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 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 مصايد األسماكفي سالسة قيمة  نحو االستدامة االجتماعية
 

 موجز
 

يف بوســـان، مجهورية اليت انعقدت الســـادســـة عشـــرة هتا دور ، يف اللجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك أوصـــت 
بأن تبحث املنظمة يف إمكانية العمل، بالتعاون الوثيق مع املنظمات الشــــــــــــــريكة وأصــــــــــــــحاب ، 2017 يف عام كوريا،

قائم  املصلحة املهتمني، من أجل إعداد وثيقة توجيهية ملساعدة العاملني يف سالسل القيمة السمكية على تنفيذ ما هو
 من صكوك ومعايري وتدابري تشمل السلوك املسؤول يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ومعايري العمل الدولية.

اليت تعتمده �ج املتابعة على  للجنة مصايد األمساك املشاركني يف الدورة الثالثة والثالثنيطالع إثيقة إىل وهتدف هذه الو 
 لســالســحول  ةممكن اتوثيقة مناقشــة بشــأن توجيهإعداد اإلســهام يف بشــركاء املهتمني الالتواصــل مع مبادرة املنظمة و 

 .اً سؤولة اجتماعياملاألمساك قيمة 
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 أساسية والنطاقمعلومات  -أوًال 
 
لة املاضية، جزءاً من أصبحت قضايا حقوق اإلنسان والعمل يف قطاع مصايد األمساك، على مدى السنوات القلي -1

وفقاً ل تدرجيي املســتهلكني. و أعمال احلكومات والقطاع وجتار التجزئة ومنظمات اجملتمع املدين واالحتادات وبشــكجداول 
لقة باألمساك حاالت الرق احلديث، تشري إليه وسائل اإلعالم، تشمل املمارسات االستغاللية يف األعمال التجارية املتع ملا

لنصــــب واالحتيال، وعبودية الدين، اجتار بالبشــــر، والتوظيف القائم على تل، واإلواإلســــاءة البدنية والعقلية واجلنســــية، والق
رمان من احلق يف التنظيم واتفاقات األجر العادل واملوعود، واحلاالمتناع عن دفع وسوء السالمة املهنية، وعمالة األطفال، و 

مكية، ال ســـــيما يف مجع ســـــل القيمة الســـــمراحل ســـــالخمتلف تبّني حدوث انتهاكات يف قد العمل واملفاوضـــــة اجلماعية. و 
ن والشـــــــــــباب واألطفال يف و اجر األمساك واســـــــــــتزراعها وجتهيزها، وعرب مناطق جغرافية خمتلفة. وتوجد النســـــــــــاء والعمال امله

نوين دون إبالغ ودون تنظيم أوضـــــاع هشـــــة للغاية. وكثرياً ما تقرتن ظروف العمل والعيش الســـــيئة بأنشـــــطة الصـــــيد غري القا
 من اجلرائم. هاري القانوين) وغري (الصيد غ

 
ويشـــــــجع برنامج املنظمة االســـــــرتاتيجي املتعلق باحلد من الفقر يف الريف بصـــــــورة صـــــــرحية العمل الالئق واحلماية  -2

االجتماعية ويشـــــمل جمموعة كبرية من األنشـــــطة ذات الصـــــلة يف قطاع مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وأقّرت جلنة 
لصيد غري القانوين وقضايا ظروف العمل غري اآلمنة والسيئة وانتهاكات مصايد األمساك إىل حد كبري بالروابط القائمة بني ا

ويعترب العمل الالئق واحلماية االجتماعية من املكونات الرئيســية للخطوط  1شــروط العمل املرتكبة على منت ســفن الصــيد.
أقّرهتا جلنة مصايد األمساك يف لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق الصادرة عن املنظمة واليت الطوعية التوجيهية 

 ،2015يف عام  ،2ناقشــــــــت اللجنة الفرعية املختصــــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصــــــــايد األمساكقد . و 2014عام 
القلق  2016مســـــــــــألة العمل الالئق يف جمال تربية األحياء املائية. وأبرزت اللجنة الفرعية املختصـــــــــــة بتجارة األمساك يف عام 

. 3امي إزاء الظروف االجتماعية وظروف العمل يف هذا القطاع واحلاجة إىل حبث هذه املســـــــــــــائل يف املنتديات الدولية املتن
وقامت املنظمة، بالتعاون الوثيق مع الشــركاء، بتيســري جمموعة من الفعاليات وحوارات أصــحاب املصــلحة املتعددين بشــأن 

 ).1يد األمساك وتربية األحياء املائية، وباملسامهة فيها (اإلطار قضايا العمل الالئق وحقوق اإلنسان يف جمايل مصا
  

                                                      
. تقرير املنظمة عن مصــايد األمساك وتربية 2014. تقرير الدورة احلادية والثالثني للجنة مصــايد األمساك، يونيو/ حزيران 2015منظمة األغذية والزراعة.   1

 FIPI/1011.  http://www.fao.org/3/a-i4634a.pdfاألحياء املائية،  
صـــــــــــة املشـــــــــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 2016منظمة األغذية والزراعة /املنظمة البحرية الدولية  . تقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل املخصـــــــــــّ

. تقرير املنظمة عن 2015نوفمرب/تشرين الثاين  18-16البحرية الدولية واملعنية بالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة، لندن، 
 www.fao.org/3/a-i5736e.pdf، روما. 1152مصايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 

بية . حتسني سبل كسب العيش من خالل توفري العمالة الالئقة يف تربية األحياء املائية. اللجنة الفرعية املختصة برت 2015منظمة األغذية والزراعة.   2
 .2015يونيو/حزيران  9-5األحياء املائية. الدورة الثامنة، برازيليا، 

 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/COFI_AQ/2015/9a.pdf :تقرير الدورة ;http://www.fao.org/3/a-
i5191a.pdf 

لدورة اخلامســة عشــرة للجنة الفرعية املختصــة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصــايد . تقرير ا2016جلنة مصــايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.   3
  1148. تقرير املنظمــــــــة عن مصــــــــــــــــــــــايــــــــد األمســــــــاك وتربيــــــــة األحيــــــــاء املــــــــائيــــــــة رقم 2016فرباير/شـــــــــــــــبــــــــاط  26-22األمســــــــاك، أكــــــــادير، املغرب، 

 http://www.fao.org/3/a-i5580a.pdf 
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يا العمل الالئق عدد مختار من الفعاليات والحوارات المتعددة أصـــــــحاب المصـــــــلحة بشـــــــأن قضـــــــا -1اإلطار 
 نظمةبدعم من المتي نظمت وحقوق اإلنسان في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية ال

 
 )؛2017 - 2014( 5 ،4العمل الالئق يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةحوارات فيغو بشأن  •

 ؛)2015( 6مؤمتر منظمة العمل الدولية بشأن استغالل العمل يف قطاع صيد األمساك •

حدث اليوم العاملي ملصـــايد األمساك املشـــرتك بني منظمة األغذية والزراعة والكرســـي الرســـويل بشـــأن انتهاكات  •
 )؛2016( 7جتار بالبشر يف مصايد األمساكإلاإلنسان واحقوق 

املؤمتر املشـــــــــــــرتك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــــادي ومنظمة األغذية والزراعة ومكتب األمم  •
حول حتســــــــــني التعاون يف مكافحة اجلرائم الضــــــــــريبية وغريها من اجلرائم يف 8املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 شـــروط العمل يف مصـــايد األمساكانتهاكات مساك، والذي تناول انتهاكات حقوق اإلنســـان و قطاع مصـــايد األ
 )؛2016(

بشـــــأن اســـــتكشـــــاف النهج القائم على حقوق اإلنســـــان يف ســـــياق تنفيذ 9حلقة عمل منظمة األغذية والزراعة •
 )؛2016ورصد اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق (

بشــــأن النهج  10جنوب شــــرق آســــيا والســــويد املشــــرتكة بني مركز تنمية مصــــايد األمساك يفرباء حلقة عمل اخل •
اإلقليمي لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق: النهج القائم على 

 )؛2017حقوق اإلنسان واإلنصاف بني اجلنسني (

مة والعمل الالئق ومكافحة الندوة الفنية اإلقليمية عن تضــــــافر اجلهود يف قطاع مصــــــايد األمساك: تعزيز الســــــال •
، Apostleship of the Seaالة الصيد غري القانوين، اليت نظمتها يف مانيال كل من منظمة األغذية والزراعة ووك

 )؛2018لية (مع إسهامات من املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدو 

                                                      
االجتماعية يف األعمال حوار فيغو بشأن منافع العمل الالئق يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. العمل من أجل النمو األزرق: املسؤولية   4

 /en.pdf7091EN/i7091I/3http://www.fao.org  ، فيغو، إسبانيا.2015أكتوبر/تشرين األول  9وضع مفيد للجميع.  -التجارية املتعلقة باألمساك
ؤولية االجتماعية يف األعمال التجارية املتعلقة باألمساك. حوار فيغو بشأن العمل الالئق يف مصايد العمل الالئق من أجل النمو األزرق: حنو املس  5

 /ar/40862http://www.fao.org/fishery/nems .2016أكتوبر/تشرين األول  4األمساك وتربية األحياء املائية. فيغو، إسبانيا، 
http://www.ilo.org/global/topics/forced- . مؤمتر االستغالل يف العمل يف قطاع صيد األمساك.2015منظمة العمل الدولية   6

en/index.htm--/langconference-labour/events/oslo 
 . اليوم العاملي ملصايد األمساك: انتهاك حقوق اإلنسان داخل قطاع مصايد األمساك.2016منظمة األغذية والزراعة والكرسي الرسويل،   7
//icode454311http://www.fao.org/news/story/ar/item/;  b.pdf6861i-/a3http://www.fao.org/ 
ل واجلرمية حو املؤمتر املشرتك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات   8

the-of-tip-the-only-is-fishing-iuu-blog/when-growth-http://www.fao.org/blogs/blue- حتسني التعاون يف مكافحة اجلرائم السمكية. 
.pdf17-oct-summary-conference-crimes-http://www.oecd.org/tad/events/Fisheries; iceberg/en/ 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة استكشاف النهج القائم على حقوق اإلنسان يف سياق تنفيذ ورصد . a2017منظمة األغذية والزراعة.   9
. تقرير املنظمة عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 2016أكتوبر/تشرين األول  26-24مصايد األمساك صغرية النطاق. وقائع حلقة العمل، روما، 

 ..e.pdf6933i-a/3org/http://www.fao . روما. 53رقم 
. حلقة عمل اخلرباء بشأن النهج اإلقليمي لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية 2017السويد.  -مركز تنمية مصايد األمساك يف جنوب شرق آسيا   10

 لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق: النهج القائم على حقوق اإلنسان واإلنصاف بني اجلنسني
.pdf5-2-05cm_wp50/02/2018http://www.seafdec.org/documents/ 

http://www.fao.org/3/I7091EN/i7091en.pdf
http://www.fao.org/fishery/nems/40862/ar
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/events/oslo-conference/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/events/oslo-conference/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/3/a-i6861b.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6861b.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6861b.pdf
http://www.fao.org/news/story/ar/item/454311/icode/
http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/when-iuu-fishing-is-only-the-tip-of-the-iceberg/en/
http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/when-iuu-fishing-is-only-the-tip-of-the-iceberg/en/
http://www.oecd.org/tad/events/Fisheries-crimes-conference-summary-oct-17.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6933e.pdf
http://www.seafdec.org/documents/2018/02/50cm_wp05-2-5.pdf
http://www.seafdec.org/documents/2018/02/50cm_wp05-2-5.pdf
http://www.seafdec.org/documents/2018/02/50cm_wp05-2-5.pdf
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بالبشر واالستغالل  جتاراإلحة املنتدى االستشاري ملنظمة العمل الدولية يف بايل بشأن التعاون اإلقليمي ملكاف •
  ).2018يف العمل والرق يف البحر (

 
لســــمكية، وضــــرورة وعلى العموم، هناك تقارب عام باجتاه ضــــرورة ضــــمان حلول إمدادات مســــؤولة للمنتجات ا -3

كامل سلسلة القيمة والقطاع   جتماعية وحقوق إنسان للعاملني يف جمال صيد األمساك على امتدادالتنمية احتقيق الضمان 
البحرية يطبق تدابري  طاع األغذيةتثبت أن قاليت دلة يف ما بني املؤسسات التجارية األبأكمله. ويتزايد طلب املشرتين على 

الشهادات يف جمال األغذية  ستشكف األجهزة الرئيسية إلصدارالعناية الواجبة على امتداد سالسل إمدادات األمساك، وت
 إصدار الشهادات. البحرية كيف ميكن إدراج املعايري اليت تعاجل القضايا االجتماعية وقضايا العمل يف خطط

 
 استكشاف الفرص المتاحة لوضع توجيهات بشأن سالسل  -ثانياً 

 قيمة األسماك المسؤولة اجتماعياً 
 
قضـــــــــايا  ،يف بوســـــــــان 2017يف دورهتا اليت انعقدت يف عام  ،الفرعية املختصـــــــــة بتجارة األمساك ناقشـــــــــت اللجنة -4

. وأشـــارت اللجنة الفرعية إىل األمهية احملورية 11االســـتدامة االجتماعية يف ســـالســـل قيمة مصـــايد األمساك وارتباطها بالتجارة
قطاع وشّددت على مسؤولية القطاع نفسه جتاه من يعملون اليت تكتسيها القضايا االجتماعية والعرقية بالنسبة إىل مسعة ال

يف ســـــــالســـــــل قيمة األمساك وبالنســـــــبة إىل اســـــــتدامة ســـــــبل عيش اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على إنتاج األمساك وجتهيزها 
تبحث املنظمة يف إمكانية العمل، بالتعاون  بأن الفرعية املختصـــــة بتجارة األمساك اللجنة 12هبا. وأوصـــــت جتارواإلوتوزيعها 

كة وأصــحاب املصــلحة املهتمني، من أجل إعداد وثيقة توجيهية ملســاعدة العاملني يف ســالســل الوثيق مع املنظمات الشــري
القيمة الســــمكية على تنفيذ ما هو قائم من صــــكوك ومعايري وتدابري تشــــمل الســــلوك املســــؤول يف جمال األعمال التجارية 

 وحقوق اإلنسان ومعايري العمل الدولية.
 
توجيهات  2016يف امليدان االقتصــــــــــــادي ومنظمة األغذية والزراعة يف عام منظمة التعاون والتنمية  13ونشــــــــــــرت  -5

د باملعايري القائمة للســــلوك املســــؤول يف جمال بشــــأن ســــالســــل اإلمدادات الزراعية املســــؤولة ملســــاعدة الشــــركات على التقيّ 
التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية األعمال التجارية على امتداد سالسل اإلمدادات الزراعية. وتتضمن هذه املعايري املبادئ 

املبادئ التوجيهية بشــأن األعمال التجارية وحقوق اإلنســان و يف امليدان االقتصــادي املوجهة للشــركات املتعددة اجلنســيات، 
عية اخلطوط التوجيهية الطو و الصادرة عن األمم املتحدة، واملبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية، 

                                                      
. االستدامة االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك وارتباطها بالتجارة. تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة 2017منظمة األغذية والزراعة.   11

، COFI:FT/XVI/2017/5. الوثيقة 2017سبتمرب/أيلول  8-4الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك. بوسان، كوريا، 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/COFI/FishTrade/uploads/5a.pdf والوثيقة ،COFI:FT/XVI/2017/Inf.8 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/COFI/FishTrade/uploads/inf8e.pdf 
. تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة  األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك، بوسان، 2017منظمة األغذية والزراعة،   12

http://www.fao.org/3/a- . 1216. تقرير املنظمة عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 2017أيلول /سبتمرب 8-4مجهورية كوريا، 
i8157ar.pdf 

 السل اإلمدادات الزراعية.. توجيهات بشأن س2016منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة.   13
Guidance.pdf-FAO-http://mneguidelines.oecd.org/OECD 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/COFI/FishTrade/uploads/5a.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/COFI/FishTrade/uploads/inf8e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i8157ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i8157ar.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
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بشـــــأن احلوكمة املســـــؤولة حليازة األراضـــــي ومصـــــايد األمساك والغابات يف ســـــياق األمن الغذائي الوطين، وغريها من املعايري 
والصــــــــكوك الدولية. وإن احرتام هذه املعايري يســــــــاعد الشــــــــركات على التخفيف من آثارها الســــــــلبية واملســــــــامهة يف التنمية 

األحيان تركز يف غالب  ةراعالز و  نظمة األغذيةم /ن والتنمية يف امليدان االقتصادياملستدامة. ولكن توجيهات منظمة التعاو 
على احملاصـــــيل واملاشـــــية، وال تعاجل القضـــــايا والتحديات اخلاصـــــة مبصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك، على 

 وجه اخلصوص، سالسل قيمة األمساك.
 
عية، تتواصــــــــل املنظمة اآلن مع الشــــــــركاء املهتمني وكما هو احلال ســــــــابقاً بالنســــــــبة إىل ســــــــالســــــــل اإلمدادات الزرا -6
ومكتب األمم املتحدة املعين منظمة العمل الدولية ومفوضــية األمم املتحدة الســامية حلقوق اإلنســان واألونكتاد احلكومات و (

أخرى ومنظمــات اجملتمع املــدين، مبــا فيهــا  بــاملخــدرات واجلرميــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــــــــــــــادن ومنظمــات
التحالف الدويل لرابطات مصــــــــــــايد األمساك ومنظمة املكونات البحرية والتحالف العاملي لرتبية األحياء املائية والتجمع الدويل 

األغذية اجلاهزة لدعم العاملني يف مصـــــايد األمساك واالحتاد الدويل لعمال األغذية والزراعة والفنادق واملطاعم وخدمات توريد 
) ذلك وغري SeaBOSوالتبغ ورابطات العمال ذات الصــــــــــلة واالحتاد الدويل لعمال النقل وغريها إضــــــــــافة إىل مبادرات، مثل 
ج العناية الواجبة القائمة للتعاون على إعداد وثيقة توجيهية بشأن السلوك املسؤول يف األعمال التجارية (مع التشديد على �ُ 

سالسل قيمة األمساك، ولكن مع الرتكيز بالدرجة األوىل على اجلوانب االجتماعية مبا يشمل قضايا حقوق على املخاطر) يف 
جماالت اخلطر اليت ســـــيتم حبثها لكي يتســـــىن للوثيقة التوجيهية املتوخاة تغطيتها قضـــــايا حقوق ســـــتشـــــمل و اإلنســـــان والعمل. 

 وق احليازة واحلوكمة.اإلنسان وحقوق العمل والصحة والسالمة واألمن الغذائي وحق
 

 النهج المقترح -ثالثًا
 
هتدف املنظمة، بناًء على التوصـــــية الصـــــادرة عن اللجنة الفرعية املختصـــــة بتجارة األمساك يف دورهتا اليت انعقدت  -7

وثيقة مناقشـــــــــة من شـــــــــأ�ا أن تدرس  ،2019 عاميف دورهتا اليت ســـــــــتعقد  ،، إىل أن تعرض على اللجنة الفرعية2017عام 
 ،الفرص املتاحة إلعداد الوثيقة التوجيهية املذكورة بشأن سالسل قيمة األمساك املسؤولة اجتماعياً. ولذلك، تواصل املنظمة

 :تنفيذ التدابري التالية ،بالتشاور الوثيق مع املنظمات الشريكة املهتمة وأصحاب املصلحة املهتمني
 

عداد وثيقة مناقشـــة، مبا يف ذلك إمكانية وضـــع خطوط عريضـــة مشـــروحة وهيكل حمتويات وضـــع خارطة طريق إل •
الصــادرة عن منظمة  املســؤولة توجيهات بشــأن ســالســل اإلمدادات الزراعيةالوثيقة توجيهية ممكنة، باالســتناد إىل 

 ؛2016التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة عام 
 املصلحة الرئيسيني املهتمني إىل االلتحاق هبذه املبادرة واملسامهة يف املناقشات الدائرة حوهلا؛ودعوة أصحاب  •
ودعوة جمموعة صـــــغرية من اخلرباء إىل جتميع موارد ذات صـــــلة ووضـــــع مســـــودة أوىل للخطوط العريضـــــة وجماالت  •

 حمتوى التوجيهات؛
 ؛2018أصحاب املصلحة خالل عام  وعرض هذه املبادرة يف األحداث اجلانبية ذات الصلة وحمافل •
 والتماس التعقيبات بشأن املسودات األوىل من جمموعة واسعة من اخلرباء وأصحاب املصلحة املهتمني وتبادهلا؛ •
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وعقد حلقة عمل للخرباء وأصــــــحاب املصــــــلحة من أجل عرض وثيقة املناقشــــــة، مبا يف ذلك إســــــهامات بشــــــأن  •
يف املتوخاة، ومناقشــــتها وحتســــينها؛ وميكن عقد حلقة العمل هذه يف روما أو املكونات املمكنة للوثيقة التوجيهية 

 فيغو أو يف أي مكان آخر؛
وثيقة املناقشـــة للتشـــاور  من ري النهائيةغنســـخة بإعداد والقيام، اســـتناداً إىل مناقشـــات حلقة العمل وإســـهاماهتا،  •

 بشأ�ا وتوحيدها على نطاق أوسع؛
 ؛للمناقشة واختاذ قرار ،2019الفرعية اليت ستعقد يف عام  رة اللجنةخالل دو  ،وعرض مشروع الوثيقة التوجيهية •

 
يف تعميم  يســاعدم من مســامهات ميكن أن قدّ وترحب املنظمة مبا يعرب عنه من اهتمام هبذه العملية اهلامة وما يُ  -8

 السلوك املسؤول اجتماعياً يف األعمال التجارية على امتداد سالسل قيمة األمساك ويف تعزيزه.
 
 


