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 مدى إثارة الوعي بالجرائم البيئية على المستوى الدولي

 حليمةخراز،
 جامعة مستغانم

 
 مة:مقد

ين فماية  اهتم المجتمع الدولي بالدفاع عن الطبيعة  والفاةاع ع ةل البيبة  بتة م
يةةةةت فةةةةي التهميةةةة  ، ولعةةةةن ل ثةةةةواتي العالميةةةة  تةةةة  يت ثبأفضةةةةن لعها ةةةةتها الم ت اةةةة 

. مةع الع ةم أن ارضةةتات مجةةان الفةوادي البفتية  وايتهةةا سةيمال طةوت  المكةث   ا
أبعةد مةن كلةت وت عةق القواعةد  إلةلالبيبي  ا تقت ت ع ل مثةان فةدو  ا بةن تمتةد 

الدوليةة  ب ةةدا فمايةة  البيبةة  وفمايةة   ااتااقيةةا الدوليةة  المهب قةة  عةةن المعاهةةدا  و 
ت  ، وفمايةةةةة  مةةةةةواتد ارتا، وتعالةةةةة  ار ةةةةةوا  مطالبةةةةة  بضةةةةةتو اروزونطبقةةةةة  

هقاك مةا يمثةن إهقةاك   التد ن الجاد والستيع لفماي  البيب  في عها تها الم ت ا  وا 
 .طات التي ت ددها في الوق  التاهنمن ار 

الت ةد  لعةاهت  الت ةوي  إلةلوهتيج  لكلت ساتع المكتع في العديد مةن الةدون 
 البيبةةي المتااقمةة  بر ةةدات قةةواهين وكلةةت بةةالهأ ع ةةل تجةةتيم أفعةةان قةةدت المكةةتع
الوطهي والعمن الدولي  طوتت ا ع ل البيبة  والتةي اعتبتهةا جةتابم بيبية  ا تعةتا 
فواتق اقت ادي  وا فدود سياسةي  وا تميةز بةين دولة  اهية  أوفقيةت  وا تاةتق بةين 

، لةةكلت ثةةان وايةةزان يكةة ن جاهبةةا ثبيةةتا مةةن أبفةةاي بقيةة  الثابهةةا  الفيةة اإلهسةةان و 
وعقةةةةد  مةةةةن أج ةةةةج المةةةة تمتا   ،مسةةةةتويا الاقةةةةج الجهةةةةابي والةةةةدولي ع ةةةةل ثافةةةة  ال

 . ج كلت اليوم رثبت دلين ع ل كلتوالهدوا  الع مي  واإلق يمي  والدولي  وما هاع
فةةةةرلل أ  مةةةةدل تمثةةةةن المجتمةةةةع الةةةةدولي مةةةةن إ ةةةةات  الةةةةوعي بةةةةالجتابم البيبيةةةة  

 والت ايا مه ا؟  
 ال ط  التالي  : اتبع ولإلجاب  ع ل هك  اإلكثالي  
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 مقدم 
 الدولي  ال ا   بفماي  البيب  ااتااقيا المبفي ارون: 
 الدولي  ال ا   بفماي  البيب  ارتضي  والجوي  ااتااقيا :المط ق ارون
 الدولي  ال ا   بفماي  البيب  المابي   ااتااقيا : المط ق ال اهي

 الجتابم الدولي  بفق البيب   اتتثاقعن  اامتهاع: ال اهي المبفي
 : أ ت جتابم الفتق ع ل البيب ارونط ق الم

 .بالقيود الواتد  ع ل است دام ارس ف  الهووي  االتزامالمط ق ال اهي: واجق الدون 

 الدولية الخاصة بحماية البيئة  االتفاقياتالمبحث األول:
الدولية  دوتا هامةا ثم ةدت  ااتااقيةا ت عق القواعةد المهب قة  مةن المعاهةدا  و 

مةا  ااتااقيا ايت مباكت ل تكتيع الوطهي عهد تجتيمج رفعان الت ويي ومن هك  
اهتم بفماي  البيب  ارتضي  ومه ا ما تهاون فماية  البيبة  ال وابية  وأ ةتل اهتمة  

 1بفماي  البيب  المابي .

لجويةضية واالدولية الخاصة بحماية البيئة األر  االتفاقياتالمطلب األول:   
يم ةةةن القةةةاهون الةةةدولي ل بيبةةة  ثا ت ةةةاأ قةةةابم بكاتةةةج ضةةةمن القةةةاهون الةةةدولي 

 .ن فماي  البيب  ع ل مستول العالمتفوا فقيقيا في تاعي
 الدولي  ال ا   بفماي  البيب  ارتضي  ااتااقيا : الفرع األول

  يواهةابك ن الفااع ع ةل الف 3311الدولي  اتااقي  لهدن لعام  ااتااقيا أهم 
، بكة ن وقاية  الهباتةا  3393مةا عةام ، اتااقية  تو والهباتا  ع ل فالت ةا الطبيعية 

  الدوليةةة  ومةةةواطن بكةةة ن ارتاضةةةي كا  ارهميةةة 3391اإلفتيقيةةة  لعةةةام  ااتااقيةةة 
بكة ن التهةوع الفيةو   3331تيةود  جاهيتوعةام  إلىاتااقية إضةاف  ، الطيوت المابي 

ثةةةن عها ةةةت البيبةةة  الطبيعيةةة  ب ةةةدا الفاةةةاع البيولةةةوجي وتعهةةةل بتقتيةةةت الفمايةةة  ل

                                  
 311.1أ، 1133، دات الجامع  الجديد ، الفماي  الجهابي  البيبي ، عادن ماهت ارلاي -
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فضةةتها أث ةةةت مةةن مابةة  تبةةي  دولةةة  ، والتةةي 1ع ةةل التهةةوع البيولةةوجي فةةةي العةةالم
ع ةةل هفةةو ي ثةةد الةةدوت الااعةةن لةمةةم المتفةةد  فةةي وقةةد أقةةت هةةكا المةة تمت  ةة ي 

، وي ثةةةةد ع ةةةةل فقةةةةوق من مجموعةةةة  مةةةةن المبةةةةاد  فةةةةون البيبةةةة و ةةةةابق هامةةةة  تكةةةة
سةةةتدام  مجموعةةة  المبةةةاد  المتع قةةة  بةةةاإلدات  الم إلةةةلوواجبةةةا  الةةةدون باإلضةةةاف  
، لثه ةةةا لةةم تفةةةدد هةةةدفا وا بتهامجةةا زمهيةةةا لت اةةةيا ل  ابةةا  ع ةةةل مسةةتول العةةةالم

الفةةةةتات  لثه ةةةةا هجفةةةة  بتفديةةةةد وثكةةةةا الع قةةةة  بةةةةين البيبةةةة   اافتبةةةةا اةةةةازا  
 تباين واهت ات لفقوق اإلهسان.من  إليجواستهزاا المواتد وما ي د  

 الدولي  ال ا   بفماي  البيب  ال وابي   ااتااقيا : الفرع الثاني
 الدولي  ال ا   بفماي  البيب  ال وابي  لديها: ااتااقيا من بين 

بكةة ن فضةةت إجةتاج التجةةاتق لةسة ف  الهوويةة  فةةي  3391موسةةثو لعةام  اتااقية  -
 .ال اتجي وتف  الماج الاضاجالجو وفي 

فاسةةتعمان ارسةة ف  المةةدمت  ، 3391اهتكةةات ارسةة ف  الهوويةة  لعةةاممهةةع  اتااقيةة  -
، وقةد أثةد إعة ن هةوتمبت  يتهةا ايةت التمييةز  بةين المفةاتبينمفعوت بسةبق ت  

، ثمةا أن ههةات فضةتا ع ةل ق المدهية  يعةد جتيمة  فةتقع ل أن تدميت المهةاط
الضةتت سةةوا يسةةتمت ارسة ف  التةةي تسةبق ضةةتتا بيبيةةا طويةن المةةدل رن هةةكا 

ما أن عةدم قاهوهية  التاجيةت تبهةل ع ةل الةدمات الثبيةت الةك  ث بعد اهت اج القتان.
، فارسةةةةة ف  هةةةةةك  ايةةةةةت قاهوهيةةةةة  هعةةةةةتا ببج ت ةةةةةت ارسةةةةة ف  ل بكةةةةةتي  والبيبةةةةة تسةةةةة

، ثمةةا أهةةج ا وز فةةدود القةةاهون الةةدولي اإلهسةةاهيإلمثاهيات ةةا التدميتيةة  التةةي تتجةةا
 2.ا أ تل ع ل القيام بت ت ارهكط جع دو يسمح ل دول  أن تساعد أو تك

  3391الدولي  المتع ق  بمس ولي  مك  ي السان الهووي   ااتااقي  -

                                  
 311.1، ها  المتجع السابق، عادن ماهت ارلاي -
 391.2،أ1113، دات ال  دوهي ، المس ولي  الدولي  عن فماي  البيب ،  باح العكاو  -
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فةة   ضةةتت هةةوو  هةةاتق عةةن الوقةةود الهةةوو  ومهتجةةا  أوفضةة   مكةةع  هاتجةة   -
التعويا عن الضةتت بمب ة   ااتااقي عه ا في السان التجاتي  والفتبي  فدد  

 مالي.
ب ةةدا مثاففةة   ااتااقيةة أبتمةة  هةةك  : يةةد المةةدل ل  ةةواج عبةةت الفةةدودالت ةةوي بع اتااقية  -

ت ةةوي ال ةةواج عبةةت الفةةدود  ا ةة  لمسةةافا  طوي ةة  تمتةةد  اا الثي ةةومتتا ، وتضةةةع 
ع ل الةدون فيةي ت تةزم بالعمةن ع ةل ف ةت وت اةيا ومهةع م و ةا   ااتااقي التزاما 

بةةالجتابم البيبيةة  هةةو توقيةةع  وماي ثةةد اهتمةةام المجتمةةع الةةدولي بالبيبةة  والةةوعي، 1.ال ةةواج
 المس ولي  الدولي  هتيج  ت وي الجو.

متجعةةةا أساسةةةيا  ااتااقيةةة تكةةةثن هةةةك  :يةةة  اإلطةةةات فةةةون الت يةةةتا  المها يةةة اتااق -
تبهي ةةةا فةةةي دتجةةة  فةةةتات  الثةةةت  ارتضةةةي  مهةةةك  اتتاةةةاعل ج ةةةود العالميةةة  لمثاففةةة  

 مبادب ا : ومن أهم 3331د    فيز التهايك في  3331م تمت تيوديجاهيتو 
مبدأ المس ولي  المكتتث  والمتبايهة  ل ةدون ياةتا ع ةل الةدون الم ةهع   -3

 .الفتات  اافتبا أن تثون في مقدم  الثااح ضد 
تاتا ج دا فيما ي أ جمع المع وما  وهكتها م ن المعطيا  فةون  -1

الفةةةةتات  وكلةةةت  ةةةة ن إتسةةةان تقةةةةاتيت  اافتبةةةا م ةةةادت ال ةةةةازا  كا  
 . ا من طتا الدون المتعاهد  يااتوطهي  تم  

هتةا  وت ةزين و  اسةتفدايفضةت  اتااقي  - ارسة ف  الثيميابية  والةت  أ است داموا 
 :مه ا

 ب ا تقوم تف  أ  عتا ق: ااتااقي تتع د ثن دول  طتا في هك   -
استفداي أو إهتا  ارس ف  الثيميابية  أو فيازت ةا بطتيقة  أ ةتل أو ت زيه ةا أو  -

باكت  أو ايةت مباكةت  إلةل أ  س ف  الثيميابي  ب وت  مب ا أو هقن ار اافتااع
 .مثان

                                  
 311.1أ، السابق ها  المتجع،  باح العيكاو  -
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 ارس ف  الثيميابي   استعمان -
 ارس ف  الثيميابي .  استعمانالقيام ب   استعدادا  عسثتي   -
ع ل مفعةوت مساعد  أو تكجيع أوفي أ  ثان ب   طتيق  ع ل القيام ب هكط   -

 1.ااتااقي دون ارطتاا بموجق هك  

 الدولية الخاصة بحماية البيئة المائية  االتفاقياتالمطلب الثاني: 
 من أهم ا:

 ن مهةةع ت ةةةوي بكةة 3313و  ةةت تعةةةدين ل ةةا عةةام  3391اتااقيةة  لهةةدن لعةةام  -
 .البفات بزي  البتتون

فةةت  بةةاإلاتاق بكةة ن التقابةة  ع ةةل الت ةةوي الب 3311اتااقيةة  بتوثسةةن لعةةام  -
 .من السان والطابتا 

 بك ن فماي  البفت اربيا المتوسط من الت وي. 3311عام  اتااقي  بتك وه  -
البتوتوثون ارون بك ن التعاون في مثافف  ت ةوي البفةت اربةيا المتوسةط  -

 بالهاط والمواد الضات  في الفاا  الطاتب  .
م البتوتوثةون ال ةةاهي بكةة ن فماية  البفةةت اربةةيا المتوسةط مةةن التةةوي الهةةاج -

 . عن اإلاتاق من السان والطابتا
المتفد  والس ط  الدولي  لقاع  ارمم: اتااق بك ن الع ق  بين الفرع األول

 البفات 
تعتةتا ارمةةم المتفةد  بالسةة ط  بو ةةا ا المهعمة   التةةي تقةوم الةةدون ارطةةتاا 

عةةن طتيق ةةا بتهعةةيم ومتاقبةة  ارهكةةط  فةةي قةةاع البفةةات والمفيطةةا   ااتااقيةة فةةي 
  وع ةةةةل ار ةةةةأ ب يةةةة  إدات  مةةةةواتد وبةةةةاطن أت ةةةة ا الواقعةةةة   ةةةةات  فةةةةدود الوايةةةة

                                  
 1- ع ي عدهان الاين، التكتيع الدولي لفماي  البيب ، دات فامد ل هكت والتوزيع، أ391.
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المهطقةةة  وتتع ةةةد ارمةةةم المتفةةةد  بةةةرجتاج أهكةةةطت ا بطتيقةةة  تعةةةزز الهعةةةام القةةةاهوهي 
 .وااتااق ااتااقي ل بفات والمفيطا  المهك  بموجق 

تتع ةةد السةةة ط  بةةة ن تقةةةوم ب هكةةةطت ا وفقةةا لمقا ةةةد المي ةةةاق ومبادبةةةج مةةةن أجةةةن 
المتفةد  التامية  الةل  ارمةمتعزيز الس م والتعاون الدولي بما يتماكل مع سياسةا  

 .1تعزيز هك  المباد  والمقا د

 الجرائم الدولية  ارتكابعن  االمتناعالمبحث الثاني: 
 ب  ت  يتا ثبيتا ثجتابم الفتق .ت  ت م ت ا الجتابم الدولي  ع ل البي

 : أثر جرائم الحرب على البيئة األول المطلب
قواعةةةد القةةةاهون الةةةدولي الفةةةتق بعيةةةةدا عةةةن الكةةةتعي  الدوليةةة  ل ةةةكا أبتمةةةة  وضةةةع  
لفمايةة  المةةدهيين أ هةةاج  7491مه ةةا اتااقيةةا  جهيةةا ارتبةةع عةةام  ااتااقيةةا العديةةد مةةن 

فيةةةات م مةةةن جةةةتاج اله ةةةق والت تيةةةق التعسةةةاي  اسةةةتمتاتالفةةةتق وارعيةةةان الضةةةتوتي  
 ل مدن والقتل والتدميت الك  ا تبتت  المقتضيا  العسثتي .

جهيةةةا  طةةةت تةةةدميت أو ت تيةةةق السةةةدود  اتااقيةةة مةةةن  91وقةةةد قةةةتت  المةةةاد  
مةةن  1، وقةد وتد فةةي المةةاد   تبةةاج والمةزاتع والمهكةةم  المدهيةة ومفطةا  توتيةةد الث

 :بم الفتق تقع في الفاا  التالي االهعام ارساسي ل مفثم  أن جت 
ع ي ةا دون أن تثةون ههةات  ااستي جإلفاق تدميت واسع الهطاق بالممت ثا  و  -

 .عسثتي  تبتت كلت ضتوت 
 .ع ن أهج لن يبقل أفدا ع ل قيد الفيا إ -
وجميةةةةع مةةةةا فةةةةي  اسةةةت دام ال ةةةةازا  ال اهقةةةة  أوالسةةةةام  أو ايتهةةةةا مةةةةن ال ةةةةازا  -

 .ارج ز و المواد أو فثم ا من السوابن أ

                                  
 313.1أ، ها  المتجع السابق، ع ي عدهان الاين -
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أس ف  أو قةكابا أو مةواد أو أسةاليق فتبية  تسةبق بطبيعت ةا أضةتات  است دام -
امةةا تثةةون عكةةوابي  بطبيعت ةةا وم الاةة  ل قةةاهون الةةدولي والهزاعةةا  ا زابةةد  أو  
 .موضع فعت كامن ارس ف أن تثون هك   بكتطالمس ف  

يق أو وسةةةابن القتةةةان فعةةت اسةةةت دام أسةةةال اإلهسةةةاهيالقةةةاهون الةةةدولي  أنثمةةا  
التةةةةي يتوقةةةةع أن تسةةةةبق أضةةةةتاتا بال ةةةة  واسةةةةع  ااهتكةةةةات وطوي ةةةة  المةةةةدل بالبيبةةةة  

، وثكا فماي  المهكم  التي تفتو  ع ل قول  طةت  ب دا فماي  البيب الطبيعي  
  هجةةةوم يسةةةات ع ةةةل  سةةةابت تبعيةةة  أأو  بارل ةةةاموتهعيةةةا المهةةةاطق المزتوعةةة  

فةي الفةتق العالمية  ال اهية  فةين  ارمتيثية  ثالك  أقةدم  ع يةج الوايةا  المتفةد 
تيةةة  ومةةةا ألفقتةةةج مةةةن أضةةةتات ضةةةتب  مةةةديهتي هيتوكةةةيما وهااةةةازاثي بالقهب ةةة  الك

اك وهو س ح يفةون ارتا إلةل أتا مفتوقة  ه، واست دماليوتاهيوم المستبالبيب 
 .اإلهسانا ت  ح لفيا  

اهون الةةةةةدولي ثمةةةةا أقةةةةةت  المفثمةةةة  الجهابيةةةةة  الدوليةةةة في المةةةةة تمت الةةةةدولي ل قةةةةة
الجهابي المهعقد في توما أن تدميت البيبة  مسة ل  أساسةي  وتد  فةي ثافة  الجةتابم 

، ومه ةةةةا مةةةةا اتتثبتةةةةج الوايةةةةا  المتفةةةةد  الدوليةةةة  بكةةةةثن مباكةةةةت أو ايةةةةت مباكةةةةت
ال ةةةازا  والثيمياويةةةا  السةةةام  والقهابةةةن  اسةةةت دم فةةةي الايتهةةةام فيةةةي  ارمتيثيةةة 

بقيةةةة  الثابهةةةةا  و  اإلهسةةةةانمفتوقةةةة  ضةةةةد  ال ارتاالمهتكةةةةت  واسةةةةتعم   سياسةةةة  
 .الفي  في الايتهام

 المطلب الثاني: واجبات الدول تجاه البيئة
يجةةةةق ع ةةةةل ثةةةةن الةةةةدون االتةةةةزام بالمفافعةةةة  ع ةةةةل البيبةةةة  مةةةةن  ةةةة ن القيةةةةام  

 .بواجبات ا
 الهووي   است دامارس ف : إلتزام الدون بالقيود الواتد  ع ل الفرع االول 

التي تسبق ضتتا بيبيا طوين المدل ان هكا الضةتت يسةتمت  ارس ف تفعت 
 ره ةةاالهووية   استعمال اارسةة ف التةي تةةم فعةت  ارسةة ف ، ومةن اج القتةةان ةبعةد اهت
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يسمح بتدميت دولة  بثام  ةا  أنالمتفد  ا يمثن  ارممفمي اق ، ثبيتاتسبق دماتا 
ك  ايةت قاهوهية  هعةتا هة فارس ف ا يمثن السيطت  ع ل   ات هك  التاجيتا   رهج

 .التدميتي  إلمثاهيات ا
وسابن عسثتي  لت ييت التتب  التي د  ة   است داموقد أكات  معاهد  فعت  

ق بكةةةت  إلةةةل الت ييةةةتا  فةةةي البيبةةة  التةةةي يتسةةةبق في ةةةا ت عةةة3311فيةةةز التهايةةةك 
وت طةي ت ةت المعاهةد  ت ةت الت ييةتا  التةي تة  ت ع ةل  ،متعمد العم يا  الطبيعية 

بمةةةةا فةةةةي كلةةةةت الهبةةةةا  والفيةةةةوان اليابسةةةة  والمفةةةةيط المةةةةابي  ارتايبةةةة  تكةةةةثين ه
 .  وال  ا الجو  أو الاضاج ال اتجي

  ااستكات  لمفثم  العدن الدولي: التأ  الاتع ال اهي
 3133مهةةةةك اإلهسةةةاهيالاتاثةةة  أ ةةةات اهتمةةةةام القةةةاهون الةةةدولي  است دامارسةةة ف 

التةةةةي تسةةةةةبق معاهةةةةةا   ارسةةةةة ف التةةةةةي تفعةةةةت 3311إضةةةةاف  إلةةةةةل لةةةةوابح اهةةةةةا  
 3393، ثمةةةا أ ةةةدت  الجمعيةةة  العامةةة  لةمةةةم المتفةةةد  عةةةام المةةةدمت  ثارسةةة ف 

 .  والتي تعتبتها اهت اثا ل مي اقالهووي ارس ف إع ها  فون  فعت است دام 
 استكةةةات وقةةةد اعتتفةةة  المفثمةةة  بسةةة ط  الجمعيةةة  العامةةة  فةةةي ط ةةةق تأ     

فةةةون أيةةة  مسةةةال  قاهوهيةةة  ان المفثمةةة  ت ثةةةد وجةةةود المبةةةاد  والقواعةةةد القاهوهيةةة  
 .الهووي  است دامارس ف القاب   ل تطبيق أو 

 :خاتمة
سةواج مةن جاهةق  اإلفةتادالبيبة  قضةي  ثاهة  واتةزان مفةن اهتمةام الةدون و      
العةةةالم  دوليةةة  عبةةةتالجةةةتابم ال اهتكةةةت ، فقةةةد أو التكةةةتيع الةةةدا  ي الةةةدولي المجتمةةةع

  والتقةةةاتيت التسةةةمي  مةةةن تعةةةتا البيبةةة  يةةةالدتاسةةةا  الع م جعقةةةق مةةةا ثكةةةا  عهةةة
، ات هاب ةة بم ةةاطت جسةةيم  وأضةةت  ارتالتةةدهوت فةةاد ي ةةدد الفيةةا  ع ةةل سةةطح 

مطالب  بضتوت التد ن الجةاد والسةتيع لفماية   ار وا معج  اتتاع ارمت الك  
 .كثال ا جوا وبتا وبفتابيب  بثن أالوعي ب  طات الجتابم ال ا  ات البيب  و 
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المجتمةةع الةةدولي بقضةةايا البيبةة  فةةي العديةةد مةةن المهاسةةبا   اهةةتموهتيجةة  لةةكلت 
التةةةي  ارسةةةباق، وتعةةةد العوامةةةن الج تافيةةة  والطبيعيةةة  مةةةن أهةةةم جواهب ةةةابم ت ةةةا 

تجعن من التعاون الدولي وال جوج إلل الوسابن الدولي  ضةتوت  ق ةول فةي هطةاق 
تةةةي تتثةةةون مه ةةةا ثةةةال واج والمةةةاج والمفيطةةةا  يةةةتتبط فالعها ةةةت ال، فمايةةة  البيبةةة 

 .بالبعا اآل ت ويتااعن فيما بيه ابعض ا 
 تمتا  مةوال  يةاإلق يمأبتم  العديد من ااتااقيا  الدولي  و  ارسا وع ل هكا 

 ةةة  وا  ةةات  الةةةوعي بةةةالجتابم وقةةةتاتا  الجمعيةة  العامةةة  لفمايةة  البيبةةة  مةةن جالدوليةة  
التي تكثن جتابم دولي  دوتا ثبيتا في الفةي ع ةل  ارفعان، ثما ثان تجتيم البيب 

 فماي  البيب  
بةةةةالتام مةةةةن وجةةةةود ااتااقيةةةةا  والمةةةة تمتا  الدوليةةةة  التةةةةي تو ةةةةي بااهتمةةةةام  
 :يب  إا أن كلت وفد  ايت ثاا دونبالب

تد ن ل مكتع الوطهي في إ ات  الةوعي بةالجتابم البيبة  وقمع ةا رهةج أن يثون -
الج ةود الدولية  والدا  ية   تضةافتن هقةوم بالقضةاج جتيمة  دون من ايت الممثن أ

 . أو فا   يتع ق بجتيم  ا تعتا فدودا فيما ا   
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