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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

   ةالدورة الحادية عشر
  2010مارس /آذار 24- 22 بيروت،

  
  من جدول األعمال المؤقت) ب( 5البند 

  
  
  
  

  للجنة النقل العاشرةفي مجال النقل منذ الدورة  التقدم المحرز
  

  المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل اإلسكواتنفيذ األنشطة  متابعة
  

  موجـز
  

للجنة النقل  العاشرةمنذ الدورة ) اإلسكوا(نفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
من  بالتنمية والتكامل االقتصاديالمعني  3عة من األنشطة المقررة في إطار البرنامج الفرعي مجمو

تطوير وركزت تلك األنشطة على .  2009- 2008اإلطار االستراتيجي لعمل اإلسكوا لفترة السنتين 
ل والتجارة بين نظام النقل المتكامل في المشرق العربي والتقدم في تنفيذ مكوناته الهادفة إلى تسهيل النق

وشملت األنشطة االجتماعات والدراسات .  بلدان المنطقة تمهيداً لتحقيق التكامل اإلقليمي فيما بينها
  .والخدمات االستشارية وأنشطة التعاون الفني

  
وتتضمن هذه الوثيقة عرضاً لألنشطة التي نفذتها اإلسكوا في مجال النقل والتقدم المحرز في   

لوثيقة وهذه ا.  ألعضاء على تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيالعمل مع البلدان ا
طالع على التقدم المحرز في تنفيذ تلك األنشطة وتقديم المقترحات بشأن معروضة على لجنة النقل لإل

  .متابعة نتائجها
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  مقدمة

 
  لفترة السنتين) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا يشكل برنامج عمل   -1

في مجال النقل استمراراً لجهود اإلسكوا الهادفة إلى تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق  2008-2009
والتجارة بين بلدان المنطقة، تمهيداً لتحقيق التكامل اإلقليمي  الذي يهدف إلى دعم تسهيل النقل) إتسام(العربي 

  بموجب قرار اإلسكوا " إتسام"وقد قررت البلدان األعضاء متابعة تنفيذ مكونات نظام .  فيما بينها
نظام النقل المتكامل في المشرق مكونات بشأن متابعة تنفيذ  2006مايو /أيار 11المؤرخ ) 24- د( 279

 .  العربي
  
المعني بالتنمية والتكامل االقتصادي من  3وتندرج األنشطة المتعلقة بالنقل ضمن البرنامج الفرعي   -2

ويهدف هذا البرنامج بشكل عام إلى تعزيز .  (*)2009-2008لإلسكوا لفترة السنتين  ستراتيجياإلطار اال
ومؤاتية لتحقيق النمو  ات اقتصادية سليمةاستراتيجيقدرة البلدان األعضاء على وضع وتنفيذ سياسات و

.  االقتصادي المستدام والقضاء على الفقر، ولتحقيق التكامل اإلقليمي في عالم يتزايد اتجاهاً نحو العولمة
المتعلق بتعزيز قدرة البلدان ) ج(وتندرج اإلنجازات المتوقعة في مجال النقل في إطار اإلنجاز المتوقع 

لتحسين البنية األساسية واللوجستية للنقل في إطار نظام النقل  األعضاء على صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج
  .المتكامل في المشرق العربي

  
العديد من اإلنجازات في مجال النقل لتيسير تدفق البضائع  2009وحققت البلدان األعضاء في عام   -3

حة في مختلف ميادين إيجابية واض اًآثار أحدث، مما "إتسام"عبر الحدود بين البلدان األعضاء ورصد نظام 
البلدان األعضاء التي صدقت على اتفاق الطرق الدولية في الكثير من ومن هذه اإلنجازات، قيام   .العمل

ووصلت النسبة  2004االتفاق التي اعتمدت في عام تطبيق جزء كبير من خطة العمل لتنفيذ ب المشرق العربي
هي اثني عشر بلداً المصدقة على االتفاق وبلغ عدد البلدان .  ةفي المائ 70إلى حوالي  اإلجمالية لتنفيذ االتفاق

، ومصر، لبنان، ولكويت، واقطر، وفلسطين، والعراقو األردن، والبحرين، والجمهورية العربية السورية،
  .2009يوليو /تموز 30الذي انضم إلى االتفاق في السودانوالمملكة العربية السعودية، واليمن، باإلضافة إلى 

  
  ومن اإلنجازات أيضاً اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي الذي تم اعتماده في   -4

، وهي األردن، والبحرين، أعضاء في اإلسكوابلدان  تسعةعليه حتى اآلن  وصدق 2003أبريل /نيسان 14
، باإلضافة إلى ليمنوا ،والجمهورية العربية السورية، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية

 البلدانبدأ تنفيذ االتفاق في كثير من هذه قد و.  2009يوليو /تموز 30السودان الذي انضم إلى االتفاق في 
بيروت، في الفترة  في دورتها السابعة المنعقدة فيوفق خطة العمل التي أعدتها اإلسكوا واعتمدتها لجنة النقل 

   . 2006أبريل /نيسان 19إلى  17من 
  
 اإلسكوا بالتعاون مع قامت وفي إطار تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي،   -5

 إلنشاء شبكة سكك حديدية في الجمهورية اليمنية، وزارة النقل اليمنية بإعداد دراسة الجدوى االقتصادية 
                                                            

 2009- 2008تين مشروع اإلطار االستراتيجي لفترة السن: اإلسكوا، الدورة الرابعة والعشرون، قضايا اإلدارة العليا  (*)
(E/ESCWA/24/6(Part III)). 
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 16(وملحق االتفاق ) 2006مبر ديس/كانون األول 4(وذلك في إطار اتفاق التعاون بين وزارة النقل واإلسكوا 

   .)2009 فبراير/شباط
  

 المالية الجدوى لدراسة النهائي التقرير مسودة اإلسكوا أرسلت ،2009 ديسمبر/األول كانون 11 فيو  - 6
 ذلك، على وبناًء.  اليمنية النقل وزارة إلى ،اليمنية الجمهورية في الحديدية السكك شبكة إلنشاء واالقتصادية

 اإلسكوا بين بالتعاون نظمت وطنية عمل ورشةلدراسة أثناء ل النهائي التقرير مسودة قشةومنا عرض تم
: ورشة العمل خالل ما يلي تم استعراضوقد   ).2010يناير /كانون الثاني 6صنعاء، ( اليمنية النقل ووزارة

قدير الطلب ت منهجية) 2( ؛العمل ورشة وبرنامج العمل فريق وتقديم ومنهجيتها وأهدافها وخلفيتها الدراسة) 1(
الخطة التشغيلية والفنية لخطوط السكك الحديدية ) 3(؛ المستقبلي على خطوط السكك الحديدية المقترحة

  . دراسة الجدوى المالية واالقتصادية لخطوط السكك الحديدية المقترحة) 4(؛ المقترحة
  
مالحظاتها حول مسودة التقرير  ، أرسلت وزارة النقل اليمنية2010يناير /كانون الثاني 23وفي   -7

وتقوم اإلسكوا حالياً .  النهائي لدراسة الجدوى وطلبت من اإلسكوا تعديل التقرير بموجب هذه المالحظات
  .بإعداد الصيغة النهائية المعدلة للتقرير

  
بلدان إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل ة أنجزت تسع، "إتسام"وفي إطار تنفيذ مكونات نظام   -8

والتجارة في منطقة اإلسكوا عمالً بتوصيات لجنة النقل في دورات سابقة واسترشاداً بدليل إنشاء تلك اللجان 
وهذه البلدان هي األردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، .  2003 عامالذي أعدته اإلسكوا في 

ويتخذ أعضاء آخرون الخطوات  . منوالي ،مصر، والمملكة العربية السعوديةووعمان، وفلسطين، ولبنان، 
  .  الالزمة نحو إنشاء هذه اللجان في األجل القريب، مثل اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت

  
مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي التي اعتمدتها البلدان أما   -9

بلدان هي األردن، واإلمارات العربية  عشرةقد صدقت عليها ف، 2005مايو /أيار 9األعضاء في دمشق في 
 وعمان ، ، والعراق)2009يوليو /تموز 30(هورية العربية السورية، والسودان المتحدة، والجم

 .  )2009مارس /آذار 5(، واليمن وفلسطين، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، )2009فبراير /شباط 25(
  

ة البلدان في االجتماعات المتعلقة بالنقل التي تنظمها اإلسكوا من خالل ممثلين رفيعي عتبر مشاركوتُ  - 10
المستوى، ومساهمتها في المداوالت والمناقشات التي تدور في هذه االجتماعات، والطلب المتزايد على 

ات الفنية التي نشرات ووثائق النقل الصادرة عن اإلسكوا، وعلى خدمات الدعم الفني والمشاركة في االجتماع
تعقد في بلدان المنطقة وخارجها، بمثابة دليل على جدية االهتمام الرسمي بقطاع النقل، لما له من تأثير في 

  .اقتصادات بلدان المنطقة، وعلى تقدير البلدان األعضاء لبرامج اإلسكوا وأنشطتها في مجال النقل
  

ذ األنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل وتتضمن هذه الوثيقة عرضاً للتقدم المحرز في تنفي  - 11
إعداد الدراسات وتنظيم االجتماعات وتقديم الخدمات  ، بما في ذلك2009- 2008اإلسكوا لفترة السنتين 

  .االستشارية والتعاون الفني
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  التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في برنامج عمل اإلسكوا

  جال النقلفي م 2009-2008لفترة السنتين 
  

  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي التقارير عن متابعة تنفيذ  -ألف
  

  الدولية في المشرق العربي الطرقاتفاق   -1
(E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part I))  

  
نقل في للجنة ال العاشرةيتضمن هذا التقرير متابعة للتطورات واإلنجازات التي تم تحقيقها منذ الدورة   - 12

وهو معروض على لجنة  . الدولية في المشرق العربي وفق خطة العمل المعتمدة الطرقاتفاق مجال تنفيذ 
  .النقل في دورتها الحادية عشرة

  
  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  -2

(E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II))  
  

للجنة النقل في  العاشرةاإلنجازات التي تم تحقيقها منذ الدورة يتضمن هذا التقرير متابعة للتطورات و  - 13
وهو معروض على  . اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي وفق خطة العمل المعتمدةمجال تنفيذ 

  .لجنة النقل في دورتها الحادية عشرة
  

  ة والتشريعاتمة الهياكل المؤسسيءمقترح حول تشكيل مجموعة عمل بشأن موامسودة   -3
  في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
(E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/3)  

  
مسودة مقترح حول تشكيل مجموعة عمل خاصة بمواءمة الهياكل المؤسسية ه الوثيقة تضمن هذت  - 14

في لجنة النقل للعرض على وتشريعات النقل في منطقة اإلسكوا، ونطاق مهامها والفترة الزمنية لعملها، 
  .ا الحادية عشرة لمناقشتها واعتمادها بحسب توصية لجنة النقل في دورتها العاشرةدورته

  
  التعاون الفني  -باء

  
  2015تحديد األهداف الوطنية واإلقليمية لخفض حوادث المرور على الطرق لعام  مشروع  -1

  
لمتحدة ورشة عمل نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصالت في اإلمارات العربية ا  - 15

   حول تحديد األهداف الوطنية واإلقليمية للحد من خسائر حوادث المرور على الطرق في منطقة اإلسكوا
مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض وهدفت الورشة إلى   .)2009يونيو /حزيران 17-6 ،أبو ظبي(

المرور على الطرق، وتزويدها بأمثلة تطوير أهداف إقليمية ووطنية للحد من خسائر حوادث في والمتوسط 
عن الممارسات الجيدة للسالمة على الطرق التي يمكن أن تساعدها على تحقيق أهداف مختارة بحلول عام 
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في المائة في كل بلد حتى عام  30حيث تم التوافق على خفض نسبة ضحايا حوادث المرور بمعدل  ٢٠١٥
التطور الحاصل في مجال و ،الية للسالمة على الطرقاإلحصاءات الحونوقشت في هذه الورشة   .2015

  .إدارة السالمة على الطرق في البلدان األعضاء من أجل تحقيق هذه األهداف
  

  في منطقة اإلسكوا تسهيل النقل والتجارةاجتماع فريق خبراء حول   -2
  )2009ديسمبر /كانون األول 8-7 بيروت،(

  
تطوير وتفعيل دور أهمها تبني بعض المقترحات نحو  كانت خلص االجتماع إلى اعتماد عدة توصيا  - 16

تشكيل مجموعة العمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية وثيقة اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة واعتماد 
وتوصيات أخرى تتعلق بعد إدخال التعديالت المتفق عليها  والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

  . "إتسام"فيذ نظام باستكمال تن
  

  حديدية في الجمهورية اليمنيةالسكك الدراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء شبكة   -3
  

لمناقشة مسودة التقرير  وطنية عمل ورشةبالتعاون مع وزارة النقل اليمنية فريق خبراء اإلسكوا  عقد  - 17
عمل اإلسكوا حالياً بتعديل المسودة  ويقوم فريق  .)2010يناير /كانون الثاني 6صنعاء، (النهائي للدراسة 

  . بصيغتها النهائية دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء شبكة السكك الحديدية في الجمهورية اليمنيةبهدف إصدار 
  

  المواد الفنية  -جيم
  

دراستين حول مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في أعدت األمانة التنفيذية   - 18
عن األنماط الهيكلية  عرضاً (E/ESCWA/EDGD/2010/WP.1)األولى وتضمنت الدراسة .  اإلسكوامنطقة 

السائدة في بلدان منطقة اإلسكوا، إضافة إلى ما تحتاجه هذه الهياكل من إعادة تنظيم ومواءمة مع غيرها من 
العالم واستنباط األنماط  وتطرقت الدراسة إلى الممارسات الحسنة في.  هياكل إدارات النقل في دول المنطقة

المؤسسية السائدة وكذلك المبادئ األساسية التي يجب تطبيقها ومراعاتها عند إعادة الهيكلة، مع اإلشارة إلى 
العزم السائد لتطوير قطاع النقل بصفة عامة وهياكله المؤسسية بصفة خاصة، وإلى أهمية مواءمة تلك 

  . الهياكل فيما بين بلدان المنطقة
  

تشريعات تطبيق ممارسات الحسنة في ال (E/ESCWA/EDGD/2010/WP.2) تناولت الدراسة الثانيةو  - 19
اع النقل بمجمله تتوزع بين السلطات الجهات المعنية بالنقل، مع التذكير بأن المسؤولية عن قطفي كافة النقل 

لمسؤولة مثالُ عن البنى خرى اقطاعات النقل المختلفة باإلضافة إلى الجهات األ المسؤولة عن كل قطاع من
مراجعة إلى ورأت الدراسة أن هناك حاجة  . لتحتية والتخطيط االقتصادي والتخطيط المكاني واآلثار البيئيةا

وتشمل  . الهيكل التشريعي لقطاع النقل في بلدان منطقة اإلسكوا ليتوافق مع االحتياجات المستقبلية للمنطقة
وتطبقها بشكل شفاف مما يوجب وضع معايير البلدان خذها تت أن تي يجبهذه المراجعة اإلجراءات اإلدارية ال

 . لتشريعات المحاكم اإلدارية بهدف مراجعة القرار اإلداري بشفافية عالية
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" إتسام"خرائط اتفاقي الطرق الدولية والسكك الحديدية الدولية ونظام تحديث كما قامت اإلسكوا ب  - 20
تها العاشرة، بما في ذلك إدخال المحاور اإلضافية لجمهورية السودان توصيات لجنة النقل في دوربموجب 

  . والمحاور اإلضافية المتفق عليها ومازالت الخرائط في طور المراجعة من قبل قسم الخرائط باألمم المتحدة
  ومملكة البحرين ) 2009يوليو /تموز 27(أرسلت كل من اإلمارات العربية المتحدة و  - 21

، والمطلوب )5المجلد " (إتسام"اإلطار المنهجي لنظام بالبيانات المطلوبة فيما يتعلق ) 2009 يوليو/تموز 21(
  .لمعلومات والبيانات الالزمة الستكمال الدراسةمن سائر بلدان مجلس التعاون الخليجي تزويد اإلسكوا با

  
  الخدمات االستشارية في مجال النقل  -دال

  
 على البري بالنقل خبيراً وأوفدتلنقل في جمهورية مصر العربية استجابت اإلسكوا لطلب وزارة ا  - 22

 الموقف على قرب عن للتعرف وذلك ،2009أبريل /نيسان 30إلى  25ن م الفترة خالل مصر إلى الطرق
 بشأن والتشاور المعتمدة، العمل خطة ضوء على وذلك ،العربي المشرق في الدولية الطرق التفاق التنفيذي
   40للمحاور مخبير بعدة زيارات ميدانية أهمها ال قام وقد . مواجهتها وسبل التنفيذ تواجه دق التي المعوقات

مصنع إشارات المرور في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ومكاتب ، ول75و م 67و م 50و م
وتم التوافق  نيالمعنيلمدراء مع رئيس الهيئة وا اًتقييمي اًنهائي اًاجتماع خبيرال عقدكما  . في المناطق الهيئة

  . مراحل التنفيذ المقبلة فاصل والتشاور مع اإلسكوا في مختلعلى متابعة التو
  

 األعلى المجلس تشكيللبت اإلسكوا طلب وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية بتقديم المعونة الفنية ل  - 23
 وأوفدت . فلسطين في الطرق على رالمرو سالمة لتحسين الوطنية االستراتيجية ووضع المرور لسالمة
خبيراً في مجال سالمة المرور على  2009أغسطس /آب 6يوليو إلى /تموز 31 من الفترة في اإلسكوا
بعدة زيارات ميدانية إلى كل من وزارة النقل والمواصالت واإلدارة العامة للمرور ، حيث قام الطرق

والمركبات ووزارة الصحة ومقر الهالل األحمر  ومدارس تعليم قيادة السيارات ومراكز فحص السائقين
إضافة إلى بعض الزيارات الميدانية  ،الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم واالتحاد العام لشركات التأمين

اصل والتشاور مع اإلسكوا في على متابعة التووتم التوافق مع الوزارة  . لمواقف الباصات والنقل العام
  . المقبلةمراحل التنفيذ  فمختل

  
 في والمساهمةبت اإلسكوا دعوة كل من جامعة الدول العربية ووزارة النقل األردنية للمشاركة ل  - 24

 يوليو/تموز 2 ان،عم( العربية الدول بين والتجارة النقل لتسهيل العرب النقل لوزراء التشاوري االجتماع
 والتجارة النقل تسهيل لجنة إنشاء حول ركةالمشت الوثيقة إعداد في الطرفين معاإلسكوا  فساهمت . )2009
ردن برئاسة األ فنية لجنة تشكيل االجتماع في وتم . العرب النقل وزراء مجلس إطار في العربية الدول بين

اإلمارات العربية المتحدة وفلسطين ووعضوية كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية 
ودولة الكويت وسلطنة عمان باإلضافة لألمانة العامة لجامعة الدول العربية واإلسكوا والجمهورية التونسية 

ومندوبين عن مجالس وزراء التجارة والمالية والداخلية العرب لدراسة مسودة أهداف ومهام وإطار وآلية 
راء النقل عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية وعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وز

دورته الثانية مجلس وزراء النقل العرب في إلى العرب في اجتماعه القادم التخاذ التوصية المناسبة لرفعها 
  . والعشرين
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اجتماع اللجنة الفنية شاركت اإلسكوا بدعوة من وزارة النقل في الجمهورية العربية السورية في   - 25
  دمشق، ( سهيل النقل والتجارة بين الدول العربيةالمختصة بدراسة أهداف ومهام وآلية عمل لجنة ت

أهداف ومهام وإطار وآلية عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين وثيقة لدراسة مسودة ) 2009أغسطس /آب 17
الدول العربية المشار إليها أعاله بهدف إعدادها بالصيغة النهائية وعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس 

الثاني مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه  وتقديمها إلىتخاذ التوصية المناسبة وزراء النقل العرب ال
وتمت مراجعة مسودة الوثيقة بشكل تفصيلي العربية،  بلداناقش المشاركون مالحظات بعض الفن . والعشرين

االتفاق على  بعد التداول تمو  .في االعتبار ومالحظات المشاركين بلدانتم أخذ المالحظات الواردة من الو
  .لوثيقةلمسودة الصيغة النهائية 

  
االتفاقيـات  المؤتمر الدولي حوللبت اإلسكوا دعوة االتحاد الدولي للنقل على الطرق للمشاركة في   -26

جامعة الدول العربية ، الذي نظمته العربية والدولية في مجال النقل البري ودورها في تنمية التجارة العربية
تشرين  26- 25القاهرة، (تحاد العربي للنقل البري واالتحاد الدولي للنقل عبر الطرق بالتعاون مع اال

 بلداناستراتيجية مقترحة لتسهيل التجارة والنقل في الحيث قدم ممثل األمانة التنفيذية  )2009أكتوبر /األول
  .العربية

  
مجلس وزراء النقل العرب  عاجتماإلى المشاركة في لدعوة جامعة الدول العربية  استجابت اإلسكوا  - 27

متابعة خطوات تنفيذ قرارات ل) 2009أكتوبر /تشرين األول 29- 28القاهرة، (في دورته الثانية والعشرين 
في ) 2009يناير /كانون الثاني 20- 19 الكويت،(وتكليفات القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية 

البري العربي الربط  إلقليمية ومن ضمنها اإلسكوا لتنفيذ مخططمجال النقل، وأهمها التعاون مع الجهات ا
التوقيع والتصديق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين لى وحث البلدان العربية ع بالسكك الحديدية
 مجلس وزراء النقلوافق عليها والتي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين الجامعة واإلسكوا  الدول العربية

تم  ،وفي هذا الشأن).  2008أكتوبر /تشرين األول 29بور سعيد، ( نيالحادية والعشر تهدورفي العرب 
سكوا إلبرام مذكرة لإلتكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب بإجراء االتصاالت مع األمانة التنفيذية 

 . بينهما في تنفيذ االتفاقيةتتضمن أسس التعاون  سكواتفاهم بين مجلس وزراء النقل العرب واإل
  

حان وقت العمل، : المؤتمر الوزاري األول بشأن السالمة على الطرقوشاركت اإلسكوا كشريك في   - 28
   .2009نوفمبر /تشرين الثاني 20و 19يومي  موسكو،الذي عقد في 

 
ى المشاركة في إلاألوروبية ومركز دراسات النقل لغربي المتوسط واستجابت اإلسكوا لدعوة اللجنة   - 29

برشلونة، الذي عقد في  "خطة العمل بشأن النقل اإلقليمي"من  18حول الخطة  االجتماع األول لشبكة الخبراء
  .2009نوفمبر /تشرين الثاني 23في ، إسبانيا

 
 -----  


