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الهدف من المشروع

ءوالغذاوالطاقةالمياهبينالترابطحولاإلقليميةالمبادرةتهدف

علىتطبيقهيمكنNEXUSللترابطبنموذجالخروجإلى(ميناريت)

.العربيةالدولفيالبلدياتمستوى

يستخدمالذيالعربيةالمنطقةفينوعهمناألولميناريتمشروعيعتبر

واجهتالتيالفريدةللتحدياتمستدامةحلولإليجادالترابطمنهجية

ستوىموعلىالعربيةالبلدانفيالغذائيواألمنوالطاقةالمياهقطاعات

هذهيفوالمعنيينالعالقةأصحابيتناقشحيثالمحلية،البلديات

يودالقعلىللتغلبمعا ًويخططونالمنطقةأنحاءجميعمنالقطاعات

ةإعادخاللمنوالمنطقةبلدانهمتواجههاالتيالمتزايدةوالتحديات

المياهقطاعيمنواستهالكهاالطاقةإنتاجكيفيةفيأساسيبشكلالتفكير

.والغذاء

الحكومة

البلدية

المواطنين



الترابطةمنهجيتطبيقإلىالعالمفيهيتطلعوقتفيالمشروعتنفيذيأتيالدولي،المستوىوعلى

(NEXUS)ً وضوعالملهذاالعالمأنحاءجميعفيالقراروصناعالمصلحةوأصحابالخبراءانتباهجالبا

التنميةافأهدمنستةميناريتمشروعيتناول.األولويةذاتالعالميةالتحدياتمنالعديديعالجالذيالهام

:المتحدةلألممالمستدامة



حالة الطاقة والمياه والغذاء والزراعة

٪7ً٪ًو7.8ًحيثًتبلغًمتطلباتًالمياهًالمنزليةًوالصناعية. ٪ًمنًاستخداماتًالمياهًفيًالمنطقةًالعربيةًمخصصةًللزراعة85أكثرًمنً

تعتمدًالمنطقةًبشكلًكبيرًعلى. ٪ًمنًإجماليًاستهالكًالكهرباء15منًإجماليًالطلبًعلىًالتوالي،ًفيًحينًيستخدمًقطاعًالمياهًحواليً

.مصادرًالطاقةًالتقليديةًالتيًلهاًتأثيرًهائلًعلىًغازاتًاالحتباسًالحراري
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NEXUS-والعقبات في تطبيق منهجية الترابط التحديات 

يةحوافزًغيرًكاف

محدوديةًالفهمً
والقدرات

نقصًالتنفيذ
واألدلة

محدوديةً
الخبرات

محدوديةً/ نقصً
اإلرادةًالسياسية

علىًمستوىًالدول



NEXUS-والعقبات في تطبيق منهجية الترابط التحديات 

عجزًفيً
الميزانية

عدمًتحسينً
ةًإصالحًالبني
التحتيةً
المناسبة

مزيدًمنً
الخسائرًفي
الطاقةًوالمياه

اتالبلديعلىًمستوىً

عجزًفيً
الميزانية

انخفاضً
االستثمارًفي
اًالموظفينًمادي
ومعنوياً

الرواتبً)
(والتعلم

نقصًفيً
الدوافعً
والمعرفة

نقصًفيً
العملً
والتنسيق

نقصًالبينة
لدعمًزيادةً
يًاالستثمارًف
ابطًتطبيقًالتر



NEXUS-والعقبات في تطبيق منهجية الترابط التحديات 

المواطنينعلىًمستوىً

انخفاضً
الكسب

انخفاضً
يًاالستثمارًف
تيةًالبنيةًالتح
والتقنيات

انخفاضً
انتاجيةً
األرض

انخفاضً
يًاالستثمارًف
مالوقتًوالتعل

انخفاضً
انتاجيةً
األرض

ضعفً
االقتصاد

انخفاضً
يًاالستثمارًف
تيةًالبنيةًالتح
والتقنيات

انخفاضً
انتاجيةً
األرض

انخفاضً
الكسب



تحديد
تقديمًنموذجً
علىًأرضً
الواقع

تواصل
تكرارً
وقياس

الترابطالحلول لتجاوز التحديات والعقبات في تطبيق منهجية

يةتنفيذًمشاريعًتجريب

حًهذهًالتجربةًعليناًالترابط،ًولنجاهناكًحاجةًلتطبيقًمشاريعًتجريبيةًتبينًالفوائدًوالقيمةًالمضافةًلنهجً

:التاليةالخطواتًتباعًا



الترابط الحلول لتجاوز التحديات والعقبات في تطبيق منهجية

دورًالبلديات

فيًإدارةًوحوكمةًالمياهًوالغذاءًوالزراعةًوالطاقةًوإنماًيقتص  ً أساسيا دوراً   ً رًدورهاًعلىًالًتلعبًالبلدياتًحاليا

ارةًالشوارعًتقديمًالخدماتًلمجتمعاتهاًمثلًالنقل،ًوجمعًالنفايات،ًوترخيصًالمباني،ًوإدارةًالحدائقًالعامة،ًوإن

.الخ... 



NEXUS-فرص تطبيق منهجية الترابط 

أنًتًًإالًمنًأنًالمياهًوالطاقةًوالغذاءًوالزراعةًليستًضمنًالمهامًوالمسؤولياتًاألساسيةًللبلدياعلىًالرغمً-1

.تتحملًمسؤولياتًإدارةًأجزاءًمعينةًمنًالدورةًالكاملةًللمياهًوالطاقةًوالغذاءًوالزراعةالبلدياتً

كوداتًالمبانيً
الخضراء

ترخيصًالمباني

شراءًموادًالبناء

البناء

الموافقةًعلىً
البنيةًالتحتية

توفيرًالمياهً
والطاقة



NEXUS-فرص تطبيق منهجية الترابط 

منبهتلعأنيمكنتنمويدورللبلديات-2

ناطقالمفيالترابطمشاريعتنفيذخالل

لهاالتابعة

ليالماباالستقاللالبلدياتتتمتع-3

والجهاتالمستثمرينلجذبواإلداري

ع،مشاريفيوالشروعوالتمويل،المانحة

ةالمحليالمجتمعاتمعمباشرةواالنخراط

حتياجاتالتلبيةالمشاريععلىالتركيزفي

بشكلالتأثيروبالتاليالفعلية،المجتمع

المجتمعاتمرونةعلىوإيجابيمباشر

تلكفيالناسعيشسبلوتحسين

المجتمعات

الطاقة

المياه

البلدية

الغذاء
والزراعة

دورًالبلديات



NEXUS-فرص تطبيق منهجية الترابط 

اتدورًمشروعًميناريتًفيًدعمًالبلدي

ةالبلدي

المحافظةً
علىً
الموارد

كفاءةً
الموارد

تحسينً
البيئة

األمنً
االقتصادي

تحسينً
سبلًالعيش

فيزهالتحالبلدياتمعميناريتمشروعسيعمل

الترابطنموذجتطبيقفيالمنهجيالتفكيرعلى

نوتحسيالموارداستخدامكفاءةزيادةأجلمن

.دياتالبلداخلوالمرونةللمواطنينالعيشسبل

البلدياتً

تفيدًالمجتمع

منهجيةًالترابطً
NEXUS

تفيدًالبلديات



NEXUS-فرص تطبيق منهجية الترابط 

دورًمشروعًميناريت

مشروعسيعمل

دعمعلىميناريت

قلتطبيالبلديات

NEXUSخاللمن

:محاورثالث

الدورًالتنمويًللبلدية

صاديةًإنشاءًصندوقًتمويليًلدعمًالمشاريعًاالجتماعيةًواالقت•
.معًوللمجتمع

فيذًبدءًالشراكاتًمعًالقطاعاتًالعامةًوالخاصةًوالمجتمعًلتن•
NEXUSمشاريعً

منهجيةًالترابطًفيًالخدماتًالرئيسيةًللبلديات

المياهًتحسينًتقديمًخدماتًالبلديةًالمتعلقةًبالطاقةًو•
والغذاءًوالزراعة

مياهًتوسيعًنطاقًخدماتًالبلديةًالمتعلقةًبالطاقةًوال•
والغذاءًوالزراعة

اهًوالغذاءًتحسينًالتنسيقًبشأنًتقديمًخدماتًالطاقةًوالمي•
والزراعة

التزام البلدية نحو منهجية الترابط ونحو 

المجتمع

دورًالبلديةًكمستهلك

تقليلًاستهالكًالمياهًوالطاقة•

النظيفةً/ توفيرًحلولًاستخدامًالمياهًوالطاقةًالخضراءً•



نموذج الترابط اإلقليمي المخصص للبلديات

نموذج الترابط.pdf


خطة عمل المشروع



دمج وتعميم النوع االجتماعي

آلثارابتقييمالنوعًاالجتماعيًمراعاةتعميميقوم•

نشاطأوبرنامجأوسياسةةأيتنفيذعلىالمترتبة

المجاالتجميعفي،والرجالالنساءعلى

.والمستويات

وعًفيًويوفرًالتعميمًأساساًنهجاًتعددياًيقدرًالتن•

.كلًمنًالرجلًوالمرأة

ي تكافؤ الفرص التي تتمتع بها المرأة والرجل ف•

الحياة اليومية



الفائدة من إدماج وتعميم النوع االجتماعي

صنعيةعملتحسينإلىيؤديمما،أكثربناءةوأفضلمناقشاتفيالمساهمةخاللمنالفعاليةزيادة•

اإلدارةمجلساجتماعاتخاللالقرار

(Woodley et al. 2010 (Science Daily, 2010, Ernst & Young, 2009؛

المشكالتلتحسينًعمليةًصنعًالقرارًوحلًفيًالفكرًوجهاتًنظرًجديدةًوتنوعً•
(Groysberg and Bell, 2013, Woodley et al. 2010)

علىًحقوقًالعائدً"وROA))" علىًاألصولالعائدً"والتنوعًبينًالجنسينًالمتبادلةًإيجابياًبينًالعالقةً•

" المساهمين

(ROE) (Credit Suisse ،2012)

(Catalyst, 2010)تعزيزًرضاًالموظفينً•

(2007جويًوآخرونً)تحسنًاألداءًالماليً•

(منًناسادراسةً)مزيجًمهارةًأكبرًخاصةًفيًالقيادةً•



العدالة والمساواة



األدوارً
والمسؤولياتً

االحتياجاتًالعمليةً
واالستراتيجيةً

عالقاتًالقوهً
والسلطةً

الوصولًالىًالمواردً
والمعلوماتًوالفرص

نوعً: تقسيمًالعمل
العملًً

إطار التحليل لمنظور النوع االجتماعي



قواعدًاإدماجً

النوعً

االجتماعي

تقييمًالحالة

خطةًعملًإدماجًالنوعً

االجتماعيً

الشركاء البلدية المجتمع منظماتًغيرً

ربحيةًمحليةً

ومؤسساتً

المجتمعًالمدني

المستوىًالرابع

ثالمستوىًالثال

المستوىًالثاني

المستوىًاألول

إستراتيجية إدماج وتعميم النوع االجتماعي في مشروع ميناريت

تعزيز المساواة بين الجنسين



النظرًعنًيتمًتوفيرًالمياهًوالطاقةًللنساءًوالرجالًعلىًحدًسواءًوبصرف: الحصولًعلىًالمياهًوالطاقة•
.وجديدةًالشوفالكرك،ًسحاب،ًالمنستير،ًفيًبلدياتًالنواعًاالجتماعيً

:األدوار وصنع القرار للرجال والنساء•
أكبرًفيًاإلدارةًوصنعًالقرارًحولًاستهالكًالطاقةًوالماءًفيًالمنزل• .تلعبًالنساءًدوراً 

المياهيتخذًالرجالًفيًالمقامًاألولًالقراراتًالمتعلقةًبشراءًأوًإنشاءًتكنولوجياتًتوفيرً•

يتمتعًالرجالًبدورًأكبرًبكثيرًفيًاإلدارةًوصنعًالقرارًفيًالزراعة•

أكبرًفيًالوظائفًالمتعلقةًبالطاقةًوالمياه• .يلعبًالرجالًدوراً 

أكبرًفيًاإلدارةًوصنعًالقرارًفيًإنتاجًالسمنًوالمربى: بالكركخاصً• .تلعبًالمرأةًدوراً 

النتائج الرئيسية من دراسات إدماج وتعميم النوع االجتماعي 



لجنسينوالمشاركة والقيادة بين االتشارك تعوق التحديات التي 

االرتباكًوسوءًالفهمًفيًتعريفًالنوعًاالجتماعي•

راضيًالمرأةًفيًاألردنًولبنانًوتونسًباألهليةًالقانونيةًالمتالكًاألتتمتعً: ملكيةًالعقارًالزراعي•
نًالنساءًذلك،ًقلةًمومعً. والًتحتاجًإلىًموافقةًزوجهاًأوًوليًاألمرًللقيامًبذلكمالية،ًوالدخولًفيًعقودً
تمتلكًاألراضي

نًواألردنًتعتبرًمشاركةًالنساءًفيًسوقًالعملًمنخفضةًفيًكلًمنًلبنا: القدرةًوالمشاركةًفيًالعمل•
.النساءًفيًتلكًالبلدانللتعليمًبينًعلىًالرغمًمنًالمستوياتًالعاليةً

اإلذنًأوًالسماحًبالعمل•

الحريةًباختيارًالعملًوإدارةًاألجر•

(سحابًوالكرك)المرتبطةًبالعملًمقابلًالفوائدًالتكاليفً•

واألعمالًالمنزليةاألطفالًتربيةًعدمًمشاركةًالرجالًفيً•

عاممنًالصعوباتًالرئيسيةًأمامًالنساءًالعامالتًأنهًالًتوجدًوسائلًنقلً: التنقل•

العملعدمًالتوافقًبينًالتعليمًواحتياجاتًسوقً•

إالً. وضًبمفردهنيسمحًللنساءًفيًاألردنًولبنانًوتونسًبفتحًحساباتًبنكيةًوالحصولًعلىًقر: التمويل•
.بعضًالقيودًفيماًيتعلقًبالحصولًعلىًالخدماتًالماليةأنًالنساءًتواجهً

وقنواتًاألرض،ًواإلرشاد،ًوالمشورة،ًواالئتمان،ً: )نقصًالوصولًإلىًالمواردًللمزارعاتًالنساء•
(المعلوماتًوالتسويق



حريةًالتنقلًوالحركةًوالتواجدًفيًاألماكنًالعام•
التقيدًفيًالسفر•

ينةًدونًيعتبرًمنًغيرًالمقبولًاجتماعي اًأنًتدخلًالنساءًمساحاتًعامةًمع: فيًالظهورًوالتواجدًفيًاألماكنًالعامةالتقيدً•
ذكوريةمرافقةً

المشاركةًالسياسيةً•
السياسيةالمشاركةًالمقيدةًفيًالحياةً•

المجتمعيةالمشاركةًالمقيدةًفيًالحياةً•

لجنسينوالمشاركة والقيادة بين االتشارك تعوق التحديات التي 



:النوع االجتماعيالتوصيات والخطوات التالية لتعميم مراعاة 

المرأةًفيًاالستثمارًفيًالقوةًاالقتصاديةًللمرأةًعنًطريقًتوسيعًالفرصًفيًالمجاالتًالتيًتناسب•
.االقتصاديًوالثقافيًوتصميمًالبرامجًمنذًالبدايةًمعًمراعاةًهذاًالسياق-سياقهاًاالجتماعيً

:االجتماعيةًواالقتصاديةًفيًالبلدياتًعلىًأساس NEXUSتحديدًأولوياتًومشاريعً•

نًداخلًالبلديةًالزراعةًواستنادهاًإلىًاألنشطةًاالقتصاديةًاألساسيةًالتيًيمكنًللمواطني/ والغذاءًتوسيعًتعريفًالطاقةًوالمياهً•
.تحسينًسبلًعيشهمًومكانتهمًاالقتصادية

نتًسواءًكا)أوًفرصًمحتملةًللنساءًوالشبابً/ فيًالمناطقًالتيًتوجدًفيهاًفرصًوًالصغيرةً NEXUSاختيارًمبادراتً•
.أوًريادةًاألعمالًواالبتكارًلكيًتشاركًبشكلًمناسبًوتولدًالدخل/ أوًاألعمالًالتجاريةًالصغيرةًوًالعمل،ًفرصً

كاملة،ًإنشاءًمشروعاتًمتوسدًالفجواتًواستخدامًالفرصًمعًمراعاةًالقيمًللمشروعات،ًسلسلةًتحديدً•
.مشروعنشرًومنًثمًالقدرةًعلىًتوسيعًوتكرارًالمكان،ًمعًمراعاةًالنظامًاإليكولوجيًوثقافةً

وسياسيا ً•  ً واجتماعيا  ً :لكًمنًخالليمكنًالقيامًبذ. تزويدًالنساءًبالمهاراتًالالزمةًلتكونًمؤثرةًمهنيا

بناءًقدراتًالنساءًوضمانًتبادلًالمعلومات•

عملًوالتدريبًخلقًفرصًللنساءًلتعزيزًكفاءاتهنًالتقنيةًفيًمجالًالطاقةًوالمياهًوإدارةًالغذاءًمنًخاللًاالستفادةًمنًفرصًال•
.العملي

وقيادتهنمشاركتهنًالحواجزًالمشتركةًلتعزيزًتخطيًتساعدهنًعلىًبينًالنساءًشبكاتًإنشاءً•

وبالتاليًعنيين،ًالموصانعيًالقرارًالعامة،ًوالمؤسساتًالدولية،ًتعزيزًالروابطًبينًالنساءًوالفئاتًالنسائيةًومنظماتًالتنميةً•
واجتماعيا ً  ً .تمكينهمًمنًلعبًدورًأكبرًسياسيا

(.اإلدارةًوالحوكمة)إشراكهمًفيًتصميمًالمشروعًوالتخطيطًوالتنفيذً•

تمكينًالنساءًالنجاحًداخلًالمجتمعًومعًأصحابًالمصلحةًالرئيسيينًاآلخرينًلزيادةًاهتمامًالنساءًوالمجتمعًككلًلنشرًقصصً•
.منًالمشاركةًبشكلًأكبر



لرجلًأوًيقررًالمجتمعًماًهيًاألدوارًالتيًتناسبًا: وليسًالنساءًفقطوالمجتمعات،ًالعملًمعًالعائالتً•
سيًأمامًهذهًالمعاييرًهيًالعائقًالرئي. المرأةًوماًهيًاألدوارًالتيًالًتندرجًتحتًاسمًاألعرافًوالتقاليد

تعلقةًبالجنسينًالًيمكنًتحقيقًالتغييرًفيًاألعرافًوالممارساتًالم. تمكينًالمرأةًوالمساواةًبينًالجنسين
.إالًعندماًتتوصلًجميعًاألطرافًإلىًتفاهم

زًیزلتعتًیادلبلوالمجتمعیة تًاماظلمنوامیة ولحکرًاغیتًماظلمنامع لًلعملًاخالنًمآزرًلتالًتفعی6.•
اقة  طلءًوالماتًاجیاولولتکنرّوجًلتي ترأةًاکة للمولمملرةًالصغیتًاکارللشلًخدلدًالیوترصًفمًعود
.تکارلشتًامنتجاقًیوفي تسمًعدلرًافیوتو

:التوصيات والخطوات التالية لتعميم مراعاة النوع االجتماعي



االجتماعيةوسائل االعالم -تعزيز 

عرضًقصصًالنجاحًواألخبارً•

ماعيبالنوعًاالجتالمتعلقةًوالتحديثاتً
إبرازًنجاحًأبطالًميناريتًالمميزين•

برامج التدريب–النشر 

اعضاءًالمجتمع•

موظفيًالبلدية•

الشركاء/ المؤسساتً•
الباعة•

إستراتيجية االتصال والتواصل فيما يخص إدماج النوع االجتماعي 

عرض

ذىًيحتظهورًأبطالًميناريتًكنماذجًتعزيزً•

ةًمؤتمراتًالطاقمنًخاللًالمشاركةًفيً)بهاً

وًأوًالمياهًأوًالنساءًفيًاألعمالًالتجاريةًأ

برامجًالعلومًوالتكنولوجياًوالهندسةً

(والتكنولوجياً،ًإلخ

التواصلًمعًمجموعاتًأخرىًمثلًالطاقةً•
والمياهًومجموعاتًالشبكاتًالنسائية



كيف؟

الوصولًإلىًالمعلوماتًوالمراسلة•

القدرةًعلىًالحضور•

القدرةًعلىًالتشاركًوالمشاركة•

القدرةًعلىًالقيادة•

متلقي

مشاركً

مساهمً
فيًاتخاذً
القرار

مساهمً
فيً
االدارة

قياديً



• Gender Lens to Project Selection 

• Vendor Selection 

• Gender Lens of Beneficiaries of Pilot Action

• Gender Project Verification 

Pilot Actions 

• Gender Criteria

• Women Socio-economic Empowerment 

Small Initiatives 

• Gender integration to Energy and Water Policies 

• Gender Policies at Country Level

• Gender Policies at Institutional Level 

Policies 

Gender Mainstreaming Components 
How? 

• Gender Toolkit 

• Training programs/workshops for Project Partners,  

• Energy/Water training Curriculum Review – eliminate gender 

stereotypes.

Capacity Building 

Gender Integrated Approaches



حقوق اإلنسان

الحقوقي تلبية االحتياجات الخيري النهج 

التنميةًوالنتائجً« عملية» المدخالتًوالنتائج المدخالتًمنًغيرًالنتائج التركيزًعلى

تحقيقًالحقوق تلبيةًاالحتياجات زيادةًالعملًالخيري يؤكدًعلىً

حقوقًاألشخاصًوالمجموعاتً

كمطالبًومكتسباتًمنًكافلً

الحقً

/  االحتياجاتًكمطالبًمبررة

معقولة

جاهًمسؤوليةًاألغنياءًاألخالقيةًت

الفقراء

يعترفًب

والمجموعةًعلىًانهمًممكنينً

للمطالبةًبحقوقهمً

جًعلىًانهًمستفيدًمنًالبرام

التنموية

علىًانهًضحية ينظرًللشخصً

لهمًالحقًفيًالمساعدة يستحقونًالمساعدة يستحقونًالمساعدة االشخاصً

جذورًالمشكلةًومظاهرهاً األسبابًالمباشرةًللمشكلة ظواهرًالمشكلة التركيزًعلىً



:يحتوي النهج التنموي المبني على الحقوق على المبادئ والعناصرالتالية

Accountabilityلمساءلةا•

Empowerment and Participationوالمشاركة التمكين •

المستضعفةالمساواة، عدم التمييز والمجموعات •

Equality, non-discrimination and attention to vulnerable groups

Rights Holders and Duty Bearersالحق صاحب الحق وكافل •

حقوق اإلنسان



هوًصاحبًحقإنسانًكلً•

مقابلًكلًحقًمنًحقوقًاالنسانًهناكًكافلًلهذاًالحق•

سلطاتًالمحلية،ًالبرلمانات،ًالوزارات،ًال)تقعًالمسؤوليةًالكليةًلتلبيةًالتزاماتًحقوقًاالنسانًعلىًالدولةً•

Legalويعتبرواً...(  القضاةًوالسلطاتًالقضائية،ًالشرطة،ًالمعلمين، duty bearers.

ومنًضمنهمً- moral duty-bearerيعتبرًكلًفردًأوًجهةًذاتًتأثيرعلىًحياةًأصحابًالحقوقًهو•

.  منظماتًالمجتمعًالمدني

•State as legal duty bearer also has duty to regulate actions of moral duty 

bearers

حقوق اإلنسان

صاحبًالحقًوكافلًالحق



حقوق اإلنسان

صاحبًالحقًوكافلًالحق



(.الحقًفيًالماءًوالصرفًالصحي: 64/292القرارً)الحقًفيًالوصولًإلىًالمياهًالعذبةًوالنظيفةً•

حةًوالسكنًسيؤديًتغيرًالمناخًإلىًإعاقةًحقًالشعوبًفيًمستوىًمعيشيًالئقًبماًفيًذلكًالغذاءًوالص•
(25المادةً)

ئقً،ًفضالًعنًيؤثرًتغيرًالمناخًتأثيراًسلبياًمباشراًوغيرًمباشرًعلىًحقًالناسًفيًمستوىًمعيشيًال•
والحمايةًحقهمًفيًالعملً،ًواالختيارًالحرًللعمالةًوالحمايةًمنًالبطالةًللعملً،ًواالختيارًالحرًللعمالةً،

(.23ً،25المادةً)منًالبطالةً

لمناخًبالنظرًإلىًالحقوقًليسًفقطًمنًوجهةًنظرًالمساواةً،ًولكنًمنًمنظورًالمساواةً،ًسيؤديًتغيرًا•
(17المادةً)إلىًإعاقةًحقًاألشخاصًفيًالتملكً

حقوق اإلنسان

:التيًيسهمًالمشروعًفيًإحقاقهااإلنسانًأمثلةًعنًحقوقً



شكرًا لكم
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