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 السلع مشكالت لجنة
 الدورة الثانية والسبعون

 2018سبتمبر/أيلول  28-26روما، 

 النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة
 
 
                                                               يف بداية الستتتتتبعيناتل عج ل  ألنة األمن الغذائي العاملي ب اشتتتتتا  النظام              اليت استتتتتتجد ت      ً                   رد اً على األزمة الغذائية  - 1

                                             . وصتتتتتتتتتتتتتتادغ يل  منظمتة األغذية والزراعة على إاشتتتتتتتتتتتتتتا          )النظتام                                                العتاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة

  .     1791                                            اخلامسة والستني اليت ااعقدت يف روما يف مارس/آذار                 ة به خالل دورته                                      هذا النظامل وواليته وترتيبات العمل اخلاص
  .          هذا النظام                      شعبة التجارة واألسواغ         وتستضيف

 
                                                                                            وقد أثب  النظام افستتته منذ ذلحل اكني كمصتتتدر املعلومات الرائد يف العا  بشتتتوا العرع والأللذ على األغذية   - 2

                                                       سرة الدوليةل واككوماتل وصااعي السياسات وحمل لي السياسات               . وهو يزو د األ ة       والقألري   ة        وانقليمي   ة      العاملي     يات          على املستو 
                                                       و                                   بالبيااات واملعلومات األحدثل واألكثر دقة  وموضتتتتتتتتتتتتتتوعيةل كما يوصتتتتتتتتتتتتتتدر انشتتتتتتتتتتتتتتعارات واناذارات بشتتتتتتتتتتتتتتوا األزمات 

                  الغذائية الوشيكة.

 
                        جبمع وحتليل واشتتتتتتتتتتتتتتر البيااات                                                                    بواليتهل يقوم النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة         وللوفا   - 3

                                                                                                    والتوقعات اليت تؤثر على حالة األمن الغذائي القائمة والتوقعات يف األجل القصتتتتتتتت . كذلحلل يرصتتتتتتتتد النظام على أستتتتتتتتاس 
                                        ا يف مجيع بلداا العا ل مع إيال  اهتمام خاص   اهت                                                               يومي إاتاج األغذيةل واستهالكهال وجتارهتا )الواردات والصادرات  وخمزوا

ات الرئيستتتتتتتتتتتتتية اليت يرصتتتتتتتتتتتتتدها النظام فهي تشتتتتتتتتتتتتتمل الظرو                                العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض       بلداا    إىل                                                             . وأم ا املتغ  
ات يف الستتتتتتياستتتتتتاتل والتدفقات                                                                                                املناخيةل وإمكااية اكصتتتتتتول على املدخالتل وحاالت تفشتتتتتتي ا،فات واألمراعل والتغ  

                                                 لة املستتتتتتتتاعدات اناستتتتتتتتااية والتدخالتل والنزاعات والظرو                                                        التجاريةل وأستتتتتتتتعار األغذية الدولية واملليةل واملخزوااتل وحا
                      العامة لالقتصاد الكلي.
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                                                                                              وتتوتى املعلومات اليت يقوم النظام جبمعها وحتليلها من مصتتتتتتتتتتتتتتادر خمتلفة. فمن خالل  ثلية املنظمة يف البلداال   - 4
                         املتخصتتتتتصتتتتتةل واألامعات ومعاهد                                                                        حيصتتتتتل النظام على املعلومات اليت توف رها على الصتتتتتعيد القألرا املؤستتتتتستتتتتات اككومية

                                                                                                   البحوثل ومنظمات القألاع اخلاص واملنظمات غ  اككومية. كذلحلل يعتمد النظام على املعلومات اليت توف رها يموعة 
عذ الفنية                                                            ً                               و          واستتتتتتتعة من املنظمات الدولية واملؤستتتتتتتستتتتتتتات والوكاالت انقليمية. إضتتتتتتتافًة إىل ذلحلل تتوتى املعلومات من الشتتتتتتتو

                                                                                         تلف  العناية إىل القضتتتتتايا الناشتتتتتئة اليت تؤثر على  رو  العرع والأللذ على األغذية. وبصتتتتتورة خاصتتتتتةل             يف املنظمة اليت 
                            اظام الوقاية من طوارئ ا،فات           للمنظمة و        التابع                  الستتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتلة الغذائية        أزمات      إدارة                               يعمل النظام بشتتتتتتتتتتتتتكل وثيق مع إطار 

   .                                          واألمراع اكيوااية والنباتية العابرة للحدود

 
                                                  العا ل وتوف  معلومات أرضتتتتتتية لتقييم توقعات اناتاجل                               اشتتتتتتألة الرصتتتتتتد للمحاصتتتتتتيل الرئيستتتتتتية يف           وهبد  دعم أ  - 1

                                        ً       بيااات االستتتتتتتتشتتتتتتتعار عن بعد اليت توف ر أفكاراً قي مة                                                       النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة       يستتتتتتتتخدم 

                           البيئة للمنظمة مؤشر انجهاد   و       املناخ                         النظام بالتشارك مع شعبة      وضع                                           عن حالة الغألا  النبايت خالل املوسم املصويل. وقد 
                                                                    ً               ً     ً            الزراعي الذا يستتتتتتتتتتتتتتمك بالتعر   املبكر إىل املناطق الزراعية اليت من املتمل جداً أا تشتتتتتتتتتتتتتتهد إجهاداً مائياًل ويف اكاالت 

                   ً                             القصوىل تشهد جفافاً على الصعيدين العاملي والقألرا.

 
                                                                    ايت يف املناطق املزروعة خالل املواسم الزراعية على الصعيد العامليل يش  مؤشر                             ومن خالل رصد حالة الغألا  النب  - 6

                                        . ومن بداية املوستتم الزراعي حهن يايتهل يتم                                             لنقاط الستتاخنة حيق قد تتوثر املاصتتيل بستتبذ األفا                    انجهاد الزراعي إىل ا
         رت واحدل                     عية بدقة قدرها كيلوم                                                                 حتديق مؤشتتتتتتتتتتتر انجهاد الزراعي كل عشتتتتتتتتتتترة أيام بصتتتتتتتتتتتور جديدة من األقمار االصتتتتتتتتتتتألنا

        األمألارل        تستتتتتتتتاق                                               مع مؤشتتتتتتتترات أخرى متصتتتتتتتتلة بالألق ل  ا يف ذلحل تقديرات          انارتاي       شتتتتتتتتبكة              ً     وهي متاحة ياااً على 
                                                    ل ومؤشر صحة الغألا  النبايت ومؤشر حالة الغألا  النبايت.                             والدليل التفاضلي املنم  للنبات

 
                   ً                                        ل طو ر النظام مؤخراً استتتخة قألرية ملؤشتتتر انجهاد الزراعي اعتمدهتا                                      وهبد  رصتتتد األفا  الزراعي  زيد من الدق ة  - 9

                                             ذا املؤشتتتر من شتتتويا أا تعز ز الدقة يف رصتتتد املاصتتتيل             ً                 النظام حالياً على استتتخة جديدة ه                         حهن ا،ا ستتتبعة بلداا. ويعمل 
                                      وأا تتيك تقييم انجهاد املائي يف املراعي.

 
                                                            األغذية يف يال األمن الغذائيل يتتب ع النظام أسعار استهالك السلع           اكصول على  ب        املتعلق     بعد  ال            ويف سياغ رصد   - 8

  .                                    بلداا العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض                                                                  الغذائية األساسية يف عدة بلداا حول العا ل وخباصة يف البلداا النامية و 

 
                                              والفرتة الالحقة اليت شتتتتتتتهدت تقل بات كب ة يف األستتتتتتتعارل       2008 -    2009                                    وإثر أزمة األستتتتتتتعار الغذائية العاملية يف   - 7

                                                                                                        كث ف النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة أاشتتتتألته يف يال رصتتتتد وحتليل أستتتتعار األغذيةل   ا أد ى 
                         دمة لتحليل واشر املعلومات         فنية متق                                                                         ً إىل تألوير األداة انلكرتواية لرصد وحتليل أسعار األغذية. وتشك ل هذه األداة منصةً 

                                         األملة لألغذية الرئيستتتتية اليت يتم  استتتتتهالكها  ب                           ستتتتعر شتتتتهرا حملي بالتجزئة و/أو    1     100          تضتتتتم  حوايل    هي              عن األستتتتعارل و 

    ً                                        ً         صنفاً من األغذية اخلاضعة للتجارة الدولية. وإضافًة إىل دعم     88     ً       ً                           بلداًل إضافًة إىل أسعار أسبوعية/شهرية لتتتتتتتت    70       يف حوايل 
                                            أداة رصتتتتتتتتتتتد وحتليل أستتتتتتتتتتتعار األغذية وقاعدة البيااات                                           جيريه النظام ووحدات أخرى يف املنظمةل أصتتتتتتتتتتتبح   ذا           التحليل ال

              حمد ثة وموثوقة                                   الدولية وصااعي القرارات بيااات                          ل سيما أيا توف ر لألسرة     العام     ً                  جداً بالنسبة إىل األمهور    تني            اخلاصة هبا هام
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                                                        لية واملؤستتستتات الوطنيةل  ا يف ذلحل املعهد الدويل لبحوث ستتياستتات                                            عن األستتعار. كذلحلل إا العديد من املنظمات الدو 
                                                                                                         األغذيةل وبراامج األغذية العامليل والبنحل الدويل ووزارة الزراعة األمريكيةل تأللذ بصتتتتتتتتتتتتتتورة منتظمة تنزيل كميات كب ة 

                                                 من بيااات األسعار من قاعدة البيااات اخلاصة باألداة.

 
                                                                 جناح وخربة على الصتتتتتتتعيد العامليل مت  تكييف أداة رصتتتتتتتد وحتليل أستتتتتتتعار األغذية       ً                      وبناً  على ما مت  اكتستتتتتتتابه من  -  10

                                                                                                   الستتتتتتخدامها على الصتتتتتعيد القألرال كما يدعم النظام البلداا يف تعزيز قدراهتا يف يال مجع األستتتتتعار وحتليلها من خالل 
           و                        ر بشتتويا. ويوعمل بالنستتو الوطنية ألداة                         حتليل األستتعار ورفع التقاري     يال                                            اعتماد هذه التكنولوجيا واألاشتتألة ذات الصتتلة يف

           العديد من          لنشتترها يف                             ً تاا يف حني ما زال العمل جارياً  ستت   جيك                                                 رصتتد وحتليل أستتعار األغذية يف غواتيماالل وق غيزستتتاا وطا
   ام                                                                                  وأفريقيا وآستتيا. ويف إقليم أمريكا الوستتألىل كما يف املنشتت ت على الصتتعيد القألرال يدعم النظ                األخرى يف أوروبا      بلداا   ال

                            وضع اسخة إقليمية هذه األداة.

 
ات غ  االعتيادية يف األستتتتتتعار     2011       ويف عام   -  11                   ً      ً                                                        ل وضتتتتتتع النظام مؤشتتتتتتراً معنياً باالعرافات يف األستتتتتتعار حيد د التغ  

                صتتتتدر النظام بشتتتتكل                                                                                 و خالل الستتتتنة وبني الستتتتنوات. وباالستتتتتناد إىل هذا املؤشتتتتر الذا يتم رصتتتتده على الصتتتتعيد القألرال يو 
                                                 ً                                            مبكرة عن األستتتتتتتتعار الغذائية املرتفعة اليت قد تؤثر ستتتتتتتتلباً على األمن الغذائي. وقد مت  اعتماد املؤشتتتتتتتتر املع                  دورا إاذارات  

                   ج من أهدا  التنمية  - 2                                                                              باالعرافات يف األستتعار اخلاص بالنظام كمؤشتتر لقياس ورصتتد التقدم املرز باجتاه حتقيق املقصتتد 
    .                                                 واغ السلع الغذائية واكد  من شدة تقلذ أسعار األغذية            سالمة أدا  أس                             املستدامة )القضا  على األوعل و 

 
                   ل اليت جتريها املنظمة                   تقييم األمن الغذائي       عمليات                       بعثات التقييم املصتتتتتتتتويل و                              ويتمثل اشتتتتتتتتاط هام آخر للنظام يف   -  12

           قييم وحتليل                                     ً                                                     بالتشتتتتتتتتتتتتتتارك مع براامج األغذية العاملي بناً  على طلذ الستتتتتتتتتتتتتتلألات الوطنية. وهتد  هذه البعثات إىل توف  ت
تتتهل أكتتاا قتتائمتتًا أو متوقعتتاًل يف بلتتد معني  أو منألقتتة حمتتددة.                                                                 ً          ً                             دقيقني ملتتدى ااعتتدام األمن الغتتذائي النتتاجم عن األزمتتة وحتتد 
          و                                                                                          ولألاملا اتوف ذت هذه البعثات على الصتتتتتتتتتتتتتتعيد امليدايت يف البلداا اليت تشتتتتتتتتتتتتتتهد كوارث طبيعية تؤثر على إاتاج املاصتتتتتتتتتتتتتتيلل 

                                                   زداد بشكل ملحوظ عدد الأللبات الواردة من البلداا اليت                           ات. إمنا يف السنوات األخ ةل ا ا      الفيضا                   مثل موجات األفا  أو 
                                                                                                    توثر فيها إاتاج املاصتتتتتيل واألمن الغذائي بفعل الكوارث من صتتتتتنع اناستتتتتاال اليت تتصتتتتتل يف معظمها باكرو  والنزاعات 

ً                  )مثاًلل جنو  الستتتتتتتتتوداا و      را                                      و فريقيا الوستتتتتتتتتألى . وعلى الصتتتتتتتتتعيد الكل يل جتو                  وميامنار ومجهورية أ                          األمهورية العربية الستتتتتتتتتورية   

                                                     عاتاج الزراعي و رو  الستتتتتتتتتوغل وتضتتتتتتتتتع ميزااية عمومية وطنية                                للحالة االقتصتتتتتتتتتادية بشتتتتتتتتتكل عامل ول                ً هذه البعثات حتليالً 
                                                                                                   لألغذية األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتيةل  ا يف ذلحل تقديرات ألا متأللبات غذائية   تتم  االستتتتتتتتتتتتجابة ها لستتتتتتتتتتتنة التستتتتتتتتتتتويق التالية. وأم ا 

       يموعات        تاجها     اليت حت                                          كصتتتول األستتتر على األغذية وتقد ر حجم املستتتاعدات                  ً توف ر البعثات حتليالً  ف             املستتتتوى املليل     على 
                                                                   تتمكن من اكصتتتتتتتتول على الغذا  الكايف. وأم ا التوصتتتتتتتتيات اليت توف رها تقارير      لكي                             ستتتتتتتتكااية خمتلفةل خالل فرتات حمددةل 

                                                           اككومات واألستتتتتتتتتتتتتترة الدولية من أجل التقليل إىل اكد  األدىن من آثار                          ً                   البعثات فهي تعألي أفكاراً وتقرتح إجرا ات  على
                             األزمات على السكاا املتضر رين.

 
                     مألبوعات دورية عديدةل                                                       النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة    صتتتتتتدر                   و ومن حيق النواتجل يو   -  13

            مجيع مألبوعات     . و  ة       والقألري   ة        وانقليمي   ة      العاملي          املستتتتتتتتتتتتتتتويات                                                  تتوىل انبالغ واناذار عن خمتلف جوااذ األمن الغذائي على 
                                                                              . وأم ا املألبوع الرئيستتتتي للنظامل فهو التقرير الفصتتتتلي بعنواا اتوقعات املاصتتتتيل وحالة        انارتاي       شتتتتبكة                 النظام متاحة على 
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                      ً          ً                                                                    األغذيةا الذا يتيك حتليالً استتتتتتتتتتشتتتتتتتتترافياً كالة األغذية حستتتتتتتتتذ املنألقة األغرافيةل مع الرتكيز على توقعات إاتاج اكبو ل 
                                   ز الغذائي ذات الدخل املنخفض. ويتضتتتتتتتتتمن                                                               وحالة الستتتتتتتتتوغ و رو  األمن الغذائيل مع إيال  اهتمام خاص لبلداا العج

لة با                                                                                لبلداا اليت تتأللذ مستتتتتتتتتتتاعدة خارجية يف يال األغذيةل ويلقي الضتتتتتتتتتتتو  على العوامل الرئيستتتتتتتتتتتية             ً           التقرير قائمًة مفصتتتتتتتتتتت 

                                         اليت تكمن ورا  حالة ااعدام األمن الغذائي. 

 
                                     غذية والزراعة النشتتتترة اخلاصتتتتة بوداة رصتتتتد    ً                                                       عالوًة على ذلحلل ينشتتتتر النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األ  -  14

  ل                                        على املستتتتتتتتتويات العاملية وانقليمية والقألرية                                   غ عن التألورات األخ ة يف أستتتتتتتتعار األغذية                              وحتليل أستتتتتتتتعار األغذيةل اليت تبل  
    غ               ً                                     صتتتدر النظام أيضتتتاًل وبشتتتكل دورال تقارير مقتضتتتبة عن حاالت                                            و وتوف ر التحذيرات بشتتتوا االعرافات يف األستتتعار. ويو 

                   القألرا أو انقليمي.                             يال األمن الغذائي على الصعيد                                                          اعتيادية )حتديثات النظام  أو مث ة للقلق )حتذيرات النظام  يف

 
                 ً                                                                         ويصتتتتتتتتتتتتدر النظام أيضتتتتتتتتتتتتاً موجزات قألرية توف ر معلومات حمدثة عن حالة األمن الغذائي على الصتتتتتتتتتتتتعيد القألرا.   -  11

                                          ً                       اكالية بالنستتبة إىل املاصتتيل الرئيستتيةل وتقييماً كالة الثروة اكيواايةل                   عن توقعات اناتاج                              وتتضتتمن هذه املوجزات معلومات  
                                            ً                                     ً                    والتوقعات املتصتتتتلة  تأللبات واردات اكبو ل وحتليالً ألستتتتعار األغذية والتألورات الستتتتياستتتتاتية وملًة عامة عن حالة األمن 

                                     يعة املستتتتتوىل  ا يف ذلحل االتقرير الستتتتنوا            و                                                         الغذائي. وتوستتتتتخدم املوجزات بوصتتتتفها ركائز أستتتتاستتتتية للعديد من التقارير الرف
                  و     اصتتتتتتتتتتف الستتتتتتتتتتنوا الذا يوقد م         التحديق                         معلومات األمن الغذائيل و                               زمات الغذائيةا الصتتتتتتتتتتادر عن شتتتتتتتتتتبكة             العاملي عن األ

                                                                              إىل يل  األمن لألمم املتحدة بشوا ارصد األمن الغذائي يف البلداا اليت تشهد حاالت ازاعا.

 
                                                                          اظام املعلومات املتعلقة باألستتتتتتتواغ الزراعية وفرغ خمتلفة يف شتتتتتتتعبة التجارة واألستتتتتتتواغل           مع أمااة                 وبالتعاوا الوثيق   -  16

                              ألميع الستتتتلع الغذائية الرئيستتتتية                                                                                وضتتتتع النظام العاملي لععالم واناذار املبكر عن األغذية والزراعة ميزاايات عمومية للستتتتلع
                                               رصتتد وحتليل حالة األمن الغذائي على الصتتعيد القألرال                                                            وحافظ عليها. وتوف ر هذه امليزاايات العمومية معلومات أستتاستتية ل

                 و            على ستتتبيل املثالل يوستتتتخدم توافر  ف                                                                         كما أيا مفيدة بصتتتورة خاصتتتة لرصتتتد انمدادات الغذائية واألمن الغذائي حول العا . 
                وتوق عه )استهالك                                                                                              السلع الغذائية الرئيسية لكل فرد على عو منتظم للمصادقة على إمجايل توافر السعرات اكراريةل وحتديثه 

                                                  ل وهذا مدخل رئيسي يف تقديرات ااتشار اقص التغذية.                          املتحصل من الألاقة الغذائية   أو                                    الألاقة الغذائية من الناحية الفنية
                                                                           و           قص التغذية أحد املؤشتتتترات الرئيستتتتية لدى املنظمة لقياس ااعدام األمن الغذائيل حيق تونشتتتتر حتديثات               ويشتتتتكل ااتشتتتتار ا

                  ا. وقد مت  اختيار                                   حالة األمن الغذائي والتغذية يف العا                                   يستتتتتتتتتتتتي الذا يصتتتتتتتتتتتتدر عن املنظمة بعنواا ا                    ستتتتتتتتتتتتنوية يف التقرير الرئ

                                ً                      من أهدا  التنمية املستتتتتدامة. وإضتتتتافًة إىل تقديرات انمدادات    1 - 2              ً                         هذا املؤشتتتتر أيضتتتتاً كوحد املؤشتتتترات لرصتتتتد املقصتتتتد 
                                                 تاج املتوتية عن امليزاايات العمومية للستتتتتلع يف منتجات            و          ً                                     الغذائيةل توستتتتتتخدم أيضتتتتتاً البيااات والتقديرات بشتتتتتوا الغال ت وانا

                             و          ً                                                          معرفية ومألبوعات متنوعة. واستتتتتتتتتتتتتتتوخدم  مؤخراً كمتغ ة أستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية يف حتليل تقل ذ املناخ وأثره على األمن الغذائيل 

                                           لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العا .      2018    و                    أا توقد م النتائج يف اسخة      على

 
                                                                              العتتاملي لععالم واناتتذار املبكر عن األغتتذيتتة والزراعتتة مع العتتديتتد من وحتتدات منظمتتة األغتتذيتتة                ويتعتتاوا النظتتام   -  19

               واناذار املبكر.                                                                                           والزراعةل واملؤستتتستتتات الدولية وانقليمية ويموعات العمل املعنية برصتتتد املاصتتتيلل وحتليل األمن الغذائي 
         التوقعتتات                                العمتتل املبكر التتذا يرمي إىل ترمجتتة   -        ر املبكر       بتتاناتتذا            للفريق املع                     متتدخالت على عو منهجي               ويوف ر النظتتام 

                                ألزمة السلسلة الغذائية يف املنظمةل           والتنسيق                                                                       واناذارات املبكرة إىل إجرا ات  استباقية. ويتعاوا النظام مع وحدة املعلومات 
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                . كما أا األرقام            لة الغذائية                                              اشتتتتترة اناذار املبكر الفصتتتتتلية املتعلقة بوزمات الستتتتتلستتتتت                               من خالل توف  املعلومات لضتتتتتم ها إىل 
                                                         و                                     والتحليالت يف النظام بشتتتتتوا اناتاج املصتتتتتويل للقمك واكبو  اخلشتتتتتنة تودمج يف تقرير توقعات األغذية اصتتتتتف الستتتتتنوا 

                                ل فتستتتخدم تقديرات اناتاج املصتتويل                                 لتصتتنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي      و                                   الذا توصتتدره املنظمة. وأم ا املنصتتة  العاملية ل
رى عمليات تقييم األمن الغذائي على الصتتتتتتتتتعيد القألرا. وقد مت                                            و                                                       وحتليالت ستتتتتتتتتوغ األغذية الصتتتتتتتتتادرة عن النظامل حني جتو

                                     الألبيعية يف مؤشتتتتتر إدارة املخاطر ويف مؤشتتتتتر         املخاطر                                         ً       ً            اعتماد مؤشتتتتتر انجهاد الزراعي باعتباره مؤشتتتتتراً رئيستتتتتياً بالنستتتتتبة إىل 
                                       معلومات لنظام املعلومات املتعلقة باألستتواغ                              وف ر النظام كل شتتهر  بيااات و      لحلل ي                            ً      خماطر دودة اكشتتد اخلريفية. إضتتافًة إىل ذ

         واملبادرة                                         اظام املعلومات املتعلقة باألستتتتتتتتواغ الزراعية                                                                الزراعية واملبادرة العاملية للرصتتتتتتتتد األغرايف الزراعي. وقد شتتتتتتتتك ل كل  من 
                                                 غذية والزراعةل اليت اعتمدها وزرا  الزراعة يف يموعة     ً                                                     جز اً ال يتجزأ من خألة عمل يموعة العشرين بشوا تقل ذ أسعار األ

                                             يف باري ل يف  ل  الرئاسة الفراسية هذه اجملموعة.       2011                       العشرين يف يوايو/حزيراا 
 


