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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1  و A/71/L.43( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

 تشجيع احلوار والتفاهم والتعاون بني األديان والثقافات من أجـل   - ٧١/٢٤٩
  السالم

  
  ،العامة اجلمعية إن  

 العــاملي واإلعـالن  املتحـدة  األمـم  ميثـاق  يف املكرســة واملبـادئ  املقاصـد  تأكيـد  تعيـد  إذ  
  والدين، والضمري الفكر حرية يف احلقال سيما و ،)١(اإلنسان حلقوق

ــري وإذ   ــا إىل تشـ ــؤرخ ٧٠/١٩ قرارهـ ــانون ٣ املـ ــمرب كـ ــق ٢٠١٥ األول/ديسـ  املتعلـ
 قراراــا وإىل الســالم، أجــل مــن والثقافــات األديــان بــني والتعــاون والتفــاهم احلــوار بتشــجيع
  باملوضوع، الصلة ذات األخرى

 كــــانون ١٧ املــــؤرخ ٦٧/١٠٤ قرارهــــا يف أعلنــــت، أــــا إىل أيضــــا تشــــري وإذ  
 دعــتو ،الثقافــات بــني للتقــارب دوليــا عقــدا ٢٠٢٢-٢٠١٣ لفتــرةا ،٢٠١٢ ديســمرب/األول

ــة املتحــدة األمــم منظمــة ــم للتربي ــة والعل ــدور صــاحبة الســياق هــذا يف تكــون أن إىل والثقاف  ال
  ،املتحدة األمم منظومة يف القيادي

 والثقافـات  األديـان  بـني  احلـوار  تعزيز إىل الرامية األنشطة الصدد، هذا يف ،تشجع وإذ  
 املتبــادل، االحتــرام وتــوخي التنــوع واحتــرام االجتمــاعي واالســتقرار الســالم تعزيــز أجــل مــن

 الصـعد  علـى  وأيضـا  العـاملي  الصـعيد  علـى  املتبـادل  والتفـاهم  السـالم  لتحقيـق  مواتيـة  بيئة ويئة
  واحمللي، والوطين اإلقليمي

املتعلــق بتحــالف األمــم    ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٦املــؤرخ  ٦٩/٣١٢إىل قرارهــا وإذ تشــري   
أكدت فيه من جديد دعمها للتحالف وكـررت فيـه تأكيـد الـدور القـيم      املتحدة للحضارات الذي 

  واملعتقدات، املزيد من التفاهم واالحترام بني احلضارات والثقافات واألديانللتحالف يف حتقيق 
_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١(
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 ٢٠١٥ األول/ديســمرب  كــانون ١٠ املــؤرخ ٧٠/١٠٩ قرارهــا  إىل أيضــا تشــري وإذ  
 يوليـه /متـوز  ١ املـؤرخ  ٧٠/٢٩١ والقـرار  “العنيـف  والتطـرف  العنـف  ينبـذ  عـامل  حنـو ” املعنون
  اإلرهاب، ملكافحة العاملية املتحدة األمم استراتيجية استعراض بشأن ٢٠١٦

 الـذي  ١٩٩٨ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ٤ املـؤرخ  ٥٣/٢٢ قرارهـا  إىل كـذلك  تشري وإذ  
 عزمهـا  عـن  فيه وأعربت احلضارات بني للحوار املتحدة األمم سنة ٢٠٠١ سنة مبوجبه أعلنت
    وتشجيعه، احلضارات بني احلوار تيسري على الوطيد

 الــــذي ١٩٨١ الثــــاين/نوفمرب تشـــرين  ٢٥ املــــؤرخ ٣٦/٥٥ قرارهــــا إىل تشـــري  وإذ  
 أسـاس  علـى  القـائمني  والتمييز التعصب أشكال مجيع على بالقضاء املتعلق اإلعالن به أصدرت

  املعتقد، أو الدين

 مسـامهة  مـن  والثقافـات  األديـان  بـني  احلـوار  يقدمـه  أن ميكن ما اعتبارها يف تضع وإذ  
  فهمها، وزيادة مجيعا البشر بني املشتركة بالقيم الوعي زيادة يف قيمة

 التفـاهم  حتقيـق  يف كـبريا  إسـهاما  أسـهم  والثقافـات  األديـان  بني احلوار أن تالحظ وإذ  
ــادل ــرام والتســامح املتب ــز ويف واالحت ــة تعزي ــات وحتســني الســالم ثقاف ــه العالق ــام بوج ــني ع  ب
  األمم، وبني والدينية الثقافية خلفياا تتباين اليت الشعوب

 مهـا  الثقافية التنمية حتقيق إىل واألمم الشعوب مجيع وسعي الثقايف التنوع بأن تقر وإذ  
  للبشر، الثقافية للحياة املتبادل اإلثراء مصادر من

 وإقامـة  واحلضـارات  الثقافـات  خمتلـف  وتقبـل  الثقـايف  التعدد تشجيع بأن منها واقتناعا  
 طريـق  عـن  وتقاليـدها  ثقافاـا  إلثـراء  واألمـم  الشـعوب  مجيـع  جهود يف تسهم أمور بينها حوار
  املتبادلة، باملنفعة عليها يعود حنو على واملادية واملعنوية الفكرية واإلجنازات املعرفة تبادل

 املتحــدة األمــم منظمــة أطلقتــها الــيت “التــراث مــع متحــدون” حبملــة علمــا حتــيط وإذ  
ــة ــم للتربي ــة والعل ــارس يف والثقاف ــيت ،٢٠١٥ آذار/م ــاء إىل ــدف وال ــ االحتف ــايف التراثب  الثق
  العامل، أحناء مجيع يف عليهما واحملافظة الثقايف والتنوع

 اإلنســان حقــوق تعزيــز عــن األساســية املســؤولية عليهــا تقــع الــدول أن إىل تشــري وإذ  
ــها، ــا ومحايت ــك يف مب ــوق ذل ــة اإلنســان حق ــتمني لألشــخاص الواجب ــات إىل املن ــة، األقلي  الديني

  حبرية، معتقدهم أو دينهم ممارسة يف حقهم يشمل  مبا

 مالسـال  يـدعم  واللغـوي  والديين والعرقي الثقايف التنوع تقبل أن هااعتبار يف تضع وإذ  
 هــذا مراعــاة ينبغــي وأنــه واألمــم الثقافــات خمتلــف مــن النــاس بــني والصــداقة املتبــادل التفــاهمو

  االقتضاء، حسب واألديان، الثقافات بني احلوار إلقامة املبذولة هوداجل يف التنوع
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 هـذه  بـأن  تسلـــم  وإذ ،)٢(٢٠٣٠ لعـام  املستدامـة التنميــة خطــة باعتمــاد ترحـب وإذ  
 أجـل  مـــن  أحـد  فيها يهمش وال السالم يسودها جمتمعات ةـإقام على التشجيع تتضمن اخلطــة
  ،املستدامة التنمية حتقيق

 واإلقليمــي والــوطين احمللــي الصــعد علــى ــا املضــطلع املبــادرات خمتلــف تالحــظ وإذ  
 مبــادرات وهــي والثقافــات، األديــان بــني والتعــاون والتفــاهم احلــوار تعزيــز أجــل مــن والــدويل
  اآلخر، منها كل يعزز مترابطة

مبـادرة  و احلريـر  لطريق االقتصادي احلزام مبادرة من الصلة ذات العناصر بأن تقر وإذ  
 بـني  األواصـر  تقـوي  والطريـق)  احلـزام  (مبـادرة  والعشـرين  احلـادي  للقرن البحري احلرير طريق

  والتعاون، املتبادل التفاهم وتعزز الشعوب

 يف أســتانا، يف والتقليديـة  العامليــة األديـان  لقيــادات اخلـامس  املــؤمتر انعقـاد  تالحـظ  وإذ  
  ،٢٠١٥ حزيران/يونيه

 والعلــم للتربيــة املتحــدة األمــم منظمــة بــه تضــطلع الــذي القيــادي بالــدور ترحــب وإذ  
  الثقافات، بني احلوار لتعزيز للحضارات املتحدة األمم حتالف به يقوم الذي وبالعمل والثقافة

 الثقافـات  بـني  للحـوار  املسـتوى  الرفيـع  املـؤمتر  عـن  الصادر باإلعالن أيضا ترحب وإذ  
 بـــني الوئـــام” شـــعار حتـــت املعقـــود األورويب اآلســـيوي االجتمـــاع اعتمـــده الـــذي واألديـــان

ــىن ال كشــرط احلضــارات ــه غ ــق عن ــة لتحقي ــان يف “املســتدامة التنمي ــاد بيترســبورغ، س  االحت
  ،٢٠١٤ متوز/يوليه ٤  و ٣ يف الروسي،

 الـذي  الـدائب  والعمـل  لينـد،  آنـا  مؤسسـة  بـه  تقـوم  الـذي  بالعمـل  كذلك ترحب وإذ  
  فيينا، يف والثقافات األديان بني للحوار الدويل العزيز عبد بن اهللا عبد امللك مركز به يضطلع

ــيط وإذ   ــا حت ــإعالن علم ــدى ب ــين املنت ــدور املع ــادات ب ــة القي ــع يف الديني  التحــريض من
 ٢٣ يــومي املغــرب، فــاس، يف عقــد الــذي وحشـية  جــرائم ارتكــاب إىل يــؤدي أن ميكــن الـذي 

 علــى والتحـريض  والتمييـز  التعصـب  ملكافحــة سـطنبول إ عمليـة بو ،٢٠١٥ نيسـان/أبريل  ٢٤ و
  املعتقد، أو الدين أساس على العنف و/أو الكراهية

 الســالم أجــل مــن التعلــيم بشــأن األفريقيــة املبــادرة إلطــالق الدوليــة بالنــدوة تنــوه وإذ  
 يف بـــنن، كوتونـــو، يف عقـــدت الـــيت والثقافـــات، األديـــان بـــني احلـــوار خـــالل مـــن والتنميـــة

  ،٢٠١٥  مايو/أيار

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )٢(
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 - إيســيك يف نظمــت الــيت الرحــل للبــدو الثانيــة العامليــة األلعــاب بــدورة ترحــب وإذ  
 الــيت باألمهيــة تســلم وإذ ،٢٠١٦ أيلول/ســبتمرب ١٠ إىل ٣ مــن الفتــرة يف ،قريغيزســتان كــول،
  والتنمية، والسالم االجتماعي التالحم تعزيز يف مالقي وبإسهامه الثقافات بني للحوار توليها

 يف املعنيـة  املـدين  اتمـع  ومنظمـات  األفـراد  يقدمها اليت اإلجيابية باملسامهة تعترف وإذ  
  ،السالم وثقافة التفاهم وتعزيز والثقافات األديان بني احلوار تشجيع

ــة تؤكــد وإذ   ــيم، أمهي ــا التعل ــك يف مب ــا ذل ــه يتصــل م ــة من  والتســامح والســالم بالثقاف
 التنـوع،  واحترام والثقافات، األديان بني احلوار تشجيع يف اإلنسان، وحقوق املتبادل والتفاهم
  ،املعتقد أو الدين أساس على القائم التمييز على والقضاء

ــا اإلعــالم وســائط مبســامهة تقــر وإذ    يف اجلديــدة واالتصــاالت املعلومــات وتكنولوجي
  احلوار، تشجيع منها بطرق املختلفة، واألديان للثقافات الشعوب فهم تعزيز

 ذات املصــلحة صــاحبة األطــراف مجيــع إشــراك يف االســتمرار أمهيــة تأكيــد تعيــد وإذ  
ــة عناصــر بوصــفهم والنســاء، الشــباب فــيهم مبــن الصــلة، ــة، فاعل ــان بــني احلــوار يف معني  األدي

 ملظـاهر  التصـدي  ـدف  الصـعد  خمتلـف  علـى  تتخـذ  الـيت  املناسـبة  املبـادرات  إطار يف والثقافات
  التعاون، وتعزيز املتبادل التفاهم سبل وحتسني التحامل

 بـني  احلـوار  يقدمـه  أن ميكـن  الذي وباإلسهام بالسالم، األديان مجيع بالتزام تسلم وإذ  
 حتسـني  يف ،الدينيـة  القيـادات ال سيما و واألفراد، الدينية اموعات بني فيما والثقافات األديان
  ،كافة البشر بني املشتركة القيم فهمو إدراك

 موضــوع  بشــأن  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة مــؤمتر  تالحــظ وإذ  
 يف بـــــاريس يف عقـــــد الـــــذي ،“والتطـــــرف األصـــــولية مكافحـــــة واإلنترنـــــت: الشـــــباب”

  ،٢٠١٥  يونيه/حزيران

العـاملي    النـداء مـن أجـل السـالم، الـذي وقعـه القـادة الـدينيون يف اليـوم          أيضـا  تالحظوإذ   
  ،٢٠١٦  أيلول/سبتمرب ٢٠، إيطاليا، يف أسيزيللصالة من أجل السالم، الذي عقد يف 

 يشـكالن  والثقافـات  األديـان  بني واحلوار املتبادل التفاهم أن جديد من تؤكد  - ١  
  السالم؛ وثقافة احلضارات بني احلوار أبعاد من مهمني بعدين

 والتفـاهم  واحلـوار  السـالم  ثقافـة  تشـجيع  عـن  العـام  األمـني  بتقرير علما حتيط  - ٢  
  ؛)٣(السالم أجل من والثقافات األديان بني والتعاون

_______________ 

)٣(  A/71/407. 
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 تعزيـز  يف كـبري  إسـهام  من يقدمه ماو والثقافات األديان بني احلوار أمهيةب تقر  - ٣  
 بــني احلــوار اعتبــار األعضــاء بالــدول ويــب ،والتنميــة الســالم حتقيــقو االجتمــاعي التماســك

 اجلهـــود  فـــي  هامـــة  أداة مناسبـــا،  ذلــك  كـان  ومتــى  االقتضـاء، حســب والثقافــات، األديان
 املتفـق  اإلمنائيـــة  األهـداف  وحتقيـق  االجتماعــي  االسـتقرار  وإرسـاء  الســـالم  إحالل إلـى الرامية
  بالكامل؛ دوليا عليها

 أجـل  مـن  الصلة ذات املصلحة صاحبة األطراف تبذهلا اليت باجلهود أيضا تقر  - ٤  
ــام ســالم يف التعــايش تعزيــز ــرام تشــجيع طريــق عــن اتمعــات داخــل ووئ  الــديين التنــوع احت

  اتمع؛ شرائح خمتلف بني ونشط متواصل تفاعل إحداث منها بسبل والثقايف،

 للتربيـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  بـه  تضـطلع  الـذي  القيـادي  بالـدور  كـذلك  تقر  - ٥  
 وكــذلك األديــان، بــني احلــوار يف وبإســهامها الثقافــات بــني احلــوار جمــال يف والثقافــة والعلــم

 هـذا  يف حمـددة  إجـراءات  اختاذ على وتركيزها والالعنف السالم ثقافة بترسيخ املتصلة أنشطتها
  اإلقليمي؛ ودون واإلقليمي العاملي الصعد على اال

ــدول تشـــجع  - ٦   ــاء الـ ــات األعضـ ــة واملنظمـ ــة احلكوميـ ــات الدوليـ ــري واملنظمـ  غـ
 الثقافـات  بـني  للتقـارب  الـدويل  عقـد لل العمـل  خطـة  يف النظـر  تواصـل  أن علـى  املعنية احلكومية

 أن وعلـى  ،)٤(والثقافـة  والعلـم  للتربيـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  اعتمـدا  اليت )،٢٠٢٢-٢٠١٣(
 والثقافــات األديــان بــني احلــوار تعزيــزل إطــارا تضــع الــيت العمــل، خلطــة دعمــا بأنشــطة تضــطلع
 يف والشـباب  النسـاء  إشـراك  علـى  نفسه الوقت يف وتشدد املتبادل، والتفاهم التسامح وتشجيع

  ؛احلوار هذا

ــة الكراهيــة إىل تــدعو أعمــال أي تــدين  - ٧    التمييــز علــى حتريضــا وتشــكل الديني
 الوســائط أو املطبوعــة الوســائط اســتخدام خــالل مــن ذلــك كــان ســواء العنــف، أو العــداء أو

  أخرى؛ وسائط أي أو اإللكترونية أو البصرية السمعية

 مجيـع  احتـرام  بتعزيـز  بتعهـداا  بالوفـاء  رمسيـا  الـدول  مجيـع  التـزام  تأكيـد  تعيد  - ٨  
 العـــاملي، الصـــعيد علـــى ومحايتـــها ومراعاــا  للجميـــع األساســـية واحلريـــات اإلنســـان حقــوق 

 املتعلقــة األخــرى والصــكوك )١(اإلنســان حلقــوق العــاملي واإلعــالن املتحــدة األمــم مليثــاق وفقــا
 غـري  أمـر  واحلريـات  احلقـوق  هلـذه  العـاملي  الطـابع  إن حيـث  الـدويل،  والقـانون  اإلنسـان  حبقوق

  للنقاش؛ قابل

_______________ 

 .١٠م ت/ ١٩٤منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، قرار الس التنفيذي   )٤(
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 األمـم  لتحـالف  السـابع  العـاملي  املنتـدى  يف اعتمـد  الـذي  بـاكو  بإعالن ترحب  - ٩  
 “اجلميـع  حتتـوي  جمتمعـات  يف معـا  العـيش  وهـدف  حتـدي ” شـعار  حتـت  للحضـارات،  املتحدة
 اجلهـــات وتشـــجع ،٢٠١٦ نيســـان/أبريل ٢٧ إىل ٢٥ مـــن الفتـــرة يف بـــاكو، يف عقـــد الـــذي

 بــني املتبــادل التفــاهم تعزيــز إىل الراميــة جهودهــا مواصــلة علــى صــاحبة املصــلحة ذات الصــلة
  واملعتقدات؛ واألديان والثقافات احلضارات خمتلف

 هجوانبـ  ميـع جب التطرف ملواجهة اتمعات داخل كقيمة االعتدال أمهية ؤكدت  - ١٠  
 وتشـجع  ،والثقافـات  األديان بني والتعاون والتفاهم والتسامح احلوار تعزيز يف اإلسهام زيادةلو

 حيتـوي  عـامل  لبنـاء  معـا  العمـل  من االعتدال أصوات لتمكني االقتضاء، حسب املبذولة، اجلهود
  ؛والسالم األمن ويسوده اجلميع

 األديــان  بــني احلــوار لتعزيــز  اإلعــالم وســائط تبــذهلا  الــيت بــاجلهود ترحــب  - ١١  
ــات، ــى وتشــجع والثقاف ــز مواصــلة عل ــني احلــوار تعزي ــع مــن اإلعــالم وســائط ب ــات مجي  الثقاف

 هـذا  ممارسـة  أن جمـددا  وتؤكـد  التعـبري،  حريـة  يف شـخص  كـل  حـق  على وتشدد واحلضارات،
 تتجـاوز  ال معينـة  لقيـود  مث، مـن  ختضـع،  وقـد  خاصـة  ومسـؤوليات  واجبات على تنطوي احلق

 القـومي  األمـن  محايـة  أو مسعتـهم  أو اآلخـرين  حقـوق  احترام يقتضيه وما القانون عليه ينص ما
  العامة؛ اآلداب أو الصحة على احلفاظ أو العام النظام أو

 املعلومــــات  تكنولوجيــــا  اســــتخدام  إىل الراميــــة بــــاجلهود  أيضــــا  ترحــــب  - ١٢  
 بوسـائل  والثقافـات،  األديـان  بـني  احلـوار  لتشـجيع  اإلنترنـت،  شـبكة  ذلـك  يف مبا واالتصاالت،

 الـوزاري  االجتمـاع  أعقـاب  يف أنشـئت  الـيت  األديـان  بـني  للحـوار  اإللكترونيـة  البوابـة  بينها من
 والتنميـة  السـالم  أجـل  مـن  األديـان  بـني  والتعـاون  احلـوار  بشأن االحنياز عدم حلركة االستثنائي

ــة املتحــدة األمــم منظمــة بوابــة وكــذلك ،٢٠١٠ عــام يف مــانيال يف عقــد الــذي ــم للتربي  والعل
 االسـتفادة  علـى  الصـلة  ذوي املصـلحة  أصـحاب  تشـجع و واحلوار، للسالم اإللكترونية والثقافة

 األديـان  بـني  احلـوار  جمـال  يف وخـربات  ممارسـات  مـن  لـديها  مـا  أفضـل  لنشـر  فرصـة ال هـذه  من
 اإللكترونيـة  والبوابـة  األديـان  بـني  للحـوار  اإللكترونيـة  البوابـة  يف اإلسهام خالل من والثقافات

  ؛واحلوار للسالم

 مناسـبا،  ذلك كان ومىت االقتضاء حسب النظر، على األعضاء الدول تشجع  - ١٣  
 اتمــع قطاعــات مجيــع يف فيهــا عمليــة إجــراءات اختــاذ يــتعني جمــاالت حتــدد الــيت املبــادرات يف

 األديــان بــني والتعــاون والتفــاهم والتســامح احلــوار تشــجيع أجــل مــن مســتوياته، مجيــع وعلــى
 بشـأن  املسـتوى  الرفيـع  احلـوار  خـالل  طرحت اليت األفكار املبادرات هذه بني ومن والثقافات،

 تشـرين  يف نيويـورك  يف عقـد  الـذي  السـالم  أجـل  مـن  والثقافـات  األديـان  بني والتعاون التفاهم
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 واألفكـار  العامليـة،  األديـان  بني احلوار بعملية النهوض فكرة ذلك يف مبا ،٢٠٠٧ األول/أكتوبر
ــيت ــاء طرحــت ال ــاع أثن ــث االجتم ــق الثال ــع للفري ــين املســتوى الرفي ــني واحلــوار بالســالم املع  ب

  ؛٢٠١٢ الثاين/نوفمرب تشرين يف باريس يف املعقود الثقافات،

 والثقافيـة  الدينيـة  املنظمـات  مع املتحدة األمم ملنظومة لةالفعا باملشاركة تسلم  - ١٤  
 ملتقيـات  عقـد  ويف والثقافـات  األديـان  بـني  احلـوار  تشـجيع  يف املعنيـة  احلكومية غري واملنظمات
  املشتركة؛ واألهداف القضايا ملناقشة وامللل والعقائد واألديان الثقافات خمتلف من ألشخاص

 األكادمييــة األوسـاط  ذلـك  يف مبـا  املـدين،  للمجتمــع اهلـام  بالـدور  أيضـا  تسـلم   - ١٥  
 تــدابري اختــاذ علــى وتشــجع والثقافــات، األديــان بــني احلــوار تعزيــز يف املتطــوعني، وجمموعــات

 األطــر ووضــع الفــرص وإجيــاد القــدرات بنــاء يشــمل مبــا املــدين، اتمــع هيئــات لتعبئــة عمليــة
  للتعاون؛ الالزمة

 علــى املســاعدة أجــل مــن املصـاحلة  تعزيــز مواصــلة إىل األعضــاء الــدول تـدعو   - ١٦  
 واتمعـات  الدينيـة  القيـادات  مـع  العمل تشمل بطرق مطردة، وتنمية دائم سالم حتقيق ضمان
ــة ــدابري واختــاذ احمللي ــال واالضــطالع للمصــاحلة ت ــة بأعم ــة اخلدم ــى والتشــجيع العام ــو عل  العف

  األفراد؛ بني والتراحم

 يف شــؤونه وتنســيق واالجتمــاعي االقتصــادي الــس دعــم مكتــب بــأن تقــر  - ١٧  
 داخـل  تنسيق كجهة قيم بدور يضطلع العامة األمانة يف واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة

ــة ــة األمان ــذه بشــأن العام ــب وتشــجع املســألة، ه ــى املكت ــل مواصــلة عل ــع والتنســيق التفاع  م
 الراميـة  الدوليـة  احلكومية العملية يف إسهامها وتنسيق املتحدة األمم منظومة يف املعنية الكيانات

  ؛الثقافاتو األديان بني احلوار تشجيع إىل

 والسـبعني  الثانيـة  دورا يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  - ١٨  
  القرار. هذا تنفيذ عن تقريرا

  
  ٦٧ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢

 


