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للو�سول اإىل بيانات معهد اليون�سكو للإح�ساء ومن�سوراته وا�ستبياناته ميكن زيارة موقعه 

على النرتنت www.uis.unesco.org. وميكن ال�سرتاك يف اإخطارات الربيد الإلكرتوين للبقاء 

على اطلع على اأحدث اإ�سدارات البيانات والتقارير.

للإح�صاء اليون�صكو  معهد 

جماالت  يف  البلدان  بني  للمقارنة  القابلة  لالإح�ساءات  الرئي�سي  امل�سدر  ي�سكل 
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دث  بيانات تحُ

اخــــتـــــلًفـــــاً

الإقليمية
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يعترب معهد اليون�سكو لالإح�ساء الوكالة االإح�سائية الوحيدة التي توفر بيانات قابلة للمقارنة عن 

والتكنولوجيا  والعلم  التعليم  حول  عاملي  منظور  تقدمي  بهدف  التنمية  مراحل  جميع  يف  البلدان 

والثقافة واالت�ساالت.

ويقدم املعهد الذي يقع مقّره يف مونرتيال خدماته للدول االأع�ساء ومنظمات االأمم املتحدة، ف�سالً عن 

املهتمني  من  للعموم  وباالأخ�ص  واجلامعات،  البحوث،  ومعاهد  احلكومية،  وغري  احلكومية  املنظمات 

باحل�سول على بيانات ذات جودة عالية. 

ظروف  وحت�سني  والبالغني  االأطفال  اأمام  املتاحة  الفر�ص  بتعزيز  للمعهد  املركزي  الهدف  ويق�سي 

معي�ستهم يف جميع اأنحاء العامل باإنتاج البيانات الالزمة ل�سوغ �سيا�سات وتدخالت فّعالة.

وت�صمل اخلدمات الرئي�صية للمعهد ما يلي:

اخت�سا�ص  البلدان، يف جميع جماالت  بني  للمقارنة  قابلة  �سلة،  ذات  بيانات  وحتليل  واإنتاج  جمع   >
اليون�سكو؛

< تطوير ودعم املنهجيات واملعايري املنا�سبة التي تعك�ص التحديات التي تواجهها البلدان يف �ستى 
مراحل التنمية؛

اإح�ساءات  وا�ستخدام  اإنتاج  نحو  املخت�سة  والوزارات  الوطنية  االإح�سائية  االأجهزة  قدرات  تعزيز   >
عالية اجلودة؛

 < اعتماد اأرفع املقايي�ص املهنية التي تنطوي على ال�سفافية وامل�ساءلة واال�ستخدام االأكرث كفاءة 

للموارد؛ 

من  وا�سعة  جمموعة  و�سول  واإتاحة  امل�سلحة،  الأ�سحاب  االإح�سائية  لالحتياجات  اال�ستجابة   >  

امل�ستخدمني اإىل بيانات املعهد.

اإدارة املعهد

لدى معهد اليون�سكو لالإح�ساء، بو�سفه منظمة م�ستقلة، جمل�ص اإدارة خا�ص به مكّون من 12 خبريا 

ا�ستقاللية  االأ�سا�سية ب�سمان  التنظيمية. وتق�سي مهام املجل�ص  املناطق واخللفيات  من خمتلف 

املعهد، ور�سم �سيا�سته وحتديد وظائفه الوا�سعة، ف�سال عن املوافقة على برناجمه وميزانيته. ويتوىل 

جمل�ص االإدارة باالإ�سافة اإىل ذلك مراقبة عمليات املعهد وتقييمها واإبداء الراأي فيها.

مـعالـم الـبـرنـامـج ازدياد الطلب على

اأكرث من اأي وقت

قاعدة بيانات التعليم االأكرث �سمولية يف العاملالبيانات الدقيقة

ي�سارك اأكرث من 200 بلداً واإقليماً يف امل�سح الرتبوي ال�سنوي للمعهد، الذي ي�سكل اأ�سا�ساً 

بدءاً من قيد الإناث يف التعليم البتدائي و�سولً اإىل  لحت�ساب باقة وا�سعة من املوؤ�رشات – 

حركية طلب التعليم العايل. 

الر�سد الدويل

ي�سكل معهد اليون�سكو للإح�ساء امل�سدر الر�سمي للبيانات املرتبطة بالغايات الرتبوية 

للأهداف الإمنائية للألفية واأهداف التعليم للجميع.

االإح�ساءات امل�سّنفة ح�سب اجلن�ص

يتم ب�سكل منهجي اإدماج موؤ�رشات م�ستندة على النوع الجتماعي يف جميع عمليات 

جمع البيانات التي يقوم بها املعهد لر�سد اجتاهات التعليم والقرائية بني الن�ساء والفتيات، 

ودور املراأة يف العلم.

دور املعهد كمرجع عاملي

يعترب معهد اليون�سكو للإح�ساء امل�سدر الرئي�سي لبيانات التعليم، والقرائية، بالن�سبة 

ملن�سورات وقواعد بيانات رائدة مثل:

• تقرير الر�سد العاملي للتعليم للجميع • موؤ�رشات التنمية العاملية والتقرير عن التنمية يف 
العامل )البنك الدويل( • تقرير التنمية الب�رشية )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي( • و�سع الأطفال 

يف العامل )اليوني�سيف( ... والعديد من التقارير الأخرى.

مركز بيانات معهد اليون�سكو لالإح�ساء

يوفر هذا امل�سدر الإلكرتوين )http://stats.uis.unesco.org( ما يلي:

• ملمح قطرية • اأكرث من 1000 موؤ�رش و�سل�سلة بيانات يف جمالت اخت�سا�ص اليون�سكو • 
وثائق ذات �سلة وبيانات و�سفية. اأدوات لبناء جداول اإح�سائية خا�سة • 

بيانات متويل التعليم

يعمل املعهد ب�سكل وثيق مع اإح�سائيني و�رشكاء وطنيني على حت�سني جمع وحتليل 

وا�ستخدام موؤ�رشات التمويل، ول �سيما يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء. ولهذه املعلومات 

اأهمية بالغة يف اإدارة اأنظمة التعليم ، وبخا�سة يف �سياق قيود التمويل.

مبادرة عاملية ب�ساأن االأطفال الغري م�سجلني باملدار�ص 

تعمل اليوني�سيف ومعهد اليون�سكو للإح�ساء معاً على م�ساعدة البلدان يف خف�ص عدد 

الأطفال الغري م�سجلني باملدار�ص. وتهدف املبادرة اإىل :

• حت�سني جمع البيانات حول الأطفال الغري م�سجلني وحتليلها من اأجل القيام على نحو اأف�سل 
بتحديد العوامل التي حتد من الفر�ص املتاحة اأمامهم ملوا�سلة التعليم؛ 

• حتليل التدخلت القائمة، وحتديد العقبات، وو�سع ا�سرتاتيجيات واقعية لزيادة القيد يف املدار�ص 
واملحافظة على معدلت احل�سور.

برامج املوؤ�رشات االإقليمية

�سممت هذه الربامج لكي تتجاوب مع اأطر الر�سد والحتياجات الإح�سائية للمنظمات 

الرئي�سية. ولر�سد اأهداف التعليم يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء، على �سبيل املثال، ي�ساعد 

املعهد على توفري بيانات وطنية ب�ساأن اخلدمات الأ�سا�سية املتاحة يف املدار�ص، مثل توفري 

املياه ال�ساحلة لل�رشب واملرافق ال�سحية للفتيات.

اإح�ساءات املعلمني

يقدم املعهد �سنويا اإ�سقاطات حول العدد اللزم من املدر�سني لبلوغ اأهداف التعليم 

للجميع بحلول عام 2015. وينتج اأي�سا جمموعة من املوؤ�رشات التي تتناول النوع الجتماعي 

للمعلمني، وموؤهلتهم وظروف عملهم يف جميع اأنحاء العامل.

)LAMP( برنامج تقييم وتتبع م�ستويات القرائية

يتوىل برنامج تقييم وتتبع م�ستويات القرائية قيا�ص جمموعة كاملة من مهارات القراءة 

واحل�ساب لدى ال�سباب والكبار يف بلدان يف �ستى مراحل التنمية وت�ستند هذه املنهجية 

واأدواتها اإىل اأحدث الكت�سافات يف جمال تقييم التعليم والعلوم املعرفية. وهي ت�سكل 

التقييم الفريد من نوعه الذي مت التحقق منه يف ع�رش لغات تنتمي اإىل �ست من الأ�رش 

اللغوية من اأجل اإنتاج البيانات التي ميكن مقارنتها على مر الزمن وعرب البلدان والثقافات.

مر�سد نواجت التعّلم

يراقب هذا املر�سد الجتاهات العاملية يف جمال التح�سيل العلمي للطلب وي�ساعد 

احلكومات على اتخاذ قرارات م�ستنرية ب�ساأن درا�سات التقييم الدولية.

)STI( اإح�ساءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

يتتبع معهد اليون�سكو للإح�ساء ال�ستثمارات الب�رشية واملالية يف جمالت البحث والتطوير 

على ال�سعيد العاملي من خلل م�سح يجريه مرة كل �سنتني يتناول موا�سيع البحث والتطوير، 

الإح�سائيني  مع  اأي�سا  املعهد  ويعمل  البتكار.  حول  جديد  مب�سح  يُ�ستكمل  �سوف  والذي 

الوطنيني على �سمان اأن تعك�ص امل�سوح الدولية ال�سياقات التي ت�سكل اإح�ساءات العلوم 

والتكنولوجيا والبتكار بدقة يف البلدان النامية واملتو�سطة الدخل.

ر�سد جمتمعات املعلومات

يت�سبب التقدم ال�رشيع يف جمال التكنولوجيا بتغيري طرق اإنتاج املعلومات وا�ستخدامها. 

ويتوىل معهد اليون�سكو للإح�ساء، بوا�سطة امل�سوح، قيا�ص الق�سايا الأ�سا�سية حول 

الإعلم باأنواعه كاملقروء، وامل�سموع، والرقمي، ف�سل عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت يف التعليم.

اإطار لالإح�ساءات الثقافية

تدعو احلاجة اإىل بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة لقيا�ص تاأثري واأهمية ال�سيا�سات واملبادرات 

يف جمال الثقافة على نحو اأف�سل. ويوفر اإطار الإح�ساءات الثقافية الذي و�سعه معهد 

اليون�سكو للإح�ساء مبادئ توجيهية وتعاريف لأغرا�ص القيا�ص الإح�سائي. و�سي�سكل هذا 

الإطار الأ�سا�ص جلمع بيانات عاملية جديدة ب�ساأن العمالة يف قطاع الثقافة.

بناء القدرات

يعمل املعهد مع اإح�سائيني ووا�سعي �سيا�سات عامة على حت�سني جودة البيانات بتوفري 

التدريب والدرا�سات الت�سخي�سية حول جمع املعلومات الإح�سائية وحتليلها وا�ستخدامها. 

وتتخذ هذه اخلدمات اأ�سكال متعددة - من حلقات عمل اإقليمية اإىل م�ساريع امل�ساعدة 

التقنية التي يوفرها املعهد ميدانياً بوا�سطة �سبكته من امل�ست�سارين الإح�سائيني.

البحث والتحليل

يقدم معهد اليون�سكو للإح�ساء خدمات حتليلية يف عدد من جمالت ال�سيا�سة الهامة، 

مبا يف ذلك احلرمان من التعليم، وجودته، والتعليم العايل، وحركية الطلب، ف�سل عن 

ال�ستثمار يف جمال البحث والتطوير. ويتعاون املعهد اأي�سا مع الباحثني الذين يرغبون يف 

اإجراء حتاليل حول ال�سيا�سات العامة بال�ستناد اإىل بياناته.

املن�سورات

ين�رش معهد اليون�سكو للإح�ساء تقارير اإح�سائية وحتليلية، كما ي�سع اأدلة منهجية 

وت�سنيفات دولية. وي�سدر �سنويا ن�رشة رائدة بعنوان املوجز التعليمي العاملي، يف العديد من 

لغات الأمم املتحدة.



يعترب معهد اليون�سكو لالإح�ساء الوكالة االإح�سائية الوحيدة التي توفر بيانات قابلة للمقارنة عن 

والتكنولوجيا  والعلم  التعليم  حول  عاملي  منظور  تقدمي  بهدف  التنمية  مراحل  جميع  يف  البلدان 

والثقافة واالت�ساالت.

ويقدم املعهد الذي يقع مقّره يف مونرتيال خدماته للدول االأع�ساء ومنظمات االأمم املتحدة، ف�سالً عن 

املهتمني  من  للعموم  وباالأخ�ص  واجلامعات،  البحوث،  ومعاهد  احلكومية،  وغري  احلكومية  املنظمات 

باحل�سول على بيانات ذات جودة عالية. 

ظروف  وحت�سني  والبالغني  االأطفال  اأمام  املتاحة  الفر�ص  بتعزيز  للمعهد  املركزي  الهدف  ويق�سي 

معي�ستهم يف جميع اأنحاء العامل باإنتاج البيانات الالزمة ل�سوغ �سيا�سات وتدخالت فّعالة.

وت�صمل اخلدمات الرئي�صية للمعهد ما يلي:

اخت�سا�ص  البلدان، يف جميع جماالت  بني  للمقارنة  قابلة  �سلة،  ذات  بيانات  وحتليل  واإنتاج  جمع   >
اليون�سكو؛

< تطوير ودعم املنهجيات واملعايري املنا�سبة التي تعك�ص التحديات التي تواجهها البلدان يف �ستى 
مراحل التنمية؛

اإح�ساءات  وا�ستخدام  اإنتاج  نحو  املخت�سة  والوزارات  الوطنية  االإح�سائية  االأجهزة  قدرات  تعزيز   >
عالية اجلودة؛

 < اعتماد اأرفع املقايي�ص املهنية التي تنطوي على ال�سفافية وامل�ساءلة واال�ستخدام االأكرث كفاءة 

للموارد؛ 

من  وا�سعة  جمموعة  و�سول  واإتاحة  امل�سلحة،  الأ�سحاب  االإح�سائية  لالحتياجات  اال�ستجابة   >  

امل�ستخدمني اإىل بيانات املعهد.

اإدارة املعهد

لدى معهد اليون�سكو لالإح�ساء، بو�سفه منظمة م�ستقلة، جمل�ص اإدارة خا�ص به مكّون من 12 خبريا 

ا�ستقاللية  االأ�سا�سية ب�سمان  التنظيمية. وتق�سي مهام املجل�ص  املناطق واخللفيات  من خمتلف 

املعهد، ور�سم �سيا�سته وحتديد وظائفه الوا�سعة، ف�سال عن املوافقة على برناجمه وميزانيته. ويتوىل 

جمل�ص االإدارة باالإ�سافة اإىل ذلك مراقبة عمليات املعهد وتقييمها واإبداء الراأي فيها.

مـعالـم الـبـرنـامـج ازدياد الطلب على

اأكرث من اأي وقت

قاعدة بيانات التعليم االأكرث �سمولية يف العاملالبيانات الدقيقة

ي�سارك اأكرث من 200 بلداً واإقليماً يف امل�سح الرتبوي ال�سنوي للمعهد، الذي ي�سكل اأ�سا�ساً 

بدءاً من قيد الإناث يف التعليم البتدائي و�سولً اإىل  لحت�ساب باقة وا�سعة من املوؤ�رشات – 

حركية طلب التعليم العايل. 

الر�سد الدويل

ي�سكل معهد اليون�سكو للإح�ساء امل�سدر الر�سمي للبيانات املرتبطة بالغايات الرتبوية 

للأهداف الإمنائية للألفية واأهداف التعليم للجميع.

االإح�ساءات امل�سّنفة ح�سب اجلن�ص

يتم ب�سكل منهجي اإدماج موؤ�رشات م�ستندة على النوع الجتماعي يف جميع عمليات 

جمع البيانات التي يقوم بها املعهد لر�سد اجتاهات التعليم والقرائية بني الن�ساء والفتيات، 

ودور املراأة يف العلم.

دور املعهد كمرجع عاملي

يعترب معهد اليون�سكو للإح�ساء امل�سدر الرئي�سي لبيانات التعليم، والقرائية، بالن�سبة 

ملن�سورات وقواعد بيانات رائدة مثل:

• تقرير الر�سد العاملي للتعليم للجميع • موؤ�رشات التنمية العاملية والتقرير عن التنمية يف 
العامل )البنك الدويل( • تقرير التنمية الب�رشية )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي( • و�سع الأطفال 

يف العامل )اليوني�سيف( ... والعديد من التقارير الأخرى.

مركز بيانات معهد اليون�سكو لالإح�ساء

يوفر هذا امل�سدر الإلكرتوين )http://stats.uis.unesco.org( ما يلي:

• ملمح قطرية • اأكرث من 1000 موؤ�رش و�سل�سلة بيانات يف جمالت اخت�سا�ص اليون�سكو • 
وثائق ذات �سلة وبيانات و�سفية. اأدوات لبناء جداول اإح�سائية خا�سة • 

بيانات متويل التعليم

يعمل املعهد ب�سكل وثيق مع اإح�سائيني و�رشكاء وطنيني على حت�سني جمع وحتليل 

وا�ستخدام موؤ�رشات التمويل، ول �سيما يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء. ولهذه املعلومات 

اأهمية بالغة يف اإدارة اأنظمة التعليم ، وبخا�سة يف �سياق قيود التمويل.

مبادرة عاملية ب�ساأن االأطفال الغري م�سجلني باملدار�ص 

تعمل اليوني�سيف ومعهد اليون�سكو للإح�ساء معاً على م�ساعدة البلدان يف خف�ص عدد 

الأطفال الغري م�سجلني باملدار�ص. وتهدف املبادرة اإىل :

• حت�سني جمع البيانات حول الأطفال الغري م�سجلني وحتليلها من اأجل القيام على نحو اأف�سل 
بتحديد العوامل التي حتد من الفر�ص املتاحة اأمامهم ملوا�سلة التعليم؛ 

• حتليل التدخلت القائمة، وحتديد العقبات، وو�سع ا�سرتاتيجيات واقعية لزيادة القيد يف املدار�ص 
واملحافظة على معدلت احل�سور.

برامج املوؤ�رشات االإقليمية

�سممت هذه الربامج لكي تتجاوب مع اأطر الر�سد والحتياجات الإح�سائية للمنظمات 

الرئي�سية. ولر�سد اأهداف التعليم يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء، على �سبيل املثال، ي�ساعد 

املعهد على توفري بيانات وطنية ب�ساأن اخلدمات الأ�سا�سية املتاحة يف املدار�ص، مثل توفري 

املياه ال�ساحلة لل�رشب واملرافق ال�سحية للفتيات.

اإح�ساءات املعلمني

يقدم املعهد �سنويا اإ�سقاطات حول العدد اللزم من املدر�سني لبلوغ اأهداف التعليم 

للجميع بحلول عام 2015. وينتج اأي�سا جمموعة من املوؤ�رشات التي تتناول النوع الجتماعي 

للمعلمني، وموؤهلتهم وظروف عملهم يف جميع اأنحاء العامل.

)LAMP( برنامج تقييم وتتبع م�ستويات القرائية

يتوىل برنامج تقييم وتتبع م�ستويات القرائية قيا�ص جمموعة كاملة من مهارات القراءة 

واحل�ساب لدى ال�سباب والكبار يف بلدان يف �ستى مراحل التنمية وت�ستند هذه املنهجية 

واأدواتها اإىل اأحدث الكت�سافات يف جمال تقييم التعليم والعلوم املعرفية. وهي ت�سكل 

التقييم الفريد من نوعه الذي مت التحقق منه يف ع�رش لغات تنتمي اإىل �ست من الأ�رش 

اللغوية من اأجل اإنتاج البيانات التي ميكن مقارنتها على مر الزمن وعرب البلدان والثقافات.

مر�سد نواجت التعّلم

يراقب هذا املر�سد الجتاهات العاملية يف جمال التح�سيل العلمي للطلب وي�ساعد 

احلكومات على اتخاذ قرارات م�ستنرية ب�ساأن درا�سات التقييم الدولية.

)STI( اإح�ساءات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

يتتبع معهد اليون�سكو للإح�ساء ال�ستثمارات الب�رشية واملالية يف جمالت البحث والتطوير 

على ال�سعيد العاملي من خلل م�سح يجريه مرة كل �سنتني يتناول موا�سيع البحث والتطوير، 

الإح�سائيني  مع  اأي�سا  املعهد  ويعمل  البتكار.  حول  جديد  مب�سح  يُ�ستكمل  �سوف  والذي 

الوطنيني على �سمان اأن تعك�ص امل�سوح الدولية ال�سياقات التي ت�سكل اإح�ساءات العلوم 

والتكنولوجيا والبتكار بدقة يف البلدان النامية واملتو�سطة الدخل.

ر�سد جمتمعات املعلومات

يت�سبب التقدم ال�رشيع يف جمال التكنولوجيا بتغيري طرق اإنتاج املعلومات وا�ستخدامها. 

ويتوىل معهد اليون�سكو للإح�ساء، بوا�سطة امل�سوح، قيا�ص الق�سايا الأ�سا�سية حول 

الإعلم باأنواعه كاملقروء، وامل�سموع، والرقمي، ف�سل عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت يف التعليم.

اإطار لالإح�ساءات الثقافية

تدعو احلاجة اإىل بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة لقيا�ص تاأثري واأهمية ال�سيا�سات واملبادرات 

يف جمال الثقافة على نحو اأف�سل. ويوفر اإطار الإح�ساءات الثقافية الذي و�سعه معهد 

اليون�سكو للإح�ساء مبادئ توجيهية وتعاريف لأغرا�ص القيا�ص الإح�سائي. و�سي�سكل هذا 

الإطار الأ�سا�ص جلمع بيانات عاملية جديدة ب�ساأن العمالة يف قطاع الثقافة.

بناء القدرات

يعمل املعهد مع اإح�سائيني ووا�سعي �سيا�سات عامة على حت�سني جودة البيانات بتوفري 

التدريب والدرا�سات الت�سخي�سية حول جمع املعلومات الإح�سائية وحتليلها وا�ستخدامها. 

وتتخذ هذه اخلدمات اأ�سكال متعددة - من حلقات عمل اإقليمية اإىل م�ساريع امل�ساعدة 

التقنية التي يوفرها املعهد ميدانياً بوا�سطة �سبكته من امل�ست�سارين الإح�سائيني.

البحث والتحليل

يقدم معهد اليون�سكو للإح�ساء خدمات حتليلية يف عدد من جمالت ال�سيا�سة الهامة، 

مبا يف ذلك احلرمان من التعليم، وجودته، والتعليم العايل، وحركية الطلب، ف�سل عن 

ال�ستثمار يف جمال البحث والتطوير. ويتعاون املعهد اأي�سا مع الباحثني الذين يرغبون يف 

اإجراء حتاليل حول ال�سيا�سات العامة بال�ستناد اإىل بياناته.

املن�سورات

ين�رش معهد اليون�سكو للإح�ساء تقارير اإح�سائية وحتليلية، كما ي�سع اأدلة منهجية 

وت�سنيفات دولية. وي�سدر �سنويا ن�رشة رائدة بعنوان املوجز التعليمي العاملي، يف العديد من 

لغات الأمم املتحدة.



عنوان املرا�سالت الربيدية: 

P.O. Box 6128, Succursale Centre-Ville 
Montreal, Quebec  H3C 2B1 

Canada

العنوان لزائري املعهد :

avenue Decelles, 7th floor 5255 
Montreal, Quebec  H3T 2B1 

Canada

رقم الهاتف: 1-514-343-6880+

 uis.information@unesco.org :عنوان الربيد االلكرتوين

للو�سول اإىل بيانات معهد اليون�سكو للإح�ساء ومن�سوراته وا�ستبياناته ميكن زيارة موقعه 

على النرتنت www.uis.unesco.org. وميكن ال�سرتاك يف اإخطارات الربيد الإلكرتوين للبقاء 

على اطلع على اأحدث اإ�سدارات البيانات والتقارير.

للإح�صاء اليون�صكو  معهد 

جماالت  يف  البلدان  بني  للمقارنة  القابلة  لالإح�ساءات  الرئي�سي  امل�سدر  ي�سكل 

 200 من  اأكرث  ت�سمل  والتي  واالت�ساالت  والثقافة  والتكنولوجيا  والعلم  التعليم 

واإقليما. بلداً 
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دث  بيانات تحُ

اخــــتـــــلًفـــــاً

الإقليمية




