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    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1 و A/64/L.58( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

  احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ  - ٦٤/٢٩٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــد   علــيم الــذي هــو حــق مــن حقــوق  لكــل شــخص احلــق يف التأن  إذ تؤكــد مــن جدي
 والعهــد الــدويل )١(ي حلقــوق اإلنــسان، وإذ تــشري يف ذلــك الــصدد إىل اإلعــالن العــامل اإلنــسان

ــة    ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــام  )٢(اخلــاص بــاحلقوق االقت ــة ع ــز   ١٩٥١ واتفاقي املتعلقــة مبرك
ــة   )٣(الالجــــئني  واتفاقيــــة جنيــــف الرابعــــة املتعلقــــة حبمايــــة املــــدنيني وقــــت احلــــرب املؤرخــ

واتفاقيـة   )٥(املـرأة  واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد    )٤(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢
ــز العنــصري   اتفاقيــة حقــوق  و)٧( واتفاقيــة حقــوق الطفــل )٦(القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي

  ،)٨(األشخاص ذوي اإلعاقة

_______________

  ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )١(
  .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٢(
  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(
  .٩٧٣، الرقم ٧٥املرجع نفسه، الد  )٤(
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، الد  )٥(
   ألــف ٢١٠٦لالطــالع علــى الــنص العــريب، انظــر القــرار      . ٩٤٦٤، الــرقم  ٦٦٠املرجــع نفــسه، الــد    )٦(
  .، املرفق)٢٠ - د(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، الد  )٧(
  .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار  )٨(
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ــرارات األمـــــم املتحـــــ  وإذ تـــــشري   ــع قـــ ــةدة إىل مجيـــ ــيم يف املتعلقـــ ــاحلق يف التعلـــ  بـــ
  ،)٩(الطوارئ حاالت

عـزم علـى كفالـة    مـن   )١٠( لأللفيـة إعالن األمم املتحـدة  ما ورد يفإىل   وإذ تشري أيضا    
 أو اإلنـاث، مـن إمتـام مرحلـة التعلـيم      منـهم  أن يتمكن األطفال يف كـل مكـان، سـواء الـذكور        

االبتدائي وأن يتمكن األوالد والبنات من االلتحاق جبميع مستويات التعليم على قدم املـساواة        
  ،٢٠١٥حبلول عام 

 غـري امللـتحقني باملـدارس يعيـشون يف     أن نسبة كبرية من األطفـال يف العـامل       وإذ تدرك   
مناطق متضررة من الرتاعات ومناطق تعرضت لكوارث طبيعية، وأن هـذا األمـر يـشكل حتـديا      

ــيم    ــام الوفــاء بأهــداف التعل ــىبالغــا أم ــدويل، مبــا في الــصعيد عل  مــن األهــداف  ٢هــا اهلــدف ال
  لأللفية، اإلمنائية

كل املعيـار الـذي يؤخـذ بـه يف     على أن اتفاقية حقوق الطفـل جيـب أن تـش        وإذ تشدد   
تنطبــق  والــيتاحلــق يف التعلــيم عمــال إل املطلوبـة الــشروط تعزيـز حقــوق الطفــل ومحايتــها، وأن  

  ، من تلك االتفاقية٢٩  و٢٨املادتني واردة يف  الطوارئأيضا على حاالت
 إزاء عـدم كفايـة مـستوى التمويـل املتـاح ألهـداف التعلـيم          وإذ يساورها بـالغ القلـق       

التقدم الذي أحرز يف السنوات األخرية حنـو حتقيـق األهـداف      من  رغم  بالالدويل،  لصعيد  على ا 
املتوخاة من مبادرة توفري التعليم للجميع اليت اتفق عليها يف املنتدى العاملي للتعلـيم الـذي عقـد         

  ،)١١(٢٠٠٠أبريل /يف داكار يف نيسان
دا مـن القطاعـات الــيت    ألن قطـاع التعلــيم كـان واحـ   أيـضا  وإذ يـساورها بـالغ القلـق     
 يف إطـار النـداءات   لـالزم لتلبيـة االحتياجـات األصـلية     التمويـل ا مستوى مـن على أقل    حصلت

  ،٢٠٠٩املوحدة والعاجلة اليت وجهت يف عام اإلنسانية 

_______________

 وغريها من قرارات ٦٤/١٤٦  و٦٤/١٤٥   و٦٣/٢٤١   ألف وباء و٥٩/١١٣  و٤٦/١٨٢القرارات  )٩(
حاالت الطوارئ وبالتعاون الدويل اجلمعية العامة املتعلقة حبقوق الطفل وبتعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية املقدمة يف 

 ١٦١٢ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية وقرارات جملس األمن 
) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩  و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨  و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢  و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤  و) ٢٠٠٥(

  .١١/٦   و٨/٤وقرارا جملس حقوق اإلنسان 
  .٥٥/٢انظر القرار  )١٠(
 التقريـر النــهائي للمنتـدى العـاملي للتعلـيم، داكــار،     منظمـة األمـم املتحـدة للتربيــة والعلـم والثقافـة،     : انظـر  )١١(

  ).٢٠٠٠باريس،  (٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨-٢٦السنغال، 
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 اتبـاع ـج جامعـة     التعليم يف حاالت الطـوارئ تقتـضي   بأن كفالة احلق يف    وإذ تسلم   
احلمايـة ومبـادرات التخفيـف مـن      ومقتـضيات  يتماشـى  ومرنة تصمم خصيصا هلذا اهلـدف مبـا      

  حدة الرتاعات واعتبارات احلد من خماطر الكوارث،
 استهداف املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح، مبا يف ذلـك اسـتهداف أطفـال        وإذ تدين   

ــل        ــن قبي ــة، م ــداف مدني ــدارس والطــالب واملعلمــني، وكــذلك اهلجمــات املوجهــة ضــد أه امل
حيظره القانون الدويل، وإذ تسلم بـأن هـذه األعمـال ميكـن أن       ماية، حسباملؤسسات التعليم 

 وأن تــشكل جــرائم حــرب بالنــسبة  )١٢(١٩٤٩ لعــام خرقــا خطــريا التفاقيــات جنيــف  تــشكل
، وإذ تذكر مجيـع  )١٣(للدول األطراف، مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     

 حتــتمعليهـا مبوجــب القـانون الــدويل الـيت     املترتبــةات األطـراف يف الرتاعـات املــسلحة بااللتزامـ   
عليهــا االمتنــاع عــن اســتخدام األهــداف املدنيــة، مبــا فيهــا املؤســسات التعليميــة، يف األغــراض   

   جتنيد األطفال،ويفالعسكرية 
 بأن محايـة املـدارس وتـوفري التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ ينبغـي أن يظـال مـن               وإذ تقر   

  لمجتمع الدويل والدول األعضاء،األولويات األساسية ل
بالــدور اهلــام الــذي ميكــن للتعلــيم أن يؤديــه يف دعــم اجلهــود الــيت تبــذل يف    تنــوهوإذ   

حــاالت الطـــوارئ لوقـــف االعتـــداءات علــى الـــسكان املتـــضررين واحليلولـــة دون حـــدوثها،   
 أعمـال   اجلهود الرامية إىل منع مجيع أشكال العنف، مبـا فيهـا االغتـصاب وغـريه مـن            سيما الو

  العنف اجلنسي واالستغالل واالجتار باألشخاص وأسوأ أشكال عمالة األطفال،
 علــى أمهيــة تعزيــز التثقيــف والــتعلم يف جمــال حقــوق اإلنــسان علــى مجيــع   وإذ تــشدد  

، حـسب  )١٤(لربنـامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان       تنفيذ ا بطرق منها املستويات،  
  ول على وضع مبادرات يف ذلك الصدد،االقتضاء، وإذ تشجع مجيع الد

 أن التعليم اجليد ميكن أن خيفف من وطأة اآلثار النفسية االجتماعيـة املترتبـة        وإذ ترى   
االكتمــال  ب يغــرس يف الــنفس شــعورا   إذ إنــهعلــى الرتاعــات املــسلحة والكــوارث الطبيعيــة،     

   واألمل يف املستقبل،االعتدالواالستقرار و

_______________

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٢(
  .٣٨٥٤٤رقم ، ال٢١٨٧املرجع نفسه، الد  )١٣(
  . ألف وباء٥٩/١١٣القراران : انظر )١٤(
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يف حـاالت  لـه،   ميكن أن يكون،  ، إىل جانب عوامل أخرى    ملتعليا  أن وإذ ترى أيضا    
 والتـرويج التشريد، دور هـام يف املـسامهة يف اإلعـداد إلجيـاد حلـول دائمـة للـسكان املتـضررين          

  تلك احللول،ل
بالعمل الذي يضطلع به املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعلـيم، وحتـيط     ترحب  - ١  

  ؛)١٥( حاالت الطوارئعلما بتقريره عن احلق يف التعليم يف
ناقـشة  املبـه جلنـة حقـوق الطفـل مـن خـالل            اضـطلعت بالعمـل الـذي     ترحب    - ٢  

 بـشأن حـق الطفـل يف التعلـيم     ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلـول ١٩ ملدة يوم واحـد يف       اليت أجرا  عامةال
  يف حاالت الطوارئ؛

 ةعنيـ  لألمني العام املة اخلاصة املمثل العمل الذي تضطلع به   تالحظ مع التقدير    - ٣  
ــرتاع املــسلح  ــة ضــد األطفــال يف    باألطفــال وال ــداءات املرتكب ــهاكات واالعت ــق باالنت  فيمــا يتعل

يتعلـق  به، يف حدود واليتها احلالية، فيمـا   تواصل القيام الرتاعات املسلحة، وتنوه بالعمل الذي      
  اليت تترتب على الرتاع املسلح بالنسبة لتعليم األطفال؛ السلبيةباآلثار 

املليـون مدرسـة ومستـشفى      ” محلـة    املتمثلـة يف  مببادرة الـدعوة العامليـة       ترحب  - ٤  
 املـدارس واملستـشفيات   جعـل  يف مـانيال، ـدف     ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٨ اليت بدأت يف     “آمنة

 “التكيـف ملدن قـادرة علـى    اجعل  ” احلملة العاملية  كجزء من الكوارث،   أكثر أمنا يف مواجهة   
  ؛٢٠١١  و٢٠١٠ لعامي لدولية للحد من الكوارثستراتيجية ايف إطار اال تنفذاليت 

موعــة   الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت  األمــم املتحــدةجلنــة بإنــشاء تنــوه  - ٥  
تخـذة لتلبيـة االحتياجـات يف جمـال      من املبـادرات، باعتبـار ذلـك مـن التـدابري امل          وبغريها التعليم
 امــة الــشراكات بغــرض تنفيــذ  يف حــاالت الطــوارئ، علــى حنــو منــسق، بــسبل منــها إق التعلــيم

 الـذي وضـعته الـشبكة     “التأهب واالسـتجابة والتعـايف    : املعايري الدنيا للتعليم  ”جاء يف دليل     ما
، ويـب باجلهـات املاحنـة أن تــدعم    )١٦( الطـوارئ التاملـشتركة بـني الوكـاالت للتعلـيم يف حــا    

ر يف اختــاذ تلــك العمــل اجلــاري يف إطــار اموعــة املــذكورة، وتــشدد علــى ضــرورة االســتمرا  
  التدابري بالتنسيق الوثيق مع السلطات املعنية؛

ــيت عقــدا يف    ب تــذكر  - ٦   ــشة املواضــيعية ال ــارس / آذار١٨املناق  بــشأن ٢٠٠٩م
بعــد األزمــات واحلــاالت االنتقاليــة    مــااحلــصول علــى التعلــيم يف حــاالت الطــوارئ وحــاالت 

  ؛ث الطبيعية أو الكوارالنامجة عن الرتاعات اليت يسببها اإلنسان
  

_______________

)١٥( A/HRC/8/10.  
  .www.ineesite.org: متاح على  )١٦(
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اإلنسانية التصدي للحاالتالتعليم يف مجيع مراحل 
ــة إىل     حتــث  - ٧   ــسياسات الرامي ــذ االســتراتيجيات وال ــى تنفي ــدول األعــضاء عل  ال

والتـصدي    اإلنسانيةيتجزأ من املساعدة  الكفالة ودعم إعمال احلق يف التعليم باعتباره عنصرا  
 اتمـع الـدويل    مـن  فر لـديها مـن مـوارد، وبـدعم        يتـوا   مـا  اإلنسانية، مستعينة بأقصى   للحاالت

ــاع اخلــاص         ومنظومــة األمــم املتحــدة واجلهــات املاحنــة والوكــاالت املتعــددة األطــراف والقط
احلكومية؛ واتمع املدين واملنظمات غري

بـسبل  إقامة أفضل نظم التعلـيم املمكنـة،   أن تكفل  إىل الدول األعضاء  تطلب  - ٨  
كافية وتكييف املناهج الدراسية وتدريب املعلمـني وتنفيـذ بـرامج تقيـيم     الوارد  منها ختصيص امل  

ــدارس وتنفيــذ اإلطــار القــانوين للحمايــة وتــوفري اخلــدمات      املخــاطر والتأهــب للكــوارث يف امل
الطوارئ؛حاالت الصحية واالجتماعية األساسية، مبا يسمح مبواجهة 

  
ةتتوافر فيها سبل األمن واحلمايبيئة تعليمية يئة 

 بأن تكفل الدول األعضاء إتاحـة التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ جلميـع        توصي  - ٩  
  القـانون الـدويل ودون أي شـكل   عليهـا مبوجـب   املترتبـة لاللتزامـات  السكان املتضررين، وفقـا   

؛من أشكال التمييز
بااللتزامــات املترتبــة  مجيــع األطــراف يف الرتاعــات املــسلحة علــى الوفــاء حتــث  - ١٠  

ــة التطبيــق مبوجــب القــانون     مبو عليهــا ــى األخــص التزاماــا الواجب ــانون الــدويل، وعل جــب الق
اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك احتــرام املــدنيني، مبــن فــيهم    

 املدنيــة مثــل املؤســسات التعليميــة    األهــدافالطــالب والعــاملون يف جمــال التعلــيم، واحتــرام     
 أو اجلماعــات املــسلحة، وحتــث الــدول     املــسلحةواالمتنــاع عــن جتنيــد األطفــال يف القــوات    

فيـه القـانون    األعضاء على الوفاء مبا يـسري عليهـا مـن التزامـات مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا              
جتــرمي حتثهــا علـى  ودنيـة،  املواألهــداف حبمايــة واحتـرام املـدنيني    فيمــا يتعلـق  ،اإلنـساين الـدويل  

ــة ســـعيا    ــاين التعليميـــة يف قوانينـــها احملليـ اإلفـــالت مـــن العقـــاب   إىل منـــعاهلجمـــات علـــى املبـ
وأن  )١٢(خرقا خطريا التفاقيات جنيـف  تشكلميكن أن  اهلجمات تلك أن  وتؤكدومكافحته،  

ــدو جــرائم حــرب  تــشكل  ــسبة لل ، مبوجــب نظــام رومــا األساســي للمحكمــة   ل األطــرافبالن
؛)١٣(اجلنائية الدولية

ــدول األعــضاء  حتــث  - ١١   ــارات  علــى أن تكفــل  ال مراعــاة خمــاطر الكــوارث واعتب
ل مراعـاة  من خـال ملرافق التعليم،    والتعمري والبناء والتصميمتخطيط  الالسالمة يف مجيع مراحل     

 “التأهـب واالسـتجابة والتعـايف   : املعـايري الـدنيا للتعلـيم     ”أمور منها التوصيات الواردة يف دليل       
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املــذكرات ”  وي وضــعته الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت للتعلــيم يف حــاالت الطــوارئ  الــذ
  ؛ اليت وضعتها الشبكة)١٦(“التوجيهية املتعلقة ببناء مدارس أكثر أمنا

الدول األعضاء، يف سياق دعمها للتعلـيم، علـى أن تعـاجل بـصورة         أيضا حتث  - ١٢  
القائم علـى   الطوارئ، مبا يف ذلك زيادة تعرضهن للعنف حاالتلفتيات يف   ا احتياجاتحمددة  

؛نوع اجلنس
ربات تقنيــة خــ ختــصيصوشــركاءها إىل املعنيــة ألمــم املتحــدة ا كيانــات تـدعو   - ١٣  

لتعزيـز مجـع   ، املختـصة  بالتشاور الوثيـق مـع الـدول األعـضاء املعنيـة والـسلطات            تكرس، كافية
 علــى ألطفــال والــشبابإمكانيــة حــصول ا يف عــن تــأثري حــاالت الطــوارئ   والوثــائقالبيانــات

بيانات عـن اهلجمـات علـى املؤسـسات      الاجلنس، و نوع  و السنحسب   وتصنيفها التعليم اجليد 
الـدول املعنيـة   تقـدمها  ة والطالب واملربني، مع إيالء االعتبار الواجب للمعلومـات الـيت       التعليمي

  والسلطات املختصة؛
  برناجميـة تراعـي الفـوارق   وأنـشطة  الدول األعضاء على تنفيذ سياسـات   حتث  - ١٤  

 علــى التعلــيم اجليــد املتــضررين مــن حــاالت الطــوارئبــني اجلنــسني لكفالــة حــصول الــسكان  
قتضى احلال يف مناخ آمن؛املناسب مل

  
  الطوارئحاالت ما بعد أوضاع التعمري و
 الدول األعضاء على توفري تعليم جيد يف حاالت الطوارئ يراعـي         أيضا حتث  - ١٥  

احلمايــة وتكفــل فيــه ســبل  ويــستند إىل احلقــوق نيالفــوارق بــني اجلنــسني ويركــز علــى املــتعلم 
ــشا      ــى امل ــبين عل ــع وين ــشمل اجلمي ــل التكيــف وي ــشية   وجيــسدركة ويقب اخلاصــة الظــروف املعي

 ويويل االهتمام الواجب، حـسب االقتـضاء، هلويتـهم اللغويـة والثقافيـة، مـع        لألطفال والشباب 
التـسامح والتفـاهم واحتـرام حقـوق      من إمكانيـات لتعزيـز    اجليد ينطوي عليه التعليم    ما مراعاة

؛اإلنسان لآلخرين
 االحتياجـات اخلاصـة واحملـددة    ل مراعـاة  تكفـ أن  ميع األطراف املعنية    جب يب  - ١٦  

 تـدابري حمــددة حلمايـة املــدنيني، مبـا يف ذلــك تيـسري إتاحــة     وإرســاء للنـساء واألطفــال والـشباب  
واجلهود املبذولـة   يف مجيع عمليات واتفاقات السالم   م والتعلم والتدريب يف وقت مبكر،     التعلي

ــن أجــل  ــاء     م ــسالم وبن ــرتاع وصــنع ال ــهاء ال ــد انت ــاش بع ــسالم، وكــذلك اإلنع ــات  يف ال  عملي
 مشاركة النساء واألطفال والشباب يف تلك العمليات؛وأن تكفل، للتعمريالتخطيط 
التعلـيم  سـبل  تيـسري  أن تكفـل   األخـرى     املعنية الدول واجلهات الفاعلة  ب يب  - ١٧  

 يف أعقــاب حــاالت   اتيــة ؤوموالتــدريب لألطفــال والبــالغني يف وقــت مبكــر ويف بيئــة آمنــة        
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مبــادرات اإلنعــاش املبكــر  يف إطــار تنفيــذ التــدابري احملــددة ذات الــصلة  بطــرق منــهائ، الطــوار
ت وتيـسري مـشاركة األطفـال    وعمليات صنع السالم وبناء الـسالم واسـتراتيجيات بنـاء القـدرا         

 وتعبئة املوارد البشرية والتقنية واملالية وترتيب أولوياا؛والشباب
  

 السياسية والتمويلاإلرادةأمهية 
ــد   - ١٨   ــن جدي ــا تؤكــد م ــة     التزامه ــة مــن أجــل كفال ــدان النامي ــدعم جهــود البل  ب

 وإكمـاهلم هلـذا   يف املرحلـة االبتدائيـة  ااين واإللزامـي   اجليدحصول مجيع األطفال على التعليم    
 بني اجلنسني وجتديد اجلهـود الراميـة إىل حتـسني     والتفاوتات والقضاء على عدم املساواة      التعليم

 ومواصلة دعم اجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة يف تنفيـذ مبـادرة تـوفري التعلـيم             ياتتتعليم الف 
 عـن طريـق مبـادرة    من خالل أمور منها االستعانة جبميع أنواع املوارد املعززة املتاحـة        للجميع،  

املسار السريع لتوفري التعليم للجميع دعما خلطط التعليم الوطنيـة الـيت تقودهـا البلـدان، وحتـث           
  ؛اجلهات املاحنة على الوفاء مبا تعهدت به من مسامهات

 إعمـال احلـق يف التعلـيم      أن تكفـل  الدول، باعتبارهـا املـسؤولة األوىل،       ب يب  - ١٩  
يف حاالت الطوارئ جبميع مراحلها على حنو يليب االحتياجات األساسية للـسكان املتـضررين،        

اجلهود؛ تلكانية يف مساندة والوكاالت اإلنس املاحنة اجلهاتمع االعتراف بدور 
 ميع الدول األعضاء، مبا فيها اجلهات املاحنة والقطـاع اخلـاص ومجيـع          جب يب  - ٢٠  

 دعـم قنـوات التمويـل اإلنـساين بـشىت أنواعهـا،         أن تواصـل  ،   املعنيـة   املعنيني واملؤسسات  األفراد
ــداءات  يف زيــادة تربعاــا لــربامج التعلــيم احملــددة يف النــداءات اإلنــس  وأن تنظــر انية، مبــا فيهــا ن

املــساعدة اإلنــسانية املوحــدة والعاجلــة، اســتنادا إىل االحتياجــات املقــدرة ومبــا يتناســب معهــا،  
 املناسـب وعلـى حنـو ميكـن     يف الوقـت باعتبار ذلـك وسـيلة لـضمان تـوافر مـوارد كافيـة ومرنـة          

؛االحتياجات إىل التنبؤ به واستنادا
  

املتابعة
اص املعـين بـاحلق يف التعلـيم، بالتعـاون الوثيـق مـع مجيـع         إىل املقـرر اخلـ    تطلب  - ٢١  

، مبا يف ذلك احلكومات ووكاالت األمـم املتحـدة وبراجمهـا واتمـع          املعنينيأصحاب املصلحة   
املكلفة بواليات من األمم املتحدة، أن يـضمن تقريـره املرحلـي املقبـل      األخرى  املدين واجلهات   

عـن   لتقريـره  معلومـات مـستكملة  يف دورا السادسة والـستني   املقرر تقدميه إىل اجلمعية العامة      
احلق يف التعليم يف حـاالت الطـوارئ، مـن أجـل حتديـد الثغـرات والتحـديات املتبقيـة يف سـبيل            

  .كفالة احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ
  ١٠٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٠ يوليه/ متوز٩




