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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
 الدورة الرابعة واألربعون 

 2016/مايو أيار 26-16، بون
 من جدول األعمال 3البند 

برنااج ع عماار نيروبااع المتعلااا بتاار يران خ ياار المنااج  
 والقجبلية للتر ر به والتكيف  عه 

برنااج ع عماار نيروبااع المتعلااا بتاار يران خ ياار المنااج  والقجبليااة للتاار ر بااه   
 والتكيف  عه

 جججن  قترح  ن الرئيس شروع استنت  
رحبت  ايئةتا العيعئتا لومةتتورل ال ومئتا والجينولوجئتا اايئةتا العيعئتتا  بالويتاال الجالئتا التت   -1

 أُعدت لودورل:
الجقييتتتتي اقج وتتتتل بالجقتتتتدي اأتتتتيب ن منعئتتتتري أ ةتتتتقا بي تتتتام  عمتتتت   تتتت و  اقج وتتتتل  اأ  

 ؛ 1ابجأي ات مغ  اقناخ والقابوئا لوجأيي به والجيئف م ه
األ ةتتقا التت  م تتقومل اتتا اقياةتت  والةتتبيات ا  وئمئتتا  عتتنم وومتتات متتريةيل  اب  

وجيئتتف عوتتص اليتت ئدين لج قتتئي الهئاةتت  ربتتي عموئتتات و بةتتأن عموئتتات الج قتتئي لوجيئتتف و 
 . 2االوطين واأوي

ورحبتتتت  ايئةتتتتا العيعئتتتتا ةتتتتريلت بجيمئتتتتمل اقمارمجتتتتات ا ئتتتتدل، و بتتتتا رات  تتتتمل األ وات  -2
والبئا تتات اقج وقتتا بامجتتج داي اق تتارس واقمارمجتتات اأوئتتا واألدتتوئا والجقوئديتتا ا ادتتا بتتالجيئف، 

 . 3اافييل ا رباء  اق قومل اا بالج اون ممل  نا الجيئف وفييل ا رباء اق ين بأ   البودان منوا  
__________ 

 .FCCC/SBSTA/2016/INF.4  1ا
 .FCCC/SBSTA/2016/INF.1  2ا
 .<http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/LITKP-page.aspx>مجاح عوص اليابي   3ا
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وأ تتتتتيت ايئةتتتتتا العيعئتتتتتا  لتتتتتااات اقياةتتتتت  والةتتتتتبيات ا  وئمئتتتتتا واق مجلتتتتتات الدولئتتتتتا  -3
 موئتات الج قتئي لوجيئتف واعتدا  بواقنظمات الةيييا ن بي ام  عمت   ت و ، ن اطالتق   

، ون ا بتتتت   اب  أعتتتت  1 وئمئتتتتا اقةتتتتار الئقتتتتا ن العقتتتتيل اق وومتتتتات عتتتتن  جتتتتاا  األ ةتتتتقا ا 
متتن اقتتدت ت اققدمتتا متتن اقنظمتتات الةتتيييا ن بي تتام  عمتت   تت و  و ب أ تتيتةمتتا   . 4ابةتتأ ا
 أع  . 2جتمئمل اق وومات اقةار الئقا ن العقيل  اطاراقنظمات اق نئا ن مجااي ا رباء و 

وأعيبتتت  ايئةتتتا العيعئتتتا عتتتن مقتتتدييها لوئابتتتان عوتتتص مقتتتدط التتتدعم اقتتتا  لجنعئتتتري األ ةتتتقا  -4
 طار بي ام  عم    و .اقندرجا ن ا

، و عت  ايئةتا العيعئتا عوتص الجقتدي اأتيب  5ا19-/ي أ17ووطيا اأتد ل ن اققتير ل فقا  وو  -5
 مت  حتا ا.ن. الا جنابات والجقدي اأيب ن اطار بي ام  بن منعئري بي ام  عم    و ، وأ يت 

ورحب  ايئةا العيعئا با قو  الت  مبترييا األما تا ن منعئتري األ ةتقا ن اطتار بي تام  عمت   ت و  
 بجوجئه من رائس ايئةا العيعئا. 

اعرتفتت  ايئةتتا العيعئتتا بتتدور بي تتام  عمتت   تت و  ن مقتتدط التتدعم ن  تتاطت م تتارس و  -6
يتتوحا ن ملتتارات ال متت  األتتتي  وايئةتتات اشتتياأ أدتتحاب اقمتتا يجيتت  بتتريلت متتن ف و الجيئتت
التتتدور التتتريأ  يتتتن أن ي تتتقومل بتتته ن ال موئتتتات ا ديتتتدل  وطحظتتت نةتتتأل  وجتتتا اطمعا ئتتتا، اق

. ون هتتريا اليتتد ،  عتت  ايئةتتا العيعئتتا  نتتا الجيئتتف 21-/ي أ1 وجتتا امعتتار بتتاريس واققتتير 
لوطياهتا ومقامقا، ن مقتدط مودتئات  ا  وفييل ا رباء وايئةات األتي  ذات اليوا اىل النظي، وفق

 بةأن األ ةقا ال  ينبغي اطالق   اا ن اطار بي ام  عم    و   عما  يري  ال موئات.
توي  ايئةا العيعئا اىل أن األ ةقا ن اطار بي ام  عم    و  ينبغتي أن مةتم  مياعتال و  -7

نلتتتا ئا، واق تتتارس الجقوئديتتتا، وم تتتارس الةتتت وب اجملجم تتتات اأوئتتتا ال تتت ئعا با التتتافا اىل الق تتتايا ا 
 األدوئا و ظم اق ارس اأوئا، و ور النظم ا ييولوجئا وما مج يض له من آيار، عند اط ج اء.

اىل التتتتيورل اطالتتتتق   باأل ةتتتتقا الجالئتتتتا بغئتتتتا موجئتتتته ا  تويتتتت  ايئةتتتتا العيعئتتتتا أي تتتتو  -8
ا  وئمتتي والتتوطين و ون التتوطين، و ادتتا الج قتتئي وا جتتياءات اقج وقتتا بتتالجيئف عوتتص الُيتتُ د 

 فئما يجي  جبموا أمور منقا النظم ا ييولوجئا، واقلجوطنات البةييا، واقوار  اقاائا واليحا:
 فئما يج ول باليحا: اأ  
 عتتتت  ايئةتتتتا العيعئتتتتا األطتتتتياس واقنظمتتتتات الةتتتتيييا ن بي تتتتام  عمتتتت   تتتت و   '1'

، 2016آب/أغلتقس  29، حبوتول وغ ها من اقنظمات اق نئتا اىل أن مقتدي
متتت تيا  ن  تتتال الجتتتأي ات اقناتئتتتا  اجن هتتتتاألعمتتتال التتت  أم وومتتتات عتتتن ا. : 

عوتتص اليتتحا البةتتييا،  تتا ن ذلتتت الجغتت ات التت  طتتيأت عوتتص الجوبيتتمل ا غتتيان 
لألمتتياض؛ والق تتايا اليتتحئا ا ديتتدل والناشتتةا،  تتا ن ذلتتت األمتتياض اقداريتتا 

__________ 

 .<http://unfccc.int/9557.php>الجقاريي اققدما عن األ ةقا ا  وئمئا مجاحا عوص اليابي   4ا
 اب .13، العقيل 19-/ي أ17اققير   5ا
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عتن   تايا مجتوء الجغرييتا  ايئاةت  اطججماعئتا واط جيتا يا، ف ت   وآيارهتا عوتص 
وآيتتار اليتتوارآ؛ وآيتتار  ،واألمتتياض اقنقولتتا عتتن طييتتل اقئتتا ، واألمتتياض اقنقولتتا

مغ  اقناخ عوص اليحا وا  جاجئتا ن ميتان ال مت ، متمل متا يرتمتا عوتص ذلتت 
 ؛ 6امن آيار عوص اليحا اققنئا، والل ما واحلمايا اطججماعئا

اقةتتتتتتتتار الئقتتتتتتتتا ن  اق وومتتتتتتتاتاألما تتتتتتتا أن ملتتتتتتتتج دي  متتتتتتتتنطوبتتتتتتت  ايئةتتتتتتتتا العيعئتتتتتتتا  '2'
قياةتتتت  الجنلتتتتئل، اق متتتتمل عقتتتتد   أعتتتت   بغئتتتتا موجئتتتته اقنجتتتتد  ال اشتتتتي‘ 1‘اأ 8 العقتتتتيل

  ؛2016بالج امن ممل الدورل ا املا واألرب ني لوقئةا العيعئا امةيين الثاين/ وفمرب 
األما تا أن متنظم اقنجتد  ال اشتي قياةت  الجنلتئل متن ا  أي تطوب  ايئةتا العيعئتا  '3'

بةتتأن موالتتو  اليتتحا والجيئتتف،  ةتتارةا مجيومتتني متتن األطتتياس واقنظمتتات 
 ذات اليوا؛ 

اقةتار  لوم وومتات متولئعي األما ا ةتريلت اعتدا  مقييتي منطوب  ايئةا العيعئا  '4'
ال اشتتتي أعتتت  ، واقواالتتتئمل التتت   و ةتتت  ن اقنجتتتد  ‘ 1‘اأ 8الئقتتتا ن العقتتتيل 

قياةتتتتت  الجنلتتتتتئل لونظتتتتتي فئقتتتتتا ن التتتتتدورل اللا مجتتتتتا واألرب تتتتتني لوقئةتتتتتا العيعئتتتتتا 
  ؛2017اأيار/مايو 

 :فئما يج ول باقلجوطنات البةييا اب  
طوب  ايئةا العيعئا من األما تا اعتدا  ويئقتا مو تجي ب اتاب اقبتا رات ن  تال  '1'

ليتي منظتي فئقتا ايئةتا اقلجوطنات البةييا ن مجئار وطيا بي تام  عمت   ت و  
 العيعئا ن  ورهتا اللا مجا واألرب ني؛

 عتتتت  ايئةتتتتا العيعئتتتتا األطتتتتياس واقنظمتتتتات الةتتتتيييا ن بي تتتتام  عمتتتت   تتتت و   '2'
 أيوتتتتتول/ 20وغ هتتتتتا متتتتتن اقنظمتتتتتات اق نئتتتتتا اىل أن مقتتتتتدي، ن موعتتتتتد أ يتتتتتا  

، م وومتتتتتات بةتتتتتأن مواالتتتتتئمل متتتتتن  بئتتتتت  اقمارمجتتتتتات ا ئتتتتتدل، 2017 مجتتتتتبجمرب
قلتتجعا ل واأل وات واألمجتتالئا اقجاحتتا، عوتتص أمجتتاا األعمتتال التتت  والتتدروا ا

ن  تتتال اقلتتتجوطنات البةتتتييا والجيئتتتف، ا  و   اتتتا هتتتري  ا قتتتات متتت تي قاالتتت
مقئتتتئم احللامجتتتئا والقابوئتتتا لوجتتتأيي بجغتتت  اقنتتتاخ، وم تتتمني الج قتتتئي يةتتتم    تتتا

ا ن ذلتت اطعجبارات اقناتئا عوص األجوني القي  والقوي  عوص حد مجواء ا 
الظتواهي ا ويتا القيتو  والظتتواهي البقئةتا احلتدوآ ، و ور احليومتات الوطنئتتا 
ن  عم الجيئف عوص اقلجو  اأوي والةياةات بتني اقتدن بةتأن مغت  اقنتاخ، 
متتمل مياعتتال الجحتتديات العييتتدل واطتج فتتات الوامجتت ا النقتتار بتتني اقلتتجوطنات 

 التتتدول ا  ريتتتتا اليتتتغ ل النامئتتتتا وأ تتتت  احل تتتييا والييعئتتتتا والناائتتتا، وط مجتتتتئما ن
__________ 

 ميمجتتتت  اقنظمتتتتات .<http://www.unfccc.int/5900> ميمجتتتت  األطتتتتياس آراءهتتتتا عتتتتن طييتتتتل بوابتتتتا اقلتتتتااات عوتتتتص التتتتيابي:  6ا
 .<secretariat@unfccc.int>ملاااهتا عرب الربيد ا ليرتوين 
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النظي ن الق ايا الةاموا ل دل  قاعات والتيوابي ن  ؛ وينبغي أي ا  البودان منوا  
 ؛ 7اعموئا دئاغا ومنعئري تقي الجيئف الوطنئا

اقةتتتتتتتتار الئقتتتتتتتتا ن  اق وومتتتتتتتاتطوبتتتتتتت  ايئةتتتتتتتتا العيعئتتتتتتتا متتتتتتتتن األما تتتتتتتا أن ملتتتتتتتتج دي  '3'
اقنجتد  احلتا أ عةتي قياةت  الجنلتئل، اق متمل عقتد  أعت   بغئتا موجئته ‘ 2‘اأ 8 العقيل

  ؛2017بالج امن ممل الدورل اللاب ا واألرب ني لوقئةا العيعئا امةيين الثاين/ وفمرب 
ةمتتا طوبتت  ايئةتتا العيعئتتا متتن األما تتا أن متتنظم اقنجتتد  احلتتا أ عةتتي قياةتت   '4'

ني متتن الجنلتتئل بةتتأن موالتتو  اقلتتجوطنات البةتتييا والجيئتتف،  ةتتارةا مجيومتت
 اللوقات البوديا واألطياس واقنظمات ذات اليوا؛

اقةتار  لوم وومتات متولئعيطوب  ايئةا العيعئا من األما ا ةتريلت اعتدا  مقييتي  '5'
أعتت  ، واقواالتتئمل التت   و ةتت  ن اقنجتتد  احلتتا أ ‘ 2‘اب 8ئقتتا ن العقتتيل ال

ةتتتا العيعئتتتا عةتتتي قياةتتت  الجنلتتتئل لونظتتتي فئقتتتا ن التتتدورل الثامنتتتا واألرب تتتني لوقئ
  ؛2018أيار/مايو  - ئلان/أبيي  ا

 فئما يج ول بالنظم ا ييولوجئا واقوار  اقاائا: اج  
 عتتتت  ايئةتتتتا العيعئتتتتا األطتتتتياس واقنظمتتتتات الةتتتتيييا ن بي تتتتام  عمتتتت   تتتت و   '1'

 ةتتتتتتتا ون الثتتتتتتتاين/  25وغ هتتتتتتتا متتتتتتتن اقنظمتتتتتتتات اق نئتتتتتتتا اىل أن مقتتتتتتتدي، حبوتتتتتتتول 
لتتتتدروا اقلتتتتجعا ل واقمارمجتتتتات ا ئتتتتدل ، م وومتتتتات عتتتتن ا. : ا2017 ينتتتتايي
يج وتتتتتل ب موئتتتتتات الج قتتتتتئي لوجيئتتتتتف التتتتت  م تتتتتا  التتتتتنظم ا ييولوجئتتتتتا  فئمتتتتتا

واجملاطت اقرتابقا مث  اقوار  اقاائا؛ والدروا اقلجعا ل واقمارمجات ا ئتدل ن 
 تتتال ردتتتد ومقئتتتئم منعئتتتري الجيئتتتف القتتتاام عوتتتص التتتنظم ا ييولوجئتتتا؛ وأ وات 

لج عئتتف والجيئتتف متتن أجتت  م  يتت  القتتدرل عوتتص الجيئتتف وتعتت  مقئتتئم فوااتتد ا
 ؛ 8ااط ب ايات ال  يجئحقا الجيئف القاام عوص النظم ا ييولوجئا

طوبتتتت  ايئةتتتتا العيعئتتتتا متتتتن األما تتتتا أن مقتتتتوي، بالج تتتتاون متتتتمل اقنظمتتتتات ذات اليتتتتوا  '2'
ا ن اقةتتتار الئقتتت لوم وومتتتات متتتولئعيالةتتيييا ن بي تتتام  عمتتت   تتت و ، ب عتتتدا  مقييتتي 

 أع  ، ةي منظي فئقا ايئةا العيعئا ن  ورهتا اللا مجا واألرب ني؛ ‘1‘اج 8العقيل 
 فئما يج ول بجنويمل اط جيا : ا   
 عتت  ايئةتتا العيعئتتا األطتتياس واقنظمتتات الةتتيييا ن بي تتام  عمتت   تت و  وغ هتتا  '1'

، م وومتتات 2017أيوول/مجتتبجمرب  20متتن اقنظمتتات اق نئتتا اىل أن مقتتدي، حبوتتول 

__________ 

 أع  . 6احلاشئا ا ظي   7ا
 أع  . 6احلاشئا ا ظي   8ا
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عتتن التتدروا اقلتتجعا ل واقمارمجتتات ا ئتتدل فئمتتا يج وتتل بتت جياءات وتقتتي الجيئتتف 
 ؛ 9االافئا لوج عئفال  م  ب منويمل اط جيا  وميون لديقا فوااد ا

اقةتتتتتار الئقتتتتتا ن اق وومتتتتتات ةافتتتتتا   جتمئتتتتتملطوبتتتتت  ايئةتتتتتا العيعئتتتتتا متتتتتن األما تتتتتا  '2'
أعتتت   ن ويئقتتتا مجنوعتتتات ليتتتي منظتتتي فئقتتتا ايئةتتتا العيعئتتتا ن ‘ 1‘ا  8 العقتتتيل

  ورهتا اللاب ا واألرب ني.
والت  ينبغتي ورحب  ايئةا العيعئا باأل ةقا ال  أودت  اتا  نتا الجيئتف وفييتل ا ترباء  -9

، وطوبت   10اعوص  عول من راتئس ايئةتا العيعئتاا  اطالق   اا ن اطار بي ام  عم    و ، ر 
األما ا اطالق   اتري  األ ةتقا بجوجئته متن راتئس ايئةتا العيعئتا. وأشتارت اىل أن األ ةتقا  من

 وفييل ا رباء.مجج  ب  ور بي ام  عم    و  ن مقدط الدعم اق ين ألعمال  نا الجيئف 
أعت   متن شتأ ا أن  9أن األ ةقا اقةتار الئقتا ن العقتيل ا  وطحظ  ايئةا العيعئا أي  -10

 م  ب  ور بي ام  عم    و  ن  عم عموئا دئاغا ومنعئري تقي الجيئف الوطنئا.
و عتت  ايئةتتا العيعئتتا اقنظمتتات الةتتيييا ن بي تتام  عمتت   تت و  وغ هتتا متتن اقنظمتتات  -11
ات اليتتوا،  تتا ن ذلتتت العييتتل احليتتومي التتدو  اق تتين بجغتت  اقنتتاخ، اىل أن مقتتدي اىل األما تتا، ذ

، م وومتتتتات عتتتتن م شتتتتيات الجيئتتتتف والقابوئتتتتا لوجيئتتتتف عوتتتتص 2017أيوول/مجتتتتبجمرب  20حبوتتتتول 
وطوب  ايئةا العيعئتا اىل األما تا أن  . 11االي ئد الوطين و/أو اأوي أو بالنلبا لققاعات حمد ل

لجوجئتتتتتته اطججمتتتتتتا  التتتتتريأ امعقتتتتتت   نتتتتتتا الجيئتتتتتف عوتتتتتتص عقتتتتتتد  ن  اق وومتتتتتاتج دي موتتتتتتت ملتتتتت
من أج  مبا ل ا.راء بةأن األهداس واق شيات الوطنئا لوجيئتف ودتوجقا بأهتداس  2018 عاي

وم شتيات الجنمئتا اقلتجداما واحلتد متن اتاطي اليتتوارآ ن مجتئار اطتار مجتنداأ لوحتد متن اتتاطي 
اىل  رامجتا و ع  ايئةا العيعئا  نا الجيئف وفييل ا ترباء  . 12ا2030-2015اليوارآ لوعرتل 
 من أج  موجئه أعمايما اقج وقا بامجج ياض ف الئا وم ءما الجيئف. اق وومات اققدما

وأ يت ايئةا العيعئا بأن هناأ  ور لرب ام  عم    و  ن م ا ا العيوات اق يفئا ال   -12
الجيئتتف عوتتص اليتت ئدين التتوطين واأوتتي. وطوبتت  متتن األما تتا أن مةتتي  حتتواج  أمتتاي اجتتياءات 

م تت ب، ن  وتتا أمتتور، الج تتاون بتتني واالتت ي اللئامجتتات و وااتتي األحبتتاآ والتتدوااي ال ومئتتا،  تتا ن 
ذلت ايئةا احليومئا الدولئا اق نئا بجغ  اقنتاخ، واقمارمجتني واق مجلتات اقالئتا متن أجت  اقلتااا 

 لجيئف عوص الي ئدين الوطين واأوي.ا لن  ايفئا ن مجد الثغيات اق 
و ظيت ايئةا العيعئا ن مجب  م  ي  ف الئا طياال بي ام  عم    و ،  تا ن ذلتت مجتب   -13

م  يتت   ةتتي اق تتارس اقجولتتدل ن اطتتار بي تتام  عمتت   تت و  وللتتني التتج وم متتن أجتت  م  يتت   قتتار 
__________ 

 أع  . 6احلاشئا ا ظي   9ا
 .34-30، العقيات FCCC/SBSTA/2016/INF.4  10ا
 أع  . 6احلاشئا ا ظي   11ا
 .FCCC/SB/2015/2ا ظي ميفل الويئقا   12ا
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ويتتت  اىل أن ا جتتتياءات الجالئتتتا، متتتن بتتتني أمتتتور اجتتتياءات الجيئتتتف عوتتتص  ئتتتمل اقلتتتجويات. وت
 أتي ، مجئييأ اطالق   اا بجوجئه من رائس ايئةا العيعئا وبدعم من األما ا:

م  ي  اشياأ اقنظمات احلالئا الةيييا ن بي ام  عم   ت و  وا امتا شتياةات  اأ  
 تتتتامل واقنظمتتتتات جديتتتتدل،  تتتتا ن ذلتتتتت متتتتمل احليومتتتتات اأوئتتتتا واللتتتتوقات البوديتتتتا والققتتتتا  ا

ال ومئتتتا، واألومجتتتاد األةا  ئتتتا، واقنظمتتتات التتت  يثتتت  الةتتت وب األدتتتوئا واجملجم تتتات الجقوئديتتتا، 
 وا ماعات اليوحئا والدينئا، والعةات ا نلا ئا، ومنظمات الةباب وومجااي ا ع ي؛

للتتتني ودتتتول اقلتتتج موني النقتتتاائني اىل اق تتتارس والقتتتدرل عوتتتص امجتتتج دامقا،  اب  
ن ذلت من تت ل بوابتا اق تارس اقج وقتا بتالجيئف، وذلتت عوتص مجتبئ  اقثتال عتن طييتل ربتي   ا

 هري  البوابا باقنابي اق يفئا األتي ، حلا اط ج اء؛ 
م  يتتتت  مةتتتتارةا جقتتتتات الجنلتتتتئل الوطنئتتتتا ل معا ئتتتتا ا طاريتتتتا ن اطججماعتتتتات  اج  

م  عمتت   تت و ، وم  يتت   ورهتتا ن وحوقتتات ال متت  واأل ةتتقا األتتتي  ذات اليتتوا ن اطتتار بي تتا
 ةتتتي  تتتوام  اق تتتارس اقولتتتدل ن اطتتتار بي تتتام  عمتتت   تتت و  اىل البوتتتدان،  تتتا ن ذلتتتت عتتترب بوابتتتا 

 اق ارس اقج وقا بالجيئف؛
اشتتتياأ اقياةتتت  والةتتتبيات ا  وئمئتتتا ن اطالتتتق   بأ ةتتتقا مقامجتتتم اق تتتارس  ا   

والوطين و ون التوطين،  تا ن ذلتت  جتاا  األ ةتقا  والجدريا و ةي النجاا  عوص الُيُ د ا  وئمي
 أع  ؛ 9و 8اقةار الئقا ن العقيمني 

عتتتن طييتتتل حوقتتتات ال متتت  الةتتتبيئا، حلتتتا اط ج تتتاء  متتتمل  امتتتث    الجوادتتت  اه  
اقنظمات الةيييا ن بي ام  عم    و  وغ ها من اقنظمات ذات اليوا بةأن عموئتا دتئاغا 

 ؛ون ممل  نا الجيئف وفييل ا رباءنئا بالج اومنعئري تقي الجيئف الوط
للتتتتتتني النظتتتتتتي ن اقلتتتتتتاا  ا نلتتتتتتا ئا وا راج اق تتتتتتارس الجقوئديتتتتتتا، وم تتتتتتارس  او  

 الة وب األدوئا و ظم اق ارس اأوئا ن أمجالئا وأ وات عموئات الج قئي لوجيئف.
 ا ئتا لأل ةتقا الت  مجج تقومل با.يار الجقديييا اقرتمبا ن اقئا  وأحاط  ايئةا العيعئا عوم -14

أع  . وطوبت  أن م تقومل األما تا  13و 12و 11و 9و 8 ا واقةار الئقا ن العقيات اا األما
  بجوافي اقوار  اقالئا.ا  با جياءات اققووبا ن هري  اطمججنجاجات رهن
    


