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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

 منصف نظام دويل دميقراطي وإقامة  - ٦٧/١٧٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 الــــسابقة املتعلقــــة بإقامــــة نظــــام دويل دميقراطــــي ومنــــصف، ا إىل قراراــــإذ تــــشري  
وإىل قــــراري  ، ٢٠١١ديــــسمرب  /كــــانون األول  ١٩خ  املــــؤر ٦٦/١٥٩القــــرار   فيهــــا  مبــــا

ــس ــسان   جمل ــول٢٩ املــؤرخ ١٨/٦حقــوق اإلن  ٢٧ املــؤرخ ٢١/٩ و )١(٢٠١١ســبتمرب / أيل
  ،)٢(٢٠١٢ سبتمرب/أيلول

 لكــلتعهــد مجيــع الــدول بالوفــاء بالتزاماــا بتعزيــز االحتــرام العــاملي   تعيــد تأكيــدوإذ  
 وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة         ، ومحايتـها  حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للجميـع ومراعاـا         

   املتصلة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل، األخرىالصكوكو

ــسان    وإذ تؤكـــد    ــوق اإلنـ ــع حقـ ــز مجيـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــدويل مـ ــاون الـ أن تكثيـــف التعـ
يف   متامـا مـع مقاصـد ومبـادئ امليثـاق والقـانون الـدويل املبينـــة                متـسقا ينبغـي أن يظـل       ومحايتها
ــادتني ــتم    ٢ و ١ امل ــاق وأن ي ــن امليث ــور م ــل أم ــسيادة والــسالمة     يف ظ ــام لل ــرام الت ــها االحت  من

ــدم اســت    ــسياسي وع ــة واالســتقالل ال ــوة أوعمال اإلقليمي ــت  الق ــد باس ــات عماهلا التهدي يف العالق
   دولة،ألياملسائل اليت تقع أساسا ضمن الوالية الداخلية  الدولية وعدم التدخل يف

تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد اإلميـان         ما وخباصة،   إىل ديباجة امليثاق   وإذ تشري   
رجـال والنـساء    وباملساواة يف احلقـوق بـني ال      وقدرهاإلنسان  حبقوق اإلنسان األساسية وبكرامة     

  كبريها وصغريها، األمموبني 

_______________ 

، (A/66/53/Add.1) ألـف  ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم          : انظر )١(
  .الثاينالفصل 

  .، الفصل الثالث(A/67/53/Add.1) ألف ٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢(



  A/RES/67/175  منصف نظام دويل دميقراطي وإقامة
 

2/7 

 ميكـن أن يتحقـق فيـه اإلعمـال        حق اجلميع يف نظـام اجتمـاعي ودويل          تعيد تأكيد وإذ    
  ،)٣(يات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانالتام للحقوق واحلر

ورد يف ديباجة امليثاق من تصميم على إنقـاذ األجيـال املقبلـة    ما  تأكيد أيضا   تعيدوإذ    
 واحتــرام االلتزامــات صــون العدالــةمــن ويــالت احلــرب ويئــة الظــروف الــيت ميكــن يف ظلــها   

االجتمـاعي ورفـع    وتعزيـز التقـدم     ون الـدويل    الناشئة عـن املعاهـدات وغريهـا مـن مـصادر القـان            
حـسن اجلـوار واسـتخدام    تعزيز مبدأ  التسامح ووإبداءيف جو أفسح من احلرية   املعيشة  مستوى  

  الدولية يف النهوض بالتقدم االقتصادي واالجتماعي للشعوب مجيعها،جهزة األ

طـراف   ضرورة اضطالع دول العامل بصفة مشتركة وعلى صعيد متعـدد األ         تؤكدوإذ    
مبسؤولية التصدي للمسائل االقتصادية واالجتماعية علـى مـستوى العـامل ولألخطـار الـيت ـدد          
السالم واألمن الدوليني ووجوب قيـام األمـم املتحـدة بـدور أساسـي يف هـذا الـصدد باعتبارهـا               

  أكثر املنظمات عاملية ومتثيال يف العامل،

وتطلعـات   علـى الـساحة الدوليـة    الـتغريات الكـربى الـيت حتـدث     وإذ تضع يف اعتبارها       
يف امليثـاق، مبـا يف ذلـك تعزيـز     كرســة   املبـادئ امل    أساس نظام دويل على  إىل قيام   مجيع الشعوب   

ــع و    ــات األساســية للجمي ــرام حقــوق اإلنــسان واحلري ــدأ  علــى ذلــك  تــشجيع الاحت ــرام مب واحت
ــ ــني ساواة امل ــوق و ب ــشعوب يف احلق ــا يف ال ــسالم والدميق حقه ــر املــصري وال ــة  تقري ــة والعدال راطي

  والتضامن، املعيشةورفع مستوى واملساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية 

تحقيـق  ل أمـر ضـروري   تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقـوق اإلنـسان         بأن إذ تسلم و  
مقاصد األمم املتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلـك تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان ومحايتـها                

  ،على حنو فعال

 أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان يـنص علـى أن مجيـع النـاس             وإذ تضع يف اعتبارها     
يولــدون أحــرارا متــساوين يف الكرامــة واحلقــوق وأن لكــل إنــسان حــق التمتــع جبميــع احلقــوق  

 أسـاس العـرق   علـى التمييـز  مـن قبيـل    ، متييـز مـن أي نـوع      نواحلريات املذكورة يف اإلعالن دو    
الــوطين األصــل   أوأي رأي آخـر  الــرأي الــسياسي أو الـدين أو  اللغــة أو واجلــنس أ اللـون أو  أو
  أي وضع آخر،  أوامليالد  أوالثروة االجتماعي أو أو

 أن الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            تعيد تأكيد وإذ    
لـشعب املعــرب عنــها   وأن الدميقراطيــة تقـوم علــى إرادة ا يعـزز كــل منـها اآلخــر  أمـور مترابطــة  

حبريــة لتقريــر نظمــه الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ومــشاركته التامــة يف مجيــع   
  حياته، جوانب

_______________ 

  ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )٣(
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بــأن تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها ينبغــي أن يــستندا إىل مبــدأ التعــاون   وإذ تــسلم   
التزاماـا يف ميـدان     واحلوار الصادق وأن يهـدفا إىل تعزيـز قـدرة الـدول األعـضاء علـى الوفـاء ب                  

  حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء،

 وإمنـا هلـا أيـضا أبعـاد     ، على أن الدميقراطية ليست مفهوما سياسـيا فحـسب         وإذ تشدد   
  واجتماعية، اقتصادية

ــسلم   ــك احلــق يف      وإذ ت ــا يف ذل ــسان، مب ــوق اإلن ــع حق ــرام مجي ــة واحت ــأن الدميقراطي   ب
يف مجيـع قطاعــات اتمـع ومــشاركة   شفافني اخلاضـعني للمــساءلة  الــ واحلكـم واإلدارة  ،التنميـة 

ــدين   ــةمــشاركة اتمــع امل ــة       فعلي ــة اجتماعي ــق تنمي ــة لتحقي ــدعائم الالزم ــن ال جــزء أساســي م
  مستدامة حمورها الناس،

 أن العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل        وإذ تالحظ مع القلق     
قم بفعـل عوامـل منـها التوزيـع غـري العـادل للثـروة والتـهميش           بذلك من تعـصب ميكـن أن تتفـا        

  واالستبعاد االجتماعي،

أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات ميكن أن يـسهم إسـهاما        وإذ تعيد تأكيد      
  كبريا يف تعزيز التعاون الدويل على مجيع املستويات،

شعوب لـ لعوملـة قـوة إجيابيـة     ا جعـل  تمـع الـدويل   بد أن يكفل ا     على أنه ال   تشددوإذ    
دؤوبـة   جهـود  ببـذل متامـا إال   شـاملة للجميـع   تكون منصفة ميكن أن  الالعامل كافة وأن العوملة     

  فيها من تنوع،  بكل مااملشتركة إنسانيتنا عمادهاواسعة النطاق 

الغـذاء العامليـة    و الطاقـة    يت االقتصادية واملالية وأزم   ةن األزم أل القلقبالغ   يساورهاوإذ    
 عوامـل تتـصل باالقتـصاد الكلـي وغـري ذلـك       مبـا فيهـا    ،الراهنة النامجة عن عدة عوامـل أساسـية       

 ونقـص  والتصحر وتغـري املنـاخ العـاملي والكـوارث الطبيعيـة         البيئة من قبيل تدهور     ،العوامل من
 أقـل   املوارد املالية والتكنولوجيا الالزمة ملواجهة آثارهـا الـسلبية يف البلـدان الناميـة، وخباصـة يف                

 سـيناريو عامليـا يهـدد التمتـع علـى حنـو كـاف        متثلالبلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية،  
  ، والبلدان النامية النموجبميع حقوق اإلنسان ويوسع الفجوة بني البلدان املتقدمة

متامـا جيـب أن      شـاملة للجميـع   أن اجلهـود الراميـة إىل جعـل العوملـة منـصفة              تؤكدوإذ    
ــ ــدابري   ل وضــعمشت ــصعيد العــاملي تتــسق مــع  سياســات وت ــى ال ــة  عل ــدان النامي  احتياجــات البل

  وتنفذ مبشاركتها الفعلية،صاغ اقتصاداا مبرحلة انتقالية وتاليت متر والبلدان 

ــة، وال  تؤكــد أيــضاوإذ    ــدان النامي ــل الكــايف للبل ــوفري التموي ــدان    ضــرورة ت ســيما البل
لـصغرية الناميـة ونقـل التكنولوجيـا إليهـا، ألغـراض منـها              النامية غري الساحلية والدول اجلزرية ا     

  دعم جهودها من أجل التكيف مع تغري املناخ،
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ــامل، وإذ تــسلم بتطلعاــا إىل العدالــة وتكــافؤ الفــرص       وقــد أصــغت     إىل شــعوب الع
 والعـيش يف سـالم     ،للجميع والتمتع مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك احلـق يف التنميـة                     

شاركة علــى قــدم املــساواة دون متييــز يف احليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  وحريــة واملــ
  واملدنية والسياسية،

ــسان   وإذ تــشري    ــراري جملــس حقــوق اإلن ــاء مؤســسات الــس   ٥/١إىل ق ــق ببن  املتعل
للمجلـس  واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة     ب للمكلفنيدونة قواعد السلوك     املتعلق مب  ٥/٢ و

مجيع املكلفني بواليـات   يضطلع  أن  وجوب  ، وإذ تؤكد    )٤(٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  املؤرخني
  بواجبام عمال ذين القرارين ومرفقيهما،

يف وسـعها مـن تـدابري لكفالـة إقامـة نظـام دويل                على أن تتخذ كـل مـا        منها اوتصميم  
  دميقراطي ومنصف،

  ؛ومنصفأن لكل شخص احلق يف نظام دويل دميقراطي تؤكد   - ١  

عمــال اإل  علــى يــشجعومنــصفنظــام دويل دميقراطــي  إقامــةأن تؤكــد أيــضا   - ٢  
  ؛للجميعقوق اإلنسان التام حل

جنــوب أفريقيــا، يف ديربــان،  جبميــع الــدول األعــضاء أن تفــي مبــا أبدتــه يــب  - ٣  
خالل املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك      

تعصب من التزام بزيادة منـافع العوملـة إىل أقـصى حـد، بطـرق منـها تعزيـز التعـاون الـدويل                  من  
ــة      مــن أجــل هوتدعيمــ ــادة تكــافؤ الفــرص فيمــا يتعلــق بالتجــارة والنمــو االقتــصادي والتنمي زي

واالتــصاالت العامليــة عــن طريــق اســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة، وزيــادة التبــادل   املــستدامة
ميكـن   العوملة ال  ، وتكرر تأكيد أن   )٥(فات عن طريق صون التنوع الثقايف وتعزيزه      فيما بني الثقا  

متامـا إال ببـذل جهـود دؤوبـة واسـعة النطـاق مـن أجـل يئـة                    شـاملة للجميـع   تكون منصفة    أن
  فيها من تنوع؛ مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا املشتركة بكل ما

  :يلي تطلب أمورا منها مات ومنصفنظام دويل دميقراطي  إقامة أن تؤكد  - ٤  

ــال   )أ(   ــر مــصريها    إعم ــشعوب يف تقري ــع ال ــة   ليحــق مجي ــا أن حتــدد حبري ــسىن هل ت
  السياسي وتسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛وضعها 

ــال   )ب(   ــشعوب  إعمـــ ــق الـــ ــمحـــ ــسيا واألمـــ ــا  يف الـــ ــى ثرواـــ ــة علـــ دة الدائمـــ
  الطبيعية؛ ومواردها

_______________ 

، الفـصل الرابـع،     (A/62/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم          : انظر )٤(
 .الفرع ألف

 .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر  )٥(
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  الشعوب يف التنمية؛كل إنسان ومجيع حق إعمال   )ج(  

  حق مجيع الشعوب يف السالم؛إعمال   )د(  

علـى املـشاركة املتـساوية يف عمليـة         قـائم   نظام اقتصادي دويل    إعمال احلق يف      )هـ(  

  بني مجيع الدول؛  واملصلحة املتبادلة والتضامن والتعاون والترابطصنع القرار

  ؛حقا من حقوق الشعوب واألفراده ، بوصف الدويلالتضامن  )و(  

لمـساءلة  وختـضع ل  مؤسسات دولية دميقراطيـة تتـسم بالـشفافية والعدالـة           إقامة    )ز(  

 املـشاركة التامـة املتـساوية    مبـدأ  مـن خـالل تنفيـذ      وخباصةيف مجيع جماالت التعاون،     وتوطيدها  

  يف آليات صنع القرار لكل منها؛

قـدم املـساواة، دون أي متييـز، يف عمليـة           إعمال حق اجلميع يف املشاركة على         )ح(  

  صنع القرار على الصعيدين احمللي والعاملي؛

مبدأ التمثيل اإلقليمي العادل واملتـوازن بـني اجلنـسني يف تكـوين مـالك           مراعاة    )ط(  

  موظفي منظومة األمم املتحدة؛

للمعلومات واالتـصاالت يقـوم علـى       حر عادل فعال متوازن      نظام دويل    إقامة  )ي(  

،  علـى الـصعيد الـدويل   ملعلومـات اتعاون الدويل إلرساء توازن جديد وزيادة التبـادل يف تـدفق    ال

   التفاوت يف تدفق املعلومات إىل البلدان النامية ومنها؛ أوجهوخباصة تصحيح

 يعــزز التعدديــة ، ألن ذلــك واحلقــوق الثقافيــة للجميــع تنــوع الثقــايفالاحتــرام   )ك(  

 الثقافيـة ويـساعد علـى إعمـال     ات تبادل املعارف وفهـم اخللفيـ      الثقافية ويسهم يف توسيع نطاق    

عالقـات مـستقرة وديـة    ينمـي  حقوق اإلنسان املقبولة عامليا والتمتـع ـا يف مجيـع أحنـاء العـامل و       

  يف العامل أمجع؛ واألممبني الشعوب 

 وتعـاون دويل وثيـق    بيئـة صـحية   يفمجيـع الـشعوب  كل شخص وحق إعمال    )ل(  

لحاجــة إىل مــساعدة اجلهــود الوطنيــة مــن أجــل التكيــف مــع تغــري املنــاخ،    يــستجيب بفعاليــة ل

  ؛وخباصة يف البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ االتفاقات الدولية يف جمال احلد من تغري املناخ

 االستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدويل للثـروات عـن طريـق         تعزيز  )م(  

   االقتصادية والتجارية واملالية؛ الدوليةلعالقاتيف اوخصوصا تعزيز التعاون الدويل، 

  فيمـا يتعلــق بـاحلق العــام يف  تــراث البـشرية املــشترك لكيـة  متتـع كـل شــخص مب    )ن(  

  ؛االنتفاع بالثقافة
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االجتماعيـة  االقتـصادية و  العـامل يف حتمـل مـسؤولية إدارة التنميـة           دول  اشتراك    )س(  
وضـرورة االضـطالع   السالم واألمن الدوليني اليت دد والتصدي لألخطار على مستوى العامل   

  ؛على صعيد متعدد األطرافسؤولية امل ذه

ــة احلفــاظ علــى تؤكــد   - ٥   ــوع تمــع  أمهي والــشعوب األمــم  الطــابع الثــري واملتن
 اخللفيـات التارخييـة والثقافيـة والدينيـة يف        وخمتلف  الوطنية واإلقليمية   اخلصائص  احترام   و الدويل

  يل يف ميدان حقوق اإلنسان؛تعزيز التعاون الدو

ــة مترابطــة  تؤكــد أيــضا  - ٦   ــع حقــوق اإلنــسان عاملي ــشابكة أن مجي ــة   مت  غــري قابل
علــى حنــو عــاملي ال الــصعيداتمــع الــدويل أن يعامــل حقــوق اإلنــسان علــى  علــى للتجزئــة وأن 

 أن وتعيـد تأكيـد  ،  االهتمـام  من   القدر على قدم املساواة وبنفس      يتوخى فيه اإلنصاف والتكافؤ   
 مجيـع  أن تعـزز النظر عـن نظمهـا الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة،        بصرف   الدول،   واجب من

 الوطنيـــة اخلـــصائص أمهيـــة وأن حتميهـــا، مـــع مراعـــاةحقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية 
  ؛ املختلفةاخللفيات التارخيية والثقافية والدينيةوواإلقليمية 

ة الدولية على إقامة نظـام دويل يـشمل        مجيع اجلهات الفاعلة على الساح     حتث  - ٧  

اجلميــع ويــستند إىل العدالــة واملــساواة واإلنــصاف وكرامــة اإلنــسان والتفــاهم وتعزيــز التنــوع    

الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية واحترامها وعلى نبذ مجيع املذاهب الداعية إىل االسـتبعاد علـى               

  ا يتصل بذلك من تعصب؛أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وم

ــد   - ٨   ــد تأكي ــشجع  تعي ــع  ضــرورة أن ت ــدول مجي ــى ال ــرارعل ــن   إق ــسالم واألم ال

 لتحقيـق نــزع     يف وسـعها    كل ما  هلذا الغرض، وأن تبذل، حتقيقا    الدوليني وصوما وتعزيزمها،    

بري  نتيجـة لتـدا  املـوفرة كفالـة اسـتخدام املـوارد     ولدولية فعالةرقابة  يف ظل العام الكاملالسالح  

  يف البلدان النامية؛التنمية سيما  نـزع السالح الفعالة ألغراض التنمية الشاملة، وال

 نظـام  إقامـة  مـل بـصفة عاجلـة مـن أجـل      العضرورة مواصلةتعيد أيضا تأكيد     - ٩  

 والتعـاون   املـشتركة املـصلحة والتـرابط و اإلنصاف واملـساواة يف الـسيادة   أساسه اقتصادي دويل  

 التفـاوت    أوجـه  صححيـ النظر عن نظمهـا االقتـصادية واالجتماعيـة،         رف  بصبني مجيع الدول،    

  النمـو   اآلخذة يف االتساع بني البلدان املتقدمـة       الفجوةح إمكانية سد    يتيرفع املظامل القائمة و   يو

ضمن الـسالم  يـ التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة بـاطراد و       خطى  كفل تعجيل   يوالبلدان النامية و  

  ؛ة واملقبلليةألجيال احلالوالعدالة 

وســائل السبل والــتمــع الــدويل ضــرورة أن يــستحدث ا تعيـد كــذلك تأكيــد   - ١٠  

اإلعمـال التـام جلميـع    عتـرض سـبيل      التحـديات الـيت ت     ومواجهـة إزالة العقبـات الراهنـة      الكفيلة ب 

ينتج عنها من انتهاكات حلقـوق اإلنـسان يف مجيـع     احليلولة دون استمرار مابحقوق اإلنسان و 

  لعامل؛ا أحناء
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 التعــاون الــدويل،  زيـادة هـود، مــن خــالل بــذل اجلالــدول علـى مواصــلة   حتـث   - ١١  
  ؛منصفنظام دويل دميقراطي وإلقامة 

  ؛)٦(ستقل امللخبريملؤقت لتقرير اال بحتيط علما  - ١٢  

ــسان     تطلــب  - ١٣   ــسامية حلقــوق اإلن ــام ومفوضــة األمــم املتحــدة ال  إىل األمــني الع
  بفعالية؛  البشرية واملالية الالزمة الضطالع اخلبري املستقل بواليتهمواصلة توفري مجيع املوارد

 جبميــع احلكومــات أن تتعــاون مــع اخلــبري املــستقل وأن تــساعده يف أداء يــب  - ١٤  
املعلومات الالزمة اليت يطلبها وأن تنظـر يف االسـتجابة لطلبـات اخلـبري     مجيع مهامه وأن توفر له  

  تسىن له الوفاء بواليته مبزيد من الفعالية؛زيارة بلداا لكي يلاملستقل 

حقـوق  املنشأة مبوجـب معاهـدات       اهليئات حقوق اإلنسان و   جملس إىل   تطلب  - ١٥  
واللجنـة   اخلاصـة الـيت مـدد الـس    ليـات  اآلاإلنسان ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان و    

 هلـذا  كـل يف إطـار واليتـه،       االهتمام الواجـب،   إيالء االستشارية لس حقوق اإلنسان والياا    
   إسهامات من أجل تنفيذه؛وتقدمي القرار

ــب  - ١٦   ــا   يـــ ــا هلـــ ــذ منطلقـــ ــية أن تتخـــ ــام دويل   باملفوضـــ ــة نظـــ ــسألة إقامـــ  مـــ
  ؛ومنصف دميقراطي

ــب   - ١٧   ــم املتحــدة      تطل ــدول األعــضاء وأجهــزة األم ــع ال ــام أن يطل إىل األمــني الع
 وخـــصوصا مؤســـسات بريتـــون وودز، وهيئاـــا وعناصـــرها واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، 

  واملنظمات غري احلكومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛

 إىل اخلـــبري املـــستقل أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الثامنـــة  تطلـــب  - ١٨  
  والستني تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛

بنـد املعنـون   الني يف إطار ت والسالثامنةاملسألة يف دورا  النظر يف  مواصلة   تقرر  - ١٩  
  .” ومحايتها حقوق اإلنسانتعزيز“

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  

_______________ 
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