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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية            
 الدورة السابعة عشرة

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان ١٨-١٤فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت   ٤البند 

  :االجتاهات العاملية يف جمال اجلرمية وتدابري مواجهتها
 وحيد جهود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ت

     جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوالدول األعضاء وتنسيقها يف
   املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر             
 تقرير املدير التنفيذي          

 
 ملخص

  واملبادرة  .م هـذا الـتقرير حملـة جمملـة ألنشطة املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر              يقـد
، ٢٠٠٧ مارس/آذاراملخدرات واجلرمية يف    العاملـية، الـيت أطلقهـا مكتـب األمـم املتحدة املعين ب            

جتمـع بـني طائفـة مـن املـنظمات اإلقليمـية والدولـية والقطـاع اخلـاص واـتمع املدين يف بوتقة                       
واهلدف هو إذكاء الوعي وحتفيز العمل الدويل على  .لعمـل على مكافحة االجتار بالبشر ا حتفـز 

ل لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار مواجهـة االجتـار بالبشـر وحتقـيق مزيد من التنفيذ الفعا     
باألشـخاص، وخباصـة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             

، عقد املكتب ١٦/٢ و ١٦/١ ووفقـا ملقـرري جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية            .عـرب الوطنـية   
مت خالهلا الدول األعضاء التشاورية قدة مـن االجـتماعاتلاملعـين بـاملخدرات واجلـرمية سلسـ

__________ 
   * E/CN.15/2008/1. 
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يعقد أن  تقررتوجـيهات بشـأن املـبادرة العاملـية وبشأن تنظيم حدث دويل كبري، منتدى فيينا،         
وإضــافة إىل ذلــك، عقــدت جلــنة توجيهــية  . ٢٠٠٨فــرباير / شــباط١٥ إىل ١٣يف الفــترة مــن 

ضائها، باالستناد إىل توجيهات اجـتماعات منـتظمة لتنسـيق أنشـطة املبادرة العاملية فيما بني أع            
 .الدول األعضاء

وسوف يعد تقرير الحق  .عقد منتدى فيينامهـدت ل ويـبني هـذا الـتقرير األعمـال الـيت       
ف يتاح التقرير ملؤمتر األطراف يف  ووس .عـن منـتدى فييـنا وعـن سـائر أنشـطة املـبادرة العاملـية               
ر عقدها يف   رلوطنية يف دورته الرابعة، املق    اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب ا             

إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،      تقارير أخرى   ، مـع تقـدمي      ٢٠٠٨أكـتوبر   /تشـرين األول  
 .إذا اقتضى األمر ذلك
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  مة د مق -أوال  
١-  أن تتوىل الدول األعضاء   ١٦/١رت جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، يف مقررها            قـر ،

م هذا  دقي،  ١٦/٢ و ١٦/١ووفقا ملقرري اللجنة     .يه املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر     توجـ 
ــتقرير، اســتنادا إىل املعلومــات املــتاحة حــىت    ــثاين ٣١ال ــناير / كــانون ال ، تفاصــيل عــن  ٢٠٠٨ي

 .باملبادرة العامليةاملتصلة التطورات 

ــاملخدرات وا    -٢ ــبادرة العاملــية، الــيت   وقــد أطلــق مكتــب األمــم املــتحدة املعــين ب جلــرمية امل
وهــي جتمــع بــني  .٢٠٠٧ مــارس/آذارتدعمهــا مالــيا اإلمــارات العربــية املــتحدة، يف لــندن يف  

طائفـة مـن املـنظمات اإلقليمـية والدولـية والقطـاع اخلـاص واـتمع املـدين يف بوتقـة حتفز على                       
 من قوة دفعالوعي وإجياد ودف املبادرة إىل إذكاء   .العمـل مـن أجـل مكافحـة االجتار بالبشر         

تنفيذ بروتوكول الفعالية يف  االجتار بالبشر وحتقيق مزيد من    ملكافحةأجـل حتفـيز العمل الدويل       
مــنع وقمــع ومعاقــبة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقــية األمــم    

 )1(.الوطنية املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
  

  نة التوجيهية     اللج  -ثانيا  
مـن أجـل ضـمان وتيسري تنسيق أنشطة املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر، أنشئت                 -٣

: جلـنة توجيهـية، تـتألف مـن ممثـلي مؤسسات منظومة األمم املتحدة والكيانات األخرى التالية                
 األمم نسان؛ ومنظمةإلاملكتـب املعـين بـاملخدرات واجلـرمية؛ ومفوضـية األمـم املـتحدة حلقوق ا               

ومـنظمة العمل الدولية؛ واملنظمة الدولية للهجرة؛ ومنظمة األمن والتعاون يف            املـتحدة للطفولـة؛   
 .أوروبا؛ وديوان ويل العهد، أبو ظيب

واللجـنة التوجيهـية هـي هيـئة التنسـيق واملشـورة الرئيسـية املكلفة مبهمة حتقيق أهداف              -٤
، تكلــف اللجــنة ١٦/١وعمــال مبقــرر اللجــنة  .توجــيه الــدول األعضــاءوفقــا لاملــبادرة العاملــية، 

ويف هذا الصدد،  .توجيه الدول األعضاء فحسب وفقا ل باختـاذ إجـراءات بشـأن املـبادرة العاملية          
مشاورات غري رمسية، عن رضاها عن عمل اللجنة مـا عقـد من   أعربـت عـدة دول أعضـاء، يف        

ويف  .لإلصالح اجلارية" واحدةاألمم املتحدة ال"التوجيهـية، مالحظـة أـا قـد جسـدت مـبادرة            
 ه ـيولي/ متوز ٣مـايو و  / أيـار  ٢٣، عقـدت اللجـنة التوجيهـية اجـتماعات يف فييـنا يف              ٢٠٠٧عـام   
ــثاين ١٣أغســطس و/ آب٨و ــيف يف،ديســمرب/ كــانون األول١١نوفمــرب و/ تشــرين ال   ويف جن
ــول٤ ــية يف عــام    .ســبتمرب/ أيل   مــرة واحــدة يف ٢٠٠٨وحــىت اآلن، اجتمعــت اللجــنة التوجيه

 .يناير/ كانون الثاين١٧جنيف يف 
__________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧ الد ،املعاهدات جمموعة  املتحدة،األمم (1) 
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  املشاورات مع الدول األعضاء        -ثالثا  
، الـذي قـررت فـيه أن توجه الدول األعضاء املبادرة العاملية       ١٦/١عمـال مبقـرر اللجـنة        -٥

     ــتوحة العضــوية، ع ــية غــري رمســية مف ــية دول ــن   مــن خــالل مشــاورات حكوم قــدت سلســلة م
ــاور   ــات التشـ ــران١٨يف (جلسـ ــيه و/ حزيـ ــوز٣٠ و٢٦ و٢٥ و٢٣ و٢٠ و١٦يونـ ــيه/ متـ  يولـ

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٢ و ٧أكتوبر و / تشرين األول  ١سبتمرب و / أيلـول  ٧أغسـطس و  /آب ١و
رباير ــــف/ شـــباط٦يـــناير و/ كـــانون الـــثاين١٣ و١١ ويف ٢٠٠٧ديســـمرب / كـــانون األول١٤و

ضاء على  ويف تلـك اجللسـات، أطلـع املكتـب املعـين بـاملخدرات واجلرمية الدول األع                ).٢٠٠٨
العملـية اجلاريـة ومجـيع جوانـب املـبادرة العاملـية، مـثل نـتائج األحـداث اإلقليمية، واجتماعات                    

ومنذ تشرين   .أفـرقة اخلـرباء، وعملـية إجراء البحوث، وما دار يف اجتماعات اللجنة التوجيهية             
صا ، تركزت االجتماعات على األعمال التحضريية ملنتدى فيينا، وخصو ٢٠٠٧نوفمـرب   /الـثاين 

املضـــمون واجللســـات العامـــة وقائمـــة املتكـــلمني ومديـــري املناقشـــات واألعمـــال التحضـــريية 
 .اللوجستية للمنتدى

 تغيري، اختذ قرار ب٢٠٠٧أغسطس / آب١ويف اجـتماع عقدتـه اللجنة بني الدورتني يف      -٦
 من الفترة   ليعقد يف  ٢٠٠٧نوفمرب  /موعـد احلـدث الـذي كـان مقترحا تنظيمه يف تشرين الثاين            

وإضــافة إىل ذلــك، مت  .علــيه" منــتدى فييــنا" وإطــالق اســم ٢٠٠٨فــرباير / شــباط١٥ إىل ١٣
االتفـاق عـلى أهـداف منـتدى فييـنا وحتديـد موعـد مستهدف لكي تقر الدول األعضاء برناجمه            

. ٢٠٠٧ســبتمرب /وأقـرت الـدول األعضــاء فـيما بعـد الـربنامج املؤقــت يف ايـة أيلـول        .املؤقـت 
، املقرر املتعلق باملبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر الذي         ١٦/٢ قررهاموأقـرت اللجـنة، يف      

 .٢٠٠٧أغسطس / آب١ كانت قد وافقت عليه يف اجتماعها الذي عقدته بني الدورتني يف

٧- الــدول األعضــاء املشــورة إىل املكتــب أسـدت قـدت اجــتماعات تشــاورية دوريــة، و وع 
 .يف ذلك اختيار املتكلمني ومديري املناقشات واملدعوينفيما يتعلق يكل منتدى فيينا، مبا 

ووضـعت املعلومـات املـتعلقة باملـبادرة العاملـية ومنـتدى فيينا، مبا يف ذلك تقارير اللجنة                 -٨
 .التوجيهـية، يف موقـع الويـب الذي خصصه املكتب املعين باملخدرات واجلرمية للدول األعضاء        

ص للمــــبادرة العاملــــية  صــــ الويــــب خموإضــــافة إىل ذلــــك، أنشــــئ موقــــع عمومــــي عــــلى     
(www.ungift.org). 
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  ملبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر           املتعلقة با  األحداث اإلقليمية       -رابعا  
إطـار املـبادرة العاملـية، سلسـلة من األحداث لتركيز االهتمام على جوانب       نظمـت، يف     -٩

تـناول احلـدث األول، الذي عقد يف   وقـد   . ٢٠٠٧خمـتلفة مـن مشـكلة االجتـار بالبشـر يف عـام              
، مســـألة هـــذا االجتـــار يف الـــبلدان الـــيت متـــر ٢٠٠٧يونـــيه / حزيـــران٢٢ إىل ١٩كمــباال مـــن  

وكان من بني املشاركني موظفون حكوميون وممثلون  .زاعـزاعات ويف أوضـاع مـا بعـد الـن      ـبـن 
 يف ملــنظمات حكومــية دولــية ومــنظمات غــري حكومــية مــن الــدول األعضــاء اإلحــدى عشــرة   

مجلــة أمــور مــنها ومتخــض االجــتماع عــن  .مــنظمة الــتعاون لرؤســاء الشــرطة يف شــرق أفريقــيا
زاعات وما بعدها ومشروع خطة عمل      ـتوصـيات ملواجهـة االجتـار باألشـخاص يف أوضـاع الـن            

ل عــن هــذا احلــدث يف قــرص حاســويب  فصــوســوف يــوزع يف منــتدى فييــنا تقريــر م  .إقليمــية
 .مدمج

، انصب تركيزه   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٤ إىل   ٢برازيلـيا من    وعقـد اجـتماع يف       -١٠
ــية العمــل العــلى وضــع خطــة   ــربازيل يف اوطن ــيم  الــيت ل وتضــمنت  .تشــدد عــلى الرصــد والتقي

املواضـيع األخـرى الـيت نوقشـت يف االجـتماع العالقـة بـني اهلجرة واالجتار بالبشر وبني اإليدز         
ــلحكومات   وكــان مــن بــني ا  .وفريوســه واالجتــار بالبشــر  ــيعو املســتوى ل ملشــاركني ممــثلون رف

ل عن وسوف يوزع يف منتدى فيينا تقرير مفص .واملـنظمات غـري احلكومـية يف أمريكا الالتينية        
 .هذا احلدث يف قرص حاسويب مدمج

 وعقــد حــدث إقلــيمي عــن تدابــري العدالــة اجلنائــية ملواجهــة االجتــار بالبشــر يف بــانكوك مــن  -١١
وكـان هـدف احلـدث هو إجياد أساليب للحد من إفالت    . ٢٠٠٧أكـتوبر  / تشـرين األول ٤ إىل  ٢

ــة للضــحايا    ــتجرين مــن العقــاب وضــمان العدال ومت التوصــل إىل اتفــاق بشــأن مثــاين توصــيات    .امل
 إزالةرئيسـية، مبـا يف ذلـك اقـتراح لضـمان أن تقـوم الدول إما بتسليم اجلناة أو حماكمتهم، وبذلك                 

 املشـاركني مسـؤولون رفـيعو املسـتوى يف جمال القانون وإنفاذه      وكـان مـن بـني      .أي مـالذات آمـنة    
وقــد نشــرت التوصــيات، مبــا يف ذلــك تقريــر الرئــيس، يف  .مــن مــنطقة شــرق آســيا واحملــيط اهلــادئ

 .موقع الويب الذي خصصه املكتب املعين باملخدرات واجلرمية للدول األعضاء

لطوائف الدينية ملكافحة  ا  بـه  قـوم أن ت  مـا ميكـن    :حـوار األديـان    "بعـنوان  حـدث    نظّـم و -١٢
. ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٥ إىل   ٣يف كيـب تـاون، جـنوب أفريقـيا، من           " االجتـار بالبشـر   

ويف ذلـك احلـدث، التزم زعماء دينيون من مجيع األديان خبطة عمل مفصلة، وضعت يف موقع                
 .الويب الذي خصصه املكتب املعين باملخدرات واجلرمية للدول األعضاء
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١٣- قـد املؤمتـر اإلقلـيمي جلـنوب آسـيا بشـأن املـبادرة العاملـية ملكافحـة االجتار بالبشر يف                     وع
 مشارك ٨٠٠، حبضور ما يزيد على    ٢٠٠٧أكـتوبر   / تشـرين األول   ١١ و ١٠نـيودهلي، يومـي     

مـن احلكومـة ووسـائط اإلعـالم وصـناعة السـينما وجمال الفن والقطاع اخلاص واملنظمات غري                  
وتــناول املؤمتــر تدابــري التصــدي لالجتــار  .ألمــم املــتحدة يف جــنوب آســيااحلكومــية ووكــاالت ا

االســتغالل اجلنســي يف جــنوب آســيا وركــز عــلى إذكــاء الوعــي باملشــكلة مــن خــالل   بغــرض 
ــدة  ــيه املؤمتــر، ســلّم املشــاركون بضــرورة      .شــراكات جدي ويف إعــالن دهلــي، الــذي خلــص إل

وســوف يــوزع يف منــتدى فييــنا  .خرةخفــض الطلــب عــلى الــبغاء واســتخدام األطفــال يف الســ 
وإضـافة إىل ذلـك، سـوف يعــرض     .ل عـن هـذا احلـدث يف قــرص حاسـويب مدمـج     تقريـر مفصـ  

 . عن املؤمترةعامخدمة خالل منتدى فيينا إعالن 

 ي ـوعقـد مؤمتـر إقلـيمي عـن االجتـار بالبشـر يف مـنطقة البحر األسود يف إسطنبول، يوم                    -١٤
 استضافته وزارة اخلارجية يف تركيا وشارك يف تنظيمه ،٢٠٠٧أكـتوبر  / تشـرين األول ١٠ و ٩

وتناول املؤمتر وسائل حتسني التعاون الدويل والتعاون        .ةاملركـز الـدويل لـتطوير سياسات اهلجر       
بـني أجهـزة إنفاذ القانون واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بإحالة ضحايا االجتار، وكذلك               

تفـق املشاركون على وضع مسألة االجتار بالبشر يف طليعة          وا .مجـع البـيانات وإدارة املعلومـات      
 حكومـي دويل عـن اهلجـرة يف مـنطقة أوروبــا     منـتدى جـدول أعمـال عملـية بودابسـت، وهـي      

 .الكربى، ترأسه حاليا تركيا

 ٢٦ و ٢٥يف فيلنيوس، يومي    " الـتحديات واحللول   :مـنع االجتـار بالبشـر     "وعقـد مؤمتـر      -١٥
ــذي اشــترك  و. ٢٠٠٧أكــتوبر /تشــرين األول ــة ل تشــدد املؤمتــر، ال ــيا ي يف تنظــيمه حكوم توان

ومـنظمة األمـن والـتعاون يف أوروبـا و املكتـب املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، عـلى دور وسائط                      
       ع سائر أصحاب املصلحة غري التقليديني، وخصوصا       اإلعـالم يف مـنع االجتار باألشخاص وشج

ــئة مــن أجــل عــلى ضــم جهودهــا  أوســاط األعمــال الــتجارية واملؤسســات التعليمــية،    إجيــاد بي
 .اجتماعية أفضل وأكثر أمنا للجميع

  
  األدوات والصكوك      -خامسا   

 يف إطـار املـبادرة العاملـية، عـدة اجـتماعات ألفـرقة مـن اخلـرباء بغية وضع مواد                  عقـدت  -١٦
ال تدريبـية ونواتج أخرى تصمم لتقدمي املساعدة إىل احلكومات واتمع املدين وأوساط األعم             

ــية وغريهــا مــن العناصــر الفاعلــة ذات الصــلة يف تنفــيذ تدابــري ملــنع      الــتجارية واملــنظمات الدول
وحضـر االجـتماعات خـرباء يف جمال االجتار بالبشر من العديد من     .االجتـار بالبشـر ومكافحـته     

 .، وكذلك ممثلون ملنظمات غري حكومية ومنظمات دوليةالبلدان
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 إىل ١٩ ومــن ١٦ إىل ١٢ات واجلــرمية اجــتماعات مــن وعقــد املكتــب املعــين بــاملخدر -١٧
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١٢يوليه ومن / متوز١٩ إىل ١٧فـرباير ومـن     / شـباط  ٢٣

 .لوضـع مـواد تدريبـية وأدلـة مـتقدمة وشـاملة لضـباط إنفـاذ القـانون واملدعني العامني والقضاة                   
وإضافة إىل ذلك، عقد اجتماع    . ٢٠٠٨خالل عام   يف صيغتها النهائية    ألدلـة   اوسـوف توضـع     

، لوضـع قـانون منوذجي بشأن   ٢٠٠٧أكـتوبر  / تشـرين األول ٤ إىل   ١لفـريق مـن اخلـرباء، مـن         
االجتـار باألشـخاص ومذكرة تفسريية من أجل مساعدة احلكومات على وضع أطرها القانونية        

 . باالمتثال لربوتوكول االجتار باألشخاصاخلاصة

١٨- ملانيني، وسوف يقدم ملخص للدليل لكي يناقش يف املنتدى         مـع مشـروع دلـيل للرب      وج
ف تعرض نسخة منقحة من  ووس. ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٢ يف فيينا يوم     املقـرر عقـده   الـربملاين   

الدلـيل، تـراعى فـيها تعلـيقات املشـاركني يف املنـتدى الربملاين على مشروع الدليل، على مجعية                 
 .٢٠٠٨أبريل /يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف نيساناالحتاد الربملاين الدويل املقرر عقدها 

  
 عنصر البحوث يف املبادرة العاملية :حتسني املعرفة باالجتار بالبشر -سادسا 

  ملكافحة االجتار بالبشر
يلــتزم العديــد مــن احلكومــات واملــنظمات واألفــراد عــلى نطــاق العــامل مبكافحــة االجتــار      -١٩

والطابع السري لالجتار بالبشر    . وثـوق ـا يعـيق جهودهـم       بالبشـر، ولكـن عـدم وجـود بـيانات م          
وعدم توافر بيانات أولية جيعل من الصعب حتديد       .جيعـل مجـع املعلومـات عـن املسـألة أمـرا صعبا            

 .العوامل املسببة لالجتار بالبشر أو وضع ممارسات فضلى ملنعه ومكافحته وتقييم تأثريه الشامل

ة للمـبادرة العاملــية هـو حتسـني فهــم املشـكلة وإنشــاء     ومـن مث، فـأحد األهــداف الرئيسـي    -٢٠
وعنصر البحوث يف املبادرة العاملية هو مسعى هام يشمل مجع البيانات         .قـاعدة معـارف شاملة    

جرى البحوث يف خمتلف أحناء العامل، ومن   وت .مشـتركة حبثـية   بادرات  االضـطالع مبـ   وحتليـلها و  
 .٢٠٠٨ول األعضاء حبلول منتصف عام املتوقع أن تتاح نتائج تلك البحوث جلميع الد

  
  تقرير منتدى فيينا       -سابعا  

 أنشطة غريه منكتـب املعـين بـاملخدرات واجلـرمية نـتائج منـتدى فييـنا و       املسـوف يقـدم     -٢١
املـبادرة العاملـية ملكافحـة االجتـار بالبشـر إىل مؤمتـر األطـراف يف اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة                      

 .٢٠٠٨أكتوبر /طنية يف دورته الرابعة، املقرر عقدها يف تشرين األولاجلرمية املنظمة عرب الو
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  التوصيات    -ثامنا  
كتــب املعـين بـاملخدرات واجلـرمية تقريــرا عـن منـتدى فييـنا والــتقدم       امليوصـى بـأن يعـد     -٢٢

املـبادرة العاملـية ملكافحة االجتار بالبشر، لكي يقدم إىل مؤمتر األطراف         تنفـيذ   الشـامل احملـرز يف      
 اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية يف دورته الرابعة، املقرر عقدها                   يف

، مـع تقـدمي تقريـر آخر إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،    ٢٠٠٨أكـتوبر   /يف تشـرين األول   
 .عند االقتضاء

،  وتقوم دى فيينا ويوصـى بـأن تسـتعرض اللجـنة التوجيهـية للمـبادرة العاملـية نـتائج منـت                  -٢٣
 .ق أي إجراءات أخرى يراد اختاذهايتنس، ب الدول األعضاءاتوفقا لتوجيه

ويوصـى بـأن يعـد املكتـب املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، لدى اختتام عنصر البحوث يف            -٢٤
يقــدم إىل الــدول األعضــاء وأعضــاء اللجــنة  كــي املــبادرة العاملــية، تقريــرا عــن تلــك الــبحوث ل  

 .التوجيهية

، يوصى بأن تشجع الدول األعضاء      نطاقهواعـترافا بالطابع اخلطري لالجتار بالبشر و       -٢٥
ق عـلى بـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء       ّعـلى أن تصـد    

واألطفـال، املكمـل التفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية، وتنفذه              
االتنفيذا فع. 

يوصــى بــأن تشــجع الــدول األعضــاء عــلى أن تــروج، داخــل األجهــزة واملؤسســات     و -٢٦
 يتيحهااملسـاعدة اليت  عناصـر  الوطنـية ذات الصـلة، السـتخدام الطائفـة الواسـعة مـن األدوات و          

 .املكتب املعين باملخدرات واجلرمية ملنع االجتار باألشخاص ومكافحته
 


