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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1   وA/66/L.24( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  الصحة العاملية والسياسة اخلارجية  - ٦٦/١١٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ٦٤/١٠٨  و ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٦ املـؤرخ    ٦٣/٣٣ إىل قراراا    إذ تشري   

ــؤرخ  ــانون األول١٠املــــــــ ــسمرب / كــــــــ ــؤرخ ٦٥/٩٥  و٢٠٠٩ديــــــــ ــانون ٩ املــــــــ  كــــــــ

  ،٢٠١٠ ديسمرب/األول

 إىل الوثائق اخلتامية للمؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها             وإذ تشري أيضا    

يتعلـق    مـا األمم املتحدة يف امليـدانني االقتـصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتـصلة مـا، وخباصـة              

  منها بالصحة العاملية،

 األهـداف   سـيما  الحقيق مجيع األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، و       االلتزام بت  تعيد تأكيد وإذ    

ــه يف  ، ٦  و٥  و٤ ــى النحــو املعــرب عن ــع املــستوى    عل ــة لالجتمــاع العــام الرفي  الوثيقــة اخلتامي

متحـدون لتحقيــق  : الوفـاء بالوعـد  ” املعنونـة للجمعيـة العامـة املعـين باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       

 باملعلومـات إذ ترحـب، يف هـذا الـصدد، بتقريـر اللجنـة املعنيـة               ، و )١(“األهداف اإلمنائية لأللفية  

  ،)٢( صحة املرأة والطفلعناءلة واملس

باإلعالن الـسياسي بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية ومتالزمـة نقـص                 وإذ ترحب     

تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فريوس نقص املناعـة البـشرية            ): اإليدز(املناعة املكتسب   

_______________ 

 .٦٥/١انظر القرار  )١(

  :متاح على  )٢(
www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/ar/index.html.  
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 االجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة املعــين بفــريوس  صــدر عــنالــذي  )٣(واإليــدز

يونيـه  / حزيـران ١٠ إىل ٨يف الفتـرة مـن   يف نيويـورك   الـذي عقـد  نقص املناعة البشرية واإليـدز     

  زامات الواردة فيه تنفيذا فعاال، اإلرادة السياسية لتنفيذ االلتتعيد تأكيد ، وإذ٢٠١١

الن السياسي لالجتماع العام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة            باإلعوإذ ترحب أيضا      

 ١٩ الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف     )٤(املعين بالوقايـة مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها         

االلتزامــات الــواردة فيــه   ب للوفــاء اإلرادة الــسياسية تعيــد تأكيــد ، وإذ ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول

  فعاال، تنفيذا

عالن ريو الـسياسي بـشأن احملـددات االجتماعيـة للـصحة الـذي              بإوإذ ترحب كذلك      

يف ريـو دي جـانريو،    الـذي عقـد   املؤمتر العاملي املعـين باحملـددات االجتماعيـة للـصحة           يف اعتمد

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١إىل  ١٩الفترة من  يفالربازيل 

كـن بلوغـه مـن      بأعلى مـستوى مي    أن يتمتع كل فرد   يف  ق  احلأن   مع القلق وإذ تالحظ     

زال هـدفا بعيـد املنـال بالنـسبة       مـا الصحة البدنية والعقلية، مبا يف ذلك احلـصول علـى األدويـة،      

 بالنـسبة   سيما المن احلاالت، و   كثرييف   حتقيقه إمكانيةيف العامل، بل إن     األشخاص  إىل ماليني   

   تتضاءل،فقر،يعيشون يف ال واألشخاص الذين إىل األطف

املــساواة يف احلــصول علــى الرعايــة الــصحية ميكــن أن يتزايــد يف   بــأن عــدم وإذ تــسلم  

 بالنـسبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وبأنـه ينبغـي بـذل جهـود خاصـة               سـيما  الأوقات األزمة، و  

ــوفري     ــلة تـ ــة ومواصـ ــصحية العامـ ــة الـ ــى الرعايـ ــاظ علـ ــةللحفـ ــالل   الرعايـ ــة خـ الـــصحية األوليـ

  األوقات، تلك

اتيـة هـو أساسـا      ؤجتماعية واالقتصادية غـري امل     الظروف اال  نيحتس بأنوإذ تسلم أيضا      

أمراض بـ  املتـصلة مسألة من مسائل السياسة االجتماعية واالقتصادية، وأن معظم عوامل اخلطر           

الــسل واملالريــا وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز ووفيــات األمهــات واألطفــال الرضــع   

  قتصادية،االبالظروف االجتماعية و هلا صلةاألمراض غري املعدية وب

نـشأ عـن احملـددات االجتماعيـة للـصحة،          ي عدم تكافؤ اخلـدمات الـصحية      بأن تقروإذ    

ويتقــدمون يف أي الظــروف االجتماعيــة الــيت يولــد فيهــا النــاس وينــشأون ويعيــشون ويعملــون   

 والتعلـيم  األوىل مـن حيـام  ، وأن هذه احملددات تـشمل التجـارب املكتـسبة يف الـسنوات          السن

_______________ 

 .، املرفق٦٥/٢٧٧ القرار )٣(

 .، املرفق٦٦/٢القرار  )٤(
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ــة اال ــة نظـــ   واحلالـ ــة وفعاليـ ــة والعمـــل الالئـــق والـــسكن والبيئـ ــة مـــن قتـــصادية والعمالـ م الوقايـ

  ومعاجلتها، األمراض

 التعرض لإلشعاع النـووي  تترتب على الطويلة املدى اليت    اآلثاروإذ تضع يف اعتبارها       

 ذلـك ملواجهـة  أكثـر اسـتعدادا    اتمع الـدويل    أن يكون ، وضرورة   املتضررينالسكان  يف صحة   

  ،)٥(عي، بسبل منها التنفيذ التام للوائح الصحية الدوليةمجا بشكل

مـن أنـه     )٦( الفريق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ           ما ورد يف تقرير    إىلوإذ تشري     

ــع أن   ــؤثر مــن املتوق ــاخ  ي ــتغري املن ــةيف التعــرض ل ــني األشــخاص، و ةالــصحي احلال  ســيما ال ملالي

  ،قدرة على التكيفال تنقصهمالذين األشخاص 

ــني      وإذ تالحــظ   ــآزر ب ــز الت ــة يف تعزي ــصحة العاملي ــة وال ــسياسة اخلارجي ــادرة ال  دور مب

ــوزاري    ــة وإســهام إعــالن أوســلو ال ــة والــصحة العاملي ــده  )٧(الــسياسة اخلارجي ــد تأكي ــذي أعي  ال

 ٢٢ مبوجــــــــب اإلعــــــــالن الــــــــوزاري الــــــــصادر يف بــــــــإجراءات والتزامــــــــات جديــــــــدة

  ،)٨(٢٠١٠ سبتمرب/أيلول

 ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٤ يف    مجعية الـصحة العامليـة الرابعـة والـستني         باعتمادوإذ ترحب     

تبـــادل فريوســـات اإلنفلـــوانزا : التأهـــب ملواجهـــة االنفلـــوانزا الوبائيـــةب  املتعلـــق٥-٦٤ القـــرار

  ،)٩(واحلصول على اللقاحات والفوائد األخرى

ديرة الـيت حييـل ـا تقريـر املـ          )١٠( مبـذكرة األمـني العـام      حتيط علما مع التقـدير      - ١  

تنـسيق احلوكمـة واتـساقها     زيـادة مـن توصـيات عـن       فيـه ومبا جاء   العامة ملنظمة الصحة العاملية     

لمحددات االجتماعيـة للـصحة الـواردة       ل والتصديالصحة العاملية   النهوض ب وفعاليتها من أجل    

  ؛فيه

إىل إيالء مزيد مـن االهتمـام للـصحة بوصـفها مـسألة هامـة شـاملة مـن                   تدعو    - ٢  

  ؛الربامج الدوليةاسة العامة يف مسائل السي

_______________ 

 ./www.who.int/ihr/ar: متاحة على )٥(

 .www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/ar/contents.html: متاح على )٦(

)٧( A/63/591املرفق ، . 

  . A/65/538انظر  )٨(

ــة،  :انظــر )٩( ــة الرابعــة    منظمــة الــصحة العاملي ــة الــصحة العاملي ــستون، جنيــف،  مجعي ــار٢٤-١٦وال ــايو / أي م

 ).WHA64/2011/REC/1 (، القرارات واملقررات، املرفقات٢٠١١

)١٠( A/66/497. 
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 الــدول األعــضاء علــى مواصــلة النظــر يف العالقــة الوثيقــة بــني الــصحة  تــشجع  - ٣  

الــصحة العامليــة تتطلــب بــذل  ب  املتعلقــةتحــدياتالالعامليــة والــسياسة اخلارجيــة، واإلقــرار بــأن  

يـة تـدعم     عامل  سياسـات  لوضـع  يئـة بيئـة مؤاتيـة     مـن أجـل      ومتواصـل متـضافر   على حنو   هود  اجل

  الصحة العاملية؛

 احملــددات مــع أخــذالــدول األعــضاء إىل اتبــاع ــج متعــدد القطاعــات  تــدعو   - ٤  

 والعمـل علـى   ة الـصحي عـدم تكـافؤ اخلـدمات   احلد مـن  ، دف  يف احلسبان االجتماعية للصحة 

  احملـددات االجتماعيـة للـصحة   يف ضـوء وتؤكد الضرورة امللحة للعمل    حتقيق التنمية املستدامة،    

مايـة التنميـة   حل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة و   دفعة أخرية للجهود املبذولة من أجل إلعطاء  

ــة  ــصادية واالجتماعي ــصحية      ل واالقت ــنظم ال ــن ال ــن االســتفادة م ــع م ــة متكــني اجلمي ــرار بأمهي إلق

، آليات الرعايـة الـصحية األوليـة واحلمايـة االجتماعيـة          ب عن طريق االستعانة   سيما الالوطنية، و 

 للحمايــة االجتماعيــة علــى الــصعيد الــوطين، مــن أجــل متكــني   وضــع احلــد األدىنمبــا يف ذلــك 

  ؛ من االستفادة من اخلدمات الصحيةعوزا،، وخباصة قطاعات السكان األشد اجلميع

ــد    - ٥   ــة   تكــرر تأكي ــصحية الدولي ــوائح ال ــام لل ــذ الت ــن  )٥(ضــرورة التنفي  كجــزء م

  املتصلة بالصحة والبيئة؛ املسائلالتدابري الطارئة ملواجهة 
  

  الصحة والبيئة

وأن مـن  التنمية املستدامة   االهتمام فيما يتعلق ب   أن البشر هم حمور      تعيد تأكيد   - ٦  

   يف وئام مع الطبيعة؛حقهم أن يعيشوا حياة صحية منتجة

 تحـديات الالصحة العاملية يف مواجهـة    الدور القيادي ملنظمة     تأكيد أيضا   تعيد  - ٧  

الــصحة العامليـة يف بيئــة مـتغرية وتــسليط الـضوء بقــدر أكـرب علــى املـسائل الــصحية يف      ي املتعلقـة 

  ؛يف هذا الصددوالدور املهم الذي تضطلع به منظومة األمم املتحدة  خمتلف احملافل الدولية

ومـا   )١١(شأن تغـري املنـاخ  اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بـ        تأكيد  كذلك تعيد  - ٨  

تـام   علـى حنـو  ، وااللتزام بتهيئة الظروف الالزمة لتنفيذ االتفاقية تنص عليه من أهداف ومبادئ    

  ؛النهائيمطرد، وصوال إىل حتقيق هدفها  فعال

لمحــددات ل التــصديالــدول األعــضاء علــى تكثيــف جهودهــا يف جمــال حتــث   - ٩  

  الصحة، حسب االقتضاء؛ يف واملتوقعة ها اآلنيةوآلثاراالجتماعية للتعرض للمخاطر البيئية 

_______________ 

 . ٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١الد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )١١(
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 اإلجـراءات إيالء مزيـد مـن االهتمـام للمـسائل املتـصلة بالـصحة يف                إىلتدعو    - ١٠  

 القـرارات املتعلقـة   يف   املتـصلة بالبيئـة   بالبيئـة وللمـسائل      فيمـا يتعلـق   العاملي   املتخذة على الصعيد  

  ملباشرة بني الصحة والبيئة؛الصحة، ويب باتمع الدويل التسليم بالصلة اب

 الــشواغل إدراجالــدول األعــضاء علــى أن تــشجع يف مجيــع املــستويات  حتــث   - ١١  

 يف هـشة،    ا املتعلقـة باألشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاع           الـشواغل  ، مبا يف ذلك   املتعلقة بالصحة 

  ة؛التنمية املستدامبالقضاء على الفقر واليت تعىن بربامج السياسات والستراتيجيات والا

سياســـات تـــشمل قطاعـــات متعـــددة ـــدف إىل احلـــد لـــيس  وضـــعتـــشجع   - ١٢  

 اآلثار اآلنيـة واملتوقعـة   أيضا من بلمن األثر السليب لألنشطة البشرية والتدهور البيئي،   فحسب

  ؛الصحة يفتغري املناخ ل

الصحة والبيئـة يف خططهـا اإلمنائيـة    الدول األعضاء على أن تربط بني      تشجع    - ١٣  

الوطنية، وأن تعمل، عـن طريـق التثقيـف والتـدريب يف مجيـع املـستويات، علـى تطـوير قـدراا           

  الوطنية مبا يساعد على حنو أفضل يف الوقاية من األمراض ذات الصلة بالبيئة؛

يل علـى الـصعيدين الـوطين والـدو     ئـة   أن وضع سياسات حلماية البي     تعيد تأكيد   - ١٤  

   الصحة؛يعود بالنفع على

علــى الــصحة ضــرورة تــدعيم البحــوث املتعلقــة بعوامــل اخلطــر البيئــي   تؤكــد  - ١٥  

  وحمدداا االجتماعية؛

الـصحة  يف ضرورة تعزيز آليات الرصد الوطنية لقياس آثـار البيئـة           أيضا   تؤكد  - ١٦  

يـة لتقيـيم املخـاطر واإلنـذار        املخاطر الناشئة وتقييم التقدم احملـرز وتعزيـز اآلليـات الوطن           وحتديد

  ومعاجلتها؛  التدهور البيئي وتقييمهابسبب يف جمال الصحةالضعف  أوجهاملبكر للتعرف على 

ــدعو   - ١٧   ــدويل واإلقليمــي ودون      إىلت ــصعد ال ــى ال ــساعدة عل ــاون وامل ــادة التع زي

وط متفـق  اإلقليمي، بسبل منـها تعبئـة املـوارد ونقـل املعـارف والتكنولوجيـا واخلـربة، وفـق شـر           

 اسـتحداث  بطـرق منـها   عليها، من أجـل حتـسني قـدرة البلـدان الناميـة علـى مواجهـة املخـاطر،          

املخـاطر   لتحديـد اهلياكل األساسية والقدرات العلمية والتكنولوجية والفنية واملؤسسية الالزمـة          

  ـا اخلـرائط املتعلقـة  الضعف وآثار الكوارث ورصدها وحتليلها ورسـم      وأوجهالطبيعية والبيئية   

  ؛تلك اهلياكل والقدراتواستدامة ، حيثما أمكن، والتنبؤ ا

أمهية وضع مبادرات دولية لبناء القدرات تقيم أوجـه الـصلة بـني         تكرر تأكيد     - ١٨  

 يف جمـال     وطنية وإقليمية أكثر فعاليـة     إجراءاتالصحة والبيئة وتستثمر املعارف املكتسبة الختاذ       

   البيئية اليت دد صحة البشر؛ ملواجهة األخطارالسياسات العامة
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 املمارسـات    أفـضل  يف هذا الصدد تعزيز التعاون الدويل يف جمال تبادل         تشجع  - ١٩  

ــة       ــدرات الالزمــ ــاء القــ ــى بنــ ــساعدا علــ ــة ومــ ــساعدة التقنيــ ــة باملــ ــدان الناميــ ــد البلــ وتزويــ

  الوطنية؛ سياساا لتنفيذ

للـصحة مـن دور مهـم     ما الدول األعضاء على أن تأخذ بعني االعتبار    تشجع    - ٢٠  

   يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة؛سيما اليف حتقيق التنمية املستدامة، و
  

  الصحة والكوارث الطبيعية

الكـوارث   مـن مـن زيـادة عـدد األشـخاص املتـضررين           تعرب عن بالغ القلـق        - ٢١  

  ة احتياجام الصحية؛ ضرورة تلبيوتؤكدالطبيعية 

يف التأهــب حلــاالت الطــوارئ  بــالغ األمهيــةللــصحة مــن دور  مــا علــىتــشدد   - ٢٢  

ضرورة إدمـاج االعتبـارات الـصحية يف اسـتراتيجيات احلـد            على  وومواجهة الكوارث الطبيعية    

  تام؛على حنو واالنتعاش املستدام من أخطار الكوارث 

بالــدور األساســي الــذي تــضطلع بــه الــسلطات الوطنيــة واحملليــة يف         تــسلم    - ٢٣  

دي للكــوارث والــدور القيــادي ملنظمــة الــصحة العامليــة بوصــفها اجلهــة الرائــدة موعــة    التــص

 منظومـة األمـم املتحـدة وجهـة شـريكة      الـيت تقـدمها  الصحة العاملية يف توفري املساعدة اإلنسانية    

 وحتـسني إجـراءات    يف االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث فيما خيص دعم جهـود اإلغاثـة            

  ارث؛التأهب للكو

الواضـــحة بـــني مواجهـــة حـــاالت الطـــوارئ والتأهيـــل  بالـــصلةتـــسلم أيـــضا   - ٢٤  

 التأهيــل والتنميــة مرحلــةاإلغاثــة إىل  مرحلــة أن االنتقــال الــسلس مــن وتعيــد تأكيــدوالتنميــة، 

يستوجب تقدمي املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ النامجـة مـن الكـوارث الطبيعيـة بطرائـق تـدعم                

 اليت تتخـذ علـى أسـاس طـارئ      تدابري  ال من اعتبار وأنه ال بد    دى البعيد،   االنتعاش والتنمية يف امل   

  وة صوب حتقيق التنمية املستدامة؛خط

 املتعلـق  ١٠-٦٤قـرار   ال  الرابعـة والـستني     باختاذ مجعية الـصحة العامليـة      ترحب  - ٢٥  

تعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال مواجهــة حــاالت الطــوارئ الــصحية والتــصدي للكــوارث     ب

 املتعلـق  ١-٦٤ قـرار وال ٢٠١١ مـايو / أيـار ٢٤يف   قدرة الـنظم الـصحية علـى التحمـل      وحتسني

املتعلـق   ٢٤-٦٤قـرار   ال و ٢٠١١مـايو   /أيـار  ٢٠يف   )٢٠٠٥(تنفيذ اللـوائح الـصحية الدوليـة        ب

  ؛)٩(٢٠١١مايو / أيار٢٤يف  والصحة ياه الشرب والصرف الصحيمب

ــشؤون   ل التــصديسيق  تنــأن تؤكــد  - ٢٦   ــة بــني مكتــب منــسق ال لكــوارث الطبيعي

منظمـات األمـم املتحـدة املعنيـة      وغريهـا مـن  اإلنسانية يف األمانة العامة ومنظمة الصحة العامليـة         
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ال يـزال ضـروريا مـن أجـل      واملنظمات اإلنسانية والبنـك الـدويل واملـصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة             

خذة وتعزيز قدرات السلطات الصحية الوطنية واحمللية يف جمـال          فعالية التدابري الصحية املت    زيادة

التأهــب لتلــك الكــوارث ومواجهتــها، بتنــسيق وثيــق مــع احلكومــات الوطنيــة ومراعــاة للــدور   

 تلـك املـساعدة وتنظيمهـا       الـشروع يف  األساسي والقيادي الذي تضطلع به الدولة املتـضررة يف          

  وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها؛

مبا تضطلع به االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث مـن دور مهـم          لم  تس  - ٢٧  

 بنـاء قـدرة األمـم واتمعـات علـى         : ٢٠١٥-٢٠٠٥  للفتـرة  إطار عمل هيوغـو   يف رصد تنفيذ    

  ، مبا يف ذلك قطاع الصحة؛)١٢(مواجهة الكوارث

حـاالت  يف خـاطر  املالدول األعضاء على تعزيز بـرامج مواجهـة مجيـع           تشجع    - ٢٨  

ــن أخطــار الكــوارث       الطــ ــك احلــد م ــا يف ذل ــصدي ألخطــار الكــوارث، مب ــصحية والت وارئ ال

والتأهــب حلــاالت الطــوارئ ومواجهتــها ومراقبــة امليــاه والــصرف الــصحي ومكافحــة األوبئــة،  

  الصحة؛بوإدماج تلك املسائل يف اخلطط الوطنية والدولية املعنية 

قتــضاء، مــن أجــل الــدول األعــضاء علــى تكثيــف جهودهــا، حــسب اال حتــث   - ٢٩  

ــصدي ــضعف إزاء الكــوارث   ألوجــهلمحــددات االجتماعيــة  ل الت  واملتوقعــة وآثارهــا اآلنيــة ال

  الصحة؛ يف

أمهيـة تعزيـز تأهـب الـنظم الـصحية ملواجهـة حـاالت الطـوارئ، بــسبل         تؤكـد    - ٣٠  

   وتدريب عمال الرعاية الصحية؛وتأهبهااملستشفيات  منها وضع برامج تعىن بتحصني

ــشجع   - ٣١   ــز مــشاركة     ت ــضاء علــى تعزي ــات احملليــة الــدول األع يف تــدابري  اتمع

  على التعايف من آثارها؛ قدرة تلك اتمعاتالتأهب للكوارث والتصدي هلا من أجل حتسني 
  

  جراءات املتابعةإ

لـصحة لـدى   اب املـسائل املتعلقـة  الـدول األعـضاء علـى مواصـلة النظـر يف           حتث    - ٣٢  

  سياساا اخلارجية؛وضع 

ــة ملنظمــة       إىلتطلــب   - ٣٣   ــديرة العام ــق مــع امل ــام أن يقــوم، بتعــاون وثي األمــني الع

الصحة العاملية ومبشاركة برامج منظومة األمم املتحدة وصناديقها ووكاالا املتخصـصة املعنيـة         

وسائر املؤسسات املتعددة األطراف املعنية، حـسب االقتـضاء، وبتـشاور مـع الـدول األعـضاء،                 

 بـني الـصحة والبيئـة    الـصلة  بـشأن   ـا موثـوق  قابلة للمقارنـة إلعداد بيانات    لياعبإعطاء أولوية   

_______________ 

)١٢( A/CONF.206/6  ٢، الفصل األول، القرار.  
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، وأن يقـــدم إىل اجلمعيــة العامـــة، يف دورــا الـــسابعة    ومجعهــا والــصحة والكــوارث الطبيعيـــة  

، يتنــاول أوجــه “الــصحة العامليــة والــسياسة األجنبيــة”والـستني، تقريــرا يف إطــار البنــد املعنــون  

 عـن لمخـاطر الـصحية النامجـة       ل إجراءات التصدي وصيات بشأن حتسني    ويتضمن ت  تلك الصلة

  .الكوارث الطبيعية

  ٨٣اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول١٢

  


