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سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني
وخطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
املوزز
تزود هذه الوثيقة املؤمتر بآخر املعلومات املتعلقة بسياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املسااواة باا اسنساا
باإلضافة إىل إطار العمل األوسع خلطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة با اسنسا ومتكا املرأة.

اإلزراءات اليت يقرتح اختاذها من زانب املؤمتر
يطلب من املؤمتر أن يأخذ علما باملعلومات املستكملة عن سياسة منظمة األغذياة والزراعاة بشاأن املسااواة باا
اسنسا وخطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة با اسنسا ومتكا املرأة.

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

السيد
مدير شعبة القضايا اسنسانية والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية
اهلاتف+93 57465 45445 :
Rob Vos

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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أوالً -ديادات منظمة األغذوة والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني
م

-1م جددتمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم(اٌـظؿاةم)ميفماظلاـقاتماألخاريةماظؿزاعفااممباإلدافامميفممتؽانيماٌارأةميفماظادولم
األسضاء،معلؿـدةميفمذظؽمإىلمتػاغقفامعـذمزعـمرقؼؾمبؿشفقعماٌلاواةمبنيماىـلنيمعـمأجؾمهؼقؼماألعـماظغذائل.مصؼادم
واصؾتماٌـظؿةممجعموغشرماٌعارفماٌفؿةمسـمدورماظرجالمواظـلاءمواحؿقاجاتفؿميفمجماظلماظزراسةمواألعـماظغاذائل،معاعم
علاػؿةمعؾققزةمظؿؼرؼرمحاظةماألشذؼةمواظزراسةم2511-2515مبشلنماٌلاواةمبنيماىـلني.1م
م
-2م وضاعتماٌـظؿةمأؼضامبدراداتمغؼدؼةمإلنازاتفاماظػـقة2موآظقاتفاماٌمدلقة3مصقؿامؼؿعؾؼمباٌلاواةمبنيماىـلاني،م
وعـمثؿمهدؼدماظدروسماٌلؿكؾصةموطقػقةماالدؿػادةمعـمضصصماظـفاحماظيتمهؼؼتميفماٌاضل.م
م
-3م وذددتماألجفزةماظرئادقةماظؿابعةمظؾؿـظؿةمسؾكمأػؿقةمإدراجماٌلاواةمبانيماىـلانيميفمخمؿؾاػمأرقاافمسؿاؾمم
اٌـظؿة،مععماألخذمسؾؿاميفمػذاماظصددممبراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبنيماىـلنيموتؼققؿمدورماٌـظؿاةموسؿؾامفامصقؿاام
ؼؿصؾمباٌلاواةمبنيماىـلنيمواظؿـؿقة.4م
م
-4م وباإلضاصةمإىلمذظؽ،موضعتماٌـظؿةميفمسامم2512مأولمدقادةمهلاامسؾاكمعلاؿقىماٌـظؿاةمبشالنماٌلااواةمبانيم
اىـلني،متدسؿماظؾؾدانماألسضاءميفممتؽنيماٌرأةمألشراضماظؿـؿقةماظزراسقةمواظؿغذؼةمواألعـماظغذائل.م
م
-5م وضدمبذظتمػذهماىفقدمباظؿزاعـمععمتؾؽماٌؾذوظةميفماظلقاقماألودعمظألعاؿماٌؿقادة،مواظايتمبرػـاتمسؾاكمتػاانم
عؿفددمبؿقؼقؼمغؿائجمصقؿامؼؿعؾؼمباٌلاواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأة،موالمدقؿامعاـمخا لمإغشااءمػقؽاةماألعاؿماٌؿقادةم
ظؾؿرأةموضقادتفامًطةماظعؿؾمسؾكمغطاقمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمبشلنماٌلااواةمبانيماىـلانيمومتؽانيماٌارأةم(اغظارماظؼلاؿم
اظـاغل).م
م
-6م وخا لمصاارتةماظلااـؿنيم،2513-2512مرطاازتماٌـظؿااةمسؾااكمأربعااةمجماااالتمغشااا مرئقلااقةمضااؿـماهلاادفم
االدرتاتقفلمبشلنماٌلاواةمبنيماىـلنيم(اهلدفماالدرتاتقفلمطاف):م
م
(أ)م إدراجماسؿؾاراتماٌلاواةمبانيماىـلانيميفمدقادااتماألعاؿماٌؿقادةموبراجمفااماٌشارتطةم(عاـ مصاقاشةم
اًطق ماظؿقجقفقة:م"اظرباعجماٌشرتطةمظألعؿماٌؿقادةم–مإدراجمضضاماؼاماٌلااواةمبانيماىـلانيميفماألعاـم
اظغذائلمواظزراسةمواظؿـؿقةماظرؼػقة"؛موم"أررماظربجمةماظؼطرؼةم–متؽاعؾمضضاؼاماٌلاواةمبنيماىـلني")؛م

1ممعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمحاظةماألشذؼةمواظزراسةم.2511-2515ماٌرأةمواظزراسة:مددماظػفقةمبنيماىـلنيمعـمأجؾماظؿـؿقة،مروعا،مإؼطاظقا،م.2511م
2ممتؼققؿماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبنيماىـلنيميفماٌـظؿة.م
3ممعراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبنيماىـلنيميفماٌـظؿةم
4مماظقثقؼؿانمCL 143/3مو CL 144/3م
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(ب)م زؼادةماظؼدراتماظقرـقةمسؾكمإدراجمضضاؼاماٌلاواةمبنيماىـلانيموضضااؼاماغعادامماٌلااواةماالجؿؿاسقاةميفم
جماالتماظزراسةمواألعـماظغذائلمواظؿـؿقةماظرؼػقةم(عـؾمسؼادمحؾؼااتمسؿاؾمظؿـؿقاةمضادراتماإلحصاائقنيمم
اظقرـقنيميفمأضاظقؿمأوروباموأصرؼؼقاموآدقامواحملقطماهلادئ)؛م
(ج)م تشفقعمصقاشةمدقاداتمتراسلماٌلاواةمبنيماىـلنيمسؾكماٌلؿقىماظؼطري؛م
(د)م زؼادةماالظؿزاممواظؼدراتمسؾكمععاىةمضضاؼاماٌلاواةمبنيماىـلامنيميفماٌـظؿاةم(عـاؾمتعزؼازمغظااممجفاةمم
االتصالماًاصةمباٌلاواةمبنيماىـلنيميفمعؼرماٌـظؿةمويفماٌؽاتبماٌقداغقاة،ممبااميفمذظاؽمسؼادمدوراتم
تدرؼؾقةمٌقزػلماٌـظؿة).م

-7م وإنموضعمدقادةمظؾؿـظؿةمتؽرسمظؾؿلاواةمبنيماىـلني،مإضاصةمإىلمادؿؿرارمجفقدماٌـظؿةمواػؿؿاعفاامباظؼضااؼمام
ذاتماظصؾةمبؾغمذروتافميفمتعزؼازماٌلااواةمبانيماىـلانيمبصاػؿفمعقضاقسامذااع متلاؿـدمإظقافممجقاعمأػادافماٌـظؿاةمم
االدرتاتقفقةموؼقجفمسؿؾفاميفماٌلؿؼؾؾمضؿـماإلرارماالدرتاتقفلماٌراجع.م
م
-8م أضرماٌدؼرماظعاممديادة منظمة األغذوةة والزراعةة بشةأن املسةاواة بةني اجلنسةني5ميفم8معاارسم/مآذارم.2512م
وباظـظرمإىلمأنمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمعـظؿةمعؿكصصةميفماظؿـؿقةماظزراسقة،مصننماسؿؾاراتماٌلاواةمبانيماىـلانيمتعادم
سـصرامعفؿامهلاميفماظـفقضمبقالؼؿفامظدسؿمهؼقؼماألعـماظغذائلمظؾفؿقع.موتظفرمػذهماظلقاداةماظؿازامماٌـظؿاةممبعاىاةم
اٌلاواةمبنيماىـلنيميفمعامتؼقممبفمعـمسؿؾمصينمأومدسقىمدسؿامظؾؾؾدانماألسضاء.مطؿامامتؿلاؼمعاعمماالتػاضقااتماظدوظقاة،م
عـؾماتػاضقةماظؼضاءمسؾكممجقعمأذؽالماظؿؿققزمضدماٌرأة،موإس غاتماألعؿماٌؿقدةماظشااعؾةمعـاؾماإلسا نمماظعااٌلميؼاققم
اإلغلان.موجاءتمػذهماظلقادةمطـؿرةمظعؿؾقةمتشاورؼةمداخؾقةموادعةماظـطاقميفماٌؼرمواٌؽاتبماٌقداغقاة،موباظؿشااورمأؼضاام
ععماظشرطاءماًارجنيمعـؾماظقطاالتماألخرىماظيتمتؿكذمعـمروعامعؼرامهلاموػقؽةماألعؿماٌؿقدةمظؾؿرأة.م
م
-9م وتضعمػذهماظلقادةمأؼضاماًطق ماظعرؼضةمالدرتاتقفقةمتضؿـمععاىةماٌـظؿةمبشؽؾمعـففالمألبعاادماٌلااواةم
بنيماىـلنيميفمسؿؾفا.موهددمػدصامذاع مظؾؿلاواةمبنيماىـلنيمؼلؿفدفمهؼقؼماٌلاواةميفماإلغؿاجماظزراسلماٌلاؿدامم
واظؿـؿقةماظرؼػقةمدعقامإىلماظؼضاءمسؾكماىقعمواظؿكػقػمعـمورلةماظػؼر.مطؿامهقيمأػداصامتؿعؾؼمباٌلاواةمبنيماىـلاني،مم
ؼضؿماثـانمعـفامتدابريمطؿقةمأوظقةمؼـؾغلموضعفا.موس وةمسؾكمذظؽ،مهددماظلقادةماآلظقااتمواظؾـقاةماٌمدلاقةماظ زعاةم
ظؿـػقذماظلقادةمواإلذرافمسؾكمتطؾقؼفا.م
م
-15م وتعؿؿدماٌـظؿةمادرتاتقفقةمذاتمذؼنيمظؿقؼقؼمأػداصفاماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبنيماىـلني:م
م
(أ)م دؿدرجماٌـظؿةماالسؿؾاراتماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبانيماىـلانيميفمخمؿؾاػمأسؿاهلااماظمػـقاةم.مصاٌـظؿاةمتؼاقمم
بشؽؾمعـففلمبدراداةموععاىاةماحؿقاجااتمماظـلااءمواظرجاالموزاروصمفؿمووااربمفؿمطفازءمعاـموضاعم
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دقاداتفاموبراجمفاموعشارؼعفاميفماظؾؾدانماألسضاء.مطؿامتعؿؾمسؾكمتـػقذمبراعجموعشارؼعمحمددةمظؿؿؽنيم
اٌرأةمدسؿامظألعـماظغذائل.م
(ب)م دؿعززماٌـظؿةمضدراتفامسؾكماظدسقةميفمجمالماظؼضاؼامذاتماظصؾةمباٌلااواةمبانيمامىـلامنيمظادسؿماظؾؾادانم
األسضاءميفمإدراجمعـظقرماٌلاواةمبنيماىـلنيميفمدقاداتفاموأغشطؿفاماإلمنائقة.م
م

-11م وهددماظلقادةماآلظقاتمواظعؿؾقاتماٌمدلقةمظؿـػقاذمػاميفماجملااالتماظؿاظقاةم:متـؿقاةماظؼادراتم؛مبـااءماٌعرصاةم؛م
االتصاالت؛ماظشراطات؛متغقريماظـؼاصة؛مسؿؾقاتماظرصدمواإلب غ؛ماظؿؼققؿ؛ماٌراجعة؛ماإلذراف.م
م
-12م ودقؿؿمإدخالمتعدؼ تمسؾكمخطةمتـػقذماظلقادامةم حلابمعاامػاقمعطؾاقبمضاؿـمداقاقماإلراارماالدارتاتقفلم
اٌراجعمظؾؿـظؿة،موالمدقؿاميفماجملاالتماظؿاظقة:م()1متعزؼازمعـظاقرماٌلااواةمبانيماىـلامنيميفماألػادافماالدارتاتقفقةمم
اىدؼدة،مويفماظرباعجماٌقداغقة؛م()2معؾادراتمتـؿقةماظؼدراتميفمجمالماٌلااواةمبانيماىـلانيميفماظادولماألسضااءم؛م()3م
زؼادةمصعاظقةماظرصدمواإلب غم(مباميفمذظؽمعـمخ لمادؿكداممإحصاءاتماألعـماظغذائلماٌػصؾةمسحلبمغقعماىـس).م
م
-13م وؼؿزاؼدمسددماٌؽاتب/ماظشُعبميفماٌـظؿةماظيتمتعاجلمأبعادماٌلاواةمبنيماىـلنيمذاتماظصؾةمبعؿؾافاموبراجمفاام
وعشارؼعفاماٌعقارؼةمعـمأجؾمتؼدؼؿمخدعةمأصضؾمظؾدولماألسضاء.مصعؾكمدؾقؾماٌـال،مػـاكم15معؽؿؾ ًا/موحدةماغؿفاتمعاـم
سؿؾقاتمادؿعراضمعللظةماٌلاواةمبنيماىـلنيميفماٌؼرميفماٌؽاتبماٌقداغقةمسؾاكماظلاقاءم،مبقـؿااممثاةمعاامالمؼؼاؾمساـمم5م
عؽاتب/موحداتمػلمضقدمبدءمأومإجراءمسؿؾقاتمادؿعراض.مطؿامأسقدمتـشقطمذؾؽةمجفاتماالتصالماًاصةمباٌلاواةمبنيم
اىـلنيماظيتمتعؿربمآظقةمعفؿةمظؿـػقذماظلقادة.مومتمتعقنيم48مجفةماتصالمتعـكمبؼضاؼاماٌلاواةمبنيماىـلنيموبدالئفام
يفماٌؼر،مو68مجفةماتصالميفماٌؽاتبماٌقداغقة،موػلمختصاصم25ميفماٌائاةمعاـموضؿفاامظؾؿفاامماٌؿعؾؼاةمبماٌلااواةمبانيم
اىـلني.مومتاذقامععماظؿعدؼ تمسؾكمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةم2513-2512ماظذيمصادقمسؾقفماجملؾسميفمدورتفم
اظـاظـةمواألربعنيمبعدماٌائة،مصننممجقعمعؽاتبماٌـظؿةماإلضؾقؿقةمتعقدماآلنمذغؾماظقزائػماإلضؾقؿقةماًاصةمباٌلاواةمبنيم
اىـلني.م
م
-14م وؼؽؿـمأحدمجماالتماظعؿؾماإلضاصقةماظيتمتلفؿميفمتـػقذماظلقادةميفمادرتاتقفقةمظؿـؿقاةماظؼادراتمسؾاكمأبعاادم
اٌلاواةمبنيماىـلنيميفمجماظلماألعـماظغذائلمواظؿغذؼة،مواظيتموضعتماظؾؿلاتماألخريةمسؾقفاميفمدؼلؿرب/مطااغقنمماألولم
.2512موتفدفماالدرتاتقفقةمإىلمتـؿقةمضدراتمعلؿداعةمظدىماظدولماألسضاءموعقزػلماٌـظؿةمبغرضمتشافقعمعـظاقراتم
اٌلاواةمبنيماىـلنيميفماظزراسةمواألعـماظغذائلمععماالدؿػادةمعـماٌؿارداتماٌؿطقرةميفماجملؿؿعماظدوظلمظؾؿـؿقة.موتؿؿـؾم
اظـؿقفةماٌـشقدةميفمتـؿقةمضادراتمدائؿاةمسؾاكماٌلاؿقؼنيماظاقرينممواإلضؾقؿالممواالداؿفابةمظ حؿقاجااتماٌاؿغريةمظؾادولم
األسضاءموٌقزػلماٌـظؿة.م
م
-15م طؿامتشؿؿؾماظلقادةمسؾكمإرارمظؾؿلاءظةمحيددمعلموظقاتماظؽقاغاتماٌكؿؾػةميفماٌـظؿةمضؿـماألعاغاةمواألجفازةم
اظرئادقةمسؾكماظلقاء.م
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-16م ودقفريماظؿـػقذماٌفؿمظؾلقادةمعـمخ لماٌقضقعماظشاعؾمبشلنماٌلااواةمبانيماىـلامنيميفمخمؿؾاػماألػادافم
االدارتاتقفقةميفماإلراارماالدارتاتقفلماٌراجااعموميؽاـمتعزؼازماظلقادااةمغػلافاموتعدؼؾافامضااؿـماظلاقاقماظعااممظؾؿقجاافم
االدرتاتقفلمظؾؿـظؿة.مودؿقددماٌكرجاامتمواظـؿاائجماٌؿعؾؼاةمباٌلااواةمبانيماىـلانيميفمتـػقاذمبرغااعجماظعؿاؾمظؾػارتةمم
2515-2514مغظرامإىلمأنماظعؿؾماٌؿعؾؼمباٌلاواةمبنيماىـلانيمدامقدرجميفمخمؿؾاػماألػادافماالدارتاتقفقةماىدؼادةم.م
ودقؿؿمرصدماظعؿؾمبشلنماٌلاواةمبنيماىـلنيمطفزءمعـمسؿؾقةمرصدماظرباعجمواإلب غمبشلغفامسؾكمعلؿقىماٌـظؿة.م
م
-17م ودقظؾمختصقصماٌقاردمظؾعؿؾمبشلنماٌلاواةمبنيماىـلنيميفمبرغااعجماظعؿاؾمواٌقزاغقاةممظؾػارتةمم2515-2514م
سـدماٌلؿقىماٌدرجمدابؼاميفماٌقزاغقةمهتمإرارماهلدفماالدرتاولمطافميفماظػرتةم.2513-2512موضدمارتػعتماٌاقاردم
اٌكصصةمظؾفدفماالدرتاولمطافميفماظػرتةماظلـؿنيم2513-2512مبلطـرمعـماظضعػمعـم9.8معؾققنمدوالرمأعرؼؽالمميفم
صرتةماظلـؿنيم2511-2515م(1ميفماٌائةمعـمصايفماالسؿؿادات)مإىلم21.8معؾققنمدوالرمأعرؼؽالمميفماظػارتةمم2513-2512م
(2.1ميفماٌائةمعـمصايفماالسؿؿادات).6مودقؿؿمايػازمسؾكمػذاماٌلؿقىمعـماٌقاردمظؾعؿاؾمبشالنماٌلااواةمبانيماىـلامنيم
ظػرتةماظلـؿنيم.2515-2514م
م

ثانياً -خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

م

-18م أضرتماألعؿماٌؿقدةمعـذمزعـمرقؼؾمبلػؿقةماالسؿؾاراتمذاتماظصؾةمباٌلاواةمبنيماىـلني.مصؿقـاقماألعؿماٌؿقدةم
ؼشريميفمدؼؾاجؿفمإىلماٌلاواةمبنيماظرجؾمواٌرأة.موسؾكماعؿدادماظعؼدؼـماٌاضني،مأصدرتماىؿعقاةماظعاعاةمظألعاؿماٌؿقادةم
اظعدؼدمعـماظؼراراتماظيتمتادسقمعـظؿااتماألعاؿماٌؿقادةمإىلمإدراجماٌلااواةمبانيماىـلانيميفمدقادااتفاموبراجمفاام.مويفم
أطؿقبر/متشرؼـماألولم،2556ماسؿؿدمجمؾسماظرؤداءماظؿـػقذؼنيميفمعـظقعةماألعؿماٌؿقادةماٌعاينمباظؿـلاقؼممدقاداةمسؾاكم
غطاقمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةمبشلنماٌلاواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم()CEB/2006/2مواظيتمتدسقمعـظؿاتماألعؿماٌؿقدةم
إىلم"اظلعلمإىلمهؼقؼمأػدافماٌلاواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةم...مسـمررؼؼماظؿـػقذماٌؿؿادؽمواٌؿلاؼمإلدراجمضضااؼام
اٌلاواةمبنيماىـلني".مويفمسامم،2559مأصدرماجملؾسماالضؿصاديمواالجؿؿاسلمظألعؿماٌؿقدةمضاراراًمؼادسقماألعانيماظعاامم
إىلمأنمؼؼدممتؼرؼرامسـم"اظؿؼدمماظذيمهرزهمطقاغاتماألعؿماٌؿقدةميفمتعؿقؿمعراسااةماٌـظاقرماىـلااغملميفمتصاؿقؿموتـػقاذم

ورصدموتؼققؿممجقعماظلقاداتمواظرباعجمويفمتـؿقةماظؼدرات،مباسؿؾارمذظؽمودقؾةمباظغةماألػؿقةمظزؼاادةموساقمفؿموععارصمؿفؿم
واظؿزاعاتفؿموطػاءاتفؿ،موطذظؽمصقؿامؼؿعؾؼمجبفقدماظؿعاونماظراعقةمإىلمطػاظةمتعؿاقؿمعراسااةماٌـظاقرماىـلااغلميفمعـظقعاةم
األعؿماٌؿقدة".مويفمسامم،2512مأسقدمتلطقدمػذهماالظؿزاعات.م
م

-19م ضاعتمػقؽةماألعؿماٌؿقدةمظؾؿرأةميفماظػرتةم2512-2511مبؿـلاقؼمسؿؾقاةموضاعمإراارمخطاةماظعؿاؾمسؾاكمغطااقم
اٌـظقعة،7موػقمأولمإرارمظؾؿلاءظةمسربمخمؿؾػموطاالتماألعؿماٌؿقدةمبشالنماٌلااواةمبانيماىـلانيمومتؽانيماٌارأةم.مويفم

6مماىدولم2معـماظقثقؼةم.CL 145/3م
7ممإرارمخطةماظعؿؾمسؾكمغطاقمعـظقعةماألعؿماٌؿقدة.م
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ؼقظقق/ممتقزم،2512مأصدرماجملؾسماالضؿصاديمواالجؿؿاسلمضرارامؼرحبمصقفمخبطةماظعؿؾماٌذطقرةموؼدسقمعـظقعاةماألعاؿم
اٌؿقدةمإىلماٌشارطةمبصقرةمغشطةميفمتـػقذػا.م
م
-25م وضدعتماٌـظؿةمأولمتؼرؼرمرمسلمهلامإىلمػقؽةماألعؿماٌؿقدةمظؾؿرأةميفمصرباؼر/مذؾا م،2513مبعدمسؿؾقةمتشااورمؼةم
داخؾقةموادعةماظـطاق.مودريصعماألعانيماظعاامماظؿؼرؼارماظلاـقيماٌقحادمًمطاةماظعؿاؾمسؾاكمغطااقماٌـظقعاةممإىلماجملؾاسم
االضؿصاديمواالجؿؿاسلمسـمتعؿقؿمعـظقرماٌلاواةمبنيماىـلنيميفممجقعماظلقاداتمواظرباعجميفمعـظقعاةماألعاؿماٌؿقادةم.م
ودقؿقحماظؿؼرؼرماألولمظعامم2513مغؼطةماالغط قمإلحرازماٌزؼدمعـماظؿؼدممدماقمامٌلااواةمبانيماىـلانيمومتؽانيماٌارأةمميفم
اظقضااتماظااذيمتـػااذمصقاافماظؽقاغاااتمواظقطاااالتمعااامتعؿؿاادهمعااـمدقادااامتمضااؿـمدااقاقماألعااؿماٌؿقاادةماألومدااع

م

