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  افتتاح الدورة  -  أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (    

فية ُعقدت الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـا        -١
 يف  )االلتزامات اإلضافية فريق  ( لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       

 تشرين  ٩ إىل   ٤مركز تياجنني مييجيانغ للمؤمترات واملعارض يف تياجنني بالصني يف الفترة من            
  .٢٠١٠أكتوبر /األول

   املضيفحفل الترحيب الذي نظمته حكومة البلد  - ألف  
 نظمته حكومة مجهورية الصني الـشعبية إيـذاناً         ترحيبحفل  لدورة  سبق افتتاح ا    -٢

الثانية عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل         بافتتاح الدورة   
   .لفريق االلتزامات اإلضافية، والدورة الرابعة عشرة )فريق العمل التعاوين(مبوجب االتفاقية 

سيد داي بينغو، مستشار الدولة جلمهورية الصني الشعبية،        وأدىل ببيانات كل من ال      -٣
 فـيغرييس، األمينـة   نا عمدة حكومة بلدية تياجنني والسيدة كريـستيا  ووالسيد هوانغ زينغو  

  . التنفيذية ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  افتتاح الدورة  -باء   
  ) من جدول األعمال١البند (    

، السيد جون   االلتزامات اإلضافية املعين ب لفريق العامل املخصص    اح الدورة رئيس    افتت  -٤
ورحَّب كذلك بالـسيد أدريـان      . ورّحب جبميع األطراف واملراقبني   ) أنتيغوا وبربودا (آشي  

  .مقرراً) صربيا(نائباً لرئيس الفريق وبالسيد مريوسالف سبازويفيتش ) نيوزيلندا(ي سيم
وبني بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف           وذكّر الرئيس املند    -٥

          ،٥-م أإ /١طلـب، يف مقـرره      ) اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتـو   
             االلتزامات اإلضـافية أن يقـدم نتـائج عملـه طبقـاً           املعين ب العامل املخصص   فريق  الإىل  

وأكّد  . اجتماع األطراف يف دورته السادسة    /ر األطراف  لكي يعتمدها مؤمت   ١-م أإ /١للمقرر  
 هي الفرصـة األخـرية املتاحـة        فريق االلتزامات اإلضافية  الرئيس أن الدورة الرابعة عشرة ل     

لألطراف للتفاوض على أي مسائل مل يبت فيها بعـد قبـل الـدورة الـسادسة ملـؤمتر                  
ـ  اجتماع األطراف حيث سيقدم فريق     /األطراف  تقريـره إىل مـؤمتر   افيةااللتزامـات اإلض
  .اجتماع األطراف عن نتائج األعمال اليت اضطلع هبا/األطراف
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فريـق  وإضافة إىل ذلك، أشار الرئيس، على النحو املتفـق عليـه سـابقاً، إىل أن          -٦
ـ   سريكز عمله يف دورته الرابعـة عـشرة          االلتزامات اإلضافية                احملـددة يف   سائلعلـى امل

لنظر يف جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه الـدول األطـراف             ا) ("أ(٤٩الفقرة  
النظر يف إسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول،        ) ("ب(و") املدرجة يف املرفق األول إمجاالً    

بشكل فردي أو مجاعي، يف جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة              
مـن الوثيقـة   ")  مـن بروتوكـول كيوتـو   ٤تفق مع املـادة  يف املرفق األول إمجاالً، مبا ي     

FCCC/KP/AWG/2008/8 .   أيضاً على مواصلة أعماله بشأن      االلتزامات اإلضافية واتفق فريق 
املسائل األخرى الناشئة عن تنفيذ برنامج العمـل، مـع          ) ("ج(٤٩ احملددة يف الفقرة     املسائل

  . من الوثيقة نفسها") كول كيوتواملراعاة الالزمة لتحسني السالمة البيئية لربوتو
وكرر الرئيس تأكيده، على النحو املشار إليـه يف مـذكرة الـسيناريوهات الـيت                 -٧

 يف   يتمثـل  الرابعة عشرة  يف دورته    فريق االلتزامات اإلضافية  لاهلدف الرئيسي   أن  ،  )١(أعدها
  )٢(لـرئيس  ا مشروع اقتراح خمتلف اخليارات الواردة يف نص      ات بشأن   مناقشإجراء   مواصلة

هبدف حصر هذه اخليارات، والتقدم يف العمل املوضوعي على مجيع املسائل العالقة وذلـك              
  .لتمكني الرئيس من بيان تقدم املفاوضات يف القراءات الالحقة لنصه املقترح

  املسائل التنظيمية  - ثانياً  
  ) من جدول األعمال ٢البند (

  إقرار جدول األعمال  - ألف  
  )جدول األعمالمن ) أ(٢البند (
، يف جلسته األوىل املعقودة     االلتزامات اإلضافية املعين ب العامل املخصص   الفريق  نظر    -٨

 جدول األعمـال     األمني التنفيذي تتضمن   مقدمة من مذكرة  أكتوبر، يف   / تشرين األول  ٤يف  
  ). FCCC/KP/AWG/2010/12(املؤقت وشروحه 

  :ته التاليةويف اجللسة نفسها، أُقّر جدول األعمال بصيغ  -٩
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2010/13. 
)٢( FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2. 
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 النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب            -٣
  .بروتوكول كيوتو

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

  تنظيم أعمال الدورة  - باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

يف هذا البنـد الفرعـي يف        االلتزامات اإلضافية املعين ب العامل املخصص   الفريق  نظر    -١٠
 تنظـيم   ووافق على اقتراح الرئيس بشأن     كتوبرأ/تشرين األول  ٤جلسته األوىل املعقودة يف     

  . )٣( عشرة، على النحو املبّين يف مذكرة السيناريوهاتالرابعةأعمال الدورة 
 جمموعة تكلم باسم ممثل منهم ببيانات ممثلو أحد عشر طرفاًويف اجللسة نفسها، أدىل       -١١
 باسم اجملموعـة    ثالثبـاسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، و      وثان   والصني،   ٧٧    ال

  باسم حتالف الـدول اجلزريـة الـصغرية        خامس باسم اجملموعة اجلامعة، و    رابعاألفريقية، و 
 وسابع باسم أقل البلدان منواً وثامن باسـم منظومـة           ة السالمة البيئية   باسم جمموع  سادسو

موعة العربية وعاشر باسم التحالف البوليفاري من       اجملالتكامل ألمريكا الوسطى وتاسع باسم      
أدىل ببيانات ممثلون عـن املنظمـات غـري         ذلك  وإضافة إىل   . أجل شعوب أمريكا الالتينية   

واملنظمات الشبابية  واحلكومية احمللية   السلطات البلدية   و اعةاحلكومية لقطاعي األعمال والصن   
عـن  اثـنني   ممـثلني   غري احلكومية ومنظمات الشعوب األصلية ونقابات العمال، إضافة إىل          

  .جمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة

النظر يف االلتزامات اإلضافيـة لألطـراف املدرجـة يف املرفق األول           - ثالثاً  
   مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
يف هذا البنـد يف جلـستيه        االلتزامات اإلضافية املعين ب نظر الفريق العامل املخصص       -١٢

  . على التوايلأكتوبر/ تشرين األول٩و ٤ يومياألوىل والثانية املعقودتني 
ـ      ويف اجللسة األوىل      -١٣ : ات اإلضـافية الوثـائق التاليـة      ُعرضت علـى فريـق االلتزام

FCCC/KP/AWG/2010/12و ،FCCC/KP/AWG/2010/13و ،FCCC/KP/AWG/2010/Misc.6.  

__________ 

)٣( FCCC/KP/AWG/2010/13. 
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 أيضاً يف جلسته األوىل على أن تستند أفرقة االتصال فريق االلتزامات اإلضافيةووافق   -١٤
االقتراح املقدم مـن الـرئيس       أدناه يف أعماهلا على نص مشروع        ١٥املشار إليها يف الفقرة     

 العالقةهبدف حصر اخليارات يف املسائل      ،  FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2والوارد يف الوثيقة    
  .الواردة فيه

 بـشأن أربعة أفرقة اتصال     على إنشاء    االلتزامات اإلضافية وهلذه الغاية، وافق فريق       -١٥
  : من جدول األعمال ملعاجلة ما يلي٣البند 

نبعاثات الذي يتعني على الدول األطراف املدرجة يف املرفق         حجم خفض اال    )أ(  
األول أن حتققه إمجاالً، وكذلك إسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة،              

) االحتاد األورويب ( السيد يورغن لوفيفر     يف هذا احلجم، ويشترك يف رئاسة فريق االتصال هذا        
واتفق على أن يعمل هذا الفريق على أساس الفـصل          ). بليز( والسيدة جانني كوف فيلسن   

  ؛FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2  من الوثيقةاألول
االلتزامـات  فريـق  من تقريـر  ) ج(٤٩ األخرى احملددة يف الفقرة      سائلامل  )ب(  
، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة مبعاجلة قطاع اسـتخدام          )٤(يف دورته السادسة املستأنفة    يةاإلضاف

وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، واالجتار باالنبعاثات واآلليـات القائمة علـى           األراضي
العامل الفريق  نائب رئيس   مشاريع، وغريها من القضايا املنهجية، ويترأس فريق االتصال هذا          

واتفق على أن يعمل هذا الفريـق علـى أسـاس    . يسي، السيد مااللتزامات اإلضافية  ب املعين
وتلقى نائب رئيس   . FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2 الوثيقةالفصول من الثاين إىل الرابع من       

ـ والسيد بيتر إيف  ) الربازيل(روشا  مساعدة من السيد مارسيلو      االلتزامات اإلضافية فريق   ن رس
 غري رمسية بشأن املسائل املتصلة مبعاجلة قطـاع اسـتخدام           ء مشاورات على إجرا ) الدامنرك(

  ؛وتغيري استخدام األراضي واحلراجةاألراضي 
اآلثار التبعية، اليت ميكن    النتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك          )ج(  

درجة يف املرفق   أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف امل         
والسيد إدواردو  ) أستراليا(األول، ويشارك يف رئاسة فريق االتصال هذا السيد أندرو أوري           

 على أن يعمل هذا الفريق على أساس الفصل         االلتزامات اإلضافية فريق   ووافق   ).بريو(كالفو  
  ؛FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2اخلامس من الوثيقة 

املسائل القانونية، ويشارك يف رئاسة فريق االتصال هذا الـسيد غريهـارد              )د(  
أجـزاء  واتفق على أن ينظر هذا الفريق يف . )إكوادور(ل أورتيغا يوالسيد داني ) النمسا(لوْيبل  

اجتمـاع  /أي تعديالت يتعني على مـؤمتر األطـراف  نص الرئيس املقترح املتعلقة ببدء نفاذ      
  .األخرىاألطراف اعتمادها، وكذلك يف األجزاء اليت ال ينظر فيها أي فريق من األفرقة 

__________ 

)٤( FCCC/KP/AWG/2008/8. 
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وكرر الرئيس تأكيد عزمه على بيان التقدم الذي حترزه األطراف يف هذه الدورة يف                -١٦
  ). أدناه٢٢-٢٠انظر الفقرات ( املقبلة لنصه املقترح الصيغة
 ون املـشارك  ون االتصال وامليسر  ألفرقة ون املشارك الرؤساء قدمويف اجللسة الثانية،      -١٧

الفريـق  تقاريرهم الـشفوية إىل      أعاله،   ١٥ ة يف الفقر  مللمشاورات غري الرمسية، املشار إليه    
  .االلتزامات اإلضافيةاملعين ب العامل املخصص

/  تـشرين األول   ٨ اليت عقدها يف     اجللسة العامة غري الرمسية   وقدم الرئيس تقريراً عن       -١٨
 مسألة ما ميكن أن يشكل جمموعة متوازنة من القرارات إلجراء مشاورات عن ٢٠١٠أكتوبر  

وأقر بفائدة شىت وجهات النظر املقدمة من األطراف واجملتمع املدين بـشأن            . لدورة كانكون 
 العامة غري الرمسية ستفيد أيضاً كمسامهة قيّمة        وأضاف أنه يرى أن هذه اجللسة     . هذه املسألة 

والـدورة  ) ١٦-م أ (وبناء يف عمل الرئاسة املقبلة للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطـراف            
  .)٦-م أإ (اجتماع األطراف/ؤمتر األطرافملالسادسة 

، طلب وفد الصني أن يعكـس      اجتماع فريق االتصال املعين باملسائل القانونية     وأثناء    -١٩
 يف دورته الرابعة عشرة رأي الوفد       االلتزامات اإلضافية املعين ب الفريق العامل املخصص    قرير  ت

وبالتايل والية فريق االتصال املعين باملـسائل       املتمثل يف أن والية فريق االلتزامات اإلضافية،        
  تقتصر على النظر يف التزامات أخرى لألطراف املدرجة يف املرفـق األول عمـالً              ،القانونية
مناقشات داخل فريق االتصال املعـين      أية   من بروتوكول كيوتو، وأن      ٣ من املادة    ٩بالفقرة  

وطلبت بعض الوفود أن    . باملسائل القانونية تتجاوز هذا النطاق ال تعين تغيرياً يف هذه الوالية          
  .هلذا الرأيليست كلها مؤيدة األطراف أن يعكس التقرير أيضاً 

   للمفاوضاتاألعمال التحضرييةتيسري  الرئيس لاقتراحمشروع   -٢  
 يف جلسته الثانية وثيقة صدرت أثناء الـدورة         فريق االلتزامات اإلضافية  ُعرض على     -٢٠

هي مشروع االقتراح املقّدم من الرئيس لتيسري األعمال التحضريية للمفاوضات والـوارد يف             
  .FCCC/KP/AWG/2010/CRP.3الوثيقة 

 فريق االلتزامات اإلضافية    األخرية للتقدم احملرز يف عمل     احلالةوتتضمن هذه الوثيقة      -٢١
ووافق فريق االلتزامات   . وترمي إىل أن تكون أساساً للمفاوضات يف الدورات املقبلة للفريق         

  .اإلضافية على تقدمي هذه الوثيقة كوثيقة عادية للنظر فيها يف دورته اخلامسة عشرة
         / تـشرين األول   ٣١ يف موعـد أقـصاه    انة  ودعا الرئيس األطراف إىل موافاة األم       -٢٢

 بآرائها، إن وجدت، بشأن مشروع اقتراحه الرامـي إىل تيـسري األعمـال              ٢٠١٠أكتوبر  
  )٥(لالتفاقية اإلطارية وستتاح املسامهات الواردة على املوقع الشبكي       . التحضريية للمفاوضات 

  .وستجمع يف وثيقة متفرقات
__________ 

)٥( ><http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4752.php. 
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  مسائل أخرى  - رابعاً  
  )من جدول األعمال ٤البند (

 ٤االلتزامات اإلضافية املعقودة يف     املعين ب األوىل للفريق العامل املخصص     يف اجللسة     -٢٣
وبالتشاور مع رئيس    ،ذكّر الرئيس بأنه يف الدورة الثالثة عشرة للفريق       ،  أكتوبر/تشرين األول 

 لغياب السفري كري    نظراً،  )مجهورية كوريا (دعا السفري شني يون سونغ      ،  فريق العمل التعاوين  
إىل مواصلة تيسري املشاورات املتعلقة باقتراح قدمته األطراف        ،  )ناميبيا(مونيونغاندا مبويندي   

  .لتناول املسائل ذات االهتمام املشترك لكال الفريقني العاملني املخصصيني
ات  للسفري شني يون سونغ على مواصلة هذه املشاور        إىل املوافقة الكرمية  وأشار أيضاً     -٢٤

  .االلتزامات اإلضافيةيف الدورة الرابعة عشرة لفريق 
، أكتـوبر / تشرين األول  ٩ املعقودة يف    االلتزامات اإلضافية ويف اجللسة الثانية لفريق       -٢٥

فريـق العمـل    رئيس  وأبلغ  أبلغ الرئيس اجللسة العامة بأن السفري شني يون سونغ قد أبلغه            
وأخـرياً  . يف تياجنني وأن هذه املمارسة مـستمرة       بأنه اجتمع ببعض أفرقة التفاوض       التعاوين

  .من تطوراتيستجد سيطلع األطراف على هذه املسألة يف ضوء ما أضاف الرئيس أنه 

  تقرير الدورة  - خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

أكتوبر، / تشرين األول٩ املعقودة يف الثانية، يف جلسته االلتزامات اإلضافيةنظر فريق     -٢٦
ويف ). FCCC/KP/AWG/2010/L.6( عـشرة     دورته الرابعـة    عن أعمال  تقريرالروع  مشيف  

 تقرير الـدورة    باستكمالاجللسة نفسها، وبناًء على اقتراح من الرئيس، أذن الفريق للمقرر           
  .بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

  اختتام الدورة  - سادساً 
نائبه واملقرر على العمل الذي قاما به أثناء        يف اجللسة الثانية واألخرية، شكر الرئيس         -٢٧

باملسائل اليت يعكـف     فيما يتعلق    الدورة، كما شكر املندوبني على ما أبدوه من التزام وتفان         
  . على النظر فيهاااللتزامات اإلضافية فريق
وثان ،   والصني ٧٧    جمموعة ال منهم ممثل تكلم باسم      طرفاً،   ١٤وأدىل ببيانات ممثلو      -٢٨

 باسـم  رابع باسم اجملموعة األفريقية، وثالثاالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، و  بـاسم  
، وسادس باسـم جمموعـة       باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية     خامساجملموعة اجلامعة، و  

، وتاسـع باسـم      العربية اجملموعةالسالمة البيئية، وسابع باسم أقل البلدان منواً، وثامن باسم          
أدىل ببيانات ممثلون   وإضافة إىل ذلك    . فاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية     التحالف البولي 
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،  احمللية  واحلكومية ، والسلطات البلدية  عن املنظمات غري احلكومية لقطاعي األعمال والصناعة      
  .املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئةومنظمات الشعوب األصلية ونقابات العمال، و

إلطالع فريـق االلتزامـات     ملكسيك الكلمة بصفته رئيساً معيناً      وأخرياً طلب وفد ا     -٢٩
األعمال التحضريية للدورة السادسة عشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة    آخر  على  اإلضافية

  .اجتماع األطراف/ؤمتر األطرافملالسادسة 
املعـين  لفريـق العامـل املخـصص       مث أعلن الرئيس اختتام الدورة الرابعة عشرة ل         -٣٠
  .مات اإلضافيةااللتزاب
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  املرفق

االلتزامات اإلضافية  املعين ب لفريق العامل املخصص    الوثائق اليت أُعدت ل       
 يف دورته    لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       

  الرابعة عشرة

  الوثائق اليت أُعدت للدورة    

FCCC/KP/AWG/2010/12    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمني التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2010/13     مذكرة  . عشرة مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الرابعة 
  مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.6       تقـارير  . آراء بشأن مشروع االقتراح املقدم من الرئيس
  مقدمة من األطراف 

FCCC/KP/AWG/2010/L.6        مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات
اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب          

  بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته الرابعة عشرة

FCCC/KP/AWG/2010/CRP.3 Draft proposal by the Chair to facilitate preparations 

for negotiations. Conference room paper  

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    

FCCC/KP/AWG/2010/11        تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول         

 عشرة املعقودة يف بون يف الفتـرة        لثالثةكيوتو عن دورته ا   
  ٢٠١٠ غسطسأ/آب ٦ إىل ٢من 

FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2 Draft Proposal by the Chair  

FCCC/KP/AWG/2010/3     املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية    تقرير الفريق العامل
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول         
كيوتو عن دورته احلادية عشرة املعقودة يف بون يف الفترة          

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٩من 
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FCCC/KP/AWG/2010/6      مذكرة مقدمة . وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف
 من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1      مذكرة مقدمة. وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف 
تعديالت مقتـرح إدخاهلـا علـى       . إضافة. من الرئيس 

   منه٣ من املادة ٩بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة 
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.2      كرة مقدمة مذ. وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف

استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام     . إضافة. من الرئيس 
  األراضي واحلراجة

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.3   مذكرة مقدمة .  بني األطراف  فيما املفاوضات   لتيسريوثائق
االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمـة     . إضافة. ئيسمن الر 

  على مشاريع
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.4   مذكرة مقدمة  .  املفاوضات فيما بني األطراف    لتيسريوثائق

ت الدفيئة والقطاعـات وفئـات       غازا .إضافة. من الرئيس 
املصادر؛ والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ ثاين أكـسيد        
الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر وعمليات       

  اإلزالة بواسطة البواليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجية
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.5      مذكرة مقدمـة   . وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتـائج      . إضافة. الرئيسمن  
ادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعيـة،        البيئية واالقتص 

اسات والتـدابري   اليت ميكن أن تترتب على األدوات والـسي       
  واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

FCCC/KP/CMP/2009/21 and Add.1         تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف
دورتـه اخلامـسة املعقـودة يف       بروتوكول كيوتو عـن     

 / كـانون األول   ١٩ إىل   ٧كوبنهاغن يف الفتـرة مـن       
  ٢٠٠٩ديسمرب 

        


