
August 2016 CCP 16/INF/8 (CCP:HF/JU 15/Report) 
 

 

 ؛QR) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
  .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه
 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

 

A 

 جلنة مشكالت السلع

 الدورة احلادية والسبعون

 2016 أكتوبر/تشرين األول 6-4، روما

 لدورة الثامنة والثالثني للجماعة احلكومية الدوليةبني اتقرير االجتماع املشرتك 

 األربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصةاملختصة باأللياف الصلبة والدورة 

 باجلوت والتيل واأللياف املماثلة

 )2015تشرين الثاني نوفمرب/ 27-25 ،بوغوتا(

 

 مقّدمة -أّواًل

 

لدورة الثامنة والثثالثني للجماعثة اوكوميثة الدوليثة املختصثة باألليثاب الصثلبة        بني اانعقد االجتماع املشرتك  -1

إىل  25والدورة األربعني للجماعة اوكومية الدولية املختصة باجلوت والتيل واأللياب املماثلة خثال  الرتثرتة املمتثدة مثن     

بًا من البلدان األعضاء التالية أمساؤهثا   مندو 28 يف بوغوتا، كولومبيا. وحضر االجتماع 2015نوفمرب/ تشرين الثاني  27

ما حضثر مراقبثون   ك. وكينياوكولومبيا،  وبولندا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وسري النكا، وكوبا، ، والرتلبني الربازيل،

 .(London Sisal Association) ومجعّية لندن للسيزا  (INFO) من املنظمة الدولية لأللياب الطبيعية

 

 Cecilia Maríaمدير بثوزارة الزراعثة، والسثّيدة     ،César Oliveiros Cárdenasافتتح الدورة كّل من السّيد و -2

Vélez White ، ةعميثد   ( جامعثة بوغوتثاJorgeTadeo Lozano) .السثّيدان   وأدىلLuis Dussán   صثندو  وويثل   مثن

ألقثى  بينما  ببيانات. (الثروة اويوانيةالزراعة و شركة األحباث بشأنمن  Julio Ramírezو (Finagro) الزراعيالقطاع 

 املدير العام. يف كولومبيا، نيابة عن (الرتاومنظمة األغذية والزراعة )، ممّثل Rafael Zavalaالبيان االفتتاحي السّيد 
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نائبثًا   )الربازيل( Wilson Andrade)كولومبيا( رئيسة، والسّيد  Jennifer Castilloالسّيدة انتخب االجتماع و -3

 )مجهورية تنزانيا املتحدة( نائبًا ثانيًا للرئيسة.  Deogratias Ruhindaأّواًل للرئيسة، والسّيد 

 

 .(CCP: HF/JU 15/Inf.2) واجلدو  الزمين املؤقت (CCP: HF/JU 15/1)اعتمد االجتماع جدو  األعما  املؤقت و -4

 

 .2015نوفمرب/ تشرين الثاني  27يف االجتماع املشرتك أن تتوىل األمانة إعداد تقرير االجتماع العتماده  قّررو -5

 

 القضايا االقتصادية واملتعلقة بالسياسات -ثانيًا
 

 الوضع الراهن يف األسواق والتوقعات املتوسطة األجل -ألف

 

  اسثثتعرا االجتمثثاع املشثثرتك الواثثع الثثراهن يف األسثثوا  والتوقعثثات املتوسثثطة األجثثل اسثثتنادًا إىل الوثيقثثة     -6

CPP:HF/JU 15/CR2 مثن اإلحصثاءات الثيت    انطالقثا  التجارة واألسثعار، جممعثت   اإلنتاج وجداو  بشأن  ليت تتضّمنا

املختصة باجلوت ، وأعضاء اجلماعة اوكومية الدولية اجلماعة اوكومية الدولية املختصة باأللياب الصلبةقّدمها أعضاء 

ونظرًا إىل تزويد عّدة بلدان األمانة ببيانات ومبعلومات ممحّينة عن السو ، وافق االجتمثاع علثى   والتيل واأللياب املماثلة. 

  للرتثثثثثاو وقثثثثثع اإللكرتونثثثثثي املحتميلثثثثثها علثثثثثى  و CCP: HF/JU 15/CRS 1تنقثثثثثيح الوثيقثثثثثة  
meetings/en-fibres-hard-fibres/jute-hard-commodities/jute-http://www.fao.org/economic/est/est 
 األباكثا أسثعار  ، وال سثيما  مّمثا أّدى إىل ارترتثاع األسثعار   ، 2014ارترتع الطلب على معظث  األليثاب يف عثام     وباختصار،

واصثل  صناعة البنثاء. وفضثاًل عثن ،لث ،      املستخدم يف السيزا  املستخدم يف صناعة أكياس الشاي ومرشحات القهوة، و

تعترب أكرب السيزا  يف الربازيل، اليت  تإمداداالتغيري احملتمل يف هيكل عّما يساوره  من قلق حيا   اإلعراب املشاركون

 من املتوقثع أن يشثّتد برتعثل     الذي منِتج يف العامل، بسبب هجرة املزارعني إىل املناطق اوضرية بعد تكّبده  عناء اجلرتاب

  .املناخية "النينيو" ظاهرة

 

قطاع القيمة بشأن برامج التنمية يف األفكار م املندوبون بعض قّدفقد لتوقعات املتوسطة األجل، اا فيما خيص أّمو -7

وكانثت   ، وهو ما سيتيح إجراء تعديالت يف مستويات اإلمثداد واشثيًا مثع ارترتثاع الطلثب.     اخلاص به  األلياب الرترعي

 بشثواغل االجتمثاع املشثرتك   علمثًا   ت األمانثة هناك بعض التحرتظات بشأن النمو،ج املستخدم إلجراء التوقعثات. وأحاطث  

االجتمثاع املشثرتك إىل    وأشار حتسني التوقعات. ج أفضل من شأنهامنهجيات ومنا،العروا اهلادفة إىل تقدي  ب تبورّح

عجثزت بالتثالي عثن     ، وإىل أّن األمانثة يمعّد مصدر قلق بثال  إىل األمانة  أّن النقص الشديد الذي تتس  به البيانات املقّدمة

باأللياب الصلبة واجلوت والتيثل واألليثاب املماثلثة قبثل انعقثاد االجتمثاع        ةاخلاص ةالسنوي ءات اإلحصا خالصةإعداد 

أّن عمليثة حتليثل السثو  كانثت عسثرية      بث االجتماع املشثرتك  أقر نقص يف البيانات اليت حبوزتها. وإ، الاملشرتك بسبب 

  و أفضل.وافق على تزويد األمانة بالبيانات على حنفإنه نات الدقيقة، االبييف نقص الللغاية بسبب 

  

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/jute-hard-fibres/jute-hard-fibres-meetings/en
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/jute-hard-fibres/jute-hard-fibres-meetings/en
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 واألبكا واجلوت والتيل اجتاهات األسعار املتعلقة بالسيزال -ثالثًا

 

واهلنثيكني الثذي مرتثاده أّن التنبثؤ      للسيزا  املنتجة للبلدان الرترعية اجلماعة موقف على التأكيد االجتماع أعاد -8

قراراته  املتعلقة باإلنتثاج والتسثويق، فضثاًل    بنطا  األسعار مرتيد يف توفري املعلومات الالزمة لتوجيه املزارعني والتجار يف 

 عن وكني اوكومات من تنرتيذ السياسات املالئمة.

 

 اعتمد االجتماع اجتاهات األسعار املتوقعة للجماعة الرترعية على النحو التالي و -9
 

 ظهثر  تسثلي   الواحثد،  للطثنّ  أمريكثي  دوالر 1 500و 1 400 بني 3ترتاوح أسعار األلياب الربازيلية من النوع  •

 السلرتادور؛ ،(فوب) السرتينة

للطثّن الواحثد، تسثلي      اأمريكيث  ادوالر 2 150و 1 900بثني   UGمن الرتئة شر  أفريقيا وترتاوح أسعار ألياب  •

إىل صثناعة   نوع حمدد من السيزا ، يباع خاصًة فهناكنطا  األسعار،  أن هذا هو ظهر السرتينة )فوب(. ورغ  

 د. الواح للطّن أمريكي دوالر 2 300بل  سعره البناء، 

 

 ( على النحو اآلتي )فوب/ بالدوالر األمريكي للطّن الواحدهي الرتلبني  األباكا اليت قدمها وفد سعارأو -10

 

 2018 2017 2016 2015 الرتئة
S2 1767 1856 1949 2048 
G 1585 1679 1768 1862 

JK 1423 1050 1592 1684 
Y 1271 1358 1452 1551 
 

 سري النكا  للطّن الواحد كما قدمها وفد بالدوالر األمريكي جوز اهلند ألياب أسعارويف ما يلي  -11

 

 اللباب ألياب جمدولة ألياب مغزولة ألياب خشنة الرتراشألياب  العام

2014 383 401 782 707 318 
)حّتثثثثثثى  2015

 274 1104 715 510 365 مارس/ آ،ار(
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 الفرعيةتقرير عن األنشطة  -ألف
 

 واهلنيكني الرترعية للبلدان املنتجة للسيزا  جماعةلل التاسعة عشرةتقرير الدورة  (1)

 

. وهثو يثرد   الذي أقّره االجتماع املشرتكعلى واهلنيكني،  الرترعية للبلدان املنتجة للسيزا  ماعةعمرا تقرير اجل -12

 .1بوصرته امللحق 
 

 استعراض السياسات -اءب
 

وأشثار إىل أّن   CCP:HF/JU 15/2نظر االجتماع املشرتك يف هذا البند من جدو  األعما  باالستناد إىل الوثيقثة   -13

البيانات والتحليالت الدقيقة شروط أساسية لصياغة خيارات سياسية فعالثة تثؤثر يف االقتصثادات فيمثا خيثص معاجلثة       

 الغذائي. وحتسني األمنوسوء التغذية مسألة التخرتيف من وطأة الرتقر 

 

السابقة، أن تمعثّد  اسثتبيانها السثنوي حبيث       تهأشار االجتماع املشرتك إىل أّنه ُطلب من األمانة، خال  دورو -14

ؤّثر يف تث  يتالث  السياسثات فه  أفضل لبيئثة   بلورة بغية  ،بيانات شاملة بشأن اوواجز اجلمركية وغري اجلمركيةتضّمن ي

حتثى بعثد قيثام    أّن معّد  اإلجابة على االستبيان كان منخرتضثًا للغايثة،    الحظ املشرتكاالجتماع ولّكن التجارة الدولية. 

منثدوبني صثعوبة اوصثو  علثى معلومثات        ةعدوفضاًل عن هذا، ،كر . تنياجلماع عضاءألبعملية متابعة مباشرة األمانة 

هذا الواع، اقرتح االجتماع املشثرتك أن ترسثل األمانثة أيضثًا نسثخًا مثن        ولتصحيح خاصة بامللكية من القطاع اخلاص.

 االجتماع املشرتك بغية حتسني معّد  اإلجابة. االستبيان إىل ممثلي املعاهد الذين حيضرون عادًة
 

 يف كولومبياالفيك نبات سلسلة قيمة  -جيم
 

يف كولومبيا وأشثار االجتمثاع   نبات الرتي  كولومبيا، حتلياًل بشأن سلسلة قيمة  ةمندوب ابوصرته ،ةالرئيس تقّدم -15

 اليت ميكن حتسينها.املقرتحة وإىل اجملاالت  ات اليت حصلتك باهتمام إىل التطوراملشرت

 

 همنثو يبلث   و .كولومبيثا يعثود أصثله إىل    "،Furcraea" ومثن جثن    ،"Agavaceae"ع من نوات السيزا  هو نبو -16

 وتتمثثل  .يف وقت متأخر ويمصّنف امن جمموعة األلياب الصلبة زهريمهو و .مرت فو  مستوى سطح البحر 3 000و 0بني  ما

( وسثثانتاندر Nariño) ونثثارينيو( Cauca) وكاوكثثا( Antioquia)   أنتيوكيثثايف املنتجثثة للسثثيزا   الرئيسثثية املقاطعثثات

(Santander)، وينثتج   ،هكتثار  20.000 يف كولومبيثا  املزروعثة  املسثاحة  وتبل  الوطين. اإلنتاج منيف املائة  80وثل هي و

نتثثاج اإل، وقيمثثة دوالر أمريكثثي 2 300 الواحثثد كتثثاراهل إعثثداد تكلرتثثة بلثث تو (.2014) مثثرتًي طثثًن 18 000 هثثذا البلثثد

ومثواد التكسثية   القنثب،   خيثوط و التغليثف مواد  لصنع السيزا  أليابوتمستخدم  .(2014) للطّن الواحددوالر أمريكي  700

 نرتايثات تمحثّو   و .اوثراري  عز ومواد ال تلوالُك ،واأللياب املقّواة والور ، ،اورب اليدويةيف و ،(geo blankets) األراية

سثتخدم  تف السثيزا  ارة عصث  ، أّمثا اويثواني  العلثف مركزات و عضوية أمسدة أساسًا ليمصنع منها ترتل(ال) الصلبة السيزا 

 أخرى. من بني ممنتجات ،اآلفات ومبيدات والكحو  والسكريات السابوننيمادة  نتاجيف إباألساس 
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 اإلجراءات احلكومية الدولية -رابعًا
 

 املمكنة مصادر متويل املشروع -لفأ

 

 لثيت ا CCP:HF/JU 15/Inf. 3 لوثيقثة يف هثذا البنثد مثن جثدو  األعمثا  اسثتنادًا إىل ا      االجتماع املشرتك ظر ن -17

 بأّنه ال ميكن إجثراء  حيط علمًاُأ ها. ولكّنمصادر ممكنة من مصادر التمويل ومّجعتهمعايري اإلقراا اخلاصة بعدة حّددت 

 املشاريع. بشأن قرتاحات حمددة بدقة ومتينةملصادر التمويل املمكنة دون تقدي  اواٍب حتليل 

 

دان أفاد عّدة مندوبني أّن التمويل يغدو أمرًا غري جمٍد إ،ا توّفر على املستوى القطري فحسثب، ألّن معظث  البلث   و -18

إ، كانثت هنثاك حاجثة إىل     .على حثدة  برامج خاصة بكّل بلد لذل  يفماحنني وفقًا  أشركتواعية بالرتعل بهذه املسألة و

 وثيقةيف ال التمويل املذكورةوُأخطر االجتماع املشرتك بأّن معظ  مصادر . ككل اجلماعتنيبالنرتع على  عودت مشاريع وويل

اجلماعثة اوكوميثة الدوليثة     أعضثاء ك ،موعثات جمبدال من أن يكثون ،لث  مثن خثال      ، قطريأساس ووياًل على  قدمت

علثى سثبيل املثثا .     والتيثل واألليثاب املماثلثة    املختصة باأللياب الصلبة واجلماعة اوكومية الدولية املختصثة بثاجلوت  

  املزيد من اجلهود يف هذا الصدد. وطلب االجتماع املشرتك من األمانة أن تبذ 

 

 العمل جمموعاتتقرير  -اءب

 

 ، تضثّمنت "!العمثل حثان وقثت   اآلن، " بعنثوان  وثيقثة منظمة الدولية لأللياب الطبيعية لل التابع راقباملرا ع -19

اليت ينبغثي أن تضثطلع   اًل عن جماالت العمل املستقبلية ، فضوالبح  والتطويرالسياسات  بشأنالعمل  مجاعات أنشطة

 .اوأوصى مبتابعته االجتماع املشرتك الوثيقة واعتمد العمل. جمموعاتبها 

 

 برنامج العمل واإلجراءات التشغيلية -خامسًا
 

واجلماعة احلكومية الدولية  باأللياف الصلبةالدولية املختصة اجلماعة احلكومية اختصاصات  -ألف

 وصلتها بإطار األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وت والتيل واأللياف املماثلة، املختصة باجل

 

 2017-2016 للمنظمثة لرتثرتة السثنتني القادمثة    السثرتاتيجية  هثداب ا األ تنرتيثذ  أّن إىل املشثرتك  االجتماع أشار -20

ختطثيط الثربامج   تاّمثًا يف   ومّثل هذا االجتماع املشرتك فرصة لالخنثراط اخنراطثاً   .2016 الثاني كانون/ يناير 1يف بدأ يس

 هثذه  و،ل  من خال  إعطثاء األوليثة الحتياجثات    املتعلقة باجلوت واألباكا وليف جوز اهلند والتيل والسيزا ، وتنرتيذها

 االسثثثرتاتيجية للمنظمثثثة مثثثع األهثثثداب حتقيقهثثثا مبثثثا يتماشثثثىميكثثثن األليثثثاب ورسثثث  أهثثثداب وخطثثثط عمثثثل  

يف  بأهميتهثا  فيمثا يتعلثق  ا مث هاخلاصثة ب  عمثل الاختصاصات  اجلماعتان تواستعرا (.CCP:HF/JU 15/CRS وثيقة)ال
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 االختصاصثثات دًا علثثى اواجثثة إىل أن تكثثون ممجثثّد احتقيثثق األهثثداب املتضثثمنة يف األهثثداب االسثثرتاتيجية، وأكثثدت  

تمثاع  وأوصثى االج . تغّيثرة املبيئثات  الأقصى قدر ممكن بغية التكّيف مع إىل ( واسعة النطا  CCP:HF/JU00/7 وثيقة)ال

دمج اجلماعة اوكومية الدوليثة املختصثة باألليثاب الصثلبة واجلماعثة       يف جلنة مشكالت السلع تنظراملشرتك أيضًا بأن 

 سياسية. وأهميةووفورات اوج   ية حتقيق كتلة حرجةاوكومية الدولية املختصة باجلوت والتيل واأللياب املماثلة بغ

 

 خطة العمل احلكومية الدولية -باء

 

السياسثات  واثع   ، أيمن جدو  األعما  "باء" الرابع البند يف املقرتحة األولويات على املشرتك االجتماع وافق -21

 والتوقعات املتوسطة األجل. املعايريستدامة، مبا يشمل امل تنميةال /نظ ، وأنظمةوالتطوير البح ووالتحليالت 
 

 مسائل أخرى -سادسًا

 

 أخرى مسائل أَية تمناقش مل -22

 

 ما يستجد من أعمال -ألف
 

 جلماعة احلكومية الدوليةا بني موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة لالجتماع املشرتك -باء

 والتيل واأللياف املماثلةباجلوت  باأللياف الصلبة واجلماعة احلكومية الدولية املختصة املختصة

 

 بثني  د املدير العام موعد ومكان انعقثاد الثدورة القادمثة لالجتمثاع املشثرتك     وافق االجتماع املشرتك على أن حيّد -23

اوكومية الدولية املختصة باأللياب الصلبة واجلماعة اوكوميثة الدوليثة املختصثة بثاجلوت والتيثل واألليثاب        جلماعةا

 مع الرئي .بالتعاون املماثلة 
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 1 لحقامل

 

 واهلنيكني تقرير الدورة التاسعة عشرة للجماعة الفرعية للبلدان املنتجة للسيزال
 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس -أّواًل

 

 يف ،بكولومبيثا  ،واهلنيكني دورتهثا التاسثعة عشثرة يف بوغوتثا     للسيزا  املنتجة للبلدان الرترعية اجلماعة عقدت -1

 ،وكينيا ،وكولومبياومجهورية تنزانيا املتحدة،  ،الربازيل من مندوبون الدورة يف وشارك. 2015الثاني تشرين/ نوفمرب 25

 باإلاافة إىل مراقب من مجعية لندن للسيزا .

 

 )الربازيثل(  Wilson Andrade)مجهوريثة تنزانيثا املتحثدة( رئيسثًا والسثيد       Shamte Salum انتمخب السّيدو -2

 نائبًا للرئي .
 

 اعتماد جدول األعمال -ثانيًا

 

 األعما  كما قدمته األمانة. جدو  الرترعية اجلماعة اعتمدت -3

 

 اجلماعةة وأن تعرضها على مسائل ينبغي أن تنظر فيها اجلماعة الفرعي -ثالثًا

 

وسثتمدرج   ،األمانة علمثًا بهثا   طتييف القطاع الرترعي للسيزا . وأح الراهنة قّدم كّل وفد استعرااًا عن التطورات -4

إىل  خاصثةً  ماعثة الرترعيثة  ت اجل. وأشارااخلاصة بههذه التطورات يف عملية مراجعة الواع اوالي يف السو  والتوقعات 

، ومن املتوقع أن تشهد منّوًا متوااعًا يمعزى إىل زيثادة الطلثب، يف قطثاع البنثاء علثى وجثه       ثابتةظّل تأّن أسعار السيزا  

 الطلب.إىل  يف الربازيل قياسًاالتحديد، وإىل استمرار نقص اإلمدادات 

 

يقيا املنَتجة يف الربازيل ويف أفر، جتاوز الطلب على ألياب السيزا  ةالرترعي جماعةلاألخرية لدورة انعقاد المنذ و -5

بثأّن ارترتثاع األسثعار     ةالرترعيث  اجلماعة توهو ما أّدى إىل ارترتاع األسعار ارترتاعًا مل يسبق له مثيل. وأقّر ،معّد  إنتاجها

 السيزا  برّمته. قطاع بصورة مستمرة سيكون له تأثري سليب يف بعض االستخدامات النهائية وسيمقّوا

 

هثذا   ألياب السيزا  الربازيلي من جانب الصني أساسثًا، وأّثثر  ، اخنرتض الطلب على 2015منذ منتصف عام و -6

يف مسثتوى تسثعري مجيثع فئثات أليثاب      ، األمريكثي  العامل، إىل جانب تغّير سعر صرب الريا  الربازيلي مقابل الدوالر

الثيت   ،نهيار الثذي شثهدته السثو  احملليثة الصثينية     االظل أن ي يرجح ومن الصعب التنبؤ إىل متى، السيزا  الربازيلي
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اخنرتضت عثن   عاماًل من عوامل تدّني األسعار، ولكن األسعارمن صادرات السيزا  الربازيلي اخلام،  هامًا تستقطب جزءًا

 .2015املستويات العالية اليت بلغتها خال  األشهر الستة األوىل من عام 

 

وحّتى اللحظة يستحيل التكهن مبا إ،ا كان اخنرتثاا األسثعار الربازيليثة     ،سو  السيزا  األفريقي ثابتًا مازا و -7

وامثا، فمثن املمكثن أن    خمتلرتة الستخدامات نهائية األلياب من كل إقلي  تستعمل قد يؤثر يف السو  األفريقية. ومبا أّن 

 حمدودًة. األخرى اتيتواصل االرترتاع اوالي يف أسعار السو  األفريقية، ولكن من املرجح أن تكون الزياد

 

 اجتاهات أسعار ألياف السيزال -رابعًا

 

عمليثة   بلدان على التوصل إىل موقف مشثرتك يف الرترعية يف مساعدة ال ماعةندوبون جمّددًا على أهمية اجلد املأّك -8

نظرًا إىل َأنَّه مت فهمها على أّنها عملية "لتحديد األسعار"، فقد قثررت اجلماعثة الرترعيثة     حتديد األسعار اإلشارية. ولكن

 التنبؤ باألسعار". كون "اجتاهاتلت هاإعادة صياغت

 

   األسعار التالية  اجلماعة الرترعية اجتاهاتتوقعت و -9
 

 ظهثر  تسثلي   الواحثد،  للطثنّ  أمريكثي  دوالر 1 500و 1 400 بني 3ترتاوح أسعار األلياب الربازيلية من النوع  •

 السلرتادور؛ ،(فوب) السرتينة

 تسثلي   الواحثد،  للطثنّ  أمريكثي  دوالر 2 150و 1 900بني  UGفريقيا  من الرتئة شر  أوترتاوح أسعار ألياب  •

إىل صثناعة   نوع حمدد من السيزا ، يباع خاصثةً  فهناكنطا  األسعار، أن هذا هو رغ  و(. فوب) السرتينة ظهر

 .الواحد للطّن أمريكي دوالر 2 300 بل  سعرهالبناء، 

 

 ما يستجد من أعمال، مبا يف ذلك موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -خامسًا

 

يف مكان انعقاد الدورة التاسعة والثالثني للجماعة اوكوميثة   نوها العشرد دورتمن تمعَقبأ الرترعية اجلماعة أوصت -10

 .2017 ، ورّبما يف عامالدولية املختصة باأللياب الصلبة، وقبلها مباشرًة


