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 املخصص الفريق العامل املفتوح العضوية

 للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية
  لزئبق باةاملعني

  ٢٠٠٩ توبرأك/ األولتشرين ٢٣ - ١٩، بانكوك
  ∗من جدول األعمال املؤقت) ج( ٤البند 

التحضريات لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية من أجل 
املعلومات اليت : إعداد صك عاملي ملزم قانونياً بشأن الزئبق

  قد تساعد يف عمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية

  عامليلدولية إلعداد صكاملعلومات اليت قد تساعد يف عمل جلنة التفاوض احلكومية ا
  اً بشأن الزئبقيملزم قانون

  مذكرة األمانة
 عدداً من ٢٥/٥ من مقرره ٢٧حدد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف الفقرة  - ١

 يف ج شامل ومناسب جتاه الزئبق، يتعلق أحدها بزيادة املعارف عن طريق تعميق درجاألحكام اليت ست
  .لومات العلميةالوعي وتبادل املع

واستجابة للطلبات السابقة من جانب جملس اإلدارة والفريق العامل املخصص مفتوح العضوية   - ٢
املعين بالزئبق، قامت األمانة بإعداد عدد من التقارير، وجمموعات األدوات والوثائق التوجيهية بشأن 

ومن شأن هذه الوثائق أن توفر . ر الذكاآلنفموضوعات ذات صلة باألحكام اليت مت حتديدها يف املقرر 
  . مفيدة للجنةيةمعلومات أساس

يشتمل مرفق هذه الوثيقة على موجز مقتضب حملتويات هذه الوثائق، باإلضافة إىل جدول و  - ٣
  . املعلومات ذات الصلةمكامن ويشري إىل ٢٥/٥ من املقرر ٢٧يدرج األحكام املبينة يف الفقرة 

تقارير إضافية أي  وأن يبني لألمانة ،فرةا أن ينظر يف املعلومات املتوقد يرغب الفريق العامل يف  - ٤
  .أو استكماالت ضرورية
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  املرفق

  فرة بشأن الزئبقاالوثائق املتو

  ٢٠٠٢ ديسمرب/ألولالتقييم العاملي للزئبق، كانون ا  -ألف 
  (http://www.chem.unep.ch/mercury/Report/Final%20Assessment%20report.htm)  

وهو يقدم معلومات .  التقييم العاملي للزئبق إىل جملس اإلدارة أثناء دورته الثانية والعشرينمدقُ  - ١
التأثريات على صحة البشر والبيئة، و ،بشأن الكثري من جوانب الزئبق، من بينها الكيمياء، والسمية

 وتكنولوجيات ،املنع و،لك معلومات بشأن استعماالت الزئبقذوهو يوفر ك. وتدوير الزئبق عاملياً
.  واحلد من االستعمال والتعرض، واملبادرات الرامية إىل الرقابة على اإلطالقات،فرة حالياًاالرقابة املتو

األساس ملقرر جملس اإلدارة الذي يقضي بأن الزئبق يفرض مشاكل عاملية، وأن من هذا التقييم ميثل و
  ).٢٠٠٣فرباير / شباط٧ريخ  بتا٢٢/٤املقرر (الالزم زيادة التدابري املتخذة 

 نوفمرب/املصادر، اإلنبعاثات واالنتقال، تشرين الثاين: التقييم العاملي للزئبق يف الغالف اجلوي  -باء 
 تقرير تقين(در، االنبعاثات واالنتقال املصا: لزئبق يف الغالف اجلوي ل، والتقييم العاملي٢٠٠٨
  ٢٠٠٨ نوفمرب/، تشرين الثاين)مفصل

(http://www.chem.unep.ch/Mercury/Atmospheric_Emissions/Atmospheric_emissions_mercury.htm)  

ويقدم  .تقرير االنبعاثات املستكملقد طلب يف دورته الرابعة والعشرين  جملس اإلدارةكان   - ٢
ىل ، إضافة إ واجتاهاا الزئبق يف الغالف اجلويبيانات املتوافرة بشأن انبعاثات أفضل الالتقرير هذا

وتشمل النتائج . تقينوترد معلومات تفصيلية يف التقرير ال. النتائج احلالية املستخلصة من النمذجة العاملية
ا يقرب مب فيها األنشطة االصطناعية سهمتالرئيسية معلومات مستكملة بشأن االنبعاثات العاملية، اليت أ

االصطناعية هو إحراق أنواع الوقود ووجد التقرير أن أكرب مصدر وحيد لالنبعاثات .  طنا١ً ٩٣٠من 
؛ مع كون تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وإنتاج الذهب )الفحم بالدرجة األوىل(حفوري األ

لة عن قدر كبري من وج املعادن وإنتاج األمسنت مسؤاعي، وأعمال التعدين األخرى وإنتاالصن
 هذه النتائج بتقديرات االنبعاثات السابقة أمر  أنه بالرغم من أن مقارنة إىلوأشار التقرير. اإلنبعاثات

نه يبدو أن االنبعاثات من القطاعات إ ف،معقد نتيجة إلضافة قطاعات جديدة وتغيريات يف الطرائق املتبعة
 كما يقدم التقرير معلومات بشأن .٢٠٠٥  - ٢٠٠٠اليت سبق تقييمها قد اخنفضت أثناء الفترة 

وقد استخدمت النمذجة الستكشاف التأثريات اإلقليمية . وياالنتقال واإلرساب داخل الغالف اجل
  .والعاملية الناجتة عن التقليل من انبعاثات الزئبق

  ٢٠٠٦نوفمرب /تقرير معلومات عن العرض والتجارة والطلب على الزئبق، تشرين الثاين  -جيم 
(http://www.chem.unep.ch/mercury/HgSupplyTradeDemandJM.pdf)  

رير املعلومات عن العرض والتجارة والطلب على الزئبق لتنوير املناقشات اليت دارت أُعد تق  - ٣
وينهل هذا التقرير من املعلومات املقدمة ومن قواعد  .أثناء الدورة الرابعة والعشرين لس اإلدارة

http://www.chem.unep.ch/mercury/Report/Final%20Assessment%20report.htm)
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حلريف والضيق وهو يبحث حتديداً يف اإلجتار بالزئبق الذي يستخدم يف التعدين ا. املتاحة عالنيةالبيانات 
إلمدادات ل يوضح أكثر مصادر الزئبق شيوعاً إلمدادات الزئبق عاملياً والنطاق الشامل كما. النطاق

 والطلب على الزئبق داخل نطاق ،العاملية والتغيريات اليت تعتورها، ونطاق استخدامات الزئبق
لوضع لك اعتماداً على الطلب على الزئبق وذلوهو يوضح سيناريوهات حمتملة . اإلمدادات العاملية

الراهن زمنياً وعلى برنامج يكَرختفيض الزئبق على ز .قَوتم املعلومات عن اجتاهات أسعار الزئبق د
ة وغري والتجارة العاملية يف الزئبق مع اإلشارة يف نفس الوقت إىل أن جتارة الزئبق قد تكون خاص

  .الدقيق حلجم مثل هذه التجارة جيعل من الصعب التحديد  ومن مث،مشروعة يف آن واحد
  ٢٠٠٩يناير /الزئبق، كانون الثاين لزيادة الوعي بشأن ةحزم  -دال 

(http://www.chem.unep.ch/Mercury/awareness_raising_package/default.htm)  

ق على صحة بالغرض من هذا املطبوع هو زيادة وعي أصحاب املصلحة بتأثريات الزئ  - ٤
وهو مصمم . ات ذات الصلة إلدارة ومراقبة الزئبقياإلستراتيجكذلك  و،لربية والبيئةاإلنسان، واحلياة ا

وهو موجه إىل املسامهة يف بناء .  اتمعات احمللية والعمالعمله املسؤولون احلكوميون، وقادةلكي يست
 ،ظرة شاملةويشتمل املطبوع على دليل للمستعمل، وعلى ن. ختاذ تدابري وقائيةإلالدعم العام والقدرات 

ومخسة مناذج مواضيعية بشأن الزئبق املوجود يف املنتجات والنفايات، وبشأن الزئبق والصناعة، 
واستعمال الزئبق يف تعدين الذهب احللعناية الصحية  والضيق النطاق، واستعمال الزئبق يف أغراض ايفِر

  .تخدامات األهلية الدارجةوطب األسنان واالس

أغسطس /لزئبق، آبلجه اخلطر نتيجة للتعرض ا اموعات السكانية اليت توتوجيهات لتحديد  -هاء 
٢٠٠٨  

(http://www.chem.unep.ch/mercury/Populationsatrisk.htm)  

وهذه التوجيهات الغرض منها مساعدة البلدان اليت تساورها اهلواجس بشأن التأثريات احملتملة   - ٥
قد تكون ) أو جمموعات سكانية فرعية(سكانية حمددة للتلوث بالزئبق وذلك عند حتديد جمموعات 

 وهى ترمي إىل تقدمي توجيهات بشأن تقييم حاالت التعرض للزئبق من خالل الرصد ،معرضة للخطر
كما .  وذلك الستخدام بيانات عن املتحصل الغذائي لألمساك،األحيائي وحاالت التعرض مليثيل الزئبق

ومسارات التعرض، والتأثريات على الصحة والبيئة ومستويات مية الزئبق، تعطي نظرة عامة على س
بعض  تقدم نظرة عامة على التقييمات حلاالت تعرض الزئبق بالنسبة ليوه. اإلسناد املرجعي املتوافرة

وميكن استعماهلا كمرجع إلجراء  . مبا يف ذلك حاالت التعرض املباشر،ددةاحملتعرض السيناريوهات 
  .تعلقة بالتعرض للزئبقالبحوث أو الدراسات امل

  ٢٠٠٥نوفمرب /، تشرين الثاين)مشروع رائد ( وكمياتهجمموعة أدوات لتحديد إطالقات الزئبق  -واو 
(http://www.chem.unep.ch/mercury/Toolkit/default.htm)  

الغرض من جمموعة األدوات هو مساعدة البلدان على بناء قاعدة املعارف لديها وذلك عن   - ٦
 أو حتدد كمية مثل هذه ، قائمة جرد للزئبق حتدد مصادر إطالقات الزئبق يف البلد وتقديرااطريق وضع

http://www.chem.unep.ch/Mercury/awareness_raising_package/default.htm)
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وضع مراحل وة األدوات هذه هو إرشاد البلد من خالل خمتلف التقانات  وهدف جمموع.اإلطالقات
عن طريق توفري منهجية، وأمثلة تصويرية ومعلومات واسعة النطاق عن مصادر وذلك هذه القائمة، 

وهكذا تيسر جمموعة األدوات هذه وتقلل من عبء العمل املتكبد يف وضع قوائم وطنية . إطالق الزئبق
  .لزئبقل أو إقليمية

 قاعدة بيانات مصاحبة للتمكنيو منهجية بسيطة وموحدة، صدار إلاألدوات مصممة جمموعةو  - ٧
وهى تشمل إجراء قليمي  الوطين واإلن متماسكة على الصعيدي تكونقوائم جرد للزئبقمن جتميع 

 اته من جانب برنامج األمم املتحدة للبيئة للقيام بتصنيف فعال لقوائم جرد مصادر وإطالقموصى ب
 ونة من بيانات مصادر إطالق الزئبق ميكن أن تعزز التعاناظرالزئبق، على فرض أن وجود جمموعات مت

 ميكن أن ناظرةوعات البيانات املتكما أن جمم. الدويل، واملناقشات وتعريف األهداف واملساعدات
تساعد أيضاً يف حتديد صورة عاملية لنطاق اإلطالقات وذلك كخطوة يف حتديد أولويات التدابري الرامية 

مكانيات توسيع قاعدة املعارف الدولية بشأن استعماالت  إا وحتسنيفيضهخت وأإىل مراقبة اإلطالقات 
  .وإطالقات الزئبق

  ٢٠٠٦يونيه /استعماالت وإطالقات الزئبق الرئيسية، حزيراندليل للتقليل من   -زاي 
(http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector%20Guide%202006.pdf)  

الغرض من هذه الوثيقة هو مساعدة البلدان على تعزيز قاعدة املعارف لديها، وحتديد مصادر   - ٨
 ،ق الرئيسية للتقليل من حاالت التعرض للزئبقائ وللتقييم الناجز لسالمة الطر،التعرض احملتمل للزئبق

 ،وتعكس املعلومات املقدمة ُجاً حبثتها أو نفذا بعض البلدان. نيةاوأخطاره على اموعات السك
 ومع ذلك فإن هذه النهج قد .والصناعات أو املنتجات للتقليل من إطالقات الزئبق أو القضاء عليها

 مسألة تطبيقها أو عدم تطبيقها يف بلد بعينه فتعتمد على احلكومة  أما.تنطبق على مجيع األوضاع ال
واألولويات احمللية، وعلى املعلومات والتوعية باملخاطر احملتملة، وعلى اإلطار القانوين، واإلنفاذ، 

  .عوامل أخرى التنفيذ، واملزايا املتوقعة ووتكاليف
أكتوبر /تشرين األول اف االستراتيجية،تقرير يعرض التكاليف واملزايا لكل هدف من األهد  -حاء 

٢٠٠٨  
(http://www.chem.unep.ch/Mercury/OEWG2/Documents.htm)  

 للتكاليف واملزايا احملتملة لكل جمال من جماالت األولوية اخلاصة  نوعياًاً عاميقدم التقرير تقييماً  - ٩
ويراعي . ينطبق ، الكبري أو البالزئبق، فيصنف هذه التكاليف واملزايا على أساس الصغري، املتوسط

 على التكاليف الكلية املرتبطة بتنفيذ كل واحد من األهداف التقييم أن يكون عنصر التكلفة قائماً
 بينما يقوم عنصر املنفعة على مدى إمكان االستراتيجية للتقليل من املخاطر ذات الصلة ،االستراتيجية

واخلالصة النهائية . زايا تقليل املخاطر احمللية والعامليةبالزئبق وذلك على أساس عاملي كما مييز بني م
 أن هناك منافع تعود على الصحة والبيئة من وراء إنفاق أموال على تقليل يللعمل الوارد بالتقرير ه

 وبصورة أكثر ،سبب رئيسي هو حتسني صحة البشر وذلك لإنبعاثات الزئبق والتعرض له يف املستقبل
هو يرى أن التدابري الرامية إىل تطبيق تكنولوجيا مثل إقامة املنشآت إلزالة الزئبق  و. رفاه البشر،عمومية

 تدابري يمن غازات املداخن داخل مصانع توليد الكهرباء ومصانع ترميد النفايات ومصانع الصهر ه

http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector%20Guide%202006.pdf)
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ة وذلك مقارنة بالتدابري غري التكنولوجيا، مثل أنشط) تكاليف متوسطة إىل كبرية(مكلفة إىل حد ما 
ومن ). تكاليف قليلة إىل متوسطة(املنع، وبناء القدرات وتنشيط فصل النفايات املشتملة على الزئبق 

 كما أن تطبيقهما املتوازي، رهناً باملوارد، قد ، منافع كبريةققاشأن هاتني اموعتني كلتيهما أن حت
  . مناسباًاًيكون أمر

لطلب عليه، مبا يف ذلك التوقعات بشأن التخلص تقرير عن الوضع احلايل إلمدادات الزئبق وا  -طاء 
  ٢٠٠٨أكتوبر /التدرجيي من التعدين األويل للزئبق، تشرين األول

(http://www.chem.unep.ch/Mercury/OEWG2/Documents.htm)  

ن  إذا كان الطلب املتوقع ميكن الوفاء به لو أنه مت التخلص التدرجيي ما مليقدم التقرير تقييماً  - ١٠
 للمصادر الرئيسية إلطالقات  مقتضباًاًفرة، موجزاساس املعلومات املتوكما يقدم، على أ. دين األويلالتع

 إقليم، مستفيداً من مصادر من بينها،  كلكون حسبفي يتوافر ذلك، مل إذا و،بلدكل الزئبق حسب 
اإلنبعاثات : التالية تغطي ااالت ي وه.سة االنبعاثات يف الغالف اجلوي اليت أعدها جملس اإلدارةادر

مثال، حرق النفايات، وإنتاج املعادن غري (من مصانع الطاقة اليت تعمل بالفحم؛ واإلنبعاثات الصناعية 
؛ استعمال تعدين الذهب احلريف واإلنبعاثات؛ واستعمال الزئبق يف املنتجات )ة واألمسنتياحلديد

ايل يف الصني، فإن تعدين الزئبق ليس وكانت استنتاجاا هي أنه باستثناء الوضع احل. والعمليات
 الزئبق سوف يوازي العرض والطلب عقب تغيريات رئيسية، مثل قكما تبني الدراسة أن سو. أساسياً

  .٢٠٠٤ ويف ٢٠٠٣إغالق مناجم الزئبق يف 
 إىل  هلا واخلربة يف التحولتعويضيةتقرير بشأن املنتجات والعمليات احملتوية على الزئبق، واملواد ال  -ياء 

  ٢٠٠٨أكتوبر /املنتجات والعمليات اخلالية من الزئبق، تشرين األول
(http://www.chem.unep.ch/Mercury/OEWG2/Documents.htm)  

 مواد تعويضيةيقدم التقرير معلومات بشأن املنتجات والعمليات احملتوية على الزئبق اليت هلا   - ١١
ة للزئبق املستعمل وعن اخلربات املتحصلة يف جمال  معلومات عن الكميات النسبي، مبا يف ذلكفعالة

وقد وجد التقرير أن هناك ثالث فئات من . التحول إىل العمليات أو املنتجات اخلالية من الزئبق
منتجات تستخدم بدائلها بنجاح، ومنتجات تتوافر بدائل هلا وإمنا تواجه عقبات يف التحول : املنتجات

ل االقتصادية والتقنية واالجتماعية واملؤسسية اليت هلا تأثري على جدوى إليها، ومنتجات تتفاوت العوام
  . حبسب املوقع كبرياًتنفيذ بدائل خالية من الزئبق تفاوتاً

  مصادر أخرى للمعلومات  -كاف 

طورت أمانة اتفاقية بازل للتحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود مشروع   - ١٢
وتقدم هذه املبادئ التوجيهية معلومات .  لنفايات الزئبقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياًمبادئ توجيهية تق

ته، كما تقدم معارف ياشاملة عن نفايات الزئبق، مبا يف ذلك كيمياء الزئبق ومسيته، ومصادر الزئبق ونفا
 الدولية القانونية  بشأن نفايات الزئبق يف ضوء الصكوك وأحكاماًوخربات بشأن اإلدارة السليمة بيئياً

  .الدولية
(http://www.basel.int/techmatters/mercury/guidelines/040409.doc)  

http://www.chem.unep.ch/Mercury/OEWG2/Documents.htm)
http://www.chem.unep.ch/Mercury/OEWG2/Documents.htm)
http://www.basel.int/techmatters/mercury/guidelines/040409.doc)
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 الصادر ٢٥/٥ من املقرر ٢٧األحكام احملددة يف الفقرة 

  عن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة
  مصدر املعلومات

    حتديد أهداف الصك
ة على ختزينه بصورة ختفيض إمدادات الزئبق وزيادة القدر

  سليمة بيئياً
عداد تقرير عن الوضع احلايل للعرض والطلب على إ

الزئبق، ويشمل التوقعات اخلاصة بالتخلص التدرجيي من 
  ٢٠٠٨أكتوبر /التعدين األويل للزئبق، تشرين األول

تقرير يعرض التكاليف واملزايا لكل هدف من األهداف 
  ٢٠٠٨أكتوبر /االستراتيجية، تشرين األول

إعداد تقرير املعلومات اخلاصة باإلمدادات والتجارة 
  ٢٠٠٦نوفمرب /والطلب على الزئبق، تشرين الثاين

إعداد تقرير عن املنتجات والعمليات الرئيسية احملتوية   تقليل الطلب على الزئبق الداخل يف املنتجات والعمليات
على الزئبق، وموادها التعويضية، واخلربات يف جمال 

 إىل منتجات وعمليات خالية من الزئبق، تشرين التحول
  ٢٠٠٨أكتوبر /األول

إعداد تقرير عن الوضع احلايل إلمدادات الزئبق والطلب 
عليه، ويشمل توقعات خاصة بالتخلص التدرجيي من 

  ٢٠٠٨أكتوبر /التعدين األويل للزئبق، تشرين األول
تقرير يعرض التكاليف واملنافع لكل هدف من األهداف 

  ٢٠٠٨أكتوبر /راتيجية، تشرين األولاالست
دليل للتقليل من استعماالت وإطالقات الزئبق الرئيسية، 

  ٢٠٠٦يونيه /حزيران
إعداد تقرير بشأن معلومات اإلمداد والتجارة والطلب 

  ٢٠٠٦نوفمرب /على الزئبق، تشرين الثاين
  تقليل حجم التجارة الدولية يف الزئبق

  
دات واإلجتار والطلب إعداد تقرير عن معلومات اإلمدا

  ٢٠٠٦نوفمرب /على الزئبق، تشرين الثاين
  التقليل من إنبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي

  
تقرير يقدم تكاليف ومنافع كل هدف من األهداف 

  ٢٠٠٨أكتوبر /االستراتيجية، تشرين األول
دليل لتخفيض االستعماالت الرئيسية للزئبق وإطالقاته، 

  ٢٠٠٦يونيه /حزيران
  وكميتهعة أدوات لتحديد إطالقات الزئبقجممو

  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين)  أويلمشروع(
املصادر، : التقييم العاملي للزئبق يف الغالف اجلوي

، ٢٠٠٨نوفمرب /االنبعاثات واالنتقال، تشرين الثاين
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 الصادر ٢٥/٥ من املقرر ٢٧األحكام احملددة يف الفقرة 
  عن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

  مصدر املعلومات

املصادر، : والتقييم العاملي للزئبق يف الغالف اجلوي
، تشرين )تفصيلي  تقينتقرير(االنبعاثات واإلنتقال 

  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
النفايات احملتوية على زئبق ومعاجلة املواقع حل مشكلة 

  امللوثة
  

 بشأن اإلدارة السليمة بيئياً  تقنيةمشروع مبادئ توجيهية
  لنفايات الزئبق

 كل هدف من األهداف فوائدتقرير يعرض تكاليف و
  ٢٠٠٨أكتوبر /االستراتيجية، تشرين األول

يل من االستعماالت واإلطالقات الرئيسية دليل للتقل
  ٢٠٠٦يونيه /للزئبق، حزيران

  وكميته إطالقات الزئبق هويةجمموعة أدوات لتحديد
  ٢٠٠٥نوفمرب /، تشرين الثاين) أويلمشروع(

توسيع حصيلة املعارف عن طريق تعميق الوعي وتبادل 
  املعلومات العلمية

لرئيسية دليل للتقليل من االستعماالت واإلطالقات ا
  ٢٠٠٦يونيه /للزئبق، حزيران

  وكميتهجمموعة أدوات لتحديد إطالقات الزئبق
  ٢٠٠٥نوفمرب /، تشرين الثاين) أويلمشروع(

توجيهات لتعريف هوية الفئات السكانية املعرضة خلطر 
  ٢٠٠٨أغسطس /التعرض للزئبق، آب

يناير /حزمة مواد لتعميق الوعي بالزئبق، كانون الثاين
٢٠٠٩  
املصادر، :  العاملي للزئبق يف الغالف اجلويالتقييم

، ٢٠٠٨نوفمرب /االنبعاثات واالنتقال، تشرين الثاين
املصادر، : والتقييم العاملي للزئبق يف الغالف اجلوي

، تشرين )تفصيليتقين تقرير (االنبعاثات واإلنتقال 
  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

  ٢٠٠٢ديسمرب /التقييم العاملي للزئبق، كانون األول
إن حتديد ترتيبات بناء القدرات واملساعدة التقنية واملالية، 
والتعرف على قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متر 
اقتصاداا مبرحلة انتقال لتنفيذ بعض االلتزامات القانونية 

اً هلو رهن بتوافر بناء يبفعالية يف ظل صك ملزم قانون
  كافيةالقدرات واملساعدة املالية التقنية وال

كل هدف من األهداف تقرير يعرض تكاليف وفوائد 
  ٢٠٠٨أكتوبر /االستراتيجية، تشرين األول

  

    متثالتناول مسألة اال

____________  


