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الدورة الثانية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٢-11متوز/يوليه ٢٠1٦

طلب للحصول على مركز مراقبب وققبا للرقبرة ( 1هبب مبا ادبا ة 8٢
ما النظام الداخلي للجمعية مقدَّم باسم صنا يق بيو االستئمانية اخلريية
مذكرة ما األمانة العامة
 - 1يف  11أيبار/مبايو  ،٢٠1٦قبدم مبديرة قسبم السياسبة الدوليبة لشبوون احمليطبا
لصنا يق بيو االستئمانية اخلريية ،وهي منظمة غري حكومية ولية تعمب علبى الصبعيد العبادي
لوضب سياسبا عمليبة ادنحبى تسبتند إىل أسبا علمبي حلمايبة احمليطبا واحملاقظبة علبى
األراضي الربية وتعزيز االقتصا الذي يقوم علبى اسبتددام الطاقبة النظيربة ،رسبالة إىل األمب
العام للسلطة الدوليبة لقباع البحبار تطلبب إليبه قيهبا مبن ادنظمبة مركبز مراقبب لبد مجعيبة
السلطة .وير نص الرسالة وادعلوما اإلضاقية ادقدمة ما صباحبة الطلبب يف ادبرقق األول
والثاين هلذه ادذكرة.
 - ٢ووققا للرقرة ( 1هب مبا ادبا ة  8٢مبا النظبام البداخلي للجمعيبة ،لبوز للمنظمبا
غري احلكومية اليت اترق معهبا األمب العبام علبى ترتيببا وققبا للرقبرة  1مبا ادبا ة  1٦9مبا
اتراقية األمم ادتحدة لقانون البحبار ،وادنظمبا غبري احلكوميبة األخبر ادبدعوة مبا اجلمعيبة
وتكون قد أببد اهتمامبا بادسباا البيت تكبون قيبد النظبر يف اجلمعيبة ،أن تشبترمج يف اجلمعيبة
بصرة مراقب.
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 - ٣وتنص الرقرتان 5و  ٦ما ادا ة نرسها كذلك على أنبه لبوز للمبراقب ادشبار إلبيهم
يف الرقرة ( 1هب ما تلك ادا ة حضور اجللسبا العلنيبة للجمعيبة واإل الب ،بنبابى علبى عبوة
مببا الببرايه ورهنببا واققببة اجلمعيببة ،ببيانببا ةببروية بشببلن ادسبباا الببيت تببدخ يف نطببا
أنشببطتهم ،وعلببى أن تببوزاع األمانببة البيانببا الكتابيببة الببيت يقببدمها ادراقبببون ادشببار إلببيهم يف
الرقرة ( 1هب ما تلك ادا ة ضما نطبا أنشبطتهم تا الصبلة بلعمبال اجلمعيبة ،بالكميبا
وباللغا اليت تقدَّم هبا هذه البيانا .

2/10

16-09703

ISBA/22/A/INF/5

ادرقق األول
رسببالة مورخببة  11أيببار/مببايو  ٢٠1٦موجهببة إىل األم ب العببام للسببلطة
الدوليببة لقبباع البحببار مببا مببديرة السياسببة الدوليببة لشببوون احمليطببا
ل صنا يق بيو االستئمانية اخلريية
وققبا للمبا ة  8٢مبا اجلبزب السبا عشبر ،ادراقببون ،مبا النظبام البداخلي جلمعيبة
السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار ،تببو صببنا يق بيببو االسببتئمانية اخلرييببة أن تطلببب بكب احتببرام
منحها مركز ادراقب يف السلطة.
وبيو هي منظمة ولية غري حكومية تعم على الصعيد العادي لوض سياسا عمليبة
ادنحى تستند إىل أسا علمبي حلمايبة طيطاتنبا واحملاقظبة علبى أراضبينا الربيبة وتعزيبز اقتصبا
يقوم على استددام الطاقة النظيرة .ولدينا مكاتب يف واةنطا العاصمة وقيال لريبا وبروكسب
ولندن ،إضاقة إىل موظر يف أحناب أخر ما العامل .وتشم األعمبال ادتعلقبة باحمليطبا البيت
تضطل هبا ادنظمة اجلهبو ادبذولبة لتحقيبق اسبتدامة أنشبطة التعبديا يف قباع البحبار؛ وإنشباب
طميببا يريببة؛ وإابباب الصببيد غببري ادشببروع؛ ومحايببة األنببواع األساسببية مث ب طيببور البطريببق
ومسببك القببرل والتونببة وأمسببامج العلببا؛ ووضب سياسببا ومببي الببنظم اإليكولوجيببة البحريببة
وواقظ عليها وتستر هلا سالمتها .ولعِلمكم  ،قبنن دنظمبة بيبو مركبزا استشباريا لبد ا لبه
االقتصا ي واالجتماعي منذ عام .٢٠1٠
وتتطلبب بيببو إىل قرصببة اإلسببهام يف أعمببال السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار والببدول
األطببرا  .وتطلببب إىل السببلطة بكب احتببرام أن تنظببر يف طلببب منحهببا مركببز ادراقببب لببد
السلطة يف ورهتا ادقبلة يف عام  .٢٠1٦وتو بيو أن ترةّ ادوظر التاليبة أمسبامهم لتمثيلبها
يف اجتماع السلطة لعام :٢٠1٦
السيد كون نوغان  ،مدير مشاري  ،قسم التعديا يف قاع البحار
السيد كريه مان ،مدير الشوون البيئية
السيد أندرو قريدمان ،زمي أقدم ،قسم السياسة الدولية لشوون احمليطا
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ونلم أن تتمكا بيو وهالتنا ،البيت تشبم قبدرتنا علبى مواقباة احلكومبا األعضباب
يف السببلطة الدوليببة لقبباع البحببار معلومببا تسببتند إىل احلقببااق ،مببا ادشبباركة بصببرتها مراقبببا
رمسيا .وأو أن أتوجه إليكم بالشكر مقدما على مساعدتكم قيما يتعلق هببذه ادسبللة .وأرجبو
إقا يت ا ميكا أن أقدمه مبا معلومبا إضباقية لتيسبري هبذه العمليبة .وبنمكبانكم االتصبال
عرب الربيد اإللكتروين  .ewilson@pewtrusts.orgأو خط هاتري ادباةر يف واةبنطا العاصبمة،
 1 202-540-6755وأتطل إىل تلقي ر كم قريبا.
(توقيع إليزابيث ويلسون
مديرة قسم السياسة الدولية لشوون احمليطا
صنا يق بيو االستئمانية اخلريية
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ادرقق الثاين
طلب احلصول على مركز مراقب لد السلطة الدولية لقاع البحار
-1

اسم ادنظمة
صنا يق بيو االستئمانية اخلريية (بيو

-٢

عنوان ادكتب ورقما اهلاتا والراكه وموقعه الشبكي
The Pew Charitable Trusts
901 E Street NW
Washington, D.C., 20004

اهلاتا
الراكه 1 202 552 2299
ادوق الشبكي www.pewtrusts.org
1 202 552 2000

-٣

اسم ادمثل األول ادقترح وألقاهبم وعناويا بريديهم اإللكتروين وأرقام هواترهم
كُون نوغان
مدير مشاري
مشروع التعديا يف قاع البحار

كريستوقر مان
مدير الشوون البيئية
cmann@pewtrusts.org

cnugent@pewtrusts.org
202 540 6424mailto:cnugent@pewtrusts.org

202

552 2035

-4

األهدا

وادقاصد

تعم منظمة صبنا يق بيبو االسبتئمانية اخلرييبة بنشبا لتشبجي سبا سياسبا حربظ
قويببة يف الواليببا ادتحببدة األمريكيببة وعلببى الصببعيد الببدو  ،بتركيببز قبوي علببى محايببة البيئببة
البحريببة .قلعمالنببا يف لببال حرببظ ادببوار البحريببة توكببد علببى إ ارة مصببااد األمسببامج وإنشبباب
مناطق يرية طمية .وسعيا إىل إلا حلول عمليبة ولديبة ،تتبب بيبو اجبا ةبامال تسبتع قيبه
بببببالعلوم التطبيقيبببببة ،والتثقيببببا العبببببام ،ووسبببببااط اإلعببببالم ،واالتصببببباال  ،والبببببدعوة يف
لال السياسا .
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ولد بيو طااربة واسبعة النطبا مبا األعمبال البيئيبة البيت أ زهتبا ومبا زالب أنشبطتنا
وقق النمو .قادبا را احمللية والدولية العديدة الوار ة أ ناه تربها على اتسباع نطبا القضبايا
البيئية اليت تتناوهلا بيو.
مشروع إااب الصيد غري ادشروع
www.pewtrusts.org/endillegalfishing

يسعى مشروع إااب الصيد غري ادشبروع البذي تنرذبذه بيبو إىل احلبد بشبك كببري مبا
الصببيد غببري ادشببروع يف مجيب أحنبباب العببامل وتلببك مببا خببالل عملبها مب ادنظمببا اإلقليميببة
إل ارة مصاا د األمسامج والدول للقيام جبملة أمبور منبها اسبتلزام وتطبيبق أرقبام ادنظمبة البحريبة
الدولية على سرا معينة ،ووسب تببا ل ادعلومبا  ،وتشبجي التصبديق علبى االتربا ادتعلبق
بتبببببدابري ولبببببة ادينببببباب .ويف عبببببام  ،٢٠1٣أعلنبببب ادنظمبببببة الدوليبببببة للشبببببرطة اجلناايبببببة
(اإلنتربببول  ،بببدعم مببا بيببو ،انطببال عمليببة عاديببة رايسببية لوقببا الصببيد غببري ادشببروع.
ويف عببببام  ،٢٠15أقامبببب بيببببو ةببببراكة مبببب ةببببرطة التطبيقببببا السبببباتلية كاتابولبببب
( Applications Catapult Satelliteلريا ة ”مشروع مراقبة البحبار“ ،وهبو منتبد السبتددام
التكنولوجيا ادتطورة لم بيانا الرصد والصور ادسبتمدة مبا السبوات ومعلومبا أخبر ،
مث ادعلوما ادستمدة ما قواعد بيانبا سبرا الصبيد ،والبيانبا األوقيانوغراقيبة ،دسباعدة
السلطا على الكشا عا أنشطة الصيد ادشتبه يف أمرها.
إااب اإلقرا يف استغالل ادوار السمكية يف مشال غرب أوروبا
www.pewtrusts.org/en/projects/ending-overfishing-in-northwestern-europe

يف مسته عام  ،٢٠14بدأ عهد جديبد إل ارة مصبااد األمسبامج يف االوبا األورو .
ققد خلب سياسبة جديبدة مبا السياسبا ادشبتركة دصبااد األمسبامج حيبز النربات ،ترمبي إىل
إعببا ة األرصببدة السببمكية باالوببا األورو إىل سببابق مسببتواها .وخببالل السببنوا اخلمببه
السابقة لذلك التاريخ ،عمل بيو و  19٢منظمة أخر يف إطار االابتال ادتعلبق باحمليطبا
لعام  OCEAN2012( ٢1٢عما لعملية إصالح طموحة .ورغم النجباح البذي أحرزتبه تلبك
العمليببة ،قببنن اإلقببرا يف اسببتغالل ادببوار السببمكية مببا زال أبعببد مببا يكببون عببا االنتببهاب.
قطبببق جيببدا علببى اديبباه إتا أريببد للسياسببة اجلديببدة أن وقببق األهببدا
قالتشببريعا لببب أن ت َّ
ادتوخبباة منببها .وينصببب تركيببز مشببروع بيببو إلابباب اإلقببرا يف اسببتغالل ادببوار السببمكية يف
مشال غرب أوروبا على تنريذ عنصريا حبامسيي األييبة مبا عناصبر السياسبة ادشبتركة دصبااد
األمسامج اليت خضع لإلصالح ويا :قرض قيبو علبى الكميبا ادصبطا ة تكرب إاباب تلبك
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اإلقرا يلول عام  ،٢٠15حيثما أمكا ،أو يلبول عبام  ٢٠٢٠علبى أبعبد تقبدير ،والقضباب
على ادمارسة ادتمثلة يف التدلي عا األمسامج غري ادرغوب قيها.
تراث احمليطا العادي
www.globaloceanlegacy.org

يعم ”تراث احمليطا العبادي“ ،وهبو أحبد مشباري بيبو وةبركااها ،مب ا تمعبا
احمللية واحلكوما والعلماب يف مجي أحناب العامل على محاية وحرظ بعب أهبم بيئبا طيطاتنبا
وأقلها قسا ا .ومعا ،نعكا على إقامة اجلي األول يف العامل ما احملميا البحرية الكرب مبا
خالل تلم تعي قطاعا طجوزة كبرية طميبة بالكامب  .وقبد سباعد مبا ببذلناه مبا جهبو
حىت اآلن يف مضاعرة حجم مواا احمليطا احملمية يف مجي أحناب العامل.
حرظ مسك القرل يف العامل
www.pewtrusts.org/sharks

بالعم ب م ب قببا ة احلكومببا والعلمبباب واخلببرباب يف صببيد األمسببامج والدبلوماسببي ب ب
حىت الناج ما هجما مسبك القبرل ،تلقبي بيبو الضبوب علبى طنبة مسبك القبرل مبا جبراب
اإلقببرا يف اسببتغالله ،ووببث البلببدان علببى اجببات اإلجببرابا الالزمببة حلرظببه .ونعم ب علببى
الصعيد الدو م بلبدان صبيد األمسبامج وادنظمبا ادنشبلة وجبب معاهبدا مبا البيت تبنظم
مصااد أعا البحار .إضاقة إىل تلبك ،نعمب مب البدول البيت ال تبزال مياههبا جتبزن معبا
متنوعببة مببا مسببك القببرل مببا أج ب إعالاببا مببالتا لببه والببدعوة إىل حرببظ مسببك القببرل علببى
الصعيد الدو .
حرظ مسك التونة يف العامل
www.pewtrusts.org/tuna

تعم منظمة بيو على وس إ ارة أنبواع مسبك التونبة علبى الصبعيد البدو بتشبجي
وض قيبو قاامبة علبى أسبا علمبي علبى الكميبا ادصبطا ة ال يبز اإلقبرا يف اسبتغالله؛
والتقلي إىل أ ىن حد ما اآلثار اليت جلذرها معدا الصبيد ادبدمارة؛ والقضباب علبى الصبيد غبري
ادشروع وغري ادبلِّغ عنبه وغبري ادبنظم؛ وزيبا ة ولِّبي ادنظمبا اإلقليميبة إل ارة مصبايد مسبك
التونة بالشراقية وخضوعها للمسابلة.
برنامج لينريس للمحيطا
16-09703
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www.lenfestocean.org

يف عببام  ،٢٠٠4أُنشببب برنببامج لينريس ب للمحيطببا ل بدعم البحببوث البحريببة الببيت
ستكون مريدة إللا احللول الالزمة دشاك احمليطا  .ويعم موظربو الربنبامج ،بتشباور مب
العلماب واألنصار وصانعي القبرارا مبا أجب وديبد مشباري البحبث البيت سبتكون هلبا صبلة
مباةرة بالقرارا السياسباتية البحريبة .ويركبز الربنبامج يف أعمالبه علبى ثبار مصبااد األمسبامج
والنهج ادستدامة ادتبعة يف إ ارة هذه ادصااد على النظام اإليكولوجي.
زمالة بيو يف لال حرظ ادوار البحرية
www.pewmarinefellows.org

منبذ عببام  ،199٠منحب بيبو زمبباال يف لببال حرببظ ادبوار البحريببة اهلببد منببها
متويبب األعمببال ادبتكببرة يف لبباال الببنظم اإليكولوجيببة البحريببة ،وإ ارة مصببااد األمسببامج،
وحرظ الطبيعة الساحلية ،إضاقة إىل اجلهو ادبذولة حل مسللة التلبوث البحبري .وتققبدم هبذه
ادببن إىل الربنّ الببذي بلغببوا منتصببا حيبباهتم الوظيريببة لببا سببتو ي هببذه الزمالببة إىل وسب
إسهاماهتم ادستقبلية يف العلوم البحرية إىل حد كبري.
محاية احلياة يف احمليطا يف أعا البحار
www.pewtrusts.org/highseas

تشكذ أعا البحار حوا ثلثي طيطا العبامل .وتقب هبذه ادسباحا الشاسبعة مبا
احمليطببا خببارا نطببا الواليببة القضببااية ألي بلببد .ورغببم كببون هببذه ادنبباطق الواقعببة خببارا
نطا الواليبة الوطنيبة تزخبر ببادوار  ،قنابا قلذمبا جضب للمراقببة .قالقواعبد واألنظمبة القاامبة
مزيج غري متجانه ال يوقر إال القلي لا يو ي إىل وض ضبمانا للحربظ .ومبا ةبلن إقامبة
مناطق يرية طمية وقطاعا طجوزة  -أي مبا يعبا ل طميبا وطنيبة يف عبرض البحبر  -أن
يشكذ خطوة هامة حنو محاية التنوع البيولوجي يف أعا البحار .ولألسبا ،قبنن العبامل يرتقبر
إىل صك قانوين و إلنشاب هذه ادناطق يف مياه أعبا البحبار .وقبد أُطلبق مشبروع صبنا يق
بيو االستئمانية اخلريية الرامي إىل محاية احلياة يف احمليطا يف أعا البحار للمسباعدة يف تغبيري
هذا الوض .
محاية أعما البحار
www.pewtrusts.org/en/projects/protecting-the-deep-sea
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تعم صنا يق بيو االستئمانية اخلريية وةركامها يف إطار والا حرظ أعما البحبار
على إااب لارسا الصيد اددما رة يف مجيب أحنباب العبامل ،وأبرزهبا اسبتددام ةببامج الصبيد البيت
تقجر على قاع البحر .وهدقنا هو التوص إىل إ خال وسينا كبرية على البنظم اإليكولوجيبة
ومحاية ادواا يف مشال ةر احمليط األطلسي ،حيث تكون سبواب ادنباطق االقتصبا ية اخلالصبة
أو مساحا أعا البحار الواقعة خبارا نطبا الواليبة الوطنيبة مسبتهدقة بشبدة مبا أسباطي
الصببيد يف أعمببا البحببار .وقببد أحببرز احلملببة بالرع ب بع ب النجبباح صببوب وقيببق هببذا
اهلد :ققد اقترح ادروضية األوروبية يف  19متوز/يوليبه  ٢٠1٢وضب تشبريعا سبيكون
ما ةلاا ،على مد سبنت  ،أن جرذب اسبتددام ةببامج الصبيد البيت بر علبى أعمبا البحبر
والشبامج اخليشومية يف قاع البحر ادوجهة األهدا ما قِب أساطي االوا األورو يف مشبال
ةبر احملبيط األطلسبي .وتبدعو بيبو جهتبا التشبري األوروبيتبان  -الربدبان األورو وللبه
ادروضية األوروبية  -إىل إقرار تلك التشري .
-5

التاريخ

صنا يق بيو االستئمانية اخلريية ،وهي منظمة مستقلة غري ريية ،هي ادسبتريد الوحيبد
ما سبعة صنا يق استئمانية خريية قر ية أنشبلها يف الرتبرة بب عبامي  1948و  1979ابنبان
وابنتان دوسه ةركة مشه للنرط (  ، Sun Oil Companyجوزيبا ن .بيبو ،وزوجتبه ،مباري
أندرسببون بيبببو .ويف عبببام  ،٢٠٠4أصببببح الصبببنا يق االسبببتئمانية موسسبببة خرييبببة عامبببة.
وقببد أتباح هلببا هببذا ادركببز مزيببدا مببا ادرونببة لالاببرا يف مبببا را وبببرامج تشببغيلية جديببدة
لتحقيق أقصى قدر ما الرعالية والكرابة .غري أن بيبو ليسب منظمبة تا عضبوية عامبة ومبا
مث قهي ال تعرض أهلية للعضوية قيها.
-٦

األنشطة ادضطل هبا يف اآلونة األخرية

يف كانون األول /يسمرب  ،٢٠15بدأ بيو مببا رة رايسبية جديبدة ترمبي إىل كرالبة
األخذ بنهج ووطي إزاب أنشطة التعديا يف قاع البحار .وأصب مشبروع بيبو للتعبديا يف قباع
البحببار مببدرجا اآلن يف قاامببة أنشببطة بيببو ادتعلقببة يرببظ ادببوار البحريببة ادبيّنببة أعبباله و ب
عنوان ”األهدا وادقاصد“.
وادشبببروع تتبببويج لعمليبببة امب ب سبببنتان أجبببر خالهلبببا موظربببو بيبببو وخربامهبببا
االستشبباريون ادسببتقلون وقيقببا يف أنشببطة التعببديا يف قبباع البحببار علببى الصببعيد العببادي،
احلاليبببة واحملتملبببة؛ يف ادنببباطق االقتصبببا ية اخلالصبببة وادنطقبببة؛ والضبببحلة والعميقبببة .ويركذبببز
ادشروع ،يف عامييه األ ّولَ  ،علبى األ نشبطة البيت توطذبد إعبدا مدونبة التعبديا للسبلطة الدوليبة
لقاع البحار ،وباألخص اجلوانب ادتصلة بتقيبيم وإ ارة البيئبة علبى الصبعيد اإلقليمبي ،وإنشباب
16-09703
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مناطق مين قيها التعديا محاية لسالمة النظم اإليكولوجية البحرية .إضاقة إىل تلك ،تدعم بيبو
إجراب احلوارا وتنظيم حلقا العم ادتعلقبة شباركة العمبوم وتبوخّي الشبراقية يف العمليبة
اليت تتبعها السلطة الدولية وإعدا نظام ق الستغالل موار قاع البحر.
 - 7بيان وصري دد ارتببا مقاصبد منظمبة بيبو قاصبد السبلطة الدوليبة لقباع البحبار،
ال سيما ما ميكا تقدميه ما إسهام يف تطور السلطة
ساي منظمة بيو بالرع يف تقدم السلطة الدوليبة لقباع البحبار ،وهبي تعكبا علبى
توسي نطا جهو ها يف تلك الصد  .وتستددم بيو يف تقبد تلبك ادسباعدة وسبيلة رايسبية
هي رعاية حلقا العم العلمية إلثراب ادداوال البيت تعقبدها السبلطة الدوليبة لقباع البحبار.
وسبق أن قدّم بيو الدعم ألعمال الدكتور كريغ مسيبث عنبد التوصبية بادنباطق تا األييبة
البيئية اخلاصة يف منطقة صدع كالريون  -كليربتبون وتلبك يف إطبار إحبد زمباال بيبو يف
لال حرظ ادوار البحرية .وتقدم بيو يف الوق الراها عمبا ماليبا كببريا للبحبوث وحلقبا
العم ادتعلقة بوض خطة استراتيجية لإل ارة البيئيبة يف منطقبة مرترب وسبط احملبيط األطلسبي
وخطط لدعم مبا يقببذل مبا جهبو علميبة لاثلبة قيمبا يتعلبق نباطق التعبديا احملتملبة يف مشبال
احمليط اهلا ئ واحمليط اهلندي .ومبا زالب بيبو تشبارمج بنشبا يف خمتلبا االجتماعبا الدوليبة
اليت تقعقد بشلن وض لواا للتعديا يف أعما البحار ،كانب أحبدثها يف بلجيكبا وأسبتراليا.
وترعببى بيببو أيضببا حلقببة عمب عببا مشبباركة أصببحاب ادصببلحة والشببراقية يف عمليببة السببلطة
الدوليبببة لقببباع البحبببار موجهبببة للمشبببارك يف البببدورة السبببنوية للسبببلطة ادقبببرر عقبببدها يف
متوز/يوليه  ،٢٠1٦وتعتزم تنظيم حلقا عم للدبرباب بشبلن السياسبا اداليبة ونظبم البدق
اليت تعم هبا السلطة.
-8

اهليك

صنا يق بيو االستئمانية اخلريية منظمة مستقلة غري ريية تلسس يف والية بنسبلرانيا،
بالواليا ادتحدة األمريكيبة .ويقب مقرهبا يف مدينبة قيال لريبا وأكبرب مكتبب هلبا يف واةبنطا
العاصببمة .وهلببا أيضببا مكاتببب يف سببيات  ،بواليببة بورتالنببد ،ولنببدن ،وبروكسبب  .وتببزاول
أنشببطتها بصببرتها منظمببة خرييببة وجببب ادببا ة ( 5٠1ا ( ٣مببا قببانون ضببريبة الببدخ
للواليا ادتحدة ،ويدير ةوواا لله إ ارة.
-9

ادنظما األعضاب يف صنا يق بيو االستئمانية اخلريية
بيو ليس منظمة تا عضوية عامة ولذلك قهي ال تعرض أهلية للعضوية قيها.

 - 1٠لثلو األعضاب احلاليون
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ال ينطبق.
 - 11ادنظما ادنتسبة
ال ينطبق.
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