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 2017حزيران/يونيه  8 يف اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 توصية جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وابلنظام املنسق عامليا بناء على[

 ](E/2017/53) لتصنيف املواد الكيميائية وومسها

ننسة  أعمال جلنة  اربةءاا انينية  لناةب ائع ةاطر اربابةرة و ئن ةام ا - 2017/13
 عانيا ئتصنيف انواد ائكيمياطي  وومسها

 
 ،واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 
 وقـــــــــرا   1999 أكتـــــــــوبر/األول تشـــــــــر ن ٢6 املـــــــــ    1999/65 قـــــــــرا   إىل يشةةةةةةةةةر إذ 
 ،٢015  ونيه/حز ران 8 امل    ٢015/7
 اخلطـــرةيف تقر ـــر األمـــم العـــام عـــن أعمـــال جلنـــة اخلـــرباء املعنيـــة بنقـــل البضـــائع  وقةةةظ ن ةةةر 

 ،(1)٢016-٢015وابلنظام املنسق عامليًا لتصنيف املواد الكيميائية وومسها خالل فرتة السنتم 
 

 أعمال ائلجن  فيما يتيل  لناب ائع اطر اربابرة - أئف
ـــــة أعمـــــال  إذ يسةةةةةل     ـــــة يف وـــــال مواءمـــــة املـــــدونق واألنظمـــــة املتعلقـــــة بنقـــــل الأبمهي لجن
 اخلطرة، البضائع
بـــــــا   حملـــــــرو ة اريافظـــــــة علـــــــى معـــــــا   الســـــــالمة يف  يـــــــع األوقـــــــاق، يف اعت وإذ ي ةةةةةةةر 
التجــــــا ة، فضـــــاًل عــــــن أمهيـــــة تلــــــل املســــــائل مل تلـــــف املنظمــــــاق املســـــ ولة عــــــن النظــــــام  وتيســـــ 

النمـــو،جم، مـــع االســـتجابة يف الوقـــغ ،اتـــه للشـــواال املتزا ـــدة بشـــ ن  ا ـــة األ وا  واملمتلكـــاق 
 ن للبضائع اخلطرة،والبيئة عن طر ق النقل امل مون واملضمو 

_______________ 

(1) E/2017/53. 

https://undocs.org/ar/E/2017/53
http://undocs.org/ar/E/2017/53
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التزا ـد املســتمر يف حجـم البضـائع اخلطــرة الـا هلـريف تــداوةا يف التجـا ة علــى  وإذ يالحة  
 النطاق العاملم والتوسع السر ع للتكنولوجيا واالبتكا ،

أبنه على الرام من أن الصـكو  الدوليـة الرئيسـية املنظة مـة لنقـل البضـائع اخلطـرة  وإذ يُذك  ر 
نقـــل وعـــدداً كبـــ اً مـــن األنظمـــة الوطنيـــة قـــد أصـــبحغ ا ن متوائمـــة علـــى  ـــو مب تلـــف وســـائ  ال

أفضل مـع النظـام النمـو،جم املرفـق بتوصـياق اللجنـة املتعلقـة بنقـل البضـائع اخلطـرة،  لـزم مز ـد مـن 
العمـــل ملواءمـــة صـــ   الصـــكو  باليـــة سريدة الســـالمة وتيســـ  التجـــا ةت وإ،  ـــ كر أ ضـــاً أبن ت ـــاوق 

 ــزال  طــر   التشــر عاق الوطنيــة للنقــل الــداخلم الــوطد يف بعــمل بلــدان العــا  ال التقــدم يف يــد  
 يدريق خط ة أمام النقل الدويل املتعدد الوسائ ،

ألعمــال جلنــة اخلـــرباء املعنيــة بنقــل البضــائع اخلطــرة وابلنظـــام  عةةت داةةظيره ييةةر  - 1 
ســائل املتعلقــة بنقـل البضــائع اخلطــرة، فيمــا  ـل امل لتصـنيف املــواد الكيميائيــة وومسهـااملنسـق عامليــاً 

 مبا يف ،لل أمان النقلت
 إىل األمم العام: يابلب - ٢ 
ــــة املتعلقــــة بنقــــل البضــــائع اخلطــــرة )أ(  ل ــــدة واملعدب علــــى  (٢)أن  ُعمــــم التوصــــياق اجلد 

حكومـــاق الـــدول األعضـــاء، والوكـــاالق املت صصـــة، والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة ال   ـــة وا صـــا مـــن 
 الدولية املعنيةت املنظماق
للتوصــــياق املتعلقــــة بنقــــل البضــــائع اخلطــــرة: أن  نشــــر الطبعــــة املنقحــــة العشــــر ن  )ب( 

للتوصـــــياق املتعلقـــــة بنقـــــل ، والتعـــــد ل األول علـــــى الطبعـــــة املنقحـــــة السادســـــة النظـــــام النمـــــو،جم
كثــر الطــرق جبميــع اللالــاق الرمسيــة لتمــم املتحــدة، وأب البضــائع اخلطــرة: دليــل االختبــا اق واملعــا  

 ت٢017فعالية من حي  التكاليف، يف موعد ال  تجاوس هنا ة عام 
أن  تيح ص   املنشـو اق يف صيئـة كتـاب ويف  ـكل إلكـرتول وكـ لل علـى املوقـع  )ج( 

 الشبكم للجنة االقتصاد ة ألو واب الا توفر خدماق األمانة للجنةت
ـــــة والوكـــــاالق يةةةةةظعو - ٣  ـــــع اتكومـــــاق واللجـــــان اتقليمي ـــــة   ي املت صصـــــة والوكال

الدوليــة للطاقـــة ال   ـــة وا صـــا مـــن املنظمـــاق الدوليــة املعنيـــة إىل أن ييـــل إىل أمانـــة اللجنـــة   اءصـــا 
بشـــــ ن عمـــــل اللجنـــــة، مشـــــ وعة أبيف تعليقـــــاق قـــــد تـــــود إبـــــداءصا علـــــى التوصـــــياق بشـــــ ن نقـــــل 

 اخلطرةت البضائع

_______________ 

(٢) ST/SG/AC.10/44/Add.1  2و. 

http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/44/Add.1
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ــــة، وال يةةةةظعو - ٤  ــــع اتكومــــاق املهتمــــة، واللجــــان اتقليمي وكــــاالق املت صصــــة  ي
واملنظمـــــاق الدوليـــــة املعنيـــــة إىل أن نخـــــ  توصـــــياق اللجنـــــة يف االعتبـــــا  عنـــــد وحملـــــع أو يـــــد   

 املدونق واألنظمة املالئمةت
إىل اللجنــــة أن تـــد ا، ابلتشــــاو  مـــع املنظمــــة البحر ـــة الدوليــــة ومنظمــــة  يابلةةةب - 5 

ة الدوليــة املعنيــة، إمكانيــاق يســم الطــ ان املــدل الدوليــة واللجــان اتقليميــة واملنظمــاق اتكوميــ
تطبيــق النظــام النمــو،جم لنقــل البضــائع اخلطــرة يف  يــع البلــدان لضــمان يقيــق مســتو  عــال  مــن 
األمــان وإسالــة اتــواجز التقنيــة الــا تعــرتر ســبيل التجــا ة الدوليــة، مبــا يف ،لــل عــن طر ــق مواصــلة 

 للنقل الدويل للبضائع اخلطرةتمواءمة االت اقاق أو االت اقياق الدولية املنظة مة 
 يـــع اتكومـــاق وكـــ لل اللجـــان واملنظمـــاق اتقليميـــة املعنيـــة واملنظمـــة  يةةةظعو - 6 

البحر ــة الدوليــة ومنظمــة الطــ ان املــدل الــدويل إىل تقــدل تعليقــاق إىل اللجنــة بشــ ن أوجــه التبــا ن 
وتلـــــــــــل اخلاصـــــــــــة بـــــــــــم األحكـــــــــــام الوطنيـــــــــــة أو اتقليميـــــــــــة أو الدوليـــــــــــة للصـــــــــــكو  القانونيـــــــــــة 

النمــو،جم، فــدني اكــم اللجنــة مــن وحملــع مبــادن توجيهيــة تعاونيــة لتعز ــز االتســاق بــم  ابلنظــام
ص   املتطلباق واتد من العوائق الـا ال حملـرو ة ةـات ويد ـد القـائم واملوحملـوعم مـن أوجـه الت ـاوق 

لنمو،جيـــة إىل أكـــرب الدوليـــة واتقليميـــة والوطنيـــة، فـــدني اتـــد مـــن تلـــل االختالفـــاق يف املعاجلـــة ا
تشـكل عقبـاق  حد عملم ممكـن والت كـد مـن أن صـ   االختالفـاق حـا عنـدما تكـون حملـرو  ة ال

يـــول دون النقـــل ا مـــن وال عـــال للبضـــائع اخلطـــرةت وتجـــراء اســـتعرار ير ـــريف للنظـــام النمـــو،جم 
 تر تهات وخمتلف صكو  الوسائ  بالية يسم وحملوحها وتسهيل است دامها وتيس 

 
 أعمال ائلجن  فيما يتيل   ئن ام اننس  عانيًا ئتصنيف انواد ائكيمياطي  وومسها - ااةل

أن مـــــ ار القمـــــة العـــــاملم للتنميـــــة املســـــتدامة قـــــد  ـــــجع البلـــــدان، إذ ي ةةةةةر يف اعتعةةةةةاره  
، علــى تطبيــق النظــام املنســـق (٣))ج( مــن خطــة التن يــ  )خطــة جوصانســـرب  للتن يــ (٢٣ال قــرة  يف

يف أقــرب وقــغ ممكــن تعحــة العمــل فــ ا النظــام ابلكامــل  املــواد الكيميائيــة وومسهــالتصــنيف عامليــاً 
 ،٢008حبلول عام 
املـــــ     57/٢5٣أن اجلمعيـــــة العامـــــة أقـــــرق، يف قرا صـــــا وإذ ي ةةةةةر يف اعتعةةةةةاره أي ةةةةةاً  

للتن يـــ  وطلبـــغ إىل اقلـــي االقتصـــاديف  ، خطـــة جوصانســـرب ٢00٢كـــانون األول/د ســـمرب  ٢0

_______________ 

ـــــــر مـــــــ ار القمـــــــة العـــــــاملم للتنميـــــــة املســـــــتدامة، جوصانســـــــرب ، جنـــــــوب أفر قيـــــــا،  (٣)  - ب/أاســـــــطي  ٢6تقر 
، ٢ والتصـو ((، ال صـل األول، القـرا  A.03.II.A.1)منشو اق األمم املتحـدة،  قـم املبيـع  ٢00٢أ لول/سبتمرب  ٤

 .املرفق

https://undocs.org/ar/A/RES/57/253
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واالجتمـاعم تن يـ  األحكـام املتصـلة بوال تــه مـن اخلطـة، وياصـة تعز ــز تن يـ  جـدول أعمـال القــرن 
 بتدعيم التنسيق على نطاق املنظومة، (٤)٢1

 :وإذ يالح   ردياح 
ت صصــة أن اللجنــة االقتصــاد ة ألو واب و يــع بــراممل األمــم املتحــدة ووكاال ــا امل )أ( 

املعنيـــــة ابلســـــالمة الكيميائيـــــة يف ميـــــدان النقـــــل أو البيئـــــة، وياصـــــة بـــــرنممل األمـــــم املتحـــــدة للبيئـــــة 
واملنظمـــة البحر ـــة الدوليـــة ومنظمـــة الطـــ ان املـــدل الدوليـــة، قـــد ا ـــ ق ابل عـــل اخلطـــواق املناســـبة 

بصــدد النظــر يف  لتعــد ل أو يــد   صــكوكها القانونيــة باليــة تطبيــق النظــام املنســق عامليــاً، أو صــم
 ،تعد لها يف أقرب وقغ ممكن

ومنظمــــة لتمــــم املتحــــدة أن منظمــــة العمــــل الدوليــــة ومنظمــــة األا  ــــة والز اعــــة  )ب( 
الصـــحة العامليـــة تعكـــف صـــم األخـــر  علـــى ا ـــا، اخلطـــواق املناســـبة لتكييـــف توصـــيا ا ومـــدون ا 

النظــــام املنســـق عامليـــاً، وياصــــة يف املتعلقــــة ابلســـالمة الكيميائيـــة مـــع القائمـــة ومبادئهـــا التوجيهيـــة 
 ،واالق الصحة والسالمة املهنيتم وإدا ة مبيداق ا فاق والوقا ة من التسمم ومعاجلته

الــا  أن التشـر عاق أو املعـا   الوطنيـة املوحملـوعة لتطبيـق النظـام املنسـق عامليـاً )أو )ج( 
الروســـم  ابل عـــل يف االيـــاد تتـــيح تطبيقـــه( يف قطـــا  واحـــد أو أكثـــر اـــ  قطـــا  النقـــل قـــد صـــد ق

(، وأو واــــــــــــوايف ٢009(، وإكــــــــــــوادو  )٢01٢(، وأســــــــــــرتاليا )٢015(، واأل جنتــــــــــــم )٢010)
(، وجنــــوب أفر قيــــا ٢006(، و هو  ــــة كــــو ري )٢01٢(، وع لنــــد )٢009(، والرباس ــــل )٢009)
ــــــا )٢009) (، ٢010(، وصــــــربيا )٢009(، وسو ســــــرا )٢008(، وســــــنالافو ة )٢01٣(، وسامبي

(، ومو  شـــيوا ٢011) (، واملكســـيل٢015(، وكنــدا )٢009(، وفييـــغ نم )٢010) والصــم
(، ٢006(، واليـــــاابن )٢01٢(، والـــــوالريق املتحـــــدة األمر كيـــــة )٢001(، ونيوس لنـــــدا )٢00٤)

ــــدول فضــــاًل عــــن  ـــــال ــــدولاألعضــــاء يف االيــــاد األو و ،  ٢8 ال ــــثال   وال يف املنطقــــة األعضــــاء ال
 ،(٢008االقتصاد ة األو وبية )

أن أعمــال تطـــو ر أو تنقـــيح التشـــر عاق أو املعــا   أو املبـــادن التوجيهيـــة الوطنيـــة  )د( 
الســا  ة علـــى املـــواد الكيميائيـــة يف إطـــا  تطبيـــق النظـــام املنســـق عامليـــاً مســـتمرة يف بلـــدان أخـــر  يف 

اســــرتاتيجياق التن يـــ  الوطنيــــة يف  حـــم أن األنشـــطة املتعلقــــة بتطـــو ر خطــــ  التن يـــ  القطاعيـــة أو
 ،بلدان أخر  هلريف وحملعها حاليًا أو من املتوقع أن  بدأ وحملعها قر باً 

_______________ 

، ، اقلـد األول199٢حز ران/ ونيـه  1٤-٣تقر ر م ار األمم املتحدة املعد ابلبيئة والتنمية،   و ديف جان و،  (٤)
 .، املرفق الثال1والتصو ((، القرا   A.93.I.8بيع )منشو اق األمم املتحدة،  قم امل القرا اق الا ا  صا امل ار
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أن عـــدداً مـــن بـــراممل األمـــم املتحـــدة ووكاال ـــا املت صصـــة واملنظمـــاق اتقليميـــة،  (ـ)ص 
مليــة وال ســيما معهــد األمــم املتحــدة للتــد  ( والبحــ  ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصــحة العا

التعـــاون االقتصـــاديف  ســـيا واريـــي  اةـــادن ومنظمـــة التعـــاون  ومنتـــد واللجنـــة االقتصـــاد ة ألو واب 
واملنظمـــاق اـــ  اتكوميـــة املمثلــــة واتكومـــاق والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــاديف وااليـــاد األو و  

نــاء للصــناعاق الكيميائيــة، قــد نظمــغ حلقــاق عمــل وحلقــاق د اســية وأنشــطة أخــر  متعــددة لب
القـــد اق أو ســـامهغ فيهـــا علـــى األصـــعدة الدوليـــة واتقليميـــة ودون اتقليميـــة والوطنيـــة مـــن أجـــل 

 ،توعية اتدا ة وقطا  الصحة والصناعة واتعداد لتطبيق النظام املنسق عامليًا أو دعم تطبيقه
عنيـة أن التطبيـق ال علـم سـيتطل( املز ـد مـن التعـاون بـم جلنـة اخلـرباء ال رعيـة املوإذ يظرك  

واةيئــاق الدوليــة املعنيــة، واســتمرا  اجلهــود  لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــاابلنظــام املنســق عامليــاً 
الــــا تبــــ ةا حكومــــاق الــــدول األعضــــاء، والتعــــاون مــــع الصــــناعة وأصــــحاب املصــــلحة ا خــــر ن، 

نتقاليــة والبلـــدان وتقــدل دعــم كبــ  ألنشـــطة بنــاء القــد اق يف البلـــدان الــا اــر اقتصـــادا ا مبرحلــة ا
 النامية،
لشـــراكة اتيائيـــة العامليـــة مـــن أجـــل بنـــاء القـــد اق يف تطبيـــق لابألمهيـــة اخلاصـــة وإذ يُةةةذك  ر  

معهـد األمـم املتحـدة للتـد  ( والبحـ  بـم  لتصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـاالنظام املنسق عامليـاً 
ان االقتصــاديف فيمــا  تعلــق ببنــاء القــد اق ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــد

 على  يع املستوريق،
للنظـــام املنســـق عامليـــاً علـــى األمـــم العـــام لنشـــر الطبعـــة السادســـة املنقحـــة  يُثةةةي - 1 

ابللالــاق الرمسيــة الســغ لتمــم املتحــدة، إلكرتونيــاً وعلــى صيئــة  (5)لتصــنيف املــواد الكيميائيــة وومسهــا
مـــن مـــواد إعالميـــة علـــى املوقـــع اتلكـــرتول للجنـــة االقتصـــاد ة كتـــاب، وإعحتـــه مـــع مـــا  تصـــل بـــه 

 ألو واب الا توفر خدماق األمانة للجنةت
ـــة االقتصـــاد ة ألو واب ولـــرباممل األمـــم عةةةت  ئةةةر داةةةظيره يُيةةةر  - ٢  املتحـــدة  للجنـــة وللجن

 م املنسق عاملياًتووكاال ا املت صصة واملنظماق األخر  املعنية لتعاوهنا املثمر والتزامها بتطبيق النظا
 إىل األمم العام: يابلب - ٣ 
للنظــــام الــــا أدخلــــغ علــــى الطبعــــة املنقحــــة السادســــة  (6)أن  عمــــم التعــــد الق )أ( 

ــــدول األعضــــاء والوكــــاالق املت صصــــة وا صــــا مــــن املنظمــــاق املنســــق عامليــــاً  علــــى حكومــــاق ال
 الدولية املعنيةت

_______________ 

(5) ST/SG/AC.10/30/Rev.6 و Corr.1. 

(6) ST/SG/AC.10/44/Add.3. 

http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/30/Rev.6
http://undocs.org/ar/ST/SG/AC.10/44/Add.3
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جبميـــع اللالـــاق الرمسيـــة لتمـــم ملنســـق للنظـــام اأن  نشـــر الطبعـــة املنقحـــة الســـابعة  )ب( 
، وأن ٢017موعـد ال  تجـاوس هنا ـة عـام  املتحدة، وأبكثر الطـرق فعاليـة مـن حيـ  التكـاليف، يف

  تيحها على صيئة كتاب وإلكرتونيًا على املوقع الشبكم للجنة االقتصاد ة ألو وابت
ـــــاً ع )ج(  ـــــق النظـــــام املنســـــق عاملي ـــــى املوقـــــع أن  واصـــــل تقـــــدل املعلومـــــاق عـــــن تطبي ل

 اتلكرتول للجنة االقتصاد ة ألو وابت
اتكومــاق الـــا   تت ـــ  بعـــد اخلطــواق الالسمـــة، مـــن خـــالل اتجـــراءاق  يةةةظعو - ٤ 

و/أو التشر عاق الوطنية املناسـبة، لتطبيـق النظـام املنسـق عامليـاً، إىل أن ت عـل ،لـل يف أقـرب وقـغ 
 ممكنت

مــــم املتحــــدة ووكاال ــــا املت صصـــــة للجــــان اتقليميــــة وبـــــراممل األ دعودةةةةه يكةةةةرر - 5 
ـــاً وأن تقـــوم، عنـــد االقتضـــاء،  واملنظمـــاق األخـــر  املعنيـــة إىل أن تعـــزس تطبيـــق النظـــام املنســـق عاملي
بتعــد ل صــكوكها القانونيـــة الدوليــة املتصــلة بســـالمة النقــل أو الســالمة يف أمـــاكن العمــل أو  ا ـــة 

 ع التن ي  عن طر ق ص   الصكو تاملستهلل أو  ا ة البيئة بالية وحملع ص ا النظام موحمل
اتكومــاق واللجــان اتقليميــة وبــراممل األمــم املتحــدة ووكاال ــا املت صصــة  يةةظعو -6 

واملنظماق املعنية األخر  إىل موافاة جلنة اخلرباء ال رعية املعنيـة ابلنظـام املنسـق عامليـاً مبـا لـد ها مـن 
 لتصـنيف املـواد الكيميائيـة وومسهـاعامليـاً  مالحظاق بش ن اخلطواق املت ـ ة لتطبيـق النظـام املنسـق

يف  يــع القطاعــاق ،اق الصــلة، عــن طر ــق الصــكو  والتوصــياق واملــدونق واملبــادن التوجيهيــة 
الدوليــة أو اتقليميــة أو الوطنيــة، مبــا يف ،لــل، حســ( االقتضــاء، معلومــاق عــن ال ــرتاق االنتقاليــة 

 لتطبيقهت
ـــــــة يشةةةةةةةجر -7  ـــــــراممل األمـــــــم املتحـــــــدة ووكاال ـــــــا  اتكومـــــــاق واللجـــــــان اتقليمي وب

املت صصـــة واملنظمـــاق الدوليـــة امل تصـــة األخـــر  واملنظمـــاق اـــ  اتكوميـــة، وياصـــة املنظمـــاق 
الــــا اثــــل الصــــناعة، علــــى تعز ــــز دعمهــــا لتطبيــــق النظــــام املنســــق عامليــــاً بتقــــدل مســــامهاق ماليــــة 

والبلـــــدان الـــــا اـــــر اقتصـــــادا ا مســـــاعدة تقنيـــــة ألنشـــــطة بنـــــاء القـــــد اق يف البلـــــدان الناميـــــة  و/أو
 انتقاليةت مبرحلة

 
 لرانمج عمب ائلجن  - جي 

علــى النحــو الــوا د  ٢018-٢017بــربنممل عمــل اللجنــة ل ــرتة الســنتم إذ حيةةيع علمةةاً  
 ،(1)من تقر ر األمم العام 50 و ٤9يف ال قرتم 
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ملشــا كة اخلــرباء مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــا اــر املســتو  املتــدل نســبياً وإذ يالحةة   
اقتصــــــادا ا مبرحلــــــة انتقاليــــــة يف أعمــــــال اللجنــــــة وحملــــــرو ة تعز ــــــز مشــــــا كتهم علــــــى نطــــــاق أوســــــع 

 أعماةا، يف
 ت(1)املوافقة على برنممل عمل اللجنة يارر - 1 
لبلـدان الناميـة والبلـدان الـا اـر اقتصـادا ا علـى أمهيـة مشـا كة خـرباء مـن ا يشظد - ٢ 

مبرحلــــــة انتقاليــــــة يف أعمــــــال اللجنــــــة و ــــــدعو، يف صــــــ ا اخلصــــــو ، إىل تقــــــدل تربعــــــاق لتيســــــ  
مشــا كتهم، مبــا يف ،لــل عــن طر ــق دعــم تكــاليف الســ ر وبــدالق اتقامــة اليوميــة، و ــدعو الــدول 

 ن ت عل ،للتاألعضاء واملنظماق الدولية الا تستطيع املسامهة إىل أ
إىل األمــــــــم العــــــــام أن  قــــــــدم إىل اقلــــــــي االقتصــــــــاديف واالجتمــــــــاعم  يابلةةةةةةةةب - ٣ 

تقر ـــراً عـــن تن يـــ  صـــ ا القـــرا  والتوصـــياق املتعلقـــة بنقـــل البضـــائع اخلطـــرة والنظـــام  ٢019 عـــام يف
 .لتصنيف املواد الكيميائية وومسهااملنسق عامليًا 
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