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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

، *يرلنـدا آ،  *، أوروغواي، أوكرانيـا   *، أندورا *، أملانيا *، ألبانيا *، إسبانيا، إستونيا  *أرمينيا    
، بولنـدا، بوليفيـا     *، البوسنة واهلرسك  *، بلغاريا *، الربتغال *، إيطاليا، باراغواي  *آيسلندا

، *، اجلزائـر  *ألسود، اجلبل ا  * ليشيت -تيمور   تايلند،   ،، بريو *) املتعددة القوميات  -دولة  (
، مجهوريـة مولـدوفا،     *، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة      *اجلمهورية التشيكية 

، *، سويـسرا، صـربيا    *، الـسويد  *، سلوفينيا *، رومانيا، سلوفاكيا  *، الدامنرك *جورجيا
، *، كوسـتاريكا، التفيـا    *، كندا *كمبوديا،  *، كرواتيا *، قربص *، الفلبني، فنلندا  *فرنسا

، *يرلندا الشمالية آ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     *، ليختنشتاين *، ليتوانيا *غلكسمرب
  مشروع قرار: *، اليونان*، هنغاريا، هولندا*، النرويج، النمسا، هندوراس*موناكو

    ٢٠.../  
توفري سبل انتـصاف فعالـة      : االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال         

 وحقهم يف احلصول على سبيل انتصاف فعال خبـصوص          لألشخاص املتََّجر هبم  
  انتهاكات حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
               مجيع القرارات السابقة املتعلقـة مبـشكلة االجتـار باألشـخاص،           إذ يعيد تأكيد    

    / كـانون األول   ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٥٦النساء واألطفال، وخاصة قراري اجلمعية العامة       وال سيما   
، وقـرارات جملـس     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٧٨ و ٢٠٠٨ديسمرب  

       / حزيـران ١٧ املـؤرخ  ١١/٣، و٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/١٢حقوق اإلنسان   
__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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        / متـوز ٦ املـؤرخ    ١٧/١ و ،٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٣ املؤرخ   ١٤/٢، و ٢٠٠٩يونيه  
               باألشـخاص،   باالجتـار الية املقررة اخلاصـة املعنيـة        اليت مدد فيها اجمللس و     ٢٠١١يوليه  

  وال سيما النساء واألطفال،
 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            وإذ يشري   

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
 املبادئ املنصوص عليها يف صكوك وإعالنات حقوق اإلنسان ذات          تأكيدوإذ يعيد     

الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء              
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             

  ري،املرأة وبروتوكوهلا االختيا
 إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية وبروتوكوليها، وإذ يشري  

وخاصة بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه   
  غري،املكمِّل هلذه االتفاقية، وإذ يشري إىل اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء ال

 املتعلقـة  ١٩٣٠لعـام  ) ٢٩رقم  ( يشري أيضاً إىل اتفاقييت منظمة العمل الدولية         وإذ  
 املتعلقة حبظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال،          ١٩٩٩لعام  ) ١٨٢رقم  (بالعمل اجلربي و  

) ١٨٩رقـم   (يرحب باعتماد تلك املنظمة التفاقية العمل الالئـق للعمـال املرتلـيني              وإذ
  ،٢٠١١لعام ) ٢٠١رقم ( بالعمل الالئق للعمال املرتليني ةتعلقوللتوصية امل، ٢٠١١ لعام

 باملبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان واالجتـار            وإذ حييط علماً    
، اليت أوصت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وما وضـعته             )١(باألشخاص

  ، عليهاتعليقاملفوضية من 
اغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة القـضاء           بالشووإذ يسلِّم     

على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب، إزاء استمرار االجتـار              
  تعرض ضحاياه النتهاكات حقوق اإلنسان،إمكانية باألشخاص و

واحلريات األساسية  ان   أن االجتار باألشخاص يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنس       وإذ يؤكد   
تقييماً واستجابة منـّسقني  تطلب يزال ميثِّل حتدياً خطرياً للبشرية وي    ال ويفسد التمتع هبا، وأنه   

على املستوى الدويل وتعاوناً حقيقياً متعدد األطراف فيما بني البلدان األصلية وبلدان العبور             
  وبلدان املقصد من أجل القضاء عليه،

ألشكال متعددة من التمييز والعنـف      كثرياً ما يتعرضون    ا االجتار   بأن ضحاي وإذ يسلِّم     
واالنتماء اإلثين والثقافة والديانة واألصل القومي      واإلعاقة  ألسباب من بينها نوع اجلنس والسن       

  واالجتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي يف حد ذاهتا إىل تفاقم االجتار باألشخاص، 
__________ 
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لنساء واألطفال ممن ليست هلم جنسية أو شهادة ميالد معرضون           بأن ا  وإذ يسلّم أيضاً    
  ، بشكل خاص لالجتار هبم

 أن االجتار على األشخاص يليب قدراً من الطلب على االستغالل اجلنسي            وإذ يالحظ   
  والعمل القسري ونقل األعضاء،

) أ(٣-٢ أن احلق يف سبيل انتصاف فعال املنصوص عليه يف املادة            وإذ يضع يف االعتبار     
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هو حق من حقوق اإلنـسان             ) ج(و) ب(و

جـر هبـم،    جلميع األشخاص الذين انُتهكت حقوقهم اإلنسانية، مبن يف ذلك األشـخاص املتَّ           
  على الدول التزاماً باحترام هذا احلق ومحايته والوفاء به، وأن

جتاه مسألة االجتار باألشخاص ينبغي أن تأخذ        أن ردود فعل الدول      وإذ يؤكد على    
يف احلسبان بشكل كامل التزاماهتا بشأن حقوق اإلنسان هبدف ضمان متتع األشخاص املتَّجر             
هبم حبقوق اإلنسان متتعاً كامالً، وهو ما يشمل إعمال احلق يف توفري سبيل انتصاف فعـال                

  ة،لألشخاص املتَّجر هبم الذين انُتهكت حقوقهم اإلنساني
  على أنه ينبغي للدول، بسبب الطبيعة املترابطة للمكونات املختلفـة          أيضاًوإذ يؤكد     

م، حسبما يكون مناسباً يف كل حالة من احلاالت، املساعدة          لسبيل االنتصاف الفعال، أن تقدّ    
  والدعم اهلادفني إىل رد احلق وإعادة التأهيل والترضية وتقدمي ضمانات بعدم التكرار،

وصـول إىل العدالـة     أن سياسات وبرامج إعادة التأهيل وال      علىذلك  يؤكد ك وإذ    
ينبغي وضعها باتباع هنج شامل ومتعدد التخصصات يراعي االعتبارات اجلنسانية          والتعويض  

وعامل السن، مع االهتمام بتوفري األمن للضحايا واحترام حقهم يف التمتع الكامل مبا هلم من               
ت ، على أن ُتؤخذ يف احلـسبان احتياجـا        هات الفاعلة حقوق اإلنسان، مع إشراك مجيع اجل     

  املقصد،بلدان  يف البلدان األصلية وبلدان العبور ور هبم، وذلكاحلماية احملددة لألشخاص املتَّج
األمم املتحدة واملنظمات   ووكاالت   وهيئات   الدول بصورة خاصة جبهود     وإذ يرحب   

 التصدي ملشكلة االجتـار باألشـخاص،     احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية من أجل        
خطة األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االجتـار           ‘سيما النساء واألطفال، مبا يف ذلك        الو

، ٢٠١٠يوليه  /متوز ٣٠ املؤرخ   ٦٤/٢٩٣اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها       ‘ باألشخاص
ـ         شاء الفريـق العامـل املعـين       ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص، وإن

، وفريق   وبروتوكوليها األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       باستعراض تنفيذ اتفاقية  
التنسيق املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص، وفرقة عمل منظومة األمم املتحدة            

  ، راتالوطنية واالجتار باملخدعرب املعنية باجلرمية املنظمة 
بالتقرير العاملي عن االجتار باألشخاص، الصادر عن مكتب األمـم          وإذ حييط علماً      

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، والتقرير العاملي عن العمل اجلربي الصادر عـن منظمـة              
  العمل الدولية،
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 بتقرير املقررة اخلاصة املعنيـة باالجتـار باألشـخاص،          وإذ حييط علماً مع التقدير      
  ،)٢(سيما النساء واألطفال وال

  :  ما يليإزاءقلقه  اإلعراب عن يكِّرر  -١  
جيـري  سيما النساء واألطفال، الـذين       الو ،األشخاصالعدد الكبري من      )أ(  

  االجتار هبم داخل املناطق والدول وفيما بينها؛
 ماعات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والوطنية وأنـشطة       املتزايدة جل نشطة  األ  )ب(  

سيما النـساء واألطفـال، دون اكتـراث         الواملستفيدين اآلخرين من االجتار باألشخاص،      
اخلطرة والالإنسانية وعلى حنو يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانني الداخلية والقـانون           باألوضاع  

  الدويل وخيالف املعايري الدولية؛
نت، ألغـراض   املعلومات احلديثة، مبا يف ذلك اإلنتر   تاستخدام تكنولوجيا   )ج(  

االستغالل اليت تشكل اجتاراً باألشخاص، مثل االجتار بالنساء ألغراض الـزواج القـسري             
االجتـار  اجلنـسية، و  والعمل القسري واخلدمات القسرية، وألغراض االستغالل يف السياحة         

استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحيـة، وممارسـة         باألطفال لتحقيق مجلة أغراض منها      
والعمل القسري واخلدمات القسرية وغري ذلك مـن أشـكال          ط اجلنسي مع األطفال     النشا

  ألطفال؛ااستغالل 
إلفالت من العقاب الذي يتمتع به املّتجرون وشركاؤهم        املرتفع ل ستوى  امل  )د(  

  ؛العدالةوحرمان ضحايا االجتار من احلقوق ومن 
عاملياً، مبا يف ذلـك     جر هبم   عدم توافر وسائل إنصاف فعالة لألشخاص املتَّ        )ه(  

  إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار اليت تكبدوها؛
املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصـى هبـا       ‘إىل  ترجع  على أن   الدول   يشجع  -٢  

اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة السامية       ‘حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص   يتعلق   فيما
تـدابريها  ة مفيدة إلدماج هنج يقوم على حقوق اإلنسان يف          ، باعتبارها أدا  )١(حلقوق اإلنسان 

الرامية إىل التصّدي لالجتار باألشخاص، وأن تتيح جمموعة واسعة كاملة من ُسُبل االنتصاف             
الفعالة لألشخاص املتَّجر هبم وأن حتافظ كحد أدىن، كما هو األمر يف حالة األطفال املتجّّـر            

  هبم، على املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل؛
شخاص املتَّجر هبم على أهنم ضـحايا ذوو         على أن تعترف باأل    الدولحيث    -٣  

احتياجات حمددة من حيث احلماية ابتداًء من اللحظة اليت ُيتجَّر هبم فيها، وأن تكفل تعزيـز                
حقوق اإلنسان اخلاصة هبم ومحايتها والوفاء هبا، مبا يف ذلك احلق يف توافر سبيل انتـصاف                

  فعال عند حدوث خروق هلذه احلقوق؛
__________ 

 .A/HRC/17/35الوثيقة  )٢(



A/HRC/20/L.1 

5 GE.12-14651 

هي تسترشد بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وبقـصد          الدول، و  يشّجع  -٤  
احترام حقوق اإلنسان لألشخاص املتجَّر هبم ومحايتها والوفاء هبا، مبا فيها حقهم يف أن يتوافر     

ذ، يف مجلة أمـور،     قوقهم اإلنسانية، على أن تنفّ    هلم سبيل انتصاف فعال خبصوص انتهاك ح      
  :التالية التدابري

وانينها الوطنية على جترمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص        ضمان النص يف ق     )أ(  
وفقاً ألحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،             
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، بصرف النظر عما إذا كانت              

  يث طبيعتها أو عما إذا كانت تنطوي على جرمية منظمة؛اجلرمية املعنية عرب وطنية من ح
ضمان وجود إجراءات مالئمة للتمكني من حتديد هوية األشخاص املتَّجر             )ب(  

هبم حتديداً سريعاً ودقيقاً برضاهم، بصرف النظر عما إذا كانت اجلرمية املعنية عرب وطنية من               
  ؛حيث طبيعتها أو عما إذا كانت تنطوي على جرمية منظمة

تزويد األشخاص املتَّجر هبم مبعلومات مالئمة ومناسـبة ومفهومـة عـن              )ج(  
حقوقهم، مبا يف ذلك احلق يف أن يتوافر هلم سبيل انتصاف فعال، وعن اآلليات واإلجراءات               
املتاحة ملمارسة حقوقهم، وعن كيف وأين ميكنهم احلصول على املساعدة القانونية واملساعدة        

يق القيام، يف مجلة أمور، بإعداد مبادئ توجيهية وضمان تطبيـق           الضرورية األخرى عن طر   
  هذه املبادئ على الوجه السليم؛

أو تأّمل لضحايا االجتار باألشخاص ميكنهم أثناءهـا أن    /إتاحة فترة تعايف و     )د(  
أو أن يقرروا بـصورة غـري رمسيـة    /يتعافوا من تأثري املتجِرين هبم عليهم ويضعوه خلفهم و 

  لسلطات املختصة، وهي فترة ينبغي أال يصدر يف حقهم أثناءها أمر بالطرد؛التعاون مع ا
تيسري تقدمي املساعدة القانونية إىل األشخاص املتَّجر هبم لكي ميارسوا حقهم    ) ه(  

يف اإلفادة من سبيل انتصاف فعال، وضمان أن يكون احملامون الذين يقدمون هذه املـساعدة   
جمال حقوق األشخاص املتَّجر هبم، مبن فيهم األطفال، وأن يبقـوا           قد تلقوا تدريباً مالئماً يف      

  على اتصال فعال بضحايا االجتار؛
ضمان تزويد األشخاص املتَّجر هبم باحلماية املالئمة من حيث خصوصياهتم            )و(  

  وسالمتهم عند املشاركة يف إجراءات قانونية؛
 األشخاص املتَّجر هبم من     استعراض معايري األهلية اليت قد يترتب عليها منع         )ز(  

التماس تعويض، مثل متطلبات اجلنسبة واإلقامة يف احلاالت اليت توجد فيها برامج مموَّلة مـن             
  الدولة لتعويض ضحايا اجلرمية؛

إصدار تصريح إقامة قابل للتجديد لضحايا االجتـار باألشـخاص، دون             )ح(  
الـسلطات املختـصة أن إقامتـهم       اإلخالل حبقهم يف التماس جلوء والتمتع به، عندما ترى          

  ضرورية لغرض تعاوهنم مع السلطات املختصة يف التحقيقات أو اإلجراءات اجلنائية؛
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أو تكثيف التدريب، مبا يف ذلك التثقيف والتدريب بشأن حقـوق         /توفري و   )ط(  
اإلنسان، من أجل السلطات املختصة واملوظفني املختصني، مثل الشرطة وحـرس احلـدود             

القنصليني ومفتشي العمل فضالً عن موظفي اهلجـرة، يف جمـال حتديـد هويـة              واملوظفني  
األشخاص املتَّجر هبم بغية التمكني من حتديد هوية هؤالء األشخاص حتديداً سريعاً ودقيقـاً              
برضاهم، وتدريب أفراد القضاء والنيابة العامة واحملامني بشأن القوانني واملـسائل املتـصلة             

جتار باألشخاص وما يتصل هبا من إجراءات قانونية، وعن طريق اعتماد           باحلقوق املرتبطة باال  
الفـرق املتعـددة   عمـل  ُنُهج تشمل النظام املعين بأسره، مبا يف ذلك دعم إدارة القـضايا و  

  التخصصات يف بلدان املقصد والبلدان األصلية على السواء؛
ميـد ومـصادرة   تدريب موظفي إنفاذ القانون على حتديد اهلوية وتتّبع وجت    )ي(  

األصول املرتبطة جبرمية االجتار بالبشر والقيام، يف ظل االحترام الكامل الختصاصات الـدول             
األعضاء خبصوص امليزانية، بضمان أن تشتمل نظمها القانونية الداخلية على تـدابري تتـيح              

  لضحايا االجتار باألشخاص إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار املتكبدة؛
ن أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي االعتبار الرئيـسي يف مجيـع             ضما  )ك(  

القرارات واإلجراءات اليت تؤثر على األطفال املتَّجر هبم، سواء صـدرت هـذه القـرارات               
واإلجراءات عن مؤسسات عامة أو خاصة للرعاية االجتماعية، أو حماكم قانونية، أو سلطات         

 احترام حق األطفال املتَّجر هبم يف االسـتماع         إدارية، أو هيئات تشريعية، وخاصة عن طريق      
  إليهم ويف التعبري عن آرائهم وفقاً لعمرهم ومدى نضجهم؛

ضمان تزويد األطفال املتَّجر هبم مبعلومات عن مجيع املسائل اليت تؤثر على              )ل(  
مصاحلهم، مبا يف ذلك وضعهم وخياراهتم القانونية، واستحقاقاهتم واخلدمات املتاحة هلـم،            

إجراءات مجع مشل األسرة أو إعادهتا إىل الوطن، وضمان أن تتوافر لألطفال املتَّجـر هبـم                و
إمكانية احلصول على املساعدة القانونية وخدمات الترمجة الشفوية واملساعدات الـضرورية           
األخرى اليت يقدمها مهنيون مدرَّبون بشأن حقوق الطفل وبشأن التخاطب مـع األطفـال              

  املتَّجر هبم؛
 الدول اليت مل تنظر بعد يف التوقيع والتصديق على صـكوك األمـم              يدعو  -٥  

املتحدة القانونية ذات الصلة، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة              
وبروتوكوليها، وال سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء       

التفاقية، إىل أن تفعل ذلك على سبيل األولوية، ويدعو الدول األطراف           واألطفال، املكمِّل ل  
إىل تنفيذ هذه الصكوك وإىل اختاذ خطوات فورية إلدراج أحكام الربوتوكـول يف نظمهـا               

  القانونية الداخلية؛
 الدول على مواصلة اإلسهام يف التنفيذ الكامل والفعال خلطـة العمـل             حيث  -٦  

 باألشخاص، ويطلب إىل صناديق ووكاالت وبرامج األمـم املتحـدة           العاملية ملكافحة االجتار  
  واملنظمات املختصة األخرى الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الواليات املعنية القيام بذلك؛ 
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 أيضاً الدول واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة علـى وضـع             حيث  -٧  
  ىل مكافحة االجتار باألشخاص؛استراتيجيات وخطط عمل إقليمية مجاعية ترمي إ

يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنظّم، بالتعاون             -٨  
الوثيق مع املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، مشاورات            

ين بـشأن مـشروع     مع الدول واهليئات واملنظمات اإلقليمية احلكومية الدولية واجملتمع املد        
املبادئ األساسية املتعلقة باحلق يف توفري سبيل انتصاف فعال لألشخاص املتَّجـر هبـم، وإىل               

  تقدمي ملخص عن هذا املشروع إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة والعشرين؛
 الدول واألطراف املهتمة األخرى إىل تقدمي مزيد من التربعـات إىل            يدعو  -٩  

 النـساء   وال سيما املتحدة االستئماين للتربعات لضحايا االجتار باألشخاص،       صندوق األمم   
  واألطفال؛ وصندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات بشأن أشكال الرق املعاصرة؛

 إىل مجيع الدول مواصلة التعاون مع املقررة اخلاصة املعنية باالجتـار            يطلب  -١٠  
 والنظر يف تلبية الطلبات اليت تقدمها لزيارة بلداهنا،         باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال،    

وتقدمي كل ما يلزم من معلومات متصلة بالوالية لتمكني صاحبة الوالية من أداء واجبـات               
الوالية بفعالية، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي إسهامات إىل املقررة اخلاصة بـشأن مـشروع                

يف توفري سبيل انتصاف فعال لألشخاص املتَّجر       املبادئ األساسية الذي تعده فيما يتعلق احلق        
  ؛)٣(هبم، وهو املشروع املرفق بتقريرها املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان

 إىل املفوضية السامية مواصلة وتعزيز أنشطتها، مبا يف ذلـك تقـدمي             يطلب  -١١  
سيق مـع  املساعدة التقنية وبناء القدرات، املخصصة ملكافحة االجتار باألشخاص، وذلك بالتن      

  الوكاالت الدولية ذات الصلة؛
يطلب أيضاً إىل املفوضية السامية أن تنشر، على الصعيدين اإلقليمي ودون             -١٢  

اإلقليمي، املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان واالجتـار               
  باألشخاص اليت وضعتها املفوضية؛

للمفوضية السامية املـوارد الكافيـة ألداء       يطلب إىل األمني العام أن يوفر         -١٣  
  واليتها فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال؛ 

ُيقرر مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال               -١٤  
  .وفقاً لربنامج عمله السنوي

        

__________ 
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