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 من أجل تعيين ممثل خاص
 لدى األمين العام لألمم المتحدة

 الضطالع بمسألة سالمة الصحفيينل
 
 
 
 
 
 

نهاء الصحفيين الرامية إلى حماية من النصوص سلسلة المتحدة األمم اعتمدت الزمن، من عقد من أقل في  من اإلفالت وا 
 2006 الصادرين عامي 2222و 1738 األمن مجلس بقراري ويتعلق األمر تحديدا   ضدهم، الجرائم المرتكبة على العقاب

 .العامة الصادرة عن الجمعية( 2016) 70/162و (2015) 69/185و( 2014) 68/163 والقرارات على التوالي، 2015و
 

 الذين يلقون الصحفيين عدد لك منوال أدل على ذ إلى أفعال على أرض الواقع، القانونية التطورات هذه تُترجم لم ولألسف،
 العام إلى األمين تطلب فيه قرار إلى اعتماد المتحدة لألمم العامة الجمعية حدود بال مراسلون تدعو السبب ولهذا. سنويا   حتفهم

 .بمسألة سالمة الصحفيين يُعنىتعيين ممثل خاص 
 

 فإذا كانت .الحصول على المعلوماتالم و اإلعضمان الحق في  يكون من الصعبفمن دون حماية فعالة للصحفيين، 
إال إذا كان بإمكان  تتم أن يمكن ال العنيف التطرف فإن محاربة الدعاية، لسُبل نشر جديدة فرصا   تتيح الرقمية التكنولوجيا

 .أي أذى أو انتهاك من توفر لهم الحماية آمنة بيئة العمل في ونشرها من خالل المعلومات الصحفيين استقاء
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 الدولي القانون تتيح تطبيق ملموسة من أجل آلية

 
 لألرقاموفقا   ،صحفيًا ومعاونًا إعالميًا بسبب نشاطهم المهني 787ُقتل ما ال يقل عن  العشر األخيرة، السنوات مدى على

إال أن  ،مختصةال الدولية الهيئات مختلف هاتاعتمدالتي  ملزمةال نصوصفرغم ال. حدود بال مراسلون منظمة عن الصادرة
 فيصحفيا   67 شهد مقتل ما ال يقل عن وحده 2015 عام، علما  أن للغاية مرتفعة تزال ال الصحفيين ضد االنتهاكاتمعدالت 

 الحرب بداية منذمصرعهم  ا  محترف ا  صحفي 55 لقي حيث سوريا في الحال هو كما الصراع، مناطق فيو . العالم أنحاء جميع
 المناطق فيوحتى . علنا   ماعدو اإلأ قتلال حيث تصل االنتهاكات حد ،عمدا   اإلعالميين ستهدافا يتم ،2011 عام األهلية
وقع ثلث حاالت ، حيث الصحفيون لها يتعرض التي العنف أعمال ُسجل تفاقم في حصيلة ،"ةمسلح اتنزاع"  تشهدال التي
 .2015 عام خالل "السلم أثناء وقت" في صفوف اإلعالميين القتل

  
، العقاب من اإلفالت مكافحة على صعيد كبيرا   تقدما  إال أن العالم لم يشهد  المتحدة، األممالمتعددة التي اعتمدتها  قراراتال رغمو 

 تعزيز، مع فعالية أكثر نحو على الصحفيين سالمةمسألة  االعتبار في الدولي المجتمع حيث بات من الضروري أن يأخذ
 فية عتمدلما العقاب، من اإلفالت ومسألة الصحفيين سالمة بشأن المتحدة األمم عمل خطة في جاء كماف. لها المتاحة األدوات

 المتحدة لألمم التابعة والبرامج والصناديق الوكاالت مختلف تبادر أن إلى ملحة حاجة ثمة" ،اليونسكو رعاية تحت 2012 عام
 المرتكبة الجرائم عن المسؤولين إفالت نم والحد الصحفيين سالمة لضمان ومنسق، استراتيجي موحد، نهج وضع إلى

 العقاب". من ضدهم
  

كل من أجمع  ،2014 /حزيرانيونيو جلسة في الصحفيين سالمةمسألة ل الذي ُخصص اإلنسان حقوق مجلساجتماع  لوخال
 وسائل حريةل اونوالتع األمن منظمة ةممثل مياتوفيتش، دونيا السيدةو  لليونسكو، العام المدير نائب ،إنجيدا غيتاشيو السيد
 الدول احترام عدم على ،المعني بتعزيز وحماية الحق في الحرية المتحدة لألمم الخاص المقرر الرو، فرانك والسيد ،عالماإل

 .في هذا الشأن اللتزاماتها
  

ؤكدًا م في هذا الصدد، "الفشل"إلى ما وصفه بـ مون كي بان المتحدة لألمم العام أشار األمين ،2015 أغسطس/آب وفي
زاء اإلفالت شبه و بقلق بالغ إزاء اإلخفاق في الحد من تواتر "أنه يشعر  نطاق العنف الموجه الذي يواجهه الصحفيون وا 

 ،"الصحفيين موجود بالفعل لحماية الدولي القانوني اإلطار" "، موضحًا في الوقت ذاته أنالمطلق من العقاب عن هذه الجرائم
".اإلطار لهذا االمتثال ضمان يتمثل في الرئيسي التحدي" لكن
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 الصحفيين المعني بسالمة الخاص الممثل اختصاصات

 
أن يتيح الفرصة  دى األمين العام لألمم المتحدة من أجل االضطالع بمسألة سالمة الصحفيينل خاص تعيين ممثلمن شأن 

إليها  التي تعمد اإلجراءات تعزيز على واسعة قدرة بحيث تكون لها ،المتحدة األمم منظومة داخل دائمة مركزية بنيةلخلق 
والتعبير  الرأي حرية في الحق وحماية بتعزيز المعني الخاص والمقرر اليونسكو منظمةمختلف األطراف المعنية، وعلى رأسها 

 .والوطني اإلقليمي يينالمستو  على العمل لتعزيز وسيلةيشكل  كما قد. العامة والجمعية األمن ومجلس
 
 :لالضطالع بالمهام التالية ينصحفيال سالمةمعني بلا الخاص هممثل فكل  وي المتحدة لألمم العام األمين نعي  يُ 
 

 المتوافرة داخل سواء تعلق األمر بالمعلومات اإلعالم، وسائل بانتهاك سالمة العاملين في المتعلقة المعلومات كل جمع 
 .المتخصصة كوميةالح غير أو بتلك الصادرة عن المنظمات المتحدة األمم منظومة

 
 المرتكبة ضد االنتهاكات أخطر إلى انتباهه لفت من أجل العام لألمين المبكر االضطالع بدور آلية اإلنذار 

إمكانية  العام لألمين أن تتيح اآللية هذه ، حيث من شأنالسلم زمن وخالل المسلحة خضم النزاعات في الصحفيين
 رسمية أو غير رسمية دبلوماسية آليات تفعيل طريق عن وذلك دة،سالمة صحفيين مهد تكون عندما بسرعة التحرك
 .المعنية األعضاء الدول مع مباشرة

 
 اإلعالمية" والمنظمات الجماعات مختلف متناول في تكون آنية بصورة الطوارئ لحاالت لالستجابة "آليات وضع، 

 .العقاب من اإلفالت ومسألة الصحفيين سالمة بشأن المتحدة األمم عمل تماشيا  مع ما تنص عليه خطة
  

 أدوات آنية  يتيح مما ،األمين العام لألمم المتحدة عن طريق الدولي، األمن لمجلس االضطالع بدور آلية تنبيه
رسال آليات إنشاء ، من قبيلاألمن رهن إشارة مجلس حداث للمراقبة بعثات للوساطة وا  وهو ما  دولية، تحقيق لجان وا 

 .الطوارئ عة لحاالتسري بالتالي حلوال   يوفر
  

 كما هو منصوص عليه  ،وقائية واتخاذ إجراءات آليات إنشاءبشأن  المتحدة األمم مختلف هيئات إلى إحالة مقترحات
 .العمل خطة في

  
 هذه بشأن الدولي األمن مجلس إلى سنوي ورفع تقرير مجلس األمن، لقرارات األعضاء الدول مدى امتثال رصد 

وبدورها، . االمتثال ألحكامهما تضمن آلية أية ينصان على ال 2222و 1738 األمن مجلس َريقرا ، علما  أنالمسألة
 اللتزاماتها في هذا الشأن؛ كما أن اآلليات الدول لمراقبة مدى امتثال آلية أية المتحدة األمم عمل ال تتضمن خطة

 مدى االمتثال ال تكفل مراقبة – اإلنسان حقوق لجنة أو الخاصين أو المقررين اإلنسان حقوق مجلس – القائمة
 .الدولي األمن مجلس لقرارات

 



  
  

    

  4 

 

 

 
 والمشورة وتقديم المساعدة العام األمين إبالغ مع( 70/162) العامة الجمعية لقرارات األعضاء الدول امتثال رصد 

تقاريره  اإلعالم في قطاع في العاملين من وغيرهم واإلعالميين لسالمة الصحفيين المخصص القسم بشأن صياغة له
 (.2222 طبقا  للقرار)المسلح  فترات النزاع في المدنيين حماية بشأن المقبلة

 
 وأداة الوكاالت بين مشتركة باعتبارها على وجه التحديد آلية ،اليونسكو من المبلورة بتنسيق العمل خطة تعزيز 

والمبادئ  القواعد مع يتماشى بما واإلعالم حرية التعبير تدافع عن وآليات تشريعات وضع على الدول لمساعدة
 .الدولية

 
 للدول ودعواته وتقاريره توصياته نقل خالل من والتعبير بحرية الرأي المعني الخاص المقرر عمل تأثير تعزيز 

 وبتنسيق مباشر مع الصحفيين بسالمة إطار مهمته المعنية في هذه األخيرة إلى بزيارات للقيام وطلباته األعضاء
 المعنية. المتحدة لألمم التابعة والبرامج والصناديق الوكاالت في جميع جهات التنسيق ةوشبك العام األمين

 
 مع مراقبة مدى  الصحفيين، سالمة على وتركيزا   تحديدا   والية أكثر من خالل ،اإلنسان حقوق لجنة عمل استكمال

 .األعضاء اللتزاماتها الدول جميع امتثال
 

 لألمم التابعة والبرامج والصناديق الوكاالت مختلف قبل منومنسقة  وحدةم استراتيجية اعتماد وتشجيع تطوير 
 الجرائم المرتكبة ضدهم، تماشيا  مع مقتضيات على العقاب من واإلفالت الصحفيين سالمة المتحدة المعنية بمسألة

 .العتماد استراتيجية من هذا القبيل الملحة الضرورة التي تؤكد على العمل خطة
  

 األمم عمل كما هو منصوص عليه في خطة الصحفيين، سالمة المعنية بقضايا جهات التنسيق شبكة أعمال تركيز 
 .المتحدة

  
 الموضوع في بهذا ذات صلة أحكام إدراج اقتراح ، معالصحفيين بمسألة سالمة متعلقة قرارات اعتماد إلى الدعوة 

 .تلك القرارات
  

 السالم حفظ لياتعم إطار الصحفيين في بشأن سالمة توصيات تقديم. 
  

 القياماإلعالم، و قطاع في العاملين من وغيرهم واإلعالميين ضد الصحفيين العنف حاالت في تحقيقات إجراء 
المحلي  الدعم ببعثات أن يتصلالممثل الخاص لألمين العام ومن شأن . والضحايا الشهود ومقابلة ميدانية بزيارات

 خاصاً  تفويضاً  يطلب الدول، وقد في بعض معهم والتعاون المتحدة لألمم الخاصين والمبعوثين السالم وبعثات حفظ
 .الغاية لهذه خصيصا   ميدانية مباشرة، باعتباره ُمكلَّفا   تحقيقات بنفسه إجراء ليتولى الدولي األمن مجلس من
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 السالح ونزع باألطفال الخاص المعني الممثل على غرار نموذج

  
 العامة والجمعية األمن بين مجلس مشتركة آليةباألطفال ونزع السالح  المعني العام لألمين الخاص الممثلُيعتبر منصب 

 تقاريره إلى هذه الهيئات الثالث. الخاص الممثل حيث يرفع ،اإلنسان حقوق ومجلس
  
خاص  ين ممثلقصد تعي العام األمين رُفع إلى ، بناء  على طلب1997 عام العامة الجمعية قرار صادر عن بموجب ُأنشئ •

( األمين A/RES/51/77) القرار هذاويوصي . اإلنسان حقوق ومجلس العامة الجمعية إلى تقارير من شأنه أن يضطلع بتقديم
 ، مع تشجيع"فعال نحو بواليته على الخاص من أجل االضطالع بأن "يكفل توفير الدعم الالزم للممثل العام لألمم المتحدة

 والمؤسسات الدول"فضال  عن دعوة  ،"الخاص للممثل توفير الدعم"المعنية على  المتحدة األمم وبرامج وصناديق وكاالت
 ".التبرعات لذلك الغرض تقدم إلى أن األخرى

  
 الخاص الممثليقدم  ئت بموجبه، حيثنشأُ  الذي القرار تأييدمع  الوالية، هذه جرادإ الدولي األمن مجلس قرر ،1999 عام في

 .اإلنسان حقوق ومجلس األمن ومجلس العامة جمعيةال إلى وتوصيات اريرتق منذ ذلك الحين
  

 األمم منظومة في المركزي من خالل موقعه المعني باألطفال ونزع السالح، الخاص الممثل نموذج فإن هكذا 
 .االستجابة على والقدرة والكفاءة المطروحة بشأن االستدامة مع المخاوف بالتعامل األجدر هو المتحدة،

  
 المسألة هذه بخطورة العالمي الوعي زيادة المعني باألطفال ونزع السالح في الخاص الممثل ساهم ،1997 عام منذ 

 بشأن عدد القرارات من الدولي سلسلةً  األمن مجلس اعتماد ذلك في بما ملموسة، إجراءات تنفيذ الممكن من وجعل
 في العامة الجمعية تبنته حيث الطفل، حقوق التفاقية كولبروتو  ووضع القضية بهذه المتعلقة المحددة المواضيع من
نفاذها بشكل اآلن، مما أتاح أخيرا  اعتماد دولة حتى 156 عليه وصادقت 2000 عام   .فعال تشريعات وطنية وا 
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 األساسية األسئلة على إجابات
 
 
 

 الجديدة؟ هذه اآللية لماذا خلق أواًل.
  
 .الصحفيين حماية بشأن دوليال قانونيال اإلطار تنفيذب فيما يتعلق مون كي بانإليه  أشار الذي "فشلال" لمواجهة •
  
 حقوق ومجلس العامة والجمعية الدولي األمن مجلس لقراراتطبقا   اللتزاماتها الدول امتثال ورصد ضمان مراقبةو  الفجوة لملء •

 .لصددا هذا في اإلنسان حقوق لجنة توصيات احترامكذلك و  اإلنسان
 
ضفاء الصحفيين سالمة بشأن المتحدة األمم جهود تنسيقل •  يقوم مقام خاص ممثل لن خالمعليها،  حقيقي سياسي وزن وا 

 .المتحدة لألمم العام األمين نائب
  

 المتحدة؟ األمم عمل خطة تعزيزلممثل الخاص يمكن ل ثانيًا. كيف
 
 سالمة تعزيز عملية تكون أال يجب" و منصوص عليه في هذه األخيرةفكما ه. العمل خطة تنفيذ عن المسؤولة هي اليونسكو •

 وقائية وتدابير آليات وضع تستلزم العملية فهذه. معين حدث على فعل رد مجرد العقاب من اإلفالت ومكافحة الصحفيين
 دعو. كما ت"العقاب نم اإلفالت وظاهرة الصحفيين ضد المرتكبة العنف أعمال وراء الكامنة الجذرية األسباب بعض لمعالجة
 والمنظمات الجماعات مختلف متناول في تكون آنية بصورة الطوارئ لحاالت لالستجابة آليات وضع"إلى  العمل خطة
 هذه لدى يتوافر ما ولتعبئة الميدان في العاملة األخرى والهيئات المتحدة األمم ببعثات لالتصال آليات ذلك في بما ية،عالماإل

 ".موارد من الجهات
 

  من خالل الطوارئ لحاالت الفورية االستجابة المهمة الوقائية المتمثلة في هذهالممثل الخاص لألمين العام يتولى 
 .المبكر اإلنذار آلية

 
 .الصحفيين التعامل مع مسألة سالمة في" ومنسقة موحدة" استراتيجية تبني إلى المتحدة األمم عمل خطة تدعو •
 

 والمنسقة الموحدة هذه االستراتيجية اعتماد وتشجيع لتطوير مثالي موقف فيالعام الممثل الخاص لألمين  سيكون. 
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 الوكاالت جميع في الصحفيين بسالمة المتعلقة بالقضايا تُعنى تنسيق جهات عدة تضم شبكة إقامة" إلى العمل خطة تدعو •
 من اإلفالت ومكافحة الصحفيين سالمة لتعزيز الةفع تدابير اتخاذ غيةبُ  المتحدة لألمم التابعة المعنية والبرامج والصناديق
 ".أمكن كلما ونشرها المفيدة المعلومات وتبادل أنشطة، من به يُضطلع ما وتنسيق العقاب،

 
 جهات التنسيق لشبكة المركزي أن يتولى التنسيقالممثل الخاص لألمين العام بإمكان  سيكون. 

 
 استراتيجيات وتنفيذ وضع"على  ،2015شباط \فبراير بتاريخ األخير التقرير في األعضاء، الدول العمل خطة تشجع ،وأخيرا   •

جراء إل القدرات بناءكذلك لو  الدولية، المعايير مع شىامتيو  ناسبيت على نحو عالماإل وسائلمتعلقة ب قوانين اعتماد لضمان
 قاض   تعيين تحديدا  بنية األعضاء لدولا إبالغ ويجب. الصحفيين ضد الجرائمب المسائل المتعلقة فيفتح إجراءات و  اتتحقيق

 ."الصحفيين سالمة في مجال األمن وقوات القضاة وتدريب مستقلة، لجنة أو متخصص
  

  تقريره  في األعضاء، وذلك الدول تحرزه الذي مدى التقدم تقييمالممثل الخاص لألمين العام سيكون بإمكان
 السنوي تقريره العام بشأن صياغة األمين إلى التي سيرفعهاتوصياته  وفي األمن مجلس الذي سيحيله إلى السنوي
 .العامة للجمعية

  
 والتعبير؟ بحرية الرأي المعني الخاص المقرر أنشطة دعملممثل الخاص لألمين العام يمكن ل كيف. ثالثاً  
 
 تقارير التعبير وتقديم حرية الةح ةمراقب ةيمسؤول والتعبير الرأي حرية في الحق وحماية بتعزيز المعني الخاص المقرريتولى  •

 .اإلنسان حقوق مجلسى لإ بشأنها
  

 الذي  العمل آثار تعزيزالممثل الخاص سيكون بإمكان  العام، األمين سلطة تحت والدائم من خالل موقعه المركزي
هذه  إلى اتبزيار  للقيام وطلباته األعضاء للدول ودعواته وتقاريره توصياته بنقل الخاص، وذلك يضطلع به المقرر

 في جميع جهات التنسيق وشبكة العام األمين وبتنسيق مباشر مع الصحفيين بسالمة إطار مهمته المعنية في األخيرة
  المعنية. المتحدة لألمم التابعة والبرامج والصناديق الوكاالت

  اإلنسان حقوق سمجل الذي يحال إلى السنوي تقريره إلعداد الخاص المقرر مع بالتعاونالممثل الخاص سيعمل 
 العامة. والجمعية

 
 اإلنسان؟ حقوق لجنة مع الدور الذي تضطلع به بالمقارنةالممثل الخاص سيضيف عمل  ماذا. رابعاً 

  
 حرية كفلي يذوال ،1966 لعام والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد معنية بتتبعال هيئةال هي اإلنسان حقوق لجنة •

 الشكاوى تتلقىكما  العهد، هذا في األطراف الدول إلى توصيات اإلنسان حقوق لجنة وُتصدر. 19 ادةالمبموجب  التعبير
 .الدولي للعهد األول االختياري البروتوكول على دقتاص التي األطراف الدول ضد الفردية

  
  تحديداً  أكثروالية  من خالل اإلنسان حقوق لجنة عمل استكمالالممثل الخاص لألمين العام سيكون بإمكان 

 .المتحدة اللتزاماتها األمم األعضاء في الدول جميع مع مراقبة مدى امتثال الصحفيين، سالمة على وتركيزاً 
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 التطرف العنيف؟ لمنع العمل خطة تعزيزلممثل الخاص يمكن ل كيف خامسًا.

  
 عمنبشأن  عمله خطة العامة الجمعية إلى مون كي بان األمين العام لألمم المتحدة قدم ،2016 الثاني كانون\يناير في •

بل  ،اإلرهاب في محاربة التقليدية األمنية اإلجراءات ال يقتصر فقط على شامل نهج اتباع إلى ، دعا فيهاالعنيف التطرف
 الجماعات إلى واالنضمام إلى التطرف األفرادب تؤدي التي األساسية ظروفالب المتعلقة الوقائية اإلجراءات أيضا   يتضمن

 .العنيفة متطرفةال
  
 ومنصفة منفتحة مجتمعات إنشاء" أنعن قناعته ب مون كي بان األمين العام لألمم المتحدة أعرب هذه، هعمل خطة في •

 بـديل أفضـل يمثـل للجميع، االقتصادية الفرص وتتيح اإلنسان لحقـوق الكامـل االحتـرام علـى وتقوم الجميع تحتضن وتعددية
 أن يجب العنيف التطرف مكافحة أن إلى الخطة وتشير ."جاذبيته عنه تنـزع استراتيجية وأنجع العنيـف فللتطـر  ومجـد ملمـوس
على  العنيف التطرف أو لإلرهاب فضفاضة تعريفات استخدام تجنبمع التأكيد على ضرورة  اما  احتراما  ت اإلنسان حقوق تحترم
 بـالغ دورا   يـؤدون الـذين الصحفيين، حمايةأهمية " علىة العمل خط شددكما ت. اإلنسان حقوقل قد يترتب عنه انتهاك نحو

 الديمقراطية". المجتمعات في األهميـة
 

 الدول تبذلها التي الشاملة الجهود من هاماً  جزءاً الممثل الخاص لألمين العام  والية على هذا األساس، ستكون 
 قد يجد أرضًا خصبة للنمو في الذي العنيف لتطرفا بمكافحة وبرامجها المعنية المتحدة األمم ووكاالت األعضاء
 لمجرد للموت أو للهجمات ُعرضة وحيث يكون الصحفيون اإلنسان بانتظام حقوق فيها تُنتهك التي األماكن
 .عملهم اإلعالمي ممارسة

 
 المستدامة؟ التنمية من أهداف 16الهدف الـ فيالممثل الخاص لألمين العام سيشارك  كيف. سادساً 

   
 لتنميةمقاصد ال تحقيقا   للجميع شاملة سلمية مجتمعاتبناء " تشجيعب المستدامة التنمية أهداف من 16الـ الهدفُيعنى  •

 للمساءلة وخاضعة وشفافة فعالة مؤسسات إنشاء، فضال  عن ""العدالة إلى الجميع وصول فرص تكافؤ ضمان"، مع "المستدامة
 المسلح لعنفل عاليةال مستوياتال من لحدى الإ المستدامة التنمية أهداف من 16الـ الهدف ". ويسعىالمستويات جميع على

 إلى الجمهور وصول كفالةعلى " وينص كذلك في نقطته العاشرة. المستدامة التنمية على سلبي تأثيرمن  لها ، لمااألمن وانعدام
 ينالجانب ينهذ"َتعتبر أن  اليونسكو"، علما  أن لدوليةا واالتفاقات الوطنية للتشريعات وفقا   األساسية، الحريات وحماية المعلومات
 حرية في الحق التي تشكل عموما  أساس ،حرية التواصل وكذلك ها،وتلقي المعلومات تماسال بحرية وثيقا   ارتباطا   مرتبطان
 القدرة في ظل انعدام، إذ 16الـ الهدف من ا  مهم ا  جزء يشكل الصحفيين ضد العنف من الحدومن هذا المنطلق، فإن . "التعبير
 .العامة التي تستأثر باهتمام المعلومات إلى الوصول إمكانية تنعدم أيضا   آمنة، بيئة في بالعمل اإلخباري القيام على
   

 الممثل الخاص لألمين  سيساعد الصحفيين، سالمة بشأن اللتزاماتها األعضاء مدى امتثال الدول رصد خالل من
 أهداف من 16الـ في الهدف عليه المنصوص النحو على اإلنسان حقوق واحترام نونالقا سيادة تعزيز علىالعام 
 المستدامة. التنمية
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 هالغاند دلفين( واشنطن) حدود بال مراسلون

 المتحدة الواليات مكتب ةمدير 
delphine@rsf.org 

  
 بوسون صوفي( باريس) حدود بال مراسلون

 قسم المرافعات مديرة
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