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 يرسآ نسيو دورة ب
 العاملية التجارة منظمة حول الربملاين للمؤمتر

 2017 ديسمرب/  األول كانون  10 -9 ،(األرجنتني) آيرس بوينس
3 

 

 األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد تنظيمه يف اشرتك
 الكونغرس الوطين األرجنتيين من بدعم

 (MC11) العاملية التجارة ملنظمة عشر احلادي الوزاري باملؤمتر يتعلق فيما
 
 
 

 
 احلمايةزيادة  أوقات يف األطراف املتعددة األطر دور
 (األورويب الربملان) روبيغ. ب السيد قدمها مناقشة ورقة

 
 بأزمااة املتعلقااة التالاايال  انتشااار إىل الشااعوبية النزعااة وصااعوداملؤياادين للامايااة،  ااروا بري انيااا،  القااادة انتخااا  أدى

 .الليربايل والنظام األطراف تعددية
 

 باألساود التجاارة تصا  الاي النظرياا  املككانتيلياة ناو  مان القدمياة النظرياا  حىت أو التبسي ية، الرسائل أصبات وقد
 تعقيااادا   األكثااار الواقااا  عااان بعيااادا   النقاااا ، علااا  هتااايمن العمومياااة، امليزانياااا  أسااااس علااا  واخلاسااارين لفاااائزينل واألباااي 
 .األطراف املتعدد النظام جلبها الي الفوائد كل  من الرغم عل و  ،العاملية القيمة لسالسل

 

 املتعاادد التجااري النظاام نمتك ا وقاد. الثانياة العاملياة احلار  هناياة منا  العاملياة التجاارة إدارة صاميم يف التعددياة كانات  لقاد
 ذلاا  وبعااد ،(GATT) والتجااارة اجلمركيااة التعريفااا  بشااأن العااام االتفااا  إطااار يف اتفااا  أول كااان  الاا ي األطااراف،

اا واتباااا  الوقاات، مااارور ماا  البلااادان اقتصااادا  يف متزايااادة بصااورة االنااادماا ماان العاملياااة، التجااارة منظمااة يف  أحادياااة جهن 
 .الدولية التجارة جتاه اجلانب
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 يف بلاادا   23 ماان املشاااركة البلاادان عاادد زاد ،(GATT) والتجااارة اجلمركيااة التعريفااا  بشااأن العااام االتفااا  ومبوجااب
 منظمةةةة يف 164 إىل الياااوم العااادد هااا ا ارتفااا  وقاااد. أوروغاااواي جولاااة يف بلااادا   123 إىل 1947 عاااام يف األوىل اجلولاااة

 .العاملية التجارة من ٪98 يعادل ما وهو العامل، يف الناشئة األسواق غالبية ذلك يف مبا العاملية، التجارة
 

 وهااو. وموحةةدة للتنفيةة  قابلةةة ،شةةفا ة ،للتنبةة  قابلةةة العامليةةة التجةةارة حوكمةةة العامليةةة التجةةارة منظمةةة جتعةة  ،وعمومااا  
 حياا  الااوزن، نفااس حتماال الصااغكة، الناميااة البلاادان فيهااا مبااا األعضااا ، الاادول مجياا  أصااوا  أن إذ عااادل، نظااام أيضااا  
 .اآلرا  بتوافق العاملية التجارة منظمة قرارا  تتخ 

 

 وقاد. التجاارة ضاد عنيا  فعال رد نشهد فإننا الدولية، املؤسسا  حققتها الي العديدة اإلجنازا  من الرغم عل  ولكن
 الساااايادة حاااادود احاااارتام عاااادم إىل وتسااااتند الوطنيااااة، القااااوى اسااااتعادة أفكااااار  لفيااااة علاااا  الشااااعوبية احلركااااا  ارتفعاااات

 الوقاات وىف. وغكهااا األطلساا  مشااال حلاا  ومنظمااة ،العامليااة التجااارة منظمااة ،األورويب االحتاااد مثاال القويااة واملؤسسااا 
مقارنااة بالتجااارة متعااددة األطااراف،  للتجااارة الثنائيااة تفضاايلها عاان صااري  بشااكل االعضااا  الاادول بعاا  اعرباات نفسااه

 ،التجاريااة ،االنسااانية،  التنميااة ،املنا يااة السياسااا  يف قائمااةال االطااراف تعااددةامل رتتيبااا ال وتسااا لت حااول عاادد ماان
 .الدولية املؤسسا  من للعديد التمويل  ف  واقرتحت ،واالمنية

 
 األطراف تعددية أزمة . 1

 املؤسسااا  بااأدا  ملتعلقااةق ااد مت االنتقااادا  ا وقااد. جديةةدة ليسةة " األطةةراف تعدديةةة أزمةةة" حةةول اآلن، املناقشةةات
 التاوازن ذلا  يف مباا - أد لتهاا الاي الساريعة والتغاكا  والعشارين، احلاادي القرن بداية من  سيما وال األطراف، املتعددة
 هنايااة يف بالفعاال، التعدديااة، جتاااه املواقاا  أصاابات وقااد. والتكنولوجيااا السياسااية اجلغرافيااا يف االقتصااادية، للقااوة العااامل 

 املتاادة، األمام فشال هاو لا ل  الرئيس السبب وكان اجلماع ، األمن نظام يف ألزمة نتيجة ،تشككا   أكثر التسعينيا 
 .ظهر  الي والتهديدا  الصراعا  من عدد ومعاجلة اجلماع ، لألمن عامل ال نظامالو  ،"التعددية حمور" و

 

 وتازداد". أنشاأهتا الاي ذاهتاا البلادان يف اجلمهاور عن مفصولة" األطراف املتعددة املؤسسا  أصبات نفسه، الوقت ويف
 يف التقليديااة التصااني  ق اعااا  يف العمااال مثاال بالعوملااة، ساالبا   تااأتر  أهنااا يعتقااد الااي الفئااا  بااني تفاقمااا   الظاااهرة هاا ه

 دعمهاااا تساااتمد ماااا كثاااكا    ،األجاناااب وكراهياااة القومياااة بااااآلرا  تناااادي الاااي الشاااعوبية فااااألحزا . النماااو املتقدماااة البلااادان
 .السا  ة اجلماعا  ه ه من السياس 
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 تصاعد؟ يف احلمائية نرى ه . 2
 يف هامااا   طرفااا   كاناات  العامليااة التجااارة منظمااة أن حااني يف أنااه والواقاا . حمااددة بلاادان علاا  احلمائيااة السياسااا  تقتصاار ال
 احلااني ذلاا  مناا  شااهدنا فقااد ،2008 لعااام املاليااة األزمااة  ااالل احلمائيااة التاادابك إىل اللجااو  ماان األعضااا  الاادول مناا 
 لتلاا  دقيقااة صااورة لاادينا فااإن  اصااة، رصااد آليااة وضااعت العشاارين جمموعااة وألن. التقييديااة التاادابك ماان متزاياادا   عااددا  
 مناا  وضااعت الااي للتجااارة املقياادة بالتاادابك املتااأترة العشاارين جمموعااة واردا  حصااة أن املثااال ساابيل علاا  نعلاام. البلاادان
 .2016 نوفمرب من اعتبارا   ٪6.5 إىل لتصل تدرجييا ترتف  تزال ال ،العاملية املالية األزمة

 

 جملموعاااة التجارياااة التااادابك بشااأن 2016 لعاااام العاملياااة التجااارة منظماااة رصاااد تقريااار يف العامليااة التجاااارة منظماااة وأشااار 
 اقتصاادا  أد لات ،2016 ماايو/  وأياار 2015 األول تشارين/  أكتاوبر منتصا  باني ماا الفارتة يف أناه إىل ،العشرين
 .2008 لعام املالية األزمة من  وتكة بأسر  جديدة محائية تدابك العشرين جمموعة

 

 2016 أكتااوبر/  األول تشاارين 16 ماان التاليااة االسااتعرا  فاارتة و ااالل. احلااني ذلاا  مناا  قلاايال   إال احلالااة تتاساان ومل
 التعريفاااا  ذلااا  يف مباااا للتجاااارة، املقيااادة اجلديااادة التااادابك مااان 42 جمموعاااه ماااا ساااجل ،2017 ماااايو/  أياااار 15 إىل

 متوسا ها وبلا  العشرين، جمموعة القتصادا  تسجيلها مت املنشأ، قواعد وقيود اجلمركية، واألنظمة املتزايدة، أو اجلديدة
 .شهريا   تدابك ستة

 

 كل ه ا مهم.
 

 يف االقتصاادي النماو دفا  يف التجااري التكامال زياادة وسااعد. حرجةة مبرحلة مير العاملي االقتصاد يف التجارة دور إن
 وتاكة يف التبااطؤ كاان  ،األلفية الثالثة أوائل من  أنه بيد  . العشرين القرن من األ ك اجلز  يف والنامية املتقدمة االقتصادا 
 واإلنتاجياة التجاارةأماام  عائقاا   االنتكاساا ، مان املزياد حادو  و  ار األزماة، بعاد احلمائياةوزياادة  التجاري، اإلصالح

 تساتفيد أن للبلادان ميكان الصااياة، السياساا  وباساتخدام. ال ريقاة هبا ه يكاون أن الضاروري من ليس. الد ل ومنو
 ما  التكيا  السياساا  ه ه وتسهل. تل  البلدان الي ختلفت عن املسكة وترف  التجارة جتلبها الي الكبكة الفرص من

 .عموما   االقتصاديني واألدا  املرونة تعزيز عن فضال   التجارة،
 

 ومناا .  يةة يسةةاه  و  املةةنضف  النمةو أعةةرا  أحةةد األخةة ة السةةنوات يف العامليةة التجةةارة يف احلةةاد التبةةاط  ويشةل 
 حقيقااا  مبعااادل واخلااادما  السااال  يف العاملياااة التجاااارة منااات ،2007 عاااام يف العاملياااة املالياااة األزماااة عشاااية 1960 عاااام

 ها ا تغاك وقاد. الفارتة نفاس  االل احلقيقا  اإلمجاايل احملل  الناتج منو ضع  حنو أي ،سنويا   املائةب 6 حنو يبل  متوسط
 النماو وان ،التجاارة علا  اتار  قاد االقتصاادي والنماو االساتثمار معادال  نإ الادويل النقاد صندو  وقال. كبك  بشكل
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 بااني التارخييااة العالقااة اساااس علاا  متوقعااا   كااان  ممااا اقاال الساانة يف مئويااة ونق تااني نق ااة بااني ياارتاوح كااان  اال ااك التجاااري
 .ه ه الكل  االقتصاد وعوامل التجارة

 
  والتعددية العاملية التجارة منظمة. 3
 املخااااوف علااا  الااارد ال متثااال واحلمائياااة مضااا ، وقااات أي مااان أكثااار العاملياااة التجاااارة منظماااة إىل حباجاااة حنااان ذلااا ، مااا 

 اتفاااا  ألي ميكااان وال. آ ااار دويل ترتياااب أي يف يوجاااد ال للاكااام فريااادا   نظاماااا   العاملياااة التجاااارة منظماااة وتاااوفر. احلالياااة
 منظماة فبادون. والثنائية اإلقليمية التجارية االتفاقا  مجي  عليه تقوم ال ي األساس وهو. حمله حيل أن تنائ  أو إقليم 
 رأي يف كااان  والاا ي ،الثانيااة العامليااة احلاار  قباال احلااال عليااه كااان  كمااا  جماازأ، العااامل  االقتصاااد ساايكون العامليااة، التجااارة
 من قاااة إىل تتااااول أن التجارياااة للعالقاااا  ميكااان الياااوم، عاااامل يف. احتمااااال   أكثااار احلااار  جعااال عاااامال   املاااؤر ني بعااا 
 للم الاب كافياة  مواجهاة هنااك تكاون لان العاملياة، التجاارة منظماة بادون فإناه ذلا ، إىل وباإلضاافة. صااية غاك إقليمية
 .دورا   الفائدة سياسا  عن فضال   الغ ائ  األمن يلعب حي  الزراعة، يف سيما وال باحلماية، احمللية

 

 اتفاق الا ي التجاارة تيساك اتفاا  طرياق عان املثاال، سابيل علا  ،حتقاق اجناازا   العاملياة التجاارة منظماة أن ماؤ را رأيناا كما
. البساي ة اإلجناازا  عان البعاد كال  بعيدة وه . نكويب يف أبرم ال ي املعلوما  تكنولوجيا اتفا  توسي  أو بايل يف عليه
. العامليااة التجاارة علا  اجلمركياة التعريفاا  ماان ٪14 مان أكثار إلغاا  يعاادل ماا مبثابااة وحاده التجاارة تيساك اتفاا  ويعتارب
 ماان  اليااة بيئااة علاا  املعلومااا  تكنولوجيااا اتفااا  وياان . احلاليااة الفعليااة التعريفااا  متوسااط ضااع  تقريبااا   يعااادل وهاا ا

 يف نساااتمر أن لناااا ينبغااا  ال ذلااا ، ومااا . العاملياااة التجاااارة مااان سااانويا   دوالر تريلياااون 1.3 علااا  تزياااد اجلمركياااة الرساااوم
 تيسااك ،اإللكرتونيااة والتجااارة اخلاادما  يف الاادا ل  التنظاايم ذلاا  يف مبااا ملموسااة نتااائج حتقيااق إىل حباجااة وحناان. أجمادنااا

 الصاغكة لشاركا ل لتاقياق املنفعاة اجليادة التنظيمياة املمارساا  عن فضال   الشفافية، وحتسني ،األفق  الدعم ،االستثمار
 .واملتوس ة

 

 إىل أدى األطةةراف، املتعةةدد التجةةار  النظةةا  توسةة  يدعمةة  الةة   التجةةار ، االنفتةةا  أن نعلةة  أطةةول، منظةةورمةن و 
 يف بالتجاارة املتصلة التاوال  وأد . املعيشة مستويات وحتسني األسعار، اخنفا  املنا سة، زيادة اإلنتاجية، زيادة

 وعلااا . اإلنتاجياااة يف مكاساااب حتقيااق إىل اجلديااادة التكنولوجياااا  واعتمااااد والشااركا  الق اعاااا  عااارب املاااوارد ختصااي 
 مااان لكثااك أقاال وأسااعار أوساا   ياااارا  إىل املفتوحااة التجااارة أد  فقااد - ذلاا  ينسااا  مااا كثااكا    - االسااتهالك جانااب
 الساال  ماان متكافئااة غااك حصااة تسااتهل  الااي املاانخف  الااد ل ذا  األساار علاا  بااالنف  يعااود ممااا واخلاادما ، الساال 
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 األساار ماان األساار اسااتهالك ساالة سااعر الثلثااني بنساابة  فضاات قااد التجااارة تكااون أن ويقاادر. للتااداول القابلااة واخلاادما 
 .النموذج  املتقدم االقتصاد ذا  املنخف  الد ل ذا  املعيشية

 

 !القواعد على القائ  التجار  النظا  عن للد اع حنتاجها اليت األسباب بع  هي ه ه
 
 ".كاملعتاد  العم " يف االستمرار ميلننا ال. 4

 األعضاا  الادول مان قليال عادد علا  بالتأكياد قتصري وال أمرا  جديدا ، ليس للتعددية االنتقاد أو احلمائية كانت  لو حىت
  غاك   رائاد، دور وهلاا العاملياة، التجاارة منظماة ماروجني أعظم من واحد م  جوهرها يف جديدة حالة لدينا فإن وحدها،
 املتاادة، الوالياا  ضاد العاملياة التجاارة منظماة قارارا  كانت  إذا أنه صراحة ترامب الرئيس وقال. والنهج اخل ا  متاما

 وال رهيناة، حالياا يتخا ان االساتئناف وهيئة املنازعا  تسوية نظام أن أيضا   ونرى. بالقرارا  التقيد عدم يف نظرفإنه سي
 .كبك  تقدم أي إلحراز الرغبة من القليل سوى يوجد

 

 العاملياة التجاارة منظماة جلعل جهودنا نكث  أن مجيعا   وعلينا. اجلديد للواق  الالزم التعديل إجرا  بعد يتم مل أنه وأعتقد
 .منوا   أقل أو ناشئة أو متقدمة بلدان يف نعيش كنا  سوا  ،تعمل

 

 األطاراف متعادد جتااري نظاام وتعزياز ،شاامل عاامل  اقتصادي نظام تعزيز يف حموريا   دورا   العاملية التجارة منظمة أد  وقد
 املسااتدامة، والتنميااة العااامل  االقتصااادي النمااو تعزيااز يف حيويااا   دورا   يلعااب وهااو. متيياازي وغااك قواعااد علاا  وقااائم منفاات 
 .املستدامة للتنمية املتادة األمم أهداف لتاقيق أساس عنصر وهو والرفاهية، العمل فرص و لق

 

 ماان كاال  جعاال يف للمسااا ة جهاادنا قصااارى ونباا ل جهودنااا  نساار   دعونااا لاا ل  أجلااه، ماان النضااال يسااتاق هاا ا كاال
 .مواطنونا حيتاجه ما وه ا. ناجاا   والوزاري الربملاين املؤمتر
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THE ROLE OF MULTILATERALISM IN TIMES OF RISING PROTECTIONISM 
 

Discussion paper presented by Mr. P. Rübig (European Parliament) 
 
 

The election of protectionist leaders, Brexit and the rise of populism have led to a proliferation of 
analyses on the crisis of multilateralism and of the liberal order.  
 
Simplistic messages, or even old-fashioned theories of mercantilism describing trade in black-and-
white terms of winners and losers based on balance sheets, have come to dominate the debate, 
far from the more complex reality of Global Value Chains and despite all the benefits that the 
multilateral system has brought. 
 
Multilateralism has been at the core of global trade governance since the end of World War II. The 
multilateral trading system, first under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and 
later in the World Trade Organization (WTO), has managed to increasingly integrate countries’ 
economies over time and tempered unilateral approaches to international trade.  
 
Under the GATT, the number of participating countries increased from 23 in the first round in 1947 
to 123 in the Uruguay Round. This number has today increased to 164 in the WTO, including the 
majority of the world’s emerging markets, which corresponds to 98 % of global trade. 
 
Overall, the WTO makes global trade governance predictable, transparent, enforceable and 
uniform. It is also a fair system, in that all member states’ voices, including small developing 
countries, carry the same weight, as WTO decisions are taken by consensus.  
 
But in spite of the numerous achievements of international institutions, we do see a backlash 
against trade. Populist movements have risen on the back of ideas of reclaiming national powers, 
and are based on the dislike of limits on sovereignty and of powerful institutions, such as the EU, 
the WTO, NATO and others. Meanwhile, certain member states explicitly expressed preference for 
bilateralism over multilateralism in trade, while questioning several existing multilateral 
arrangements in climate, development, humanitarian, trade and security policy and proposing to 
reduce funding for several international institutions. 
 
1.  The crisis of multilateralism 
 

Yet, debates on the 'crisis of multilateralism' are not new. Criticisms regarding the functioning 
of multilateral institutions have abounded, particularly since the beginning of the 21

st
 century and 

the rapid changes it has brought – including in the global balance of economic power, in geopolitics 
and in technology. Already towards the end of the 1990s, attitudes towards multilateralism became 
more sceptical, largely as a consequence of a crisis in the collective security system, a central 
cause of which was the failure of the United Nations, the 'intended centrepiece of multilateralism' to 
guarantee a global system of collective security and to deal with a number of conflicts and threats 
that emerged with. 
 
At the same time, multilateral institutions have become 'disconnected from publics in the very 
countries that created them'. This phenomenon is aggravated among groups that are perceived to 
have been negatively affected by globalisation, such as workers in the traditional manufacturing 
sectors in developed countries. Populist parties advocating nationalist and xenophobic views often 
draw their political support from such disaffected groups.  
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2.  Do we see protectionism on the rise? 
 

Protectionist policies are not limited to specific countries. In fact, while the WTO was an important 
actor in preventing that Members resorted to protectionist measures during the financial crisis 
of 2008, we have since then experienced an increasing number of restrictive measures. Because 
G20 put a special monitoring mechanism in place, we do have a precise picture for those 
countries. We know for example that the share of G20 imports affected by trade-restrictive 
measures put in place since the global financial crisis continues to rise gradually, reaching 
6.5 percent as of November 2016.  
 
In the 2016 WTO monitoring Report on G20 trade measures, the WTO noted that between mid-
October 2015 and May 2016, G20 economies had introduced new protectionist measures at the 
fastest pace seen since the 2008 financial crisis.  
 
The situation has only slightly improved since then.  During the following review period from 
16 October 2016 to 15 May 2017, a total of 42 new trade-restrictive measures, including new or 
increased tariffs, customs regulations and rules of origin restrictions, were recorded for G20 
economies, amounting to a monthly average of six measures.  
 
All this matters. 
 
The role of trade in the global economy is at a critical juncture. Increased trade integration 
helped to drive economic growth in advanced and developing economies in the latter part of the 
20

th
 century. Since the early 2000’s, however, a slowdown in the pace of trade reform, a post-crisis 

uptick in protectionism, and risk of further reversals have been a drag on trade, productivity, and 
income growth. It need not be that way. With the right policies, countries can benefit from the great 
opportunities that trade brings and lift up those who have been left behind. Those polices ease 
adjustment to trade, as well as strengthen overall economic flexibility and performance. 
 
The sharp slowdown in global trade in recent years is both a symptom of and a contributor 
to low growth. From 1960 to the eve of the global financial crisis in 2007, global trade in goods 
and services grew at an average real rate of about 6 percent a year, which was about twice that of 
real GDP growth during the same period. This has dramatically changed. While rates of investment 
and of economic growth have weighed on trade, recent trade growth has been some 1 to 
2 percentage points a year less than would have been expected based on the historical 
relationship between trade and these macroeconomic factors, according to IMF.  
 
3.  WTO and multilateralism deliver  
 

Still, we need the WTO more than ever and protectionism is not the answer to current concerns. 
The WTO provides a unique system of governance found in no other international arrangement. No 
regional or bilateral agreement can replace it. It is the foundation upon which all regional and 
bilateral trade agreements build. Without the WTO, the world economy would be fragmented, as it 
was before the Second World War and which in the view of some historians was a factor that made 
that war more likely. In today’s world, trading relationships could degenerate into an unhealthy 
regionalism. In addition, without the WTO, there would be no adequate counter to domestic 
demands for protection, particularly in agriculture, where food security as well as interest politics 
plays a role. 
 
We have also recently seen that the WTO delivers, for example through the Trade Facilitation 
Agreement agreed in Bali or the expansion of the Information Technology Agreement, 
concluded in Nairobi. These were far from minor achievements. The Trade Facilitation Agreement 
alone is considered to be the equivalent of elimination of over a 14% average tariff on world trade. 
That is nearly double the current average actual tariffs in place. And the Information Technology 
Agreement provides for a tariff-free environment for over $1.3 trillion per year of global trade. 
However, we should not rest on our laurels. We need to deliver concrete outcomes including on 
domestic regulation in services, e-commerce, investment facilitation, horizontal subsidies and 
improving transparency, as well as good regulatory practices for the benefits of SMEs. 
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In a longer perspective, we know that trade openness, underpinned by the expansion of the 
multilateral trading system, has brought about higher productivity, greater competition, 
lower prices, and improved living standards. Trade-related shifts in the allocation of resources 
across sectors and firms and adoption of new technologies have generated productivity gains. On 
the consumption side - this is too often forgotten - open trade has led to wider choices and lower 
prices of many goods and services, benefitting especially lower-income households who consume 
a disproportionately higher share of tradeable goods and services. Trade is estimated to have 
reduced by two-thirds the price of the household consumption basket of a typical advanced 
economy low-income household.  
 
These are some of the reasons why we need to defend the rules-based trading system! 
 
4.  We cannot continue with “business as usual”. 
 

Even if protectionism or criticism of multilateralism are not new and certainly not limited to a few 
Member States alone, we do have a fundamentally new situation with one of the greatest promoter 
of the WTO, with a leading role, having completely changed rhetoric and approach. President 
Trump has outright said that if WTO decisions go against the US, he will consider not to abide by 
the rulings. We also see that the dispute settlement system and the Appellate Body is currently 
been taken as a hostage and there is little appetite for having any major advancements.  
 
I think there has not yet been the necessary adjustment to the new reality.  We all have to step up 
our efforts to make the WTO work, whether we live in advanced, emerging or less developed 
countries.  
 
WTO has played a pivotal role in promoting an inclusive world economic order and fostering an 
open, rule-based and non-discriminatory multilateral trading system. It plays a crucial role in 
promoting global economic growth and sustainable development, in creating jobs and wellbeing, 
and is a key element to achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).  
 
All this is well worth fighting for, so let’s step up our efforts and do our best to contribute to making 
both the Parliamentary and the Ministerial Conference a success. This is what our citizens need. 
 
 


