف حلقة العمل      - ٢١
تتيح احللقة لألطراف فرصة تبـادل املعلومـات بـشأن          وس. ألطراف املدرجة يف املرفق األول    دى ا االنبعاثات ل 

الدراسات الوطنية املتعلقة بإمكانيات التخفيف، وكذلك فرصة االستماع إىل املعلومات اليت تقدمها املنظمـات              
وسُتوَجه الدعوة كذلك إىل األطراف لتقدمي معلومات عن املسائل         . الدولية عن الدراسات املرتبطة هبذا املوضوع     

ات التخفيف، واآلثار احملتملة لنطاقات التخفيض اليت ُنظر فيها، واملعايري والُنهج          ، مثل مناهج حتليل إمكان    املنهجية
  .لتوزيع جهود خفض االنبعاثات فيما بني البلدان املتقدمة

                                                      

لسياسات والتدابري والتكنولوجيات حتليل إمكانات التخفيف، ومدى فعالية وكفاءة وتكاليف وفوائد ا )٧(
يف خمتلف الظروف الوطنية، مع مراعاة نتائجها البيئية املناسبة احلالية واملُقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، و

 .واالقتصادية واالجتماعية، وأبعادها القطاعية، والسياق الدويل الذي ُتستخدم فيه

يات خفض االنبعاثات اليت تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول، حتديد النطاقات املمكنة لعمل )٨(
قضايا واجب للاالهتمام الإيالء جبهودها احمللية والدولية، وحتليل إسهامها يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، مع ضمان 

  . من االتفاقية٢املذكورة يف اجلملة الثانية من املادة 
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  :على النحو التايلوسُتقسم حلقة العمل إىل ثالثة أجزاء   - ٢٢

 األمانة بشأن استكمال الورقة التقنية املشار إليها يف         قدمتهعرض  العروض االستهاللية، مبا فيها       )أ(  
  أعاله، وعرضان من منظمات دولية عن العمل املتعلق بإمكانات التخفيض؛) أ (٩الفقرة 

، وآراؤها  العروض املقدمة من حنو ستة أطراف عن دراساهتا املتصلة بإمكانات التخفيف الوطنية             )ب(  
  ومنظوراهتا بشأن هذا ملوضوع؛

  :ركز على السؤالني التالينيقاش ين  )ج(  

  ات التخفيف ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات؟ما هي العالقة بني إمكان  ‘١‘  

كيف ميكن استعمال املعلومات اليت درسها الفريق العامل حىت اآلن يف النظـر يف االلتزامـات                  ‘٢‘
  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو؟

 تـشرين   ١٢ويدعو الرئيس األطراف املهتمة بتقدمي عروض يف حلقة العمل إىل االتصال باألمانة قبـل                 - ٢٣
وسيصدر جدول األعمال النهائي يف . ويتضمن املرفق جدول األعمال األويل حللقة العمل. )٩(٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

  .الوقت املناسب

   مالحظات ختامية-  رابعاً
وكما جرت العـادة يف  . مجيع األطراف بقبول يناريو املعروض يف هذه الوثيقةالسحيظى يأمل الرئيس أن    - ٢٤

الدورات السابقة، سيتشاور الرئيس مع األطراف بصفة ثنائية بشأن هذا السيناريو قبل افتتاح الدورة الـسادسة                
يفية اليت مت هبا شأن الكوسُتتاح للوفود، يف هذا املشاورات الثنائية، فرصة تبادل ردود فعلها مع الرئيس ب. املستأنفة

  .توقعاهتا بشأن نتائج الدورةإىل إبداء الرئيس  سيدعوهاكما . ختطيط الدورة

ويعتزم الرئيس عقد اجتماعات ثنائية مع األطراف يف أثناء الدورة السادسة املستأنفة ملناقـشة عناصـر                  - ٢٥
بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك اإلجراء املمكن تقريره املقدم إىل مؤمتر األطراف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف 

  .٢٠٠٩  عامكما سريحب الرئيس بآراء عن التوجيه االستراتيجي للفريق العامل يف. اختاذهيوصي بالذي رمبا 

  

                                                      

  .<cforner@unfccc.int> تتصل باألمانة على العنوان اإللكتروين التايل وينبغي لألطراف املهتمة أن )٩(
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  املرفق

  نطاقات أهداف بتحليل إمكانات التخفيف واملتعلقة حللقة العمل ملؤقت جدول األعمال ا
  درجة يف املرفق األولألطراف املدى اخفض االنبعاثات ل

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣األربعاء، 
   مساء٦- ٣الساعة 

  ) دقائق١٠( االفتتاح  - ١

  نتائج املتوقعة، رئيس حلقة العملاألهداف وال  •  

  ) دقيقة٤٥( العروض االستهاللية  - ٢

  األمانة  •  

  املنظمات الدولية  •  

  )ةحىت ساعة ونصف الساع(العروض املقدمة من األطراف   - ٣

  حىت ستة أطراف  •  

  ) دقيقة٣٠(املناقشات   - ٤

  ) دقائق١٠( اخلتام  - ٥

 .موجز حللقة العمل يقدمه الرئيس  •  

_ _ _ _ _ 


