
CGRFA/WG-PGR-5/11/1/Add.1 

February 2011 

 
 

وؼرجىمعنماظلادةم.معنمأجلماحلّدمعنمتلثرياتمسؿؾقاتمادلـظؿةمسؾىماظؾقؽةموادللاػؿةميفمسدمماظؿلثريمسؾىمادلـاخ ُرؾعمسددمربدودمعنمػذهماظوثقؼة
وععظمموثائقماجؿؿاساتمادلـظؿةمعؿاحةمسؾىماإلغرتغتم.مإضاصقةمعـفاادلـدوبنيموادلراضؾنيماظؿؽّرممبنحضارمغلكفممععفممإىلماالجؿؿاساتموسدممرؾبمغلخم

 www.fao.orgم:سؾىماظعـوانماظؿاظي

MA622/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

Agricultura y la

Alimentación

Organisation des
Nations Unies

pour
l’alimentation
et l’agriculture

联合国

粮食及

农业组织

A 

م

 من جدول األعمال ادلؤؼت 2اليند 

 ادلوارد الوراثوة لألغذوة والزراعة هوىة

 الدولوةاحلكوموة  الفنوةمجاعة العمل 

 احلووانوة لألغذوة والزراعة ادلعنوة بادلوارد الوراثوة

 اعلةاخلاظدورةم

 7211مغقلان/أبرؼلم72م–م72روعا،م

  تادلؤؼواجلدول الزمين ادلؤؼت ادلشروح األعمال جدول 

م

 

 ادلقررو الرئوس (نواب) انًخاب الرئوس ونائب- 1
 

أومأطـرمظؾرئقسمعنمبنيمممـؾيممواحدًامتـؿكبممجاسةماظعؿلمرئقلفاموغائؾًا"ؼـصماظـظامماألداديمجلؿاسةماظعؿلمسؾىمأنم

ملاظعؿمةاسؿوؼظلمػمالءماألسضاءميفمعـاصؾفممإىلمحنيماغعؼادماظدورةماظؿاظقةمجل.مأسضاءممجاسةماظعؿلميفمعلؿفلمطلمدورة

م.رعؼرموضدمترشبممجاسةماظعؿلمأؼضًاميفمتعقني".موؼؿؿؿعونمحبقمإسادةماغؿكابفم

م

 واجلدول الزمين شروحادلجدول األعمال  اعًماد- 2
م

م.مضتميفمادلرصقمبفذهماظوثقؼةمظؽيمتـظرمصقهممجاسةماظعؿلادلزعينماظدولماجلؼردم

 
 
 

م
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لصون ادلوارد الوراثوة النياتوة لألغذوة والزراعة خطة العمل العادلوة ادلسودة احملدثة من درادة - 3

 وادًخدامها ادلسًدام
م

ادلؿفددة،مسؾىمأنمتـظرمصقفاميفمدورتفاممخطةماظعؿلماظعادلقةاتػؼتماهلقؽةميفمدورتفاماظعادؼةماظـاغقةمسشرةمسؾىمحتدؼثم

م مظؾػرتة ماالدرتاتقفقة ماخلطة مسؾقه مغّصت مدلا مرؾؼًا مسشرة ماظـاظـة مادلؿعددمم7212-7212اظعادؼة ماظعؿل مبرغاعج ظؿـػقذ

باالدؿـادمباظدرجةممخطةماظعؿلماظعادلقةإسدادماظـلكةماحملدثةمعنم(ماظػاو)ورؾؾتمإىلمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم.ماظلـوات

مواظزراسةميفماظعاملاألوىلمإىلم ماظـؾاتقةمظألشذؼة ماظوراثقة مادلوارد ماظـاغيمسنمحاظة ماظـغراتمواالحؿقاجاتمماظؿؼرؼر والمدقؿا

اظيتمدؿؼدعفاماحلؽوعاتميفمادللؿؼؾل،مباإلضاصةمإىلمعامدؿؿؿّكضمسـهماالجؿؿاساتممتدلشارمإظقفاموععمعراساةمادللاػؿاا

م.موادلشاوراتماإلضؾقؿقة

م

محتدؼثم مأػؿقة مإىل ماظعادلقةوباإلذارة ماظعؿل مظألشذؼةممخطة ماظـؾاتقة ماظوراثقة مادلوارد مبشلن ماظدوظقة مادلعاػدة مإىل باظـلؾة

إىلمأعقـفامتـلققممتاحملّدثةمعرّطزةمورؾؾمخطةماظعؿلماظعادلقة،مأوصتماهلقؽةمأؼضًامبلنمتؽونم(عاػدةماظدوظقةادل)واظزراسةم

م.فّممادلعاػدةماظدوظقةتسؿؾقةمحتدؼـفامععمأعنيمادلعاػدةماظدوظقةمحرصًامسؾىمعراساةمضضاؼامربددةم

م

م مبعـوان ماظوثقؼة معنوتؿضّؿن ماحملدثة ممادللودة ماظعادلقة ماظعؿل مواظزراسةمخطة مظألشذؼة ماظـؾاتقة ماظوراثقة مادلوارد ظصون

مادللؿدام مCGRFA/WG-PGR-5/11/2)موادؿكداعفا مإسدا( مسؿؾقة مسن ممةادللودمدعؾكصًا ماظعادلقةاحملدثة ماظعؿل مخلطة

ادلواردمتؼرؼرمعوجزمسنمادلشاوراتماإلضؾقؿقةمظؿقدؼثمخطةماظعؿلماظعادلقةمظصونمأعاماظوثقؼةمبعـوانم.مادلرصقواظيتمتردميفم

مادللؿدام موادؿكداعفا مواظزراسة مظألشذؼة ماظـقاتقة مصؿؿضّؿ(CGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.1)ماظوراثقة ألػّمممعؾكصًامن،

ماظيتمدبؾؾتماظعؿؾقة مادلشاوراتماإلضؾقؿقة ماظـؿائجماظيتمتوصؾتمإظقفا مادلشرتكمبني. مظالجؿؿاع ماظـؿائجمذاتماظصؾة موترد

يفم(م7211آذارم/سعارم11-11)ميواظدورةماظرابعةمظؾففازماظرئاد(م7211آذارم/ارسعم12)عؽؿيبماهلقؽةموادلعاػدةماظدوظقةم

مبعـوانم ماظعؿلماظعادلقةاظوثقؼة ماحملدثةمخلطة مواظزراسةمظصونممادلالحظاتمسؾىمادللودة مظألشذؼة ماظـقاتقة ماظوراثقة ادلوارد

م(.CGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.2)موادؿكداعفامادللؿدام

م

ععمعراساةمتؼارؼرمزبؿؾفمادلشاوراتموذظكممخلطةماظعؿلماظعادلقةوإّنممجاسةماظعؿلمعدسّوةمإىلمعراجعةمادللودةماحملدثةم

تطؾبمإىلمعـظؿةممظؽياهلقؽةممورصعمتوصقةمإىلبغقةموضعفامبصقغؿفاماظـفائقةمخاللماظدورةماظعادؼةماظـاظـةمسشرةمظؾفقؽة؛م

مم"اظػاو" معن ماحملدثة مباظـلكة مادلؿصؾة مذلغًا، ماألرصع مادلمذرات مذظك ميف ممبا مأطرب، مبؼدر مادلمذرات ماظعؿلمتطوؼر خطة

معادلقةاظ مظؿطؾقق مادلاظقة ماحلؽوعاتموادلاسبنيمإىلمتلعنيمادلوارد مودسوة ماظعادلقة؛ ماظعؿل مؼشؿلمتطوؼرممخطة احملدثة،ممبا

م.ادلمذراتميفمادللؿؼؾل

م

 دلعاوري بنوك اجلوناتدرادة ادلسودة احملدثة - 4
م

م معراجعة مسؾىمضرورة ماظـاغقةمسشرة ماظعادؼة ماظوراثقةمماجلقـاتععاؼريمبـوكماتػؼتماهلقؽةميفمدورتفا ظؽيمُتصانمادلوارد

.مزروفمتلؿويفمادلعاؼريمادلعرتفمبفاموادلـادؾةمباالدؿـادمإىلمادلعارفماظؿؽـوظوجقةمواظعؾؿقةماظراػـةموادلؿاحةميفمزّلاظـؾاتقةم
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م معـظؿة موادلمدلاتم"اظػاو"ورؾؾتمإىل ماظدوظقة مظؾؾقوثماظزراسقة ماالدؿشارؼة مواجلؿاسة ماظدوظقة مادلعاػدة معع مباظؿعاون ،

مادلؼؾؾة ماظدرادةمظؽيمتـظرمصقفاممجاسةماظعؿلميفمدورتفا مػذه ماظدوظقةمادلعـقةماألخرى،مإجراء وتؿضّؿنماظوثقؼةمبعـوانم.

ععاؼريمبـوكمعؾكصًامسنمسؿؾقةمعراجعةم(مCGRFA/WG-PGR-5/11/3)مإسدادمعلودةمادلعاؼريمادلراجعةمظؾـوكماجلقـات

مادلراجعةوتصفمماجلقـات مػذه مادلعاؼريمادلراجعةميفماظوثقؼةم.ماخلؾػقةموادللّوغمادلـطؼيماظذيمادؿـدتمإظقفا وتردمعلودة

م(.CGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.3)ماظؿؼؾقدؼةعاؼريمبـوكماجلقـاتمعنمأجلمصونماظؾذورمدلمادلراجعةمدللودةابعـوانم

م

اهلقؽةمورصعمتوصقةمإىلممادلعاؼريمادلراجعةمظؾـوكماجلقـاتمدرادة،موحلبمادلؼؿضى،معراجعةممجاسةماظعؿلمعدسوةمإىلوإّنم

وضدمترشبممجاسةماظعؿلميفم.مضقؿةمسادلقةموظؽيمؼلفلمسؾىماظؾؾدانماسؿؿادػاػذهماألخريةمتؽؿلبممحبقثضرارمادلعاؼريمإل

مإسدادمع ماظػاو مباظطؾبمإىلمعـظؿة مأنمتوصيماهلقؽة ماظيتمالمتشؿؾفا ماظوراثقة مبادلادة لودةمادلعاؼريمظؾـوكمجقـاتمخاصة

م مدلعاؼريمبـوكماجلقـاتادلراجعة ماظدوظقة مادلعاػدة معع موذظكمباظؿعاون ماظدوظقةو، مظؾؾقوثماظزراسقة ماالدؿشارؼة ماجلؿاسة

مو مادلعـقة؛ مادلمدلاتماظدوظقة معن موشريػا ميفمأن ماظالزعة مسؾىمتوصريمادلوارد ماألسضاء ماظيتمتؽػلمعشارطةمحتّث ادلقزاغقة

م.اظؾؾدانماظـاعقةمعشارطةمطاعؾةميفمػذهماظعؿؾقة

م

  امهاالًكنولوجوا اليوولوجوة وصون ادلوارد الوراثوة النياتوة لألغذوة والزراعة وادًخد- 5
 

مإىلممجاسةماظعؿلم ماظعادؼةماظـاغقةمسشرة مرؾؾتماهلقؽةميفمدورتفا مظؿقدؼدمغطاقماظؿؽـوظوجقا اظؾقوظوجقةمعراجعةمدرادة

اظؿؽـوظوجقامماماظـوعمعنادلطّؾؼةميفمذبالمصونمادلواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموادؿكداعفامواحلاظةماظراػـةمظؿطؾققمػذ

ميفمذظكماظؿطوراتمذاتماظصؾةمسؾىمعلؿوىماظلقاداتميفمعـؿدؼاتمدوظقةم ميفمادللؿؼؾل،ممبا وادللائلمادلؿصؾةمبؿطوؼرػا

مأخرى ماظـ. محتدؼد مدرادة موترد مبعـوان ماظوثقؼة ميف مادلواردمطاق مظصون مادلطّؾؼة ماظؾقوظوجقة مواجتاػاتماظؿؽـوظوجقا حاظة

ظؽيمتـظرم(مCGRFA/WG-PGR-5/11/4)ماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموادؿكداعفاموادللائلمادلؿصؾةمبؿطوؼرػاميفمادللؿؼؾل

 .صقفاممجاسةماظعؿل

م

 ادلوارد الوراثوة النياتوة –درادة برنامج العمل ادلًعدد السنوات للهوىة - 6
م

مسشرة مواخلاعلة مسشرة ماظعادؼؿنيماظـاظـة مدورتقفا ميف ماظلـواتمظؾفقؽة مادلؿعدد ماظعؿل .مدوفمجيريمادؿعراضمبرغاعج

مادؿعراضم مسشرة ماظـاغقة ماظعادؼة مدورتفا ميف مرؾؾتمأؼضًا مضد موطاغتماهلقؽة مظؾػرتة ماالدرتاتقفقة م7212-7212اخلطة

مادؿعراضمبرغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـواتمادلؿعددماظلـواتظؿـػقذمبرغاعجماظعؿلم واظوثقؼةم.موذظكميفمطلمعّرةمُؼؾقظمصقفا

م مبعـوان مظؾفقؽة ماظلـوات مادلؿعدد ماظعؿل ماظـؾاتقةم-ادؿعراضمبرغاعج ماظوراثقة (مCGRFA/WG-PGR-5/11/5)مادلوارد

جتريمتؼققؿًامظؾعؿلموظعؿؾقاتماالدؿعراضمادلؼؾؾةمتؾكصماظؿؼّدمماحملرزمسؾىمصعقدمتـػقذمبرغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـواتمو

.ميفمضطاعمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةم7212-7212ظربغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـواتمواخلطةماالدرتاتقفقةمذاتماظصؾةمظؾػرتةم

مُأحرزمعنمتؼّدممسؾىمصعقدمتـػقذمخطةماظعؿلمادلؿعددةماظلـواتمبا ظـلؾةمإىلموإّنممجاسةماظعؿلمعدسّوةمإىلمادؿعراضمعا

موادؿعراضماظـؿائج معدىماحلاجةمإىلمتعدؼالتمصقفا موتؼققم مواظزراسة ماظـؾاتقةمظألشذؼة ماظوراثقة ادلراحلمادلؼرتحةم/ادلوارد

م.ظؾدورتنيماظعادؼؿنيماخلاعلةمسشرةمواظـاعـةمسشرةمظؾفقؽة
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م

 الوراثوة دادلوار نبشأ اتساق السوادات والًكامل بني عمل اهلوىة واجلهاز الرئادي للمعاهدة الدولوة- 7

 لألغذوة والزراعةتوة النيا
م

اظيتمتعرضماإلرارمادلمدليماظذيمتعؿلمضؿـهماهلقؽةمواجلفازمم CGRFA/WG-PGR-5/11/6أسّدتماألعاغؿانماظوثقؼة

م7222اظرئاديموجتريمصقهمسؿؾقاتمادؿعراضماظؿعاونمبنيماجلفازؼنمعـذمدـةم وتعطيماظوثقؼةمحملةمساعةمسنمأبرزم.

م ميفماظؿوزؼعماألغشطة مظدىماظـظر مبعنيماالسؿؾار ماظرئاديميفمأخذػا مواجلفاز مترشبماهلقؽة ماالسؿؾاراتماظيتمضد وتؿـاول

م.اظوزقػيمظؾؿفاممواألغشطةمبنيماهلقؽةمواجلفازماظرئاديمضؿنمغطاقمأحؽاممادلعاػدةماظدوظقة

م

دةميفمػذهماظوثقؼة؛مورصعمتوصقةمظؽيمتؼوممخبصوصماالسؿؾاراتمواخلقاراتماظوارمرأؼفاوإّنممجاسةماظعؿلمعدسّوةمإىلمإبداءم

اهلقؽةمبدرادةماخلطواتمادلشرتطةماظؿاظقةماظيتمضدمترشبماهلقؽةمواجلفازماظرئاديميفمادباذػامإلجراءمادؿعراضمعشرتكم

معراساةم معع مسؿؾفؿا، ميف مواظؿؽاعل ماظلقادات موحتلنيمجتاغس متقلري ميف مؼلاػم ممبا ماجلفازؼن موأغشطة معفام ظؿوزؼع

م.فازماظرئاديعالحظاتماجل

م

 لألغذوة والزراعة وراثوةادلوارد ال الصادرة عن هوىةمًابعة الًوصوات األخرى - 8
م

مب مادلؿصؾة مادلقادؼن معن مسدد ميف معؿابعة مأغشطة متـػقذ مسؾى مسشرة ماظـاغقة مدورتفا ميف ماهلقؽة اخلطةممؿطؾققذّفعت

م مظؾػرتة متم7212-7212االدرتاتقفقة مأجل ماظلـواتمـػقذعن مادلؿعددة ماظعؿل مخطة مواآلظقةم. ماظؿقلري مبكظقة متؿعؾق وػي

وتؿضّؿنماظوثقؼةمبعـوانم.ماظورـقةمظؿشاررمادلعؾوعات،موتربقةماظـؾاتات،موغظمماظؾذورمواحملاصقلمظؿقؼققماألعنماظغذائي

مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثقة مادلوارد مسن مظؾفقؽة ماظؿوصقاتماألخرى مCGRFA/WG-PGR-4/09/7)معؿابعة مسنم( عؾكصًا

مادلقادؼن ماظعؿلماجلاريميفمػذه ماظوراثقةم. مادلوارد ماظـاغيمحلاظة مسؾىماظؿؼرؼر مسنموضعماظؾؿلاتماألخرية متػقد مأغفا طؿا

مواظزراسةميفماظعاملمو مسؾىمرؾماظعرضمادلوجزاظـؾاتقةمظألشذؼة ماهلقؽةمببـاء متطّرضتمإظقفام. متـاولمعواضقعمربددة وؼؿم

م مبعـوان ماظوثائق ميف مأطـر معػّصؾة مبصورة ماظـؾاتاتاظدرادة متربقة مذبال ميف ماظؼدرات  تعزؼز

(CGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.4م ماظؾذورو( مغظم متعزؼز ماظؾذور: مضطاع ميف ماظـغرات  حتؾقل

(CGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.5م)إدارةمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةم:مياخلقاراتمادلؿاحةمظؾـفوضمباألعنماظغذائو

وإّنممجاسةماظعؿلمعدسّوةمإىلمإسطاءم(.مCGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.6)واظزراسةمداخلمادلزرسةمويفمعوضعفاماظطؾقعيم

مم.خطةماظعؿلماظعادلقةؾؿودعميفمتطوؼرمػذهماجملاالتمخاصةميفمضوءمحتدؼثمظتوجقفاتفام

م

 الدولوةتقارور ادلنظمات والصكوك - 9
م

إّنماهلقؽةمتشّددمسؾىمأػؿقةماظؿعاونمععماجلفازماظرئاديمظؾؿعاػدةماظدوظقةمبشلنمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةم

م مشريػا موعع ماظـؾاتقةعن ماظوراثقة مادلوارد مذبال ميف مسؿؾفا مظؿقلري مادلعـقة مادلـظؿات ماظوثقؼة.  وتعطي

CGRFA/WG-PGR-5/11/8 ععؾوعاتمسنماظؿؼارؼرماظواردةمعنمطلمعنماظصـدوقماالدؿؽؿاغيماظعادليمظؾؿـّوعماحملصوظيمم
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تؼرؼرمعؼدممعنماظصـدوقماالدؿؽؿاغيماظعادليمظؾؿـّوعماحملصوظيمإىلممجاسةماظعؿلماحلؽوعقةمواظيتمتردميفماظوثقؼةمبعـوانم

مواظزراسة مظألشذؼة ماظـؾاتقة ماظوراثقة مبادلوارد مادلعـقة مCGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.7)ماظدوظقة مادلواردم( مبرغاعج وعن

واظذيمؼردميفماظوثقؼةمبعـوانممؾفؿاسةماالدؿشارؼةمظؾؾقوثماظزراسقةماظدوظقةاظوراثقةمسؾىمعلؿوىمادلـظوعةمطؽّلماظؿابعمظ

ماظعؿ ممجاسة مإىل ماظزراسقة مظؾؾقوث ماالدؿشارؼة مظؾفؿاسة ماظؿابعة ماظزراسقة مظؾؾقوث ماظدوظقة مادلراطز معن معؼدم لمتؼرؼر

وضدمُدسيمأعنيم.م(CGRFA/WG-PGR-4/09/Inf.8)ماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة

ماظرئاديميفمعام ماظرابعةمظؾففاز ماظدوظقةمإىلمإرالعممجاسةماظعؿلمسؾىماظـؿائجماظرئقلقةماظيتمصدرتمسنماظدورة ادلعاػدة

مجاسةماظعؿلمعدسّوةمإىلمرصعمتوصقةمإىلماهلقؽةمظؽيمتواصلمتؾؼيمتؼارؼرمعنمادلـظؿاتمموإّن.مؼؿعؾقمبؿـػقذمادلعاػدةماظدوظقة

م.مـػقذهواظصؽوكمادلؿصؾةمبادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةميفمإرارمبرغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـواتموت

م
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 ادلرػق

 اجلدول الزمين ادلؤؼت 

 

اليند من  الًاروخ والًوؼوت

جدول 

 األعمال

 العملوثائق  العنوان

 الفرتة الصياحوة – 2111نوسان /أبرول 27األربعاء، 

  وادلؼررماظرئقسم(غواب)ماغؿكابماظرئقسموغائب 1 10:15 – 11:00

 CGRFA/WG-PGR-5/11/1 جدولماألسؿالمواجلدولماظزعينماسؿؿاد 2 
CGRFA/WG-PGR-5/11/1 
Add.1 

اظعادلقةمظصونمادلواردمخطةماظعؿلمادللودةماحملدثةمعنمدرادةم 3 11:00 – 12:00

 اظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةموادؿكداعفامادللؿدام

CGRFA/WG-PGR-5/11/2 
 

 CGRFA/WG-PGR-5/11/3 دلعاؼريمبـوكماجلقـاتدرادةمادللودةماحملدثةم 4         12:00 – 13:00

 ػرتة بعد الظهر – 2111نوسان /أبرول 27األربعاء، 

 
18:00 – 15:00 

اظؿؽـوظوجقاماظؾقوظوجقةموصونمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةم 5

 واظزراسةموادؿكداعفام

CGRFA/WG-PGR-5/11/4 
 

ادلواردماظوراثقةمم–درادةمبرغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـواتمظؾفقؽةم 6 

 اظـؾاتقة

CGRFA/WG-PGR-5/11/5 

ماتلاقماظلقاداتمواظؿؽاعلمبنيمسؿلماهلقؽةمواجلفازماظرئادي 7 

 بشلنمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةمظؾؿعاػدةماظدوظقة

CGRFA/WG-PGR-5/11/6 
 

موراثقةادلواردماظماظصادرةمسنمػقؽةعؿابعةماظؿوصقاتماألخرىم 8 

 ظألشذؼةمواظزراسة

CGRFA/WG-PGR-5/11/7 
 

 CGRFA/WG-PGR-5/11/8 تؼارؼرمادلـظؿاتمواظصؽوكماظدوظقة 9 

  عنمأسؿالعامؼلؿفدم 10 

اليند من  الًاروخ والًوؼوت

جدول 

 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 الفرتة الصياحوة – 2111نوسان /أبرول 28اخلموس، 

  ادللائلماظعاظؼة  10:00 – 13:00

 – 2111نوسان /أبرول 28اخلموس، 

 ػرتة بعد الظهر

  

  ادللائلماظعاظؼة  15:00 – 18:00

من اليند  الًاروخ والًوؼوت

جدول 

 األعمال

 وثائق العمل العنوان

 ػرتة بعد الظهر – 2111نوسان /أبرول 29اجلمعة 

م


