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صورةلـ جازي مناصري وأمجد طويل 

األردن



مقـــــــــــــــــدمة

املنطقة  دول  التجمع يف  حرية  أكرب حول  دراسة  الدولة جزء من  التجمع حسب  لحرية  املراجعة  هذه 

األوروبية‑املتوسطية يف الوقت الحارض. وتتألف الدراسة من جزئني. األول: اإلطار القانوين. والثاين: مامرسة حرية 

التجمع. نرش الجزء األول من الدراسة اإلقليمية يف شهر أيلول/سبتمرب 2013. وسينرش الجزء الثاين يف عام 2014.

النسخة الكاملة من الدراسة حول حرية التجمع يف املنطقة األوروبية‑املتوسطية ميكن الحصول عليها هنا. 

وتضم الدراسة املعايري الدولية لحامية الحريات األساسية، ثم تحلل األطر القانونية ومدى التزامها مبعايري حقوق 

اإلنسان الدولية يف ثالث عرشة دولة يف املنطقة األوروبية-املتوسطية واالتحاد األورويب، وهي: االتحاد األورويب 

ككل، وإسبانيا، واململكة املتحدة، والجزائر، ومرص، وإرسائيل، واألردن، ولبنان، وليبيا، واملغرب، وفلسطني، 

وسورية، وتونس، وتركيا.

ومن أجل تطوير التقييم للقوانني عىل مستوى الدولة مع املعايري الدولية واملضامني العملية لألحكام القانونية 

املتعلقة بحرية التجمع، تم استخدام مؤرشات موضوعية كمرجعية يف كل فصول الدراسة، جنباً إىل جنب مع 

مقاربة حساسة جندرياً، أي تراعي الفوارق بني الرجال والنساء، الستكشاف ما إذا كانت النساء يتمتعن بحرية 

التجمع بنفس القدر الذي يتمتع به الرجال، وما إذا كانت النساء يتأثرن بالقيود أكرث من الرجال.

واستندت هذه الدراسة إىل عملية مشاورات مع املنظامت األعضاء يف الشبكة األوروبية-املتوسطية لحقوق 

اإلنسان، ومبشاركات منها. وشملت العملية مثانني منظمة ومؤسسة تدافع عن حقوق اإلنسان موجودة يف ثالثني 

دولة، إضافة إىل أفراد أعضاء يف الشبكة. وبناء عىل ذلك، تعكس الدراسة جهود باحث/ة كلف/ت يف الدول 

املشمولة بالدراسة، ومبساعدة من مجموعات العمل التابعة للشبكة، املختصة بحرية تكوين الجمعيات والتجمع 

والحركة، ومبشاركة فعالة من منظامت مجتمع مدين وخرباء.

وبناء عىل ذلك، فإن هدف هذه الدراسة أن توفر للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ومنظامت املجتمع املدين، 

ومؤسسات الدول تحليالً ميّكنها من تقييم السياسات عىل مستوى الدولة ومقارنتها بدول أخرى واملواثيق 

الدولية من أجل السعي إىل إصالحات ذات صلة، واملساعدة عىل تحسني وضع حرية التجمع يف دول املنطقة 

األوروبية املتوسطية.

سان ‑ حرية التجمع ‑ اإلطار القانوين
ق اإلن

شبكة األوروبية‑املتوسطية لحقو
ال
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المقدمة

املاضية، احتجاجات شعبية شملت االعتصامات واملسريات واإلرضابات يف جميع أنحاء اململكة،  الثالث  السنوات  شهد األردن عىل مدى 

للمطالبة بإصالحات سياسية ودستورية، وخفض األسعار، واإلطاحة بالحكومة، وحل الربملان، وإلغاء معاهدة السالم بني األردن وإرسائيل 

وإغالق السفارة اإلرسائيلية يف عامن.

وإجراء  للمعلمني  مهنية  نقابة  وتشكيل  دستورية،  وبتعديالت   2011 عام  يف  العامة  االجتامعات  قانون  بتعديل  االحتجاجات  وتكللت 

انتخابات مبكرة.

ضد  القوة  استخدام  عن  والدرك  األمن  قوات  امتنعت  حيث  نسبياً،  لينة  أمنية  بسياسة  األحيان  بعض  يف  االحتجاجات  مع  التعامل  تم 

إىل  وأحيلوا  النشطاء،  واعتقل  االحتجاجات  أخرى، قمعت  أحيان  املتظاهرين. ويف  والعصري عىل  املاء  واملظاهرات، ووزعت  االعتصامات 

محكمة أمن الدولة. وعالوة عىل ذلك، نظمت جامعات معارضة إلجراء إصالحات، أطلقت عىل نفسها كتلة شباب املواالة، مظاهرات مضادة 

لحركات اإلصالح الشعبية وهاجمت املتظاهرين املساملني، وفقاً لتقارير املنظامت املحلية والدولية.

استخدمت الحراكات الشعبية وسائل اإلعالم اإللكرتونية، والشبكات االجتامعية خصوصاً، للدعوة إىل مسريات واعتصامات وإصدار بيانات. 

وقد ووجه هذا النهج بتعديل قانون املطبوعات وتم تحميل مدراء ومحرري املواقع اإللكرتونية املسؤولية عن تعليقات زوار املواقع.

ونتيجة لألزمة السورية، استقبل األردن أعدادا كبرية من الالجئني السوريني الذين يعيشون اآلن يف املدن ومخيامت الالجئني التي بنيت 

خصيصاً الستضافتهم. وشهدت هذه املخيامت، مبا يف ذلك مخيم الزعرتي، مظاهرات احتجاجا عىل ظروفهم الصعبة. وباإلضافة إىل ذلك، 

له،  الذي يقدم  السوري والدعم  النظام  السورية والروسية، بعضها لالحتجاج عىل  السفارات  أمام  اعتصامات  السوريون واألردنيون  أقام 

وأخرى لتأييده.

1. اإلطار القانوني العام  

االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان

صادق األردن عىل غالبية االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك:

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛.1١

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛.2١

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛.٣١

اتفاقية حقوق الطفل؛.٤١

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة..٥١

نرش األردن هذه االتفاقيات يف الجريدة الرسمية. ويف عام 2009، سحب تحفظه عىل املادة ٤/1٥ من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة، سيداو، املتعلقة بالحق يف االنتقال واختيار مكان اإلقامة. 

ومع ذلك، مل يصادق األردن عىل اتفاقية جنيف لعام 19٥1 بشأن الالجئني، ولكنه وقع مذكرة تفاهم مع املفوض السامي لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني حول االعرتاف بالوضع القانوين لالجئني وتقديم الخدمات لهم. ولكن هذه املذكرة ال تتضمن أحكاماً محددة بشأن حق 

الالجئني وطالبي اللجوء يف التجمع، بل تتضمن حكامً ينص عىل واجب الالجئني تجاه احرتام القوانني واللوائح املعمول بها للحفاظ عىل 

النظام العام، وعدم القيام بأنشطة من شأنها أن تقوض األمن أو تيسء إىل عالقات األردن مع الدول األخرى.
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ال يحدد الدستور األردين القيمة القانونية لالتفاقيات الدولية عىل املستوى الوطني. ولكن محكمة التمييز األردنية قضت يف أحد 

أحكامها بأن االتفاقيات الدولية تعلو عىل أحكام القوانني الداخلية، ويجب تطبيقها حتى لو تعارضت مع القوانني األردنية. ولكن نادراً 

ما يرتكز القضاة واملحامون عىل االتفاقيات الدولية يف حججهم القانونية .

الترشيعات األردنية

ينص الدستور األردين عىل الحق يف التجمع يف املادة 16: )1( »لألردنيني حق االجتامع ضمن حدود القانون«. )2( لألردنيني الحق يف 

تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية عىل أن تكون غايتها مرشوعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور. )٣( ينظم 

القانون طريقة تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها«.

ووفقاً للتعديالت الدستورية التي متت عام 2011، فإن كل اعتداء عىل الحقوق والحريات العامة هو جرمية يعاقب عليها القانون.

يحدد قانون االجتامعات العامة 2004/7 وتعديالته يف عام 2011 إجراءات عقد االجتامعات العامة، والسلطات لتي يجب إشعارها 

بها.

2. اإلجراءات  

أدخل األردن تعديالً أساسياً عىل قانون االجتامعات العامة يف عام 2011، فقد ألغى رشط الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من 

الحاكم اإلداري من أجل تنظيم اجتامع عام.

القانون السابق )200٤/7( كان يلزم املنظمني بالحصول عىل موافقة قبل أربع وعرشين ساعة عىل األقل قبل موعد لالجتامع العام. 

ومبوجب القانون الجديد، تم استبدال رشط الحصول عىل موافقة بإعطاء إشعار للحاكم اإلداري قبل مثان وأربعني ساعة.

ينبغي أن يتضمن اإلخطار أسامء منظمي االجتامع العام، وعناوينهم وتوقيعاتهم، وكذلك الغرض من االجتامع، وزمانه ومكانه. وكان 

هذا التعديل أهم نتائج االحتجاجات املؤيدة لإلصالح يف األردن.

يعترب القانون املعدل كل اجتامع عام يعقد دون إشعار الحاكم اإلداري عمال غري قانوين. وبالتايل، فإن القانون ال يعفي من رشط اإلشعار 
املسبق التجمعات العفوية التي تنشأ عن ظروف طارئة، خالفاً ملا يويص به الخرباء الدوليون ، مثل مقرر التجمع السلمي.1

تعريف

يعرف قانون االجتامعات العامة االجتامع العام بأنه »االجتامع الذي يتم عقده لبحث امر ذي عالقة بالسياسة العامة للدولة«.

وتعرض هذا التعريف لالنتقاد لعموميته من ناحية نطاقه والفاعلني املعنيني به والزمان واملكان. فوفق التعريف أعاله ميكن اعتبار 

محادثة بني شخصني، صديقني أو قريبني، حول شأن اقتصادي عام أو اجتامعي أو حدث إخباري نقلته يف وسائل اإلعالم اجتامعاً عاماً 

يخضع ألحكام قانون االجتامعات العامة.

تحدد املادة ٣ من قانون االجتامعات العامة لعام 200٤، بصيغته املعدلة يف عام 2011، االجتامعات املعفاة من رشط اإلشعار املسبق، 

ومتنح وزير الداخلية وحده سلطة تقديرية إلعفاء أي اجتامع آخر من رشط اإلشعار املسبق.

١1انظر تقرير مقرر التجمع السلمي، ومجلس حقوق اإلنسان، الدورة A/HRC/20/27( ،20(، الفقرة 29.
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تنص املادة ٣-أ: »لألردنيني حق عقد االجتامعات العامة أو تنظيم املسريات وفق األحكام املحددة يف املادتني )٤( و)٥( من هذا القانون«. 

وتستثنى االجتامعات التالية من تلك األحكام:

اجتامعات الهيئات العامة للجمعيات الخريية والتطوعية والرشكات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي رشيطة .1١

أن تكون هذه االجتامعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للترشيعات الناظمة ألعاملها وأنشطتها؛

ووفقاً .2١ غاياتها  بتحقيق  مرتبطة  االجتامعات  هذه  تكون  أن  املهنية رشيطة  النقابات  تعقدها  التي  املهنية  االجتامعات 

للترشيعات الناظمة ألعاملها وأنشطتها؛

اجتامعات األحزاب السياسية املرخصة قانوناً داخل مقارها يف حدود الرشوط املنصوص عليها يف قانون األحزاب السياسية .٣١

النافذ املفعول؛

الندوات والربامج اإلعالمية التي تعقدها املؤسسات اإلعالمية الرسمية؛.٤١

االجتامعات داخل أسوار الجامعات؛.٥١

االجتامعات لغايات االحتفال باملناسبات الوطنية والدينية املنظمة من قبل لجان االحتفاالت لدى الوزارات واملحافظات .6١

عىل أن يتم إعالم وزارة الداخلية بها قبل أقامتها بأسبوع عىل األقل؛

االجتامعات التي تعقد أثناء االنتخابات..7١

املادة ٣-ب: للوزير استثناء أي اجتامعات من األحكام املحددة يف املادتني )٤( و )٥( من هذا القانون.

3. القيود  

ال يوجد نص قانوين يقيض بأن اإلجراءات التي تقيد حرية التجمع يجب أن تكون متوافقة مع مبدأي الرضورة والتناسب، كام يطلب قانون 
حقوق اإلنسان الدويل.2

ويبدو أن القانون يعطي السلطات املختصة سلطة صالحية مطلقة لقمع حرية التجمع، وال يأخذ يف الحسبان املبدأ الذي يقيض بافرتاض 
أن كل التجمعات سلمية.٣

4. الحماية  

مينح قانون االجتامعات العامة لعام 200٤، وفق املادة 7، سلطة مطلقة للحاكم اإلداري لفض االجتامع أو تفريق املسرية اذا رأى أن مجريات 

أي منهام قد تؤدي إىل تعريض األرواح أو املمتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو املس بالسالمة العامة. ووفق املادة 9: »يلتزم مديرو 

األجهزة األمنية بالتقيد التام بأوامر وتعليامت الحاكم اإلداري املتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون«.

عامة  الرضورية«  األمنية  واإلجراءات  التدابري  و»جميع  العامة«،  »السالمة  قبيل  من  أعاله،  املذكورة  األحكام  يف  الواردة  العبارات  بعض 

وفضفاضة، وتنطوي عىل قيود عشوائية، وتفسح املجال الستعامل القوة املفرطة ضّد املتظاهرين.

١2 وفقاً ملقرر التجمع السلمي: »ميكن فقط تطبيق قيود ›معينة‹، وهذا يعني بوضوح أن حرية التجمع يجب أن تعترب القاعدة/الحكم، والقيود هي االستثناء«؛ املصدر السابق، 

الفقرة 16؛ انظر أيضاً لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام رقم ٣1 )CCPR/C/21/Rev.1/Add.13( ،)200٤(، الفقرة 6.

١٣ انظر املالحظة رقم 2 يف الهامش، الفقرة 26 يف املبادئ التوجيهية ملكتب املؤسسات الدميوقراطية/منظمة األمن والتعاون، بشأن حرية التجمع السلمي، 2010، وارسو، ط 2، القسم 

)أ(، املبادئ التوجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، الفقرة 2.1.
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5. العقوبات  

يعاقب قانون االجتامعات العامة الذين يتجاهلون القانون بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تتجاوز ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن 

مئتي دينار وال تتجاوز الف دينار أو بهاتني العقوبتني معاً.

الخاصة، يتحمل  العامة أو  بالغري أو باألموال  العام أو حصل أرضار  النظام  أو  العام  وإذا وقع يف االجتامع أو املسرية إخالل باألمن 

املسببون لألرضار املسؤولية الجزائية واملدنية، حسب املادة 8.

يجرّم قانون العقوبات التجمع غري القانوين يف املادة 16٤، التي تنص عىل:

بينهم، .1١ فيام  غاية مشرتكة  تحقيق  بقصد  كانوا مجتمعني  أو  ارتكاب جرم،  بقصد  فأكرث  أشخاص  تجمهر سبعة  إذا 

وترصفوا ترصفاً من شأنه أن يحمل من يف ذلك الجوار عىل أن يتوقعوا - ضمن دائرة املعقول - أنهم سيخلون باألمن 

العام أو أنهم بتجمهرهم هذا يستفزون بدون رضورة أو سبب معقول أشخاصاً آخرين لإلخالل باألمن العام اعترب 

تجمهرهم هذا تجمهراً غري مرشوع؛

العام بصورة .2١ التي اجتمعوا من أجلها لإلخالل باألمن  الغاية  إذا رشع املتجمهرون تجمهراً غري مرشوع يف تحقيق 

مرعبة لألهايل أطلق عىل هذا التجمهر )شغب(.

يعاقب املشاركون يف تجمع غري قانوين بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تزيد عىل خمسة وعرشين ديناراً أو بالعقوبتني 

معاً، وفق املادة 16٥.

ووفق املادة 166: يعفى من العقوبة املفروضة يف املادة )16٥( الذين ينرصفون قبل إنذار ممثيل السلطة أو الضابطة العدلية أو 

ميتثلون يف الحال إلنذارها دون أن يستعملوا سالحاً أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة.

ووفق املادة 167 فإنه: إذا تجمهر الناس عىل الصورة املبينة يف املادة )16٤( أنذرهم بالتفرق أحد ممثيل السلطة اإلدارية ، أو قائد 

الرشطة، أو قائد املنطقة أو أي ضابط من ضباط الرشطة والدرك نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطالق 

مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية. وإذا أبدى املشاركون مقاومة يجوز للرشطة أو الدرك استعامل القوة الرضورية ضمن الحد املعقول 

للتغلب عىل مقاومتهم.

وبالتايل، إذا كان استخدام القوة غري رضوري وغري متناسب، يجوز للمترضرين اللجوء إىل القضاء.

يحاكم أفراد الرشطة يف محكمة الرشطة. وملدير األمن العام سلطة تعيني هيئة املحكمة التي تتألف من ن رئيس ال تقل رتبته عن عقيد 

وعضوين عىل األقل عىل أن يكون احدهام من القضاة النظاميني يسميه رئيس املجلس القضايئ وان يكون رئيس املحكمة وأعضاؤها 
مجازين يف الحقوق. وتشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم مدير األمن العام أو من ينيبه.٤

ووفق قانون قوات الدرك 2008/٣8 يحاكم افرد الدرك يف محكمة قوات الدرك يف حال ارتكابهم جرائم منصوص عليها يف قوانني مختلفة 

أثناء وجودهم يف الخدمة.

١٤ وينبغي إجراء تحقيقات فعالة ورسيعة من قبل هيئات مستقلة ومحايدة، مبا يف ذلك القضاة واملحاكم، عندما ترتكب انتهاكات من قبل قوات األمن أثناء أو بعد تجمع؛ 

انظر املالحظة رقم 2 يف الهامش، الفقرة 26 يف املبادئ التوجيهية ملكتب املؤسسات الدميوقراطية/منظمة األمن والتعاون، بشأن حرية التجمع السلمي، 2010، وارسو، ط 

2، القسم )أ(، املبادئ التوجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، الفقرة 6.٥.
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التعديالت  القانون بعد  التي أدخلت عىل  املادة 108  التجمع غري قانوين. ومن الجدير بالذكر أن  الدولة يف حاالت  وتنظر محكمة أمن 

الدستورية عام 2011، متنع محاكمة املدنيني يف قضايا جنائية يف محكمة قضاتها ليسوا جميعاً من املدنيني إال يف حاالت الخيانة العظمى 

والتجسس واإلرهاب وجرائم املخدرات وتزييف العملة.

خالل السنوات الثالث املاضية، تم اعتقال مشاركني يف اعتصامات ومسريات سلمية يف جميع أنحاء اململكة بتهمة التجمع غري القانوين، 

وإهانة امللك أو تقويض النظام.

ووجهت إىل بعضهم تهم استناداً إىل قانون مكافحة اإلرهاب، األمر الذي يؤدي إىل وضعهم تحت إرشاف محكمة أمن الدولة ذات الصبغة 
العسكرية.٥ وهذا مصدر قلق بالغ، فوفقاً للمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان، ال يجوز للمحاكم العسكرية أن تحاكم املدنيني.6

وتجدر اإلشارة إىل أن العقوبات والجزاءات غري املتناسبة التي تفرض عىل املنظمني واملشاركني بعد تنظيم مظاهرة قد يخرق حرية التجمع، 
خاصة ألن ذلك قد يؤدي إىل ردع األفراد عن مامرسة حرية التجمع.7

6. المساواة بين الجنسين وحرية التجمع  

ال ينص الدستور رصاحة عىل املساواة بني األردنيني عىل أساس الجنس عىل الرغم من املطالب التي تقدمت بها منظامت حقوق اإلنسان 

إلضافة مصطلح »عدم التمييز حسب الجنس« يف املادة السادسة من الدستور األردين، عندما كان يجري البحث يف تعديل الدستور.

ولكن تم تجاهل هذه املطالب، عىل الرغم من الدعوة إىل االلتزام باملعاهدات الدولية مثل اتفاقية سيداو، التي تفرض عىل الدول واجب 
اتخاذ جميع التدابري املناسبة لضامن متتع النساء بحقوق اإلنسان، ومامرسة الحريات األساسية عىل قدم املساواة مع الرجل.8

وقد ثار نقاش حول ما إذا كان الدستور األردين يضمن املساواة بني الجنسني عىل اعتبار أن كلمة »األردنيون« الواردة يف املادة 6 ومواد 

أخرى تشري إىل الرجال والنساء.

وبرز هذا النقاش يف سياق مطالبة النساء األردنيات بحق إعطاء الجنسية األردنية ألبنائهن مثل الرجال.

وتم تنظيم اعتصامات وحمالت وائتالفات لدعم هذا الحق، وخاصة حملة شعارها »أمي أردنيه وجنسيتها حق يل«. ورفضت السلطات 

املختصة الطلب الذي قدمته املنظامت التي قامت بالحملة لتسجيلها كجمعية خاصة غايتها تحقيق هذا الهدف.

.http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/jordan :١٥انظر عىل سبيل املثال تقرير هيومن رايتس ووتش 201٣ . التقرير متوفر عىل الرابط التايل

١6الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي )تابع ألمم املتحدة()رأي رقم 2008/27(.

١7 املبادئ التوجيهية /منظمة األمن والتعاون، بشأن حرية التجمع السلمي، الفقرات 109-112؛ انظر تقرير مقرر التجمع السلمي، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة 2٣  

)A/HRC/23/39(، الفقرة 81 )د(. وانظر حكم محكمة حقوق اإلنسان األوروبية يف قضية ايزيلين مقابل فرنسا، بتاريخ 26 نيسان/أبريل 1991، الفقرة ٥٣.

١8انظر اتفاقية سيداو، الفقرتني ٣ و7.



تعديل الدستور لينص رصاحة عىل علو االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان يف النظام القانوين األردين وضامن .1١

املساواة بني الجنسني؛

وإجراء .2١ اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املعايري  مع  متوافقة  أحكامه  لتصبح  العامة  االجتامعات  قانون  تعديل 

املشاركني،  وعدد  النطاق،  ناحية  من  العامة  لالجتامعات  محدد  تعريف  ووضع  ألحكامه،  شاملة  مراجعة 

والحد من السلطات املطلقة املخولة للحاكم اإلداري لتفريق االعتصامات واملسريات بالقوة، وتوفري الحامية 

للمسريات واالعتصامات؛

القوة من جانب منتسبي أجهزة تطبيق األمن، وإسناد مهمة .٣١ االلتزام باملعايري الدولية املتعلقة باستخدام 

الحياد  لضامن  املدنية  املحاكم  إىل  بشأنها،  أحكام  وإصدار  هؤالء،  يرتكبها  التي  االنتهاكات  يف  التحقيق 

واالستمرارية؛

مراجعة املنظومة الترشيعية إلعطاء املحاكم املدنية اختصاص النظر يف القضايا املتعلقة بالحق يف التجمع .٤١

والجرائم التي يرتكبها منتسبو الرشطة والدرك ضد املشاركني يف االجتامعات العامة.

التوصيــــــــــات
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