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  ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٧[
  احملتويات
الصفحة    الفصل

 ٥......أو يوّجه انتباهه إليها املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذ إجراء بشأهنا-األول
 ٥...................................هي العتمادمشروع مقّرر مقّدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماع 

 ٥....ةتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا التاسعة عشرة املستأنف. مشروع مقّرر 
 ٧............................................مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية-الثاين

 ٧..............................................................................املداوالت -ألف 
 ٩..............................................................اإلجراء الذي اختذته اللجنة  -باء 
 ١١..................................................................................مسائل أخرى-الثالث

 ١١......................................................................................املداوالت 
 ١٣......................................اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا التاسعة عشرة املستأنفة-الرابع
  ١٥...................................................................تنظيم الدورة واملسائل اإلدارية -اخلامس

 ١٥.............................................................افتتاح الدورة ومّدة انعقادها -ألف
 ١٥................................................................................احلضور  -باء
 ١٥.................................................................................الوثائق -جيم
  .....................................................ةاختتام الدورة التاسعة عشرة املستأنف -دال

 املرفقان
ني يف رئاسة الفريق العامل احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين ني املتشاركَمن الرئيَسمقدَّم بيان -األول

 ١٧............................رات واجلرمية ووضعه املايلبتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخّد
 ١٩..................................التاسعة عشرة املستأنفةقائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا  -الثاين
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     األولالفصل
  املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي     

      اختاذ إجراء بشأهنا أو ُيوّجه انتباهه إليها
    م إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادهمشروع مقّرر مقدَّ    

 االقتــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد  منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة اجمللــسَ توصــي جلنــةُ  -١
  :ر التايلّرمشروع املق

    
      مشروع مقّرر    
    املستأنفةتقرير جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا التاسعة عشرة    

علمـا بتقريـر جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة               اجمللس االقتصادي واالجتماعي  حييط   
 . املستأنفةة عشرةعن أعمال دورهتا التاسع
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    الثاينالفصل 
    مسائل اإلدارة االستراتيجية وامليزانية والشؤون اإلدارية    

ديــسمرب / كــانون األول٣ املعقــودة يف احلاديــة عــشرةاللجنــة، أثنــاء جلــستها واصــلت   -٢
  : من جدول األعمال، وكان عنوانه كما يلي٨يف البند نظرها ، ٢٠١٠

  : وامليزانية والشؤون اإلداريةمسائل اإلدارة االستراتيجية"  
  عمل الفريق العامل املعين باحلوكمة والتمويل؛  )أ"(    
التوجيهـات الـسياساتية واملتعلقـة بامليزانيـة لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع           )ب("    

  ".اجلرمية والعدالة اجلنائية
  : ما يلي، من جدول األعمال٨ يف البند ها لنظر،وكان معروضا على اللجنة  -٣

 كــانون ٣١التقريـر املــايل والبيانــات املاليـة املراجعــة لفتــرة الـسنتني املنتهيــة يف      )أ(  
  ؛(A/65/5/Add.9) وتقرير جملس مراجعي احلسابات ٢٠٠٩ديسمرب /األول

عمـل الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم املفتـوح         مذكّرة من األمانـة عـن         )ب(  
املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ووضـعه املـايل       العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم  

(E/CN.7/2010/23–E/CN.15/2010/21)؛  
العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم        املتشاركني يف رئاسـة الفريـق       رة من الرئيسني    مذكّ  )ج(  

املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضـعه املـايل               
(E/CN.7/2010/CRP.9–E/CN.15/2010/CRP.7).  

احلكـومي الـدويل الـدائم    ممثل إسـبانيا، بـصفته أحـد رئيـَسي الفريـق العامـل             كلمة  وألقى    -٤
. املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل            

والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ) األورويبباســـم االحتـــاد (ألقـــى كلمـــة ممثلـــو بلجيكـــا  كمـــا 
وتكلّم أيضا املراقبـون عـن الـسويد        . واألرجنتني والصني واملكسيك ومجهورية إيران اإلسالمية     

  . كلمةوألقى رئيس اللجنة. وإكوادور وغواتيماال وزمبابوي
    

    املداوالت  - ألف  
احلكــومي الــدويل امـل  بــصفته أحـد رئيــَسي الفريــق الع الـذي تكلّــم   ممثــل إســبانيا، قـّدم   -٥

 الفريـق   لعمـل صا  ، ملخّـ  كتـب ووضـعه املـايل     املالدائم املفتـوح العـضوية املعـين بتحـسني حوكمـة            
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ثمــرة املناقــشات ن املــشاركة كانــت نــشطة وأنــه قــد جــرى العديــد مــن امل  بــّين أ، حيــث العامــل
رة اجهـا يف مـذكّ    الـيت مل يتـسّن إدر     كما تال بيانا عن نتائج املناقشات األحدث عهـدا،          . ركّزةاملُو

األمانة عن عمل الفريق العامل، ودعا اللجنة إىل أن ُتحيط علما بذلك البيان، الـذي سـُيدرج يف             
  .تقرير الدورة التاسعة عشرة املستأنفة

ــة املاليــة الراهنــة غــري مُ ورأى عــدة مــتكلمني  -٦ رضــية، وخــصوصا يف ظــل وضــع   أن احلال
  .عنه املدير التنفيذي أبلغ حسبمااملكتب املايل املُخّيب لآلمال 

نــه ينبغــي للفريــق العامــل أن يواصــل عملــه، مــع مراعــاة   القــول إعــّدة مــتكلمني وكــّرر   -٧
 وذلـك بغيـة  خـالل دورة اللجنـة التاسـعة عـشرة املـستأنفة،       والتوقعات اليت أُعرب عنها   لالشواغ
تعزيــز توصــيات ملموســة وعمليــة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة يف دورهتــا العــشرين مــن أجــل إعــداد 

  .حوكمة املكتب ووضعه املايل يف مجيع جوانبهما
 أنه، يف حـني أن الفريـق العامـل قـد شـرع يف تنـاول املـسائل             املتكلمنيوالحظ عدد من      -٨

 الكثري الذي ك، ال يزال هناة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةجلنة املخدرات وجلناليت عهدت هبا إليه 
  .توصيات لكي تنظر فيها اللجنتانأي بعد  يق العامل مل ُيقدِّمينبغي القيام به، والحظوا أن الفر

والحظ أحد املتكلمني أن الفريق العامل يقع على عاتقه دور ينبغـي أن يـضطلع بـه يف            -٩
 مـضيفا   ميزانية املكتب الربناجمية املقبلـة،    اقتراح  استعراض استراتيجية املكتب املتوسطة األجل و     

الـيت ُتعـىن هبـا      املسائل اجلامعـة    ُيمكن يف إطارها دراسة     لوحيدة اليت   أن الفريق العامل هو اهليئة ا     
  .جلنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 مستأنفة مـشتركة للجنـة املخـدرات وجلنـة منـع            اتوأثار بعض املتكلمني إمكانية عقد دور       -١٠
 األعمـال ذات الـصلة وتعزيـز اسـتخدام     اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تيسري النظر يف بنود جدويل        

  .يتطلب إجراء يتخذه اجمللس االقتصادي واالجتماعيسولوحظ أن ترتيبا من هذا القبيل . املوارد
ال يـزال ُيعـّد منتـدى هاّمـا للحـوار بـني            د عـدة مـتكلمني علـى أن الفريـق العامـل             وشّد  -١١

ــا       ــة، وخــصوصا فيم ــني األمان ــها وب ــضاء، وبين ــدول األع ــقال ــوير الــ ب يتعل واضــيعية املربامج تط
  . داخل املكتبوظيفة تقييم مستقلقليمية وإعادة إنشاء اإلو

 اجلهـود لزيـادة     توحيـد وشّدد بعض املتكلمني على أمهية امللكية السياسية واحلاجـة إىل             -١٢
معاجلــة صة الغــرض وأمــوال امليزانيــة العاديــة املتاحــة للمكتــب مــن أجــل حــصة األمــوال املخّصــ

ينبغــي أن تتقاســم بالتــساوي  والحــظ عــّدة مــتكلمني أن مجيــع الــدول األعــضاء .وضــعه املــايل
  .امجعبء توفري متويل يليب تكاليف دعم الرب
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 املـوارد املخّصـصة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين       ةلكلمني علـى أن مـسأ    وشّدد أحد املـت     -١٣
األمـم املتحـدة الثـاين     باملخدرات واجلرمية ذات أمهية خاصة يف ظل الواليات املنبثقة عـن مـؤمتر              

  .عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن رغبتــهم يف أن يــصبح الفريــق العامــل هيئــة دائمــة تابعــة       -١٤
ويف هـذا الـصدد، أعـرب عـدد مـن املـتكلمني عـن رأي مفـاده أن مـن املهـم االحتفـاظ                         . للجنة

الفريـق العامـل قـد      تكلمـون آخـرون أن      الحـظ م  يف حـني    بالطابع غري الرمسـي للفريـق العامـل،         
ر من اجمللس االقتصادي واالجتماعي عمال بقـرارات جلنـة منـع اجلرميـة              أنشئ رمسيا مبقتضى قرا   

  .والعدالة اجلنائية وجلنة املخدرات ذات الصلة
التقرير املايل والبيانات املالية املراجعـة لفتـرة الـسنتني املنتهيـة            وأشار أحد املتكلمني إىل       -١٥
ــسمرب / كــانون األول٣١ يف ــر جملــس مراجعــي احلــسابات   ٢٠٠٩دي ، (A/65/5/Add.9) وتقري

  . أن التوصيات الواردة فيها ذات صلة بأنشطة املكتبفالحظ
 إىل املالحظــات االســتهاللية الــيت أدىل هبــا املــدير التنفيــذي يف    مــتكلمنيوأشــار عــدة    -١٦

، ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢ يف لجنــة للمخــدرات،ل الثالثــة واخلمــسني املــستأنفة ةالــدور
بشأن الوضع املايل احلرج للمكتب واحلاجة إىل أن يكون لـدى املكتـب منـوذج متويـل مـستدام                 

تخـذا  ت لكي   التشريعيتني إىل اهليئتني    يروا دعوة املدير التنفيذ   ّركما ك . ومستقر وقابل للتنبؤ به   
  .تعزيز حوكمة املكتب ومتويلهمن أجل  عاجلةخطوات 

 مشاركة الدول األعضاء يف إطار الفريـق        تعزيزعا الرئيس، لدى اختتام املداوالت، إىل       ود  -١٧
. ةلـ  يف دورهتـا املقب     إجراءات ملموسة تتخذها اللجنـة     التفاق على توصيات بشأن    ا من أجل العامل  
  .للرئيسني املتشاركني وأشاد بعمل الفريق العاملعن تقديره ، باسم اللجنة، وأعرب

    
    إلجراء الذي اختذته اللجنةا  - باء  

ــستها  أحاطــت  -١٨ ــة، يف جل ــشرة   اللجن ــة ع ــودة يف احلادي ــانون األول٣املعق ــسمرب / ك دي
فريـق العامـل احلكـومي الـدويل        اليف رئاسـة    ن  مـه الرئيـسان املتـشاركا     بالبيان الذين قدّ  ،  ٢٠١٠

ــوح العــضوية املعــين بتحــسني حوكمــة     ــدائم املفت ــم املتحــدة املعــين با  ال ملخــدرات مكتــب األم
  .)انظر املرفق األّول (ووضعه املايلواجلرمية 
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      الثالثالفصل 
    مسائل أخرى    

، ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٣نظرت اللجنة، يف جلستها احلادية عشرة املعقودة يف           -١٩
  .كلمة رئيس اللجنة ألقىو. "مسائل أخرى" من جدول األعمال، املعنون ١٠يف البند 

    
    املداوالت    

  ة الدورة العشرين والترتيبات األخرىمد  -١
ــرئيس، وفقــا للمناقــشة الــيت جــرت يف اجتمــاع املكتــب املوّســع املعقــود يف        -٢٠ اســتذكر ال
 إىل ١١، أن الـــدورة العـــشرين للجنـــة ســـتعقد يف الفتـــرة مـــن ٢٠١٠أكتـــوبر /تـــشرين األول ٧
كمـا  . ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٨يف  مشاورات غري رمسية    حيث ُتجرى   ،  ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٥

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٣ُتعقد يف وف  العشرين املستأنفة سدورهتاأُبلغت اللجنة بأن 
    
  التحضري للدورة العشرين  -٢
، ٢٠١٠/٢٤٣استذكر الرئيس أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي قد أقّر، يف مقـّرره              -٢١

أن يكـون املوضـوع احملـوري       ر  جدول األعمـال املؤقـت والوثـائق لـدورة اللجنـة العـشرين وقـرّ              
إسـاءة اسـتخدام التكنولوجيـا يف       : محايـة األطفـال يف عـصر رقمـي        "العشرين هـو    اللجنة  لدورة  

  ."التعدي على األطفال واستغالهلم
الـيت   مـن االقتراحـات بـشأن املواضـيع الفرعيـة            االحظ الرئيس أنـه، يف حـني أن عـدد         و  -٢٢

 ٢٥يف املعقــود مكتــب اللجنــة املوّســع جتمــاع قّدمتــها اجملموعــات اإلقليميــة قــد نوقــشت يف ا 
حتتاج املسألة إىل مزيـد مـن النظـر خـالل فتـرة مـا بـني الـدورتني                  ،  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين 

د الــرئيس علــى ضــرورة التوّصــل إىل اتفــاق حبلــول منتــصف   وشــّد. الــسابقة للــدورة العــشرين
ول أعمـال مـشروح للـدورة       ، وذلك لكي يتسّنى لألمانة وضـع جـد        ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

  .العشرين يف صيغته النهائية
وأبلــغ الــرئيس اللجنــة بأنــه مل تــرد خطابــات مــن رؤســاء اجملموعــات اإلقليميــة بــشأن     -٢٣

ــة األخــرى املنبثقــة عــن مقــّرر اجمللــس     حتــسني ســبل ، وخــصوصا ٢٠١٠/٢٤٣املــسائل العملي
 حتديـد مـسائل جديـدة أو        عمـل اللجنـة وأي معلومـات مـن الـدول األعـضاء الراغبـة يف               طرائق  

ي اقتراحـات إىل    أ إرسـال  علـى    مستجدة تتعلّـق باجلرميـة، وحـثّ رؤسـاء اجملموعـات اإلقليميـة            
  .رئيس اللجنة يف دورهتا العشرين
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      الرابعالفصل 
     املستأنفةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا التاسعة عشرة    

ــة عــشرة ا     -٢٤ ــستها احلادي ــة، يف جل ــودة يف اعتمــدت اللجن ــسمرب / كــانون األول٣ملعق دي
املقــّرر يتــولّى ، علــى أســاس أن  املــستأنفةتقريرهــا عــن أعمــال دورهتــا التاســعة عــشرة، ٢٠١٠

بالتـشاور مـع   وذلـك  يف صـيغته النهائيـة،   مهّمـة وضـعه   سعة عشرة اورئيس اللجنة يف دورهتا الت  
  . اللجنة ومقّررها يف دورهتا العشرين، حسب االقتضاءرئيس
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    اخلامس الفصل
       واملسائل اإلداريةتنظيم الدورة    

    افتتاح الدورة ومّدة انعقادها  - ألف  
  يف فيينــا املــستأنفة عقــدت جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة دورهتــا التاســعة عــشرة     -٢٥
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣يف 
ــشر   -٢٦ ــة عـ ــسة احلاديـ ــودة يف ةويف اجللـ ــانون األول٣ املعقـ ــسمرب / كـ ــى ،٢٠١٠ديـ  ألقـ

باسـم جمموعـة    (وبوركينا فاسـو    )  والصني ٧٧باسم جمموعة الـ  (ن عن غواتيماال    املراقباكلمات  
  ).ي والكاريبباسم جمموعة دول أمريكا الالتينية (وممثل شيلي ) الدول األفريقية

    
    احلضور  - باء  

ها مراقبـون   حـضر كما  . ) دولة ١١مل متثّل    ( دولة عضوا يف اللجنة    ٢٩حضر الدورة ممثّلو      -٢٧
ومنظمــات مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة   عــن  وأخــرى يف األمــم املتحــدة أعــضاء عــن دول 
ــة ــةحكوميــ ــة  دوليــ ــرد و.  ومنظمــــات غــــري حكوميــ ــة تــ    E/CN.15/2010/INF.1/Add.1يف الوثيقــ

  .قائمة بأمساء املشاركني
    

  الوثائق  - جيم  
  

رضـت علـى اللجنـة يف دورهتـا      يت عُ  التقريـر قائمـة الوثـائق الـ         هلـذا  الثـاين يتضّمن املرفـق      -٢٨
  . املستأنفةالتاسعة عشرة

    
     التاسعة عشرة املستأنفةاختتام الدورة  - دال  

ــة   -٢٩ ــستها ،اســتمعت اللجن ــة عــشرة  يف جل ــواحلادي ــسمرب / كــانون األول٣دة يف  املعق دي
 .الرئيس ا أدىل هبإىل كلمة ختامية، ٢٠١٠
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    املرفق األول
  املتشاركَني يف رئاسة الفريق العامل بيان مقدَّم من الرئيَسني     

  احلكومي الدويل الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة 
    مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية ووضعه املايل

على إثـر االجتمـاع غـري الرمسـي الـذي عقـده الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل الـدائم                         -١
تحــسني حوكمــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة   املفتــوح العــضوية املعــين ب

 دعــا الرئيــسان املتــشاركان يف رئاســة  )أ(،٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٩ووضــعه املــايل يف 
نــوفمرب، وإىل عقــد / تــشرين الثــاين٢٥الفريــق إىل عقــد اجتمــاع غــري رمســي للفريــق العامــل يف 

ويف . ٢٠١٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠ و٢٦يف  " نبيـة املشاورات غري الرمسية اجلا   "جولتني من   
هذه االجتماعات، نظر املشاركون يف ورقة العمل اليت قُدِّمت خالل االجتماع الـذي عقـد يف             

ــاين ٢٥ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــشاركان يف رئاســة     . ٢٠١٠ن ــسان املت ــدَّم الرئي ــداوالت، ق ــد امل وبع
 دورهتـا الثالثـة واخلمـسني املـستأنفة وجلنـة منـع       الفريق البيان التايل لتنظر فيه جلنة املخـّدرات يف     

 .اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا التاسعة عشرة املستأنفة

ــة املخــّدرات      -٢ ــرار جلن ــة املنــصوص عليهــا يف ق ــا للوالي ــع  ٥٢/١٣ووفق ــة من ــرار جلن  وق
 بتـوفري الـدعم   ، نظر الفريق العامـل يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة         ١٨/٣اجلرمية والعدالة اجلنائية    

واملتابعة الكافية لتطوير برامج املكتب، مبا فيها الـربامج املواضـيعية واإلقليميـة، وحتـسني وظيفـة              
  .اإلدارة وسري أعمال اللجنتني

  :ونوقشت عدة نقاط يف االجتماعات املذكورة أعاله، ومنها ما يلي  -٣
ومسـات رئيـسية ضـمن أمـور        أمهية أن ُتحدَّد للربامج املواضيعية واإلقليمية أهـداف           )أ(  

 واإلطار االسـتراتيجي  )ب(٢٠١١-٢٠٠٨أخرى؛ وأن تكون هلا عالقة باالستراتيجية اخلاصة بالفترة        
  للمكتب؛ وأن ُترفق بتقدير لتكاليف تنفيذها ومصادر التمويل املمكنة، حسب االقتضاء؛

ــربامج امل      )ب(   ــيم ال ــسامهة يف تقي ــستقلة يف امل ــيم امل ــة دور وحــدة التقي واضــيعية أمهي
  واإلقليمية وإعدادها؛

───────────────── 
 .E/CN.7/2010/23-E/CN.15/2010/21انظر    )أ( 
 .٢٠٠٧/١٩ و٢٠٠٧/١٢قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )ب(



 

18  
 

E/2010/30/Add.1
E/CN.15/2010/20/Add.1

األمهيــةُ الــيت يكتــسيها يف إعــداد الــربامج املواضــيعية واإلقليميــة التطبيــُق املنــصف      )ج(  
  واملتسق للنسبة املئوية املعيارية لرسوم دعم الربامج اليت ُتجَبى من املسامهات اخلارجة عن امليزانية؛

ــر  )د(   ــاتج عــن حتــ  اإلجيــايب الكــبري اســتمرار األث ــائق واجللــسات  سنيالن  إعــداد الوث
اإلعالميــة وتعزيــز احلــوار علــى الوظــائف الــيت تــضطلع هبــا جلنــة املخــّدرات وجلنــة منــع اجلرميــة  

  .والعدالة اجلنائية يف جمال حوكمة مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية
ه لكي تتابع ويوصي الفريق العامل باالستمرار يف االضطالع بأعماله وفقا لواليت  -٤

  .النظر فيها كل من جلنة املخّدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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    املرفق الثاين
        التاسعة عشرة املستأنفةقائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا     

 رمز الوثيقة
 بند جدول
  العنوان أو الوصف  األعمال

E/CN.7/2010/1/Add.1 املؤقت وشروحهجدول األعمال  ٢ 
   
E/CN.7/2010/23–
E/CN.15/2010/21 

مذكّرة من األمانة عن عمل الفريق العامل احلكومي الدويل  ٨
الدائم املفتوح العضوية املعين بتحسني حوكمة مكتب األمم 

 املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ووضعه املايل
   
E/CN.7/2010/CRP.9-
E/CN.15/2010/CRP.7 

٨ Note by the Co-chairs of the Standing open-ended 
intergovernmental working group on improving the 
governance and financial situation of the United Nations 
Office on Drugs and Crime 

     
A/65/5/Add.9 تهية التقرير املايل والبيانات املالية املراجعة لفترة السنتني املن ٨  

 وتقرير جملس مراجعي ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف 
 احلسابات

  


