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 أسئلة متكررة بشأن عملية انتخاب المدير العام
 لمنظمة الصحة العالمية

 
 

 عموميات أوالً:
 
 ما هو الجديد هذه المرة؟ -1

. وتتعلق أبـرز االبتكـارات   2012تعديالت واسعة منذ عام  العملية الشاملة النتخاب وتعيين المدير العام شهدت
 يلي: بما

 على انتخاب المدير العام على امتداد العملية؛مدونة قواعد سلوك  قابلية تطبيق (أ)
قبل دورة المجلس  مباشروآخر  إلكترونيمنتدى احتمال تفاعل الدول األعضاء والمرشحين في إطار  (ب)

 ما يصل إلى ثالثة مرشحين؛ تسميةفيها  تمتسالتنفيذي التي 
 إمكانية قيام جمعية الصحة بتعيين المدير العام الجديد من بين ما يصل إلى ثالثة مرشحين؛ (ج)
 استخدام نظام التصويت اإللكتروني للترشيح والتعيين؛ (د)

ه من خمسة أشهر اختصار الفترة االنتقالية الفاصلة بين تعيين المدير العام الجديد وتسنمه مهام منصب )ه(
 خمسة أسابيع. إلى نحو

 
 االقتراحات :ثانياً

 
 متى تبدأ العملية الشاملة لالنتخاب؟ -1

 أشهر من افتتاح الدورة األربعين بعد المائة للمجلس التنفيـذي، أي فـي نيسـان/    تسعةعملية االنتخاب قبل ستبدأ 
 ، بـأن بمقـدورها  2016أبريل  نيسان/ 22 . وسيقوم المدير العام بإخطار الدول األعضاء، بحلول2016 أبريل

 منصب المدير العام.شغل اقتراح أشخاص ل
 
 ؟2016أبريل  كيف سيكون شكل المذكرة الشفوية التي يبعثها المدير العام في نيسان/ -2

منصب المدير شغل سيرسل المدير العام إلى كل الدول األعضاء رسالة يعلمها فيها بأن بمقدورها اقتراح أشخاص ل
 لعام، وستتضمن هذه الرسالة أيضاً ما يلي:ا

 النموذج الموحد للسيرة الذاتية؛ (أ)
 تذكير يتعلق بالحاجة إلى التعهد بأحكام مدونة قواعد السلوك؛ (ب)
 ؛اإللكترونيمذكرة تتعلق بالمنتدى  (ج)
 مذكرة تتعلق بنشر المعلومات عن المرشحين. (د)

 
 ماذا علي أن أفعل؟أود الترشح إلى منصب المدير العام،  -3

ن من الواجب أن تتقدم إحهم مباشرة. إذ ال يمكن للمرشحين الراغبين بالتقدم لمنصب المدير العام رفع طلبات ترشي
 دولة عضو واحدة أو أكثر بطلب الترشيح مشفوعاً بالوثائق المعنية األخرى.
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 ما الذي يجب أن تتضمنه وثائق الترشيح؟ -4
 الترشيح ما يلي:ينبغي أن تتضمن طلبات 

 االقتراح المقدم من الدولة العضو؛ (أ)
وينبغي أن ترد السيرة الذاتية للمرشـح وفقـاً للنمـوذج     .الداعمةالسيرة الذاتية للمرشح والمعلومات  (ب)

كلمـة،   3500، وأال يتجاوز عدد كلماتها 18-66ج ص عمن القرار  3الموحد المدرج في الملحق 
 .المذكور من عدم تجاوز الحد التحققوعلى الرئيس  إلكترونية.وأن تُرسل أيضاً في صيغة 

 تعهد الدولة العضو والمرشح بالتقيد بأحكام مدونة قواعد السلوك؛ (ج)
بيان حول ما إذا كان المرشحون ال يرغبون في نشر معلوماتهم وتفاصيل االتصال بهم على الموقـع   (د)

 اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية.
 
  كلمة؟ 3500اذا ينطبق حد على م -5

جمعية الصحة أال يتجاوز النموذج الموحد للسيرة الذاتية الذي ستسـتخدمه الـدول األعضـاء المقترحـة      قررت
وأن يتحقق الرئيس من عدم تجاوز هذا الحـد. وبمـا أن أيـة     كلمة 3500منصب المدير العام شغل ألشخاص ل

صفحات إضافية تعتبر جزءاً من السيرة الذاتية، فإن حد الكلمات ينطبق كما هو مفهوم على السيرة الذاتية بما فـي  
 ومن المفهوم أيضاً أن الحد األقصى لعدد الكلمات ال يشمل نص األسئلة. إضافية فيها.ذلك أية صفحات 

 
 
 ما هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح؟ -6

مختوم إلى رئيس المجلس علـى   مظروف سريمن الواجب إرسال االقتراحات المتعلقة بمنصب المدير العام في 
 .2016سبتمبر  أيلول/ 22أن يصل إلى المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في موعد أقصاه يوم 

 
 ائمة المرشحين؟متى ستُعلن األمانة رسمياً ق -7

 أيلـول/  23ستنشر األمانة أسماء المرشحين رسمياً وعلى المأل، إلى جانـب أسـماء البلـدان المرشِّـحة، يـوم      
وإلى حـين   ، أي اليوم الذي يلي الموعد النهائي المحدد كي تقدم الدول األعضاء أسماء المرشحين.2016 سبتمبر

 ذلك فلن تُنشر المنظمة أية قائمة رسمية للمرشحين.
 
 هل ستُتاح االقتراحات التي تتلقاها األمانة للدول األعضاء؟ -8

تُنسخ وترسـل إلـى   س، وإلى جميع اللغات الرسمية الداعمةستُترجم كل االقتراحات، والسير الذاتية، والمعلومات 
افتتاح الدورة األربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي، أي في موعد أقصـاه   الدول األعضاء كافة قبل ثالثة أشهر من

 .2016أكتوبر  تشرين األول/ 22
 
 هم؟ءهل ينبغي أن يكون المرشحون من مواطني الدول األعضاء التي تقترح أسما -9

منصـب المـدير   ليس هناك في النظام الداخلي أو مدونة قواعد السلوك ما يقضي بأن على األشخاص المقترحين ل
 .العام أن يكونوا من مواطني الدولة العضو الداعمة لهم

 
 هل بمقدور دولة عضو أن تقترح اسم أكثر من شخص واحد لمنصب المدير العام؟ -10
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أن بمقدور دولة عضـو التقـدم    علىومدونة قواعد السلوك على حد سواء للمجلس التنفيذي النظام الداخلي  ينص
 بترشيح أكثر من شخص واحد.

 هل يمكن لدولة عضو أن ترشح أحد موظفي منظمة الصحة العالمية لمنصب المدير العام؟ -11
هـذا   إلـى مدونة قواعد السلوك  وتشيريمكن اقتراح أسماء موظفي منظمة الصحة العالمية لمنصب المدير العام. 

 االحتمال.
 

 ؟محددةالتزامات موظفي منظمة الصحة العالمية المقترحين لمنصب المدير العام التقيد ب هل يجب على -12
يخضع موظفو منظمة الصحة العالمية المقترحين لمنصب المدير العام لاللتزامات المنصوص عليها فـي دسـتور   

صادرة عـن المـدير   النظام األساسي لموظفي المنظمة والئحة موظفي المنظمة، وأية توجيهات أخرى المنظمة، و
أية صورة مـن  العام. وعلى وجه الخصوص فإن عليهم مراعاة أعلى درجات السلوك األخالقي، والسعي لتفادي 

   منظمة الصحة العالمية.وخدمة االنتخابية صور عدم اللياقة، وضمان الفصل الواضح بين أنشطة الحملة 
 

 لمنصب المدير العام أداء مهامهم في المنظمة؟هل يواصل موظفو منظمة الصحة العالمية المقترحون  -13
المرشحين الـداخليين   أن تطلب منأعلمت المديرة العامة المجلس في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة أنها تعتزم 

إجـازة خاصـة    مـنحهم استنفاد استحقاقاتهم من اإلجازات السنوية، اعتباراً من تاريخ نشر قائمة المرشحين، قبل 
. وفـي  2017يناير  لمرتب إلى حين انتهاء الدورة األربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي في كانون الثاني/بنصف ا

حتى موعد إجازة خاصة بمرتب كامل  منحهمحال تسمية المجلس لمرشح داخلي أو أكثر فإن المديرة العامة تعتزم 
 موظفي المنظمة من المسؤولين المنتخبـين  على ه لن يكونأن غيرانعقاد الدورة السبعين لجمعية الصحة العالمية. 

 (أي المدراء اإلقليميون) الحصول على إجازة خاصة نظراً إلى وضعهم ووظيفتهم.
 

 ما هي مدونة قواعد السلوك وعلى من تنطبق؟ -14
كبيان غير ملزم بشأن الممارسات المناسـبة   18-66ج ص عاعتمدت جمعية الصحة مدونة قواعد السلوك بالقرار 

الل العملية االنتخابية. وتهدف المدونة إلى ترويج اعتماد عملية صريحة، وعادلة، ومنصفة، وشـفافة النتخـاب   خ
. وتنطبق المدونة على كـل الـدول األعضـاء،    والمحددةتحديد عدد من المتطلبات العامة المدير العام من خالل 

 والمرشحين، واألمانة طيلة العملية االنتخابية.
 

التي قدمتها خالل السنوات  المعونةعن المنح أو أموال  اإلفصاحلدول األعضاء المقترحة للمرشحين لهل ينبغي  -15
 القليلة الماضية؟

أن على الدول األعضاء التي تقترح أشخاصاً لمنصب المدير العام أن تنظر في اإلفصاح  على تنص مدونة السلوك
افية التامـة  فعضاء األخرى خالل العامين السابقين لضمان الشالتي قدمتها إلى الدول األ عن المنح وأموال المعونة

 والثقة المتبادلة بين الدول األعضاء.
 

 هل يخضع سفر المرشحين إلى الدول األعضاء إلى أية قيود؟ -16
ينبغي أن يكون محدوداً لتجنـب النفقـات    بالحملة االنتخابيةتنص مدونة السلوك على أن سفر المرشحين المتعلق 

وينبغي النظر فـي اسـتخدام اآلليـات     المفرطة التي قد تؤدي إلى عدم المساواة بين الدول األعضاء والمرشحين.
لعقد االجتماعات وغيرها مـن األنشـطة    القائمة (مثل جلسات اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي وجمعية الصحة)

 الترويجية.
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 تسمية المجلسالفترة الفاصلة بين اإلفصاح عن الترشيحات و :ثالثاً
 
 ؟ما هو السبب في اشتراط الفحص الطبي ومتى ينبغي القيام به -1

، فإن على المدير العام أن يطلب 19ق120م تات الترشيح وبموجب القرار بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم طلب
 المدير العام، والخدمات الصحية والطبية في المنظمـة،  واسترعاء انتباه ،طبي صالمرشحين الخضوع إلى فح من

المقترحين يتمتعـون   بغية التأكد من أن المرشحين إلى النموذج المستكمل للفحص الطبي لمنظمة الصحة العالمية،
الطبيـة بـدوره   ويقوم مدير الخدمات الصحية و المشترط توفرها في كافة موظفي المنظمة.باللياقة البدنية الجيدة 

يتمتعون باللياقة البدنية الجيـدة  يبدو أم ال أن المرشحين إلى رئيس المجلس التنفيذي بشأن ما إذا كان  تقديم تقريراً
 ، ويبلغ الرئيس المجلس وفقاً لذلك.المشترط توفرها في كافة موظفي المنظمة

 
 ومنتدى المرشحين؟ اإللكترونيما هو الفرق بين المنتدي  -2

هو منتدى إلكتروني لألسئلة واألجوبة وهو مفتوح أمام كل الدول األعضـاء والمرشـحين    اإللكترونيإن المنتدى 
للمرشحين لتعريف الدول األعضاء بأنفسـهم   مباشرةممن يرغب في المشاركة. أما منتدى المرشحين فهو منصة 

 .دول األعضاء المنتسبةوالوبرؤيتهم على قدم المساواة، وهو مفتوح أمام كل الدول األعضاء 
 
 ومنتدى المرشحين وكم يستغرقان؟ اإللكترونيمتى يعقد المنتدى  -3

على الموقع اإللكتروني للمنظمة بعد أن يرسل المدير العام كل االقتراحـات، والسـير    اإللكترونيسيفتتح المنتدى 
الذاتية، والمعلومات الداعمة إلى الدول األعضاء. ومن المنتظر حالياً أن يستغرق المنتدى الشـبكي نحـو أسـبوع    

 واحد، وسيعقد قبل منتدى المرشحين.
 

. 2016مـايو   عد المائة الموعد الدقيق لمنتدى المرشحين في أيار/وسيقرر المجلس في دورته التاسعة والثالثين ب
الدورة األربعين بعد المائة للمجلس، أي في موعد  على أن من المفروض أن يعقد في موعد ال يتجاوز شهرين قبل

 . وستكون الفترة القصوى لمنتدى المرشحين ثالثة أيام.2016نوفمبر  تشرين الثاني/ 22أقصاه 
 
 سيدار منتدى المرشحين؟كيف  -4

 60دقيقة كحد أقصى، وتعقب ذلك األسئلة واألجوبة لمدة كلية قـدرها   30سيقدم كل مرشح عرضاً إيضاحياً لمدة 
 أثنـاء كل مرشح األسئلة التي ستُطرح على إلى إعداد  والدول األعضاء المنتسبةدقيقة. وستُدعى الدول األعضاء 

 بالت واألسئلة الموجهة إلى كل مرشح بالقرعة.وسيتحدد ترتيب المقا العرض األولي.
 
 هل يمكن للجمهور العام المشاركة في منتدى المرشحين؟ -5

 يقتصر على الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة.تنص مدونة قواعد السلوك على أن منتدى المرشحين 
 
 بالسفر؟هل سيمنح المرشحون المشاركون في منتدى المرشحين الدعم الخاص  -6

أعلمت المديرة العامة المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة أنه استناداً إلى الممارسـات القائمـة   
فإن األمانة ستقدم الدعم الخاص بالسفر إلى المرشحين المشاركين في منتدى المرشحين في جنيف. ويتـألف هـذا   

للمشاركة في وبدل المعيشة اليومي طيلة الوقت الالزم  )السياحيةية (االقتصادتذكرة طائرة على الدرجة الدعم من 
 المنتدى.

 



5 

التي سيجري هل سيمنح المرشحون الدعم الخاص بالسفر لحضور الدورة األربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي  -7
 فيها الترشيح؟

وفقاً للعملية المنصوص عليها فـي النظـام   ستوفر األمانة الدعم الخاص بالسفر للمرشحين الذين سيقابلهم المجلس 
 الداخلي.

 هل ستنشر السير الذاتية للمرشحين والمعلومات األخرى على المأل؟ -8
على موقع منظمة الصـحة العالميـة   على خالف ذلك في االقتراح المقدم فإن األمانة ستنشر صراحة ما لم ينص 

لذاتية والتفاصيل األخرى لمؤهالتهم وخبراتهم على نحـو مـا   المعلومات المتعلقة بالمرشحين، بما في ذلك السير ا
 المواقع اإللكترونية الفردية، إن وجِدت.وردت من الدول األعضاء، وكذلك معلومات االتصال بهم والوصالت إلى 

 
 من جانب المجلس والتعيين من قبل جمعية الصحة التسمية :رابعاً

 
 التسـمية المجلس التنفيذي وجمعية الصحة التي تجري فيهـا عمليتـا    اجتماعاتهل بإمكان المرشحين حضور  -1

 والتعيين؟
 الصـحة  وجمعيـة  التنفيذي المجلس ينبغي على المرشَّحين عدم حضور اجتماعاتتنص مدونة قواعد السلوك أنه 

وينسـجم    حتى وإن كانوا من أعضاء وفود الدول األعضـاء.  المدير العام وتعيينه، تسمية عمليتا فيها تجري التي
 ذلك مع العرف السائد الذي اتُبع في االنتخابات السابقة.

 
 ما هو "الفرز األولي" للمرشحين؟ -2

، وذلك عادة في صبيحة إن "الفرز األولي" هو الخطوة األولى التي سيتخذها المجلس في دورته األربعين بعد المائة
المعايير التي اعتمدتها جمعية الصحة. وتقتصـر  ب يفوناليوم الثاني، وتهدف إلى استبعاد أولئك المرشحين الذين ال 

مثل هذه المعايير في ب يفونتحديد ما إذا كان هناك توافق في اآلراء على أن مرشحاً أو أكثر ال  هذه المرحلة على
 مات الداعمة األخرى التي قدمتها الدول األعضاء المرشِّحة.ضوء السير الذاتية والمعلو

 
 كيف سيضع المجلس القائمة المختصرة للمرشحين؟ -3

يجـب فيهـا علـى     عمليات اقتراع متعاقبـة قرر المجلس وضع قائمة مختصرة مؤلفة من خمسة مرشحين عبر 
 األعضاء التصويت لخمسة مرشحين. وتعتبر أوراق االقتراع المحتوية على أقل من خمسة أسماء باطلة والغيـة. 

يحصلون على نسبة تقـل  على أقل عدد من األصوات وكذلك أي مرشحين ويتم استبعاد المرشحين الذين يحصلون 
  ين فحسب.إلى أن يتبقى خمسة مرشحمن األصوات المدلى بها ٪ 10عن 

 
 ما هو عدد المرشحين الذين يسميهم المجلس لتنظر فيهم جمعية الصحة؟ -4

يسمي المجلس عدداً يصل إلى ثالثة مرشحين من بين المرشحين المدرجين في القائمة المختصـرة لتنظـر فـيهم    
لحالة التي يكون فيهـا  جمعية الصحة. وفي الحاالت االستثنائية التي ال تكون فيها تسمية ثالثة مرشحين ممكنة، كا

 هناك مرشح واحد فقط أو مرشحان اثنان، فإن المجلس يمكن أن يقرر تسمية عدد يقل عن ثالثة مرشحين.
 
 ما هي المعايير التي سيستخدمها المجلس في تقييم المرشحين؟ -5

مع التشديد ، الواردة أدناهفإن المرشحين الذين يسميهم المجلس يجب أن يفوا بالمعايير  15-65ج ص عوفقاً للقرار 
في الوقت ذاته على األهمية البالغة للمؤهالت المهنية والنزاهة، وضرورة المراعاة الواجبـة للتمثيـل الجغرافـي    

 العادل، وكذلك التوازن بين الجنسين:
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 الصـحة  مجـال  فـي  الخبرة ذلك في بما الصحة، ميدان في قوية تقنية خلفية المرشح لدى تكون أن (أ)
  العمومية؛

  الدولية؛ الصحة مجال في واسعة خبرة المرشح لدى تكون أن (ب)
  واضحة؛ قيادية وخبرات مهارات المرشح لدى تكون أن (ج)
  والدعوة؛ التواصل مجالي في ممتازة مهارات المرشح لدى تكون أن (د)

  التنظيمية؛ اإلدارة مجال في واضحة مؤهالت المرشح لدى تكون أن )ه(
  والسياسية؛ واالجتماعية الثقافية بالفروق وعي المرشح لدى يكون أن (و)
  وأهدافها؛ المنظمة برسالة قوي التزام المرشح لدى يكون أن (ز)
  المنظمة؛ موظفي جميع في توافرها يلزم التي الجيدة الصحية باللياقة المرشح يتمتع أن (ح)
 وجمعيـة  التنفيـذي  المجلس عمل لغات من األقل على واحدة للغة كافية إجادة المرشح لدى تكون أن (ط)

 .الصحة
 
 ؟ما هو نوع الدعم الذي ستقدمه األمانة للمرشحين الذين يسميهم المجلس -6

أعلمت المديرة العامة المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة أن الدعم سيقدم إلى المرشحين الـذين  
وستتولى األمانة تحديـداً إنشـاء   طلب، وبطريقة شفافة. العلى  بناءويسميهم المجلس التنفيذي على قدم المساواة، 

طلب بشأن الحصول على معلومـات قـد يرغـب المرشـحون     "مركز اتصال" يجيب أو يسهل اإلجابة على أي 
المقترحون لشغل منصب المدير العام في توجيهه إلى المنظمة. وضماناً لتحقيق اإلنصـاف والشـفافية، سـيجري    

 .جميع إجابات األمانةعلى  كل المرشحين اطالع
 
 المرشح القيام بعرض شفوي أمام جمعية الصحة؟ هل يستطيع -7

، فقد رفع المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة توصـية  طرحته المديرة العامةفي أعقاب اقتراح 
إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين بالنظر في اعتماد قرار يتطلب من المرشحين المقترحين لشغل منصب 

علـى أسـاس أن يكـون الوقـت     العام،  التحدث أمام جمعية الصحة قبل التصويت على تعيين المدير المدير العام
اإلدالء  دقيقة، وأن يحدد ترتيب إلقاء البيانات بالقرعة، وأال تكون هناك أية أسئلة وأجوبة بعد 15المخصص لذلك 

 بالبيانات.
 
 من الذي يحق له التصويت أثناء جمعية الصحة؟ -8

 الـدول على أنه ستُستبعد من عملية التصـويت   تمتلك الدول األعضاء وحدها حق التصويت أثناء جمعية الصحة.
مـن دسـتور    7وفقاً للمادة ها الخاصة بالتصويت التي تم وقف امتيازاتو، اشتراكاتها سداد في المتأخرة األعضاء

 منظمة الصحة العالمية.
 
 ما هي األغلبية المطلوبة للتعيين من جانب جمعية الصحة؟ -9

وستعتبر األغلبية الواضحة والقوية على أنها أغلبية الثلثـين   بأغلبية واضحة وقوية.سيتم تعيين المدير العام الجديد 
أي األعضاء الذين يدلون بأصوات صالحة) في االقتراعين األولين؛ أو أكثر من األعضاء الحاضرين والمصوتين (

يـة األعضـاء الحاضـرين    وأغلبية الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية أو أكثر في االقتراع الثالث؛ وأغلب
وسيتم تطبيق إجراء مختلف بصورة طفيفة عن ذلك إذا ما قـام   والمصوتين أو أكثر في عمليات االقتراع الالحقة.

 المجلس بتسمية أقل من ثالثة أشخاص.
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 كيف ستجري عملية التصويت في المجلس وجمعية الصحة؟ -10
ذي مردوديـة ومـأمون   دير العام ستتم من خـالل نظـام   فإن عملية تسمية وتعيين الم 2-67ج ص عوفقاً للقرار 

للتصويت اإللكتروني. وقد اختُبر هذا النظام وسيتم اختباره مسبقاً عبر عمليات تصويت صـورية فـي الـدورتين    
والتاسعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي وكذلك في الـدورة التاسـعة والسـتين    بعد المائة الثامنة والثالثين 
وسيتلقى أعضاء المجلس قبل الدورة التاسعة والستين لجمعية الصحة مجموعة مـن اإلرشـادات    لجمعية الصحة.

 بشأن كيفية تشغيل معدات التصويت اإللكتروني.
 

 ما الذي سيحدث في حال تعطل نظام التصويت اإللكتروني؟ -11
 قد تؤثر على نظام التصويت اإللكترونـي. ستكفل األمانة توافر نظام احتياطي للتصدي ألية صعوبات أو عراقيل 

وإذا لم يعد نظام التصويت اإللكتروني صالحاً لالستعمال فإن األمانة ستلجأ إلى عمليات االقتراع الورقي التي سبق 
 استخدامها في الماضي.

 
 متى تبدأ فترة والية المدير العام الجديد؟ -12

. وتبدأ فترة والية المدير العام الجديد فور 2017يونيو  حزيران/ 30للمديرة العامة في  الراهنتنقضي فترة العقد 
 ضاء عقد المديرة العامة الحالية.انق

 
بـدء  و 2017مـايو   كيف ستُدار الفترة االنتقالية الواقعة بين الدورة السبعين لجمعية الصحة العالمية في أيار/ -13

 المدير العام الجديد لعمله؟
تعيينها من جانب جمعية الصحة العالمية فـي   م األمانة الدعم للمدير العام الجديد في الفترة الواقعة بين تعيينه/ستقد
 عملها بغية تيسير عملية االنتقال إلى أقصى حد ممكن. بدء عمله/و 2017مايو  أيار/
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