
 

(A)   GE.11-61967    030811    040811 

  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغ وون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ه(٦البند 

  من أجل تعزيز ان للسنوات العشراخلطة وإطار العمل االستراتيجي
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 

ظمات اجملتمع املـدين يف اجتماعـات       إجراءات منقحة ملشاركة من   
  عمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر و

إجراءات منقحة ملشاركة منظمات اجملتمـع املـدين يف اجتماعـات               
  التصحروعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز  
 األساس الالزم لتنفيذ اإلجـراءات      ٩-م أ /٥حيدد مؤمتر األطراف مبوجب مقرره      

املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات وعمليات اتفاقية األمـم املتحـدة             
  .ملكافحة التصحر
تقدمي تقرير إىل مؤمتر     فيذيمؤمتر األطراف يف املقرر نفسه إىل األمني التن        ويطلب

  .األطراف يف دورته العاشرة بشأن تنفيذ هذا القرار والنتائج احملققة
وتتضمن هذه الوثيقة تقرير األمني التنفيذي فضالً عن بعض النتائج والتوصـيات            
املقدمة لضمان مشاركة منظمات اجملتمع املدين على حنو أكثر توازناً وفعالية باالستناد إىل             

  .ئج احملققة حىت اآلن لكي ينظر فيها مؤمتر األطرافالنتا
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  ...................................................مقدمة ومعلومات أساسية  - أوالً  
  ٣  ٢١-٥  ......................................... والنتائج احملققة٩-م أ/٥تنفيذ املقرر   - ثانياً  

إجراءات منقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف مؤمتر األطراف وغريه   -ألف      
  ٣  ١١-٥  ......................شطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرمن أن

تعزيز فعالية مسامهات اجملتمع املدين يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئتيه   - باء     
  ٥  ١٦-١٢  ..........................................................الفرعيتني

جلسات حوار مفتوح مع ممثلي اجملتمع املدين يف إطار برنامج عمل مؤمتر              - جيم     
  ٦  ١٧  ..........................................................األطراف

 الصندوق التكميلي لالتفاقية واملشاورات من أجل ضـمان         املسامهة يف   - دال     
مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات اتفاقية األمـم املتحـدة           

  ٦  ٢١-١٨  ....زناًاملكافحة التصحر مشاركة واسعة وأكثر قابلية للتنبؤ هبا وأكثر تو
اص لتمديد والية فريق    الفرص املتاحة لتقييم اإلجراءات املنقحة مع إيالء اعتبار خ           - اًثالث  

  ٧  ٢٤-٢٢  ...................................................................االختيار
  ٨  ٢٥  ....................................................االستنتاجات والتوصيات   - اًرابع  
  املرفق  

الدورة االستثنائية الثانية   /حصيلة عملية االختيار للدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية            
  ٩  ................................................................للجنة العلم والتكنولوجيا
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  مقدمة ومعلومات أساسية  - أوالً  
طلب مـؤمتر    )١(ية من وحدة التفتيش املشتركة التابعة لألمم املتحدة       بناء على توص    -١

اجملتمـع   إجراءات منقحة ملشاركة منظمات      عّدت إىل األمانة أن     ٨-م أ /٣األطراف يف مقرره    
، مبا يف ذلـك وضـع       تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    يف اجتماعات وعمليات ا   املدين  

  .توازن بني املشاركني من خمتلف املناطقال لضمانمعايري اختيار واضحة وآلية 
 )٣(ومعايري األهلية  )٢( اإلجراءات املنقحة  ٩-م أ /٥واعتمدت األطراف مبوجب املقرر       -٢

اتفاقية األمـم املتحـدة   ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف مؤمتر األطراف وغريه من أنشطة         
طبق تلك املعايري اعتباراً من الدورة       مؤمتر األطراف إىل األمانة أن ت      وطلب. ملكافحة التصحر 

  ).الدورة التاسعة للجنة(التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
اآلليات واإلجراءات اإلضـافية الختيـار   " إىل ذلك، وافقت األطراف على    وإضافةً  -٣

ا يف ذلـك  بصيغتها الواردة يف مرفق املقرر املشار إليه أعاله، مب "املرشحني وفقاً ملعايري األهلية   
  .إنشاء فريق لالختيار وتسيري أعماله

 إىل األمني التنفيذي تقـدمي  ٩-م أ/٥ من املقرر ٧ويطلب مؤمتر األطراف يف الفقرة     -٤
بشأن تنفيذ هذا   ) الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف   (تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة        

لتنفيذي يف هذه الوثيقة ويتضمن بعـض النتـائج         ويرد تقرير األمني ا   . القرار والنتائج احملققة  
  .والتوصيات اليت تستند إىل النتائج احملققة حىت اآلن لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف

   والنتائج احملققة٩-م أ/٥تنفيذ املقرر   - ثانياً  

إجراءات منقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف مؤمتر األطراف وغريه من             - ألف  
  قية األمم املتحدة ملكافحة التصحرأنشطة اتفا

، طُلب إىل األمني التنفيذي أن يدعو إىل عقد جلـسة           ٩-م أ /٥قرر  عمالً مبرفق امل    -٥
ن منظمات اجملتمع املدين املؤهلة وفقـاً       ملفريق االختيار من أجل اختيار مشاركني مرشحني        

__________ 

اسـتعراض تنظـيم    "، املعنون   JIU/REP/2005/5( من تقرير وحدة التفتيش املشتركة       ٩تنص التوصية رقم     )١(
أن يقترح األمني التنفيذي، على سـبيل      "على  ) "وإدارة وأنشطة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       

وية، إجراءات منقّحة ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف مؤمتر األطراف واألنشطة األخرى، مبـا يف               األول
 ".ذلك معايري اختيار واضحة وآلية لضمان التوازن بني املشاركني من خمتلف املناطق

  . وتصويبهاICCD/COP(9)/4/Add.1على النحو الوارد يف الوثيقة  )٢(
تـوازن اخلـربات؛    ) د(النظر يف حالة الشبكات املمثَّلـة؛       ) ج(م التناوب؛   نظا) ب(التوازن اجلغرايف؛   ) أ( )٣(

 .لتوازن بني اجلنسني )ه(
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 تعينهما شبكات اجملتمع املدين     اثننيويتألف هذا الفريق من ممثلني      . ملعايري األهلية املتفق عليها   
  . آخرين تعينهما األمانةواثنني

 اليت أجريت مع منظمات اجملتمع املـدين        )٤(ووفقاً هلذه الوالية، ونتيجة للمشاورات      -٦
  :املعتمدة لدى مؤمتر األطراف، ُعني األعضاء التالية أمساؤهم

  ؛)٥(السيد باتريس بورجري  )أ(  
  ؛)٦(السيد إميانويل سيك  )ب(  

  ؛)٧(السيد روي تسينغ  )ج(  
  .)٨(كوكس - السيد ريتشارد بايرون  )د(  

 طلباً من منظمات    ١٤٢ ما جمموعه    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١وقد ورد يف      -٧
اجملتمع املدين للمشاركة يف الدورة التاسعة للجنة والدورة االستثنائية الثانيـة للجنـة العلـم          

وأتاحـت  . املنظمات املؤهلة لتلقي الـدعم املـايل       طلباً من    ١٢٦والتكنولوجيا، من بينها    
 ممثالً عن منظمات    ١٨املسامهات اليت تعهدت هبا اجلهات املاحنة هلذا الغرض رعاية مشاركة           

  .اجملتمع املدين
  :  له األمانة ما يليرتوفّولكي يتمكن فريق االختيار من االضطالع بواليته،   -٨

ملتاح ملشاركة ممثلي منظمات اجملتمـع      معلومات عن مبلغ التمويل املقدر ا       )أ(  
  املدين يف الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا والدورة التاسعة للجنة؛

ومعايري األهلية   )٩(قائمة املنظمات املوصى بتمويلها وفقاً لإلجراءات املنقحة        )ب(  
  ؛٩-م أ/٥ الواردة يف مرفق املقرر

ة احلوار املفتوح أثناء انعقاد الدورة التاسعة للجنـة         املوضوع املقترح جللس    )ج(  
  واألعمال األخرى التحضريية للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛

__________ 

 قُدم طلب إىل منظمات اجملتمع املدين املعتمدة لتعيني ممثلني عنـها يف فريـق               ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٣يف   )٤(
 .(<http://www.unccd.int/cso/docs/letter%20selection%20panel%20ENGLISH.pdf>)االختيار 

منظمة غري حكومية وطنية، عضو يف شبكة األراضـي اجلافـة           : مركز األعمال واإلجنازات الدولية، فرنسا     )٥(
 .ومروجة للفريق العامل املعين بالتصحر

عضو يف شبكة البيئة والتنمية الدوليـة والـشبكة الدوليـة            - مركز البيئة والتنمية للعامل الثالث، السنغال      )٦(
 .الشبكة األفريقية -كومية املعنية بالتصحر للمنظمات غري احل

وحـدات التنـسيق    /اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، املوظف املسؤول عن مهام التنسيق اإلقليمـي            )٧(
 .اإلقليمية

 .أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، موظف الربامج، وحدة التيسري وبناء القدرات ورصد التنفيذ )٨(
 . وتصويبهاICCD/COP(9)/4/Add.1لوارد يف الوثيقة على النحو ا )٩(
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مشروع االختصاصات اليت حتدد التزامات املنظمات اليت حتظى بالرعايـة            )د(  
  .)١١(أعاله) ج(فيما يتعلق بالبند  )١٠(واملسؤوليات امللقاة على عاتقها

 بالتداول باهلـاتف    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٤ماع األول للفريق يف     وعقد االجت   -٩
ويشار يف مرفق هذه الوثيقـة إىل نتـائج         . وجرت خالله مناقشة املواضيع املشار إليها أعاله      
  .أخرى لعملية االختيار وتقيدها مبعايري االختيار

، تفيد األمانـة    ٩-م أ /٥ من مرفق املقرر     ٣وفيما يتعلق باألحكام الواردة يف الفقرة         -١٠
أن تعهدات الدول املتقدمة قد متت يف وقت متأخر جداً من هذه العملية، وأن فريق االختيار                

  .مل يتمكن من إبالغ املنظمات املختارة إال قبل أربعة أسابيع تقريباً من مشاركتها
احدة متتد  وسيجتمع فريق االختيار احلايل مرة ثانية، ومن املتوقع له أن يعمل لفترة و              -١١

حىت الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف من أجل التحضري للـدورة العاشـرة ملـؤمتر األطـراف                
وسيستعرض االجتماع املقبل لفريق االختيار أيضاً التقـارير        . وسيجري الفريق عملية مماثلة   

املقدمة من املنظمات اليت حتظى بالتمويل واليت شاركت يف الدورة التاسعة للجنة والـدورة              
 على طلب رئيس مؤمتر األطراف، ميكـن        وبناًء. الستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا    ا

  .شفهياً تقدمي تقرير موجز حمدث عن العملية

تعزيز فعالية مسامهات اجملتمع املدين يف اجتماعات مؤمتر األطـراف وهيئتيـه              - باء  
  الفرعيتني

تيسري مشاركة منظمات اجملتمـع     "مانة  إىل األ  ٩-م أ /٥ من املقرر    ٤طلب الفقرة   ت  -١٢
املدين مشاركة فعالة يف العملية اليت تسبق التحضري الجتماعات مؤمتر األطـراف وهيئتيـه              

  ."الفرعيتني، بغية حتسني فعالية املسامهات اليت يقدمها اجملتمع املدين
قـود  ويشار إىل أن مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية قد دعا يف اجتماعـه املع               -١٣
منظمات اجملتمع املدين املعتمدة إىل أن تقدم تقـارير عـن     ،  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢ و ١ يومي

أفضل املمارسات إىل الدورة التاسعة للجنة، باستخدام نفس الصيغة النموذجيـة واملبـادئ             
 وأن تواصل يف الوقت نفسه تقدمي املعلومات        التوجيهية اليت ُوضعت للكيانات املبلّغة األخرى     

  .كز التنسيق الوطنيةإىل مرا
وأوصى مكتب اللجنة يف االجتماع نفسه أيضاً بتيسري إجراء عملية تشاور واسـعة               -١٤

موجهة إىل اجملتمع املدين عن كيفية استخدام املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات اليت جتمع             
__________ 

ــصاصات  )١٠( ــة االخت ــشبكيمتاح ــع ال ــى املوق -http://www.unccd.int/cso/docs/CRIC9CSTS2: عل

CSO_ToRfinal.pdf. 
داية أثناء املشاورات مع اجملتمع املدين اليت عقـدت مبناسـبة           نوقشت اختصاصات املنظمات املختارة يف الب      )١١(

 ).٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣اسطنبول، (الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية انعقاد 
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مات علـى   لالستعراض الذي تقوم به اللجنة استخداماً فعاالً من أجل ضمان نشر تلك املعلو            
وقد أوعـز   . نطاق واسع وترمجة الدروس املستفادة من هذه العملية إىل توصيات سياساتية          

مكتب اللجنة كذلك بأن تبدأ عملية التشاور يف الدورة التاسعة للجنة باالستفادة من أسلوب              
أن تفضي هذه العملية إىل املزيد من املـداوالت يف الـدورة العاشـرة             ب و تبادل أكثر تفاعالً  

  .األطراف ؤمترمل
ويف هذا اخلصوص، ويف إطار الدورة التاسعة للجنة والدورة االستثنائية الثانية للجنة              -١٥

 عمدت األمانة إىل تيسري التفاعالت فيما بني منظمات اجملتمع املدين عن            ،العلم والتكنولوجيا 
 قبـل   رةً إىل تنظيم اجتماع حتضريي لتلك املنظمات مباش       طريق الوسائل اإللكترونية، إضافةً   

  .انعقاد الدورتني
وتعكف األمانة يف إطار أعماهلا التحضريية للدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف علـى               -١٦

 إىل وإضافةً.  لتيسري عمليات التبادل والتفاعل بني منظمات اجملتمع املدين    ممارسنيإنشاء شبكة   
يسري االجتماعات التحضريية ملنظمات اجملتمع املدين اليت تسبق انعقاد         ذلك، ستقوم األمانة بت   

الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بالتنسيق مع الشبكة الكوريـة ملنظمـات اجملتمـع املـدين               
  .التصحر ملكافحة

جلسات حوار مفتوح مع ممثلي اجملتمع املدين يف إطار برنـامج عمـل مـؤمتر                - جيم  
  األطراف

أيضاً إىل األمني التنفيذي أن يعمل، بالتـشاور مـع           )١٢(٩- م أ /٥رر  يطلب املق   -١٧
مكتب مؤمتر األطراف، على ضمان توخي برنامج عمل مؤمتر األطراف عقد جلـسات             

وعمالً . حوار مفتوح مع ممثلي اجملتمع املدين يف األسبوع األول من دورة مؤمتر األطراف            
ل منهما نصف يوم أثنـاء الـدورة        هبذا النص، ستعقد جلستان للحوار املفتوح مدة ك       

 تـشرين   ١٩أكتوبر واألربعاء   / تشرين األول  ١٤العاشرة ملؤمتر األطراف يومي اجلمعة      
  . ٢٠١١أكتوبر /األول

املسامهة يف الصندوق التكميلي لالتفاقية واملشاورات من أجل ضمان مشاركة            - دال  
 ملكافحـة التـصحر   منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة    

  زناً امشاركة واسعة وأكثر قابلية للتنبؤ هبا وأكثر تو
 أيضاً البلدان األطراف املتقدمـة واملنظمـات        ٩-م أ /٥ من املقرر    ٦تدعو الفقرة     -١٨

الدولية واملؤسسات املالية إىل املسامهة يف الصندوق التكميلي لالتفاقية من أجـل مـشاركة              
هبدف جعل مشاركة منظمات اجملتمع املدين "التشاور مع األمانة   منظمات اجملتمع املدين، وإىل     

__________ 

 .٤الفقرة  )١٢(
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يف هذه االجتماعات أكثر قابلية للتنبؤ هبا وأكثر توازناً، وإىل إحاطة األمانة مسبقاً بأي تعهد               
  ".بغية ضمان حسن التنبؤ بالتمويل وحسن تنظيم مسامهات اجملتمع املدين يف العملية

ألمانة البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات الدوليـة       ويف ضوء هذا الطلب، أبلغت ا       -١٩
 ممثالً عن اجملتمع املـدين يف الـدورة         ٣٠واملؤسسات املالية بالتكلفة املقدرة لدعم مشاركة       

التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا يف            
  . يورو١٠٩ ٨٩٢كلفة بون بأملانيا، وتبلغ تلك الت

وقدم عدد حمدود من البلدان املتقدمة مسامهات مالية يف الصندوق التكميلي هلـذا               -٢٠
الغرض يف حني قرر بلد واحد أن يدعم مشاركة ممثلي منظمات اجملتمع املدين دعماً مباشـراً                

عمليـة  ويف تلك احلالة جـرت  . ووافق على التشاور مع األمانة بشأن اختيار هؤالء املمثلني  
 وعمالً مبعايري األهلية نفسها كتلك ٩-م أ/ ٥ مبوجب املقرر نشأةاالختيار أيضاً وفقاً لآللية امل

  .احملددة فيما خيص الصندوق التكميلي
وإضـافة  .  ممثالً عن منظمات اجملتمع املدين١٨وقد أتاح إمجايل املسامهات مشاركة    -٢١

الدورة التاسـعة    يف للجنة العلم والتكنولوجيا و     شارك يف الدورة االستثنائية الثانية     ،إىل ذلك 
 منظمة من منظمات اجملتمع املدين وذلـك        ١٣ ممثالً عن    ٢٢للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     

  .على نفقتهم اخلاصة

الفرص املتاحة لتقييم اإلجراءات املنقحة مع إيالء اعتبار خاص لتمديد            - ثالثاً  
  والية فريق االختيار

 للمهام اليت يضطلع هبا فريق االختيار على النحو املبني يف هذه            يلأوَّتقييم  بعد إجراء     -٢٢
  .الوثيقة، قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف تأكيد والية الفريق أو تعديلها أو متديدها

ومراعاة للحاجة إىل إجراء مشاورات بني منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك أثنـاء              -٢٣
 وللدور الذي تضطلع به املنظمات املمولة مبوجب االختصاصات املتفق          ،فترة ما بني الدورتني   

االختيار مبهمة تيسري تلك املشاورات ورصـد العمليـة         أيضاً فريق    ن يكلف أعليها، ميكن   
  .وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف عن طريق األمانة

دين لتلقي الـدعم    وبعد االنتهاء من عملية اختيار املرشحني من منظمات اجملتمع امل           -٢٤
املايل حلضور الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، قد يود مؤمتر األطراف أن جيري تقييماً كامالً              
لعمل الفريق وفعالية اإلجراءات املتخذة أثناء اضطالعه بواليته هبدف اختاذ تدابري تـصحيحية   

  .عند االقتضاء
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  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  :طراف يف دورته العاشرة القيام مبا يليقد يود مؤمتر األ  -٢٥

  ؛٩-م أ/٥أن حييط علماً بتقرير األمني التنفيذي بشأن تنفيذ املقرر   )أ(  
أن يكلف فريق االختيار باملهمة اإلضافية املتمثلة يف تيسري املشاورات بني   )ب(  

لعمليـة  منظمات اجملتمع املدين أثناء الفترة الفاصلة بني دوريت مؤمتر األطراف لرصـد ا            
بالتشاور الوثيق مع مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف             

  يف هناية والية الفريق عن طريق األمانة؛
أن يكرر دعوة البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات الدولية واملؤسسات           )ج(  

 التكميلي لالتفاقيـة بـصورة      املالية وأصحاب املصلحة املعنيني إىل املسامهة يف الصندوق       
وسـع يف   أجمدية وسريعة، من أجل ضمان مشاركة منظمات اجملتمع املـدين مـشاركة             

  ية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛اجتماعات اتفاق
أن يطلب إىل أمانة االتفاقية مواصلة استخدام مجيع السبل املمكنة، مبا يف              )د(  

 لتيسري التفاعل بني منظمات اجملتمع املـدين        ذلك آخر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    
  .وضمان مشاركة اجملتمع املدين مشاركة فعالة يف عمليات االتفاقية
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  املرفق

حصيلة عملية االختيار للدورة التاسـعة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ                
  الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا/االتفاقية

  التوازن اجلغرايف  )أ(    

 النسبة املئوية املستهدفة النسبة املئوية الفعلية عدد املنظمات املمولة 

 ٪٥٠ ٪٥٠ ٩ املرفق األول

 ٪٢٥ ٪٢٨ ٥  املرفق الثاين

 ٪٢٠ ٪١٧ ٣ املرفق الثالث

 - - - املرفق الرابع

 ٪٥ ٪٦ ١ املرفق اخلامس

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ١٨ اجملموع

  نظام التناوب  )ب(    

 سبة املئوية املستهدفةالن النسبة املئوية الفعلية 

 ٪٦٠ ٪٥٦ املشاركون السابقون

 ٪٤٠ ٪٤٤ املشاركون للمرة األوىل

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ اجملموع

  الشبكات املمثلة   )ج(    

 النسبة املئوية املستهدفة النسبة املئوية الفعلية 

 ٪٣٠ ٪٥٠ الشبكات الدولية

 ٪٧٠ ٪٥٠ الشبكات األخرى وفرادى املنظمات 

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ اجملموع
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  التجربة/اخلربة  )د(    

 النسبة املئوية املستهدفة النسبة املئوية الفعلية 

 ٪٥٠ ٪٧٢ اخلربة املكتسبة يف مسائل اإلدارة املستدامة لألراضي 

 ٪٥٠ ٪٢٨ اخلربات األخرى

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ اجملموع

  التوازن بني اجلنسني  )ه(    

 النسبة املئوية املستهدفة النسبة املئوية الفعلية 

 ٪٥٠ ٪٧٢ املمثالت 

 ٪٥٠ ٪٢٨ املمثلون

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ اجملموع

        
  
  


