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            مؤمتر األطراف
                       جلنة العلم والتكنولوجيا

                الدورة الثامنة 
     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٦- ٤       مدريد، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٣      البند 
     يا                                      حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوج

                            التقرير النهائي لفريق اخلرباء      

 تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا

 *مذكرة من األمانة

 موجز

                              اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                                           ً                                       عقد مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا اجتماعاً مع فريق اخلرباء، برفقة أمانة             
    ً                    وعمالً بربنامج عمل فريق      .                                       يف جممع األمم املتحدة ببون، أملانيا          ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ٢٤    و   ٢٣         ، يومي           التصـحر 

                                          ، عرض أعضاء فريق اخلرباء تقارير أعماهلم، اليت  ٦-   م أ /  ١٥                                               اخلرباء، بصيغته اليت وافق عليها مؤمتر األطراف مبقرره 
                          ات، ضمن قضايا أخرى، مسائل                 ومشلت هذه التعليق  .                                                         تلقوا بشأهنا تعليقات واقتراحات أدت إىل زيادة إثراء الوثائق

ِ                                                            واتُِّفق على أن تتم املوافقة على مشاريع الوثائق النهائية           .                                                   تتصـل باملنهجية والشكل واملضمون والنطاق واملنحى       ُّ   
                       وسيقدم منسق فريق اخلرباء   .                                                                              بصيغتها املعدلة وأن حتال إىل جلنة العلم والتكنولوجيا لتنظر فيها خالل دورهتا الثامنة

                                                                                        فرق العاملة مالحظات متهيدية بشأن الوثائق أثناء اجللسة املتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا خالل               ورؤساء خمتلف ال
  .                          الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

                                                      

           راض تنفيذ                                                                                               تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الفترة الزمنية املتاحة بني الدورة اخلامسة للجنة استع              *
  .                                    االتفاقية والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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  ٣  ٧   ..........                                                       تقدمي برنامج عمل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء -     ً ثانياً

  ٥  ٩  -   ٨ .....................................................                   تقدمي مشاريع الوثائق -     ً ثالثاً
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 املرفق

  ٨ ............................................................................        املشاركون 
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  مقدمة-   ً أوال  

    يف     ٢٠٠٧      أبريل  /        نيسان   ٢٤    و   ٢٣                                       ً                                عقـد مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا اجتماعاً مع فريق اخلرباء يومي             - ١
  .               املشاركني يف املرفق           وترد قائمة   .            بون، أملانيا

                                                                                         ويف اجللسة االفتتاحية، شكر أحد ممثلي األمانة املشاركني على ما بذلوه من جهد يف إعداد مشاريع وثائق  - ٢
             ً                          ُ   َّ                                                                            االجتماع، مشرياً إىل أن التقارير النهائية سُتقدَّم إىل جلنة العلم والتكنولوجيا خالل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف                

  .           ذات الصلة   ً              عمالً مبقررات املؤمتر

ِ                                                      وأشار رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن عدة حتديات طُِرحت فيما يتعلق بعمل جلنته وفريق اخلرباء                 - ٣ ُ                                                   
                                ً         ُ  َّ                                                         وأشار ميسر فريق اخلرباء املعني حديثاً إىل أنه سُتتَّخذ قرارات مهمة فيما يتعلق باملسائل املدرجة                 .              على حد سواء  

                                   وقدم مشروع جدول األعمال وبرنامج       .                        ادة تنظيم فريق اخلرباء                                                 يف جـدول أعمـال االجـتماع، مبا يف ذلك إع          
  .                       االجتماع، الذي مت اعتماده

          وأشار إىل    .                                                                                ً              وقدم امليسر السابق لفريق اخلرباء مالحظات متهيدية بشأن العمل الذي قام به الفريق مؤخراً              - ٤
                              ر األطراف ومشاركتهم النشيطة                                                                                  أن حضور أكثر من نصف األعضاء العاملني يف فريق اخلرباء للدورة السابعة ملؤمت            

                                                  ً                                                                  فـيها حظـيا بتقدير واسع، وإىل أن املشاركة انعكست إجياباً على فريق اخلرباء برمته وبالتأكيد على جلنة العلم                   
        الدولية                                         يف عدة أنشطة جرت لالحتفال بالسنة            ٢٠٠٦                                        وأضاف أن بعض األعضاء شاركوا يف عام          .             والتكنولوجيا

          مبشاركة                                  السنة الدولية للصحارى والتصحر                        ً       ة أخرى غري مرتبطة رمسياً ب                    كما حظيت أنشط    .  ر               للصحارى والتصح 
  .                             هائلة من قبل أعضاء فريق اخلرباء

                                           ً                                                                     وأفاد امليسر السابق أن فريق اخلرباء أعد توليفاً للتقارير الوطنية اليت قدمتها البلدان األطراف إىل الدورة                 - ٥
ِ        اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وأنه ُعِرض أثن  ُ    .              اء تلك الدورة                                         

      ً                                                                                    وختاماً، أشار امليسر السابق إىل أن أعضاء فريق اخلرباء ينشرون بغزارة يف جمالت يستعرضها نظراؤهم ويف  - ٦
                   ً                                      ً                            ورغم أهنم ميثلون عادةً أنفسهم واملؤسسات اليت حتتضنهم، فإهنم كثرياً ما يشريون إىل االتفاقية وإىل   .         جمالت أخرى

           ً                                ً          واختتم قائالً إن أعضاء فريق اخلرباء أجادوا كثرياً وكانوا   .             ً ن صورهتا جيداً                                    جلـنة العـلم والتكنولوجيا، ويعكسو    
  .                                                  منتجني بشكل الفت رغم النقص يف املوارد اليت متكنهم من ذلك

  تقدمي برنامج عمل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء-     ً ثانيا  

                                           ؤمتر األطراف والتقارير املنتظر تقدميها إىل                                                                   قدمـت األمانة برنامج العمل املتمخض عن الدورة السابعة مل          - ٧
                                ً                                                                                 الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، مشريةً إىل مجيع املهام املسندة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا وإىل مستوى إجناز كل                 

                                                                                            وأوضحت أن حمصلة الدورة السابعة ملؤمتر األطراف قد أدت إىل زيادة يف كم عمل جلنة العلم                  .                واحـدة مـنها   
  :                                                                                    ولوجيا وفريق اخلرباء التابع هلا، وتشمل املهام املسندة إىل هاتني اهليئتني يف مؤمتر األطراف ما يلي      والتكن
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 ُِ                                                                                              طُِلـب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا إحراز التقدم يف توحيد النظم والبيانات واملعلومات اخلاصة             ) أ ( 
               الفيزيائية  -           ت احليوية                                                                                   برصـد تـردي األراضـي والتصـحر، واملسـاعدة يف وضـع مناذج موحدة للمؤشرا               

  ؛ ) ٧-   م أ / ٨      املقرر  (                                                االقتصادية اليت ستستخدم يف صياغة املوجزات القطرية -           واالجتماعية 

                                                                                    حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا، وقد مت متديد والية فريق اخلرباء حىت موعد الدورة   ) ب ( 
  ؛ ) ٧-   م أ /  ١٥      املقرر  (                                ت األولوية كما ورد يف برنامج عمله                        ُِ                          الثامنة ملؤمتر األطراف، وطُِلب إليه مواصلة أنشطته ذا

 ِ                                                                                          طِلـب إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا استعراض مهام وعمل فريق اخلرباء وتقدمي تقرير إىل              ) ج ( 
                                                                                                           مؤمتـر األطراف يف دورته الثامنة، وإعداد نسخة منقحة من إجراءات جتديد عضوية الفريق، لينظر فيها املؤمتر يف           

  ؛ ) ٧-   م أ /  ١٥      املقرر  (     امنة          دورته الث

 ُِ                                                                                                  طُِلـب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا النظر يف مسألة حتديد طبيعة برنامج للزماالت تابع التفاقية                 ) د ( 
  ؛ ) ٧-   م أ /  ١٥      املقرر  (                                          األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومدى احلاجة إليه 

  ؛ ) ٧-   م أ /  ١٧      املقرر  (      قطرية  ُِ                                                            طُِلب إىل األمانة تيسري استيعاب وتطوير معايري ومؤشرات إقليمية أو     ) ه ( 

 ُِ                                                                                   طُِلب إىل فريق اخلرباء وضع مبادئ توجيهية بشأن استخدام املعايري واملؤشرات يف إعداد التقارير   ) و ( 
  ؛ ) ٧-   م أ /  ١٧      املقرر  (                                                      الوطنية وبشأن إدماج املعايري واملؤشرات يف املوجزات القطرية 

                                    ادرات ذات الصلة املتعلقة باملعايري      ُِ                                                            طُِلـب إىل فـريق اخلـرباء أن يـأخذ يف االعتبار مجيع املب               ) ز ( 
                         ً     ً                                                                                   واملؤشـرات؛ وأن يويل اهتماماً خاصاً للنهج املتكاملة القائمة على املشاركة إزاء نظم املعايري واملؤشرات اخلاصة                
                                                                                   ً                                 برصـد وتقييم جوانب التصحر االقتصادية االجتماعية والبيولوجية الفيزيائية وأن يقدم تقريراً عن هذا العمل إىل                

  ؛ ) ٧-   م أ /  ١٧      املقرر  (                    راف يف دورته الثامنة         مؤمتر األط

 ُِ                                                                                      طُِلب إىل فريق اخلرباء إجناز برنامج عمله املتعلق بنظم اإلنذار املبكر وذلك بإدماج ما له صلة من   ) ح ( 
  ؛ ) ٧-   م أ /  ١٨      املقرر  (                                      املعايري واملؤشرات وعناصر الرصد والتقييم 

ُ  ِّ                    خبصـوص بـرنامج عمـل جلنة العلم والتكنولوجيا، ُحدِّدت مس            ) ط (                               ألة آثار االختالفات املناخية                                            
  .                                                                                                              واألنشطة البشرية على تردي األراضي بوصفها املوضوع الذي حيظى باألولوية فيما يتعلق بالدورة املقبلة للجنة              

                                                                                                           ودعيـت مجيع األطراف واملنظمات املعتمدة إىل أن تعد تقارير بشأن هذا املوضوع وحتيلها إىل األمانة قبل موعد              
  ُِ                                                           وطُِلب إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا اختيار ثالثة من           .                              األطراف على األقل بستة أشهر                           الدورة الثامنة ملؤمتر    

  ؛ ) ٧-   م أ /  ٢٠      املقرر  (                                                      التقارير املقدمة لعرضها خالل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف 

      وتردي  ُِ                                                                               طُِلب إىل األمانة وإىل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تنظيم حلقة عمل دولية بشأن املناخ   ) ي ( 
  ؛ ) ٧-   م أ /  ٢٠      املقرر  (       األراضي 

ُ                                                        ً                                    ُحدد العمل يف جمال املعايري واملؤشرات بوصفه النشاط األكثر إحلاحاً بني األنشطة اليت ستضطلع                ) ك ( 
  ؛ ) ٧-   م أ /  ٢٠      املقرر  (                                           هبا جلنة العلم والتكنولوجيا يف السنتني املقبلتني 
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                                       سألة تلبية احتياجات البلدان األطراف      ُِ                                                           طُِلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تويل عناية خاصة مل           ) ل ( 
                                                                                               األفريقية، مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية، من حيث املعارف ملكافحة التصحر والفقر وإدارة األراضي بشكل مستدام 

  ؛ ) ٧-   م أ / ١      املقرر  (                                                                                         وذلك باستعمال مزيج من املعارف التقليدية والتكنولوجيا العصرية، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات 

                         وفريقه االستشاري العلمي    ُِ                                                                           طُِلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تتشاور مع مرفق البيئة العاملية              ) م ( 
ُ         نُهج وضع                خالصة وافية ل                                    تيسري االتساق والتجانس يف إعداد       ل                                                    والـتقين، ووكاالته املنفذة واملشرفة على التنفيذ،          

                                           حيد املعايري ذات الصلة املتعلقة باتفاقية األمم                     ؛ وأن تدعم عملية تو                                            عـايري مـن أجل اإلدارة املستدامة لألراضي         امل
                                                                                                                     املتحدة ملكافحة التصحر؛ وأن تعزز نظم املعلومات والعمليات ذات الصلة اليت ينبغي أن تنتقل إدارهتا إىل البلدان                 

  ؛ ) ٧-   م أ / ١      املقرر  (                                              األطراف األفريقية وتساعدها يف رصد تنفيذ االتفاقية 

                                                               وجيا أن تواصل بذل اجلهود، بدعم من اجملتمع الدويل، من أجل            ُِ                               طُِلـب إىل جلنة العلم والتكنول       ) ن ( 
                             ً      ً       ً              إىل حتديد أهداف ميكن تقديرها كماً وزمناً وتكلفةً وتتصل                            حبيث تفضي هذه اجلهود                                 تعزيـز املعايري واملؤشرات،     

  ؛ ) ٧-   م أ / ٤      املقرر    (                                            مبكافحة تردي األراضي والتصحر يف منظور طويل األجل

                                       توزيع املعلومات عن أنشطة جلنة العلم                                   بكة للربيد اإللكتروين لتيسري      ُِ                           طُِلـب إىل األمانة إنشاء ش       ) س ( 
                                                                                                                 والتكنولوجيا وفريق خربائها، والسنة الدولية للصحارى والتصحر، والتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية، على اخلرباء              

   ). ٧-   م أ /  ١٣      املقرر  (                                املدرجني يف قائمة اخلرباء املستقلني

 ق تقدمي مشاريع الوثائ-     ً ثالثا  

                                                                               ً                         قـدم أعضـاء فريق اخلرباء ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مشاريع الوثائق اليت أعدوها عمالً بربنامج                 - ٨
  .     ُ ِّ                                وقد قُدِّمت الوثائق املدرجة أدناه ونوقشت  .      عملهم

  :                                        حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا  ) أ ( 

  ؛ )ICCD/COP(8)/CST/2 (                            التقرير النهائي لفريق اخلرباء  ̀  ١̀ 

  ؛ )ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1 (                املعايري واملؤشرات  ̀  ٢̀ 

         البيانات  /                                                           استحداث آلية إلجياد شبكة تفاعلية ومواضيعية من البيانات         :                       اسـتراتيجية االتصـال    ̀  ٣̀ 
  ؛ )THEMANET) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2 (        الوصفية 

  ؛ )ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2   (                                       منهجية تقييم متكاملة للفقر وتردي األراضي    وضع  ̀  ٤̀ 

  ؛ )ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5 (       اهلند -            دراسات حالة   :                             حفظ األراضي املتردية واستصالحها ̀  ٥̀ 

                              ي، كي يتسىن تنفيذ االتفاقية                           العاملي واإلقليمي واحملل          الصعيد                       لتقييم التصحر على           فعالة           منهجيات   ̀  ٦̀ 
  ؛ )ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6 (                                                  بالتشاور والتفاعل مع اجلهود األخرى اجلارية ذات الصلة 
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                             االقتصادية والثقافية وبني    -                         األحيائية واالجتماعية    -                                           الـثغرات املالحظة بني املعارف الفيزيائية        ̀  ٧̀ 
  ؛ )ICCD/COP(8)CST/2/Add.7   (                   أنشطة مكافحة التصحر

  ؛ )ICCD/COP(8)CST/2/Add.8 (                            نظم اإلنذار املبكر ملنع التصحر  ̀  ٨̀ 

                        األطلس العاملي للتصحر                يهية لتحديث                                                              الـتقرير واملقـترح املـتعلقان بتقيـيم املـبادئ التوج           ̀  ٩̀ 
) ICCD/COP(8)CST/2/Add.9( ؛  

                                                                                               حتلـيل فـريق اخلرباء للتقارير املقدمة من األطراف إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ                ̀   ١٠̀ 
  . )ICCD/COP(8)CST/3 (         االتفاقية 

  :                                 تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  ) ب ( 

                                              لتكنولوجــيا مــن فــترة مــا بــني الدورتــني                                       موجــز أنشــطة مكتــب جلــنة العــلم وا ̀  ١̀ 
) ICCD/COP(8)CST/4( ؛  

           الوطنية    ات                     التقييم الذايت للقدر                                                                 حتديـد مـدى احلاجة إىل برنامج للزماالت مع مراعاة تقارير             ̀  ٢̀ 
  ؛ )ICCD/COP(8)CST/5 (           القائمة ت             وبرامج الزماال

ــتجديد      ̀  ٣̀  ــراءات ل ــرباء، وإج ــريق اخل ــال ف ــام وأعم ــتعراض مه ــويته                                                                   اس           عض
) ICCD/COP(8)CST/6.(   

  :                                 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا  ) ج ( 

                     االختالفات املناخية       آثار  .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                   املوضـوع ذو األولويـة فـيما خيص فترة السنتني            
                                                             التقييم، واخلربة امليدانية املكتسبة، وإدماج ممارسات التخفيف         :                                      واألنشـطة البشرية على تردي األراضي     

   ).ICCD/COP(8)/CST/MISC.1 و  ICCD/COP(8)CST/7 (  ة        ب املعيش                        والتكييف من أجل حتسني أسبا

  :                                                             تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة  ) د ( 

                                                                                    تقريــر عــن الــتقدم احملــرز يف مشــروع تقيــيم تــردي األراضــي يف املــناطق اجلافــة
) ICCD/COP(8)/CST/9.(   

                           ومشلت هذه التعليقات، ضمن      .                                  اقتراحات أدت إىل زيادة إثرائها                                            وتلقـى مقدمو هذه الوثائق تعليقات و       - ٩
ِ               واتُِّفق على أن      .                                                                          قضـايا أخـرى، مسائل تتصل باملنهجية والشكل واملضمون والنطاق واملنحى                        املوافقة على       تتم     ُّ

   .       الثامنة                                                                                يغتها املعدلة وأن حتال إىل جلنة العلم والتكنولوجيا لتنظر فيها خالل دورهتا               بص                             مشـاريع الوثائق النهائية     
  .                                                         وستتقيد الوثائق مببادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال التحرير
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  مسائل أخرى واختتام االجتماع-     ً رابعا  

  . ُ                                  قُدم عرض بالفيديو عن التصحر يف املغرب -  ١٠

                                                      ي التابع للوكالة الفضائية األوروبية يوضح املنهجية                         مشروع رصد الصحار       ُ ِّ                      كمـا قُدِّم عرض قصري عن        -  ١١
              لوضع مؤشرات      نماذج                                          ا يف جمال استخدام االستشعار عن بعد وال            وتركي          والربتغال              يف إيطاليا                   النتائج احملرزة            املتبعة و 

  .                            على الصعيدين اإلقليمي والقطري

                   الذي يعكف على                                             لفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات       ُ ِّ                                     وقُدِّم كذلك عرض عن األعمال اجلارية ل       -  ١٢
  ُ ِ     وأُخِبر   .                                                           قية مكافحة التصحر، والفريق العامل املخصص املعين باإلبالغ                                               وضـع اسـتراتيجية طويلـة األجل التفا       

                                                                               ً                               االجـتماع بـأن رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا شارك بنشاط يف أعمال هذين الفريقني، تنفيذاً ملقررات مؤمتر                 
  .                                                          ُ   َّ                  األطراف، اليت تشري إىل أن نتائج املهام املسندة إىل هذين الفريقني سُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف

                   ً                                                           ً                       وقدمـت األمانـة تقريـراً عن مسائل أخرى تتصل بربنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، مشريةً إىل                  -  ١٣
                                                                                                                 املوضـوع ذي األولوية لدى اللجنة وإىل اختيار التقارير النموذجية الثالثة اليت سيقدمها مكتب اللجنة؛ وحلقة                

                                                    واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن املناخ                                                                      العمـل الدولية املشتركة بني املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية          
               ؛ والتآزر مع       ٢٠٠٦       ديسمرب   /                                                                              وتـردي األراضـي املعقودة يف آروشا، مجهورية ترتانيا املتحدة، يف كانون األول            

  .                                                    التقدم احملرز يف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة                  االتفاقيات األخرى؛ و

                                                                            ن رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا وميسر فريق اخلرباء وممثل ألمانة اتفاقية                                      وقدم مالحظات ختامية كل م     -  ١٤
  .             مكافحة التصحر

  التوصيات-     ً خامسا  

                                                                         ً                                قـد تود جلنة العلم والتكنولوجيا تقدمي إرشادات إضافية بشأن عمل فريق اخلرباء بناًء على استعراضها                 -  ١٥
  .                             حلكومي الدويل العامل بني الدورات ا                                                   للتقارير املقدمة ونتائج الفريق العامل املخصص والفريق 
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 مرفق

 املشاركون

  )       رومانيا   ) (                           رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا (                      السيد بلوجديا، فيوريل 

  )     املغرب   ) (           نائب الرئيس (                              الربوفيسور الدكتور بدراوي، حممد 

  )     بوتان   ) (           نائب الرئيس (                     السيد نوربو، تشينتشو 

  )    كندا   ) (           نائب الرئيس (              مسيث، لورانس -               الدكتور تاونلي 

  )           مجهورية بنما   ) (     مقررة /            نائبة الرئيس (                        السيدة فارغاس، نارا مريي 

  )       األرجنتني (                                         الربوفيسورة الدكتورة أبراهام، إلينا ماريا 

  )    توغو (                        الربوفيسور أكباغانا، كويف 

  )       إسبانيا   . (                                  الربوفيسور الدكتور كاستيو، فيكتور م

  )    كوبا (             ، فيبليس بريس  .                 الدكتور غوستافو ج

  )      السويد (                          ور يورت أف أورناس، أنديرس                الربوفيسور الدكت

  )    شيلي (                          الربوفيسور ليون، أليخاندرو 

  )                       الواليات املتحدة األمريكية   . ( أ      ديفيد               الدكتور موات، 

  )       إيطاليا (                           الدكتور سيورتينو، ماوريسيو 

  )    اهلند   . (                     الدكتور سينغ، هاريش ب

  )       بلغاريا (                                      الربوفيسورة الدكتورة سوكولوفسكا، ماريا 

  )       اليابان (                     تاكيوتشي، كازوهيكو                  الربوفيسور الدكتور

  )       هنغاريا (                              الربوفيسور الدكتور فريميس، الجلو 

  )    الصني (                              الربوفيسور الدكتور وانغ، ليشان 

  )      بيالروس (                                    الربوفيسور الدكتور ياتسوخنو، فالينتني 

_ _ _ _ _ 


