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  إنزيلو السيدة جوي
 المتحدة األمم في واالطفالوبخاصة النساء المقررة الخاصة لمكافحة اإلتجار بالبشر 

 السيد / محمد مطر

 أستاذ القانون الدولي والمدير التنفيذي لمشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكينز  

/ ممثلييي  ول الشييرو األوسييل وفييمال أفريقيييا والخبييراء القييانوني  ممثلييي  السيييدات والسييا ة

 المنظمات الدولية واإلنسانية ومنظمات المجتمع الدولي 

 

فييي البداييية أن أنقييت لكييم تحيييات وتقييدير مكوميية اليييم  ممثليية بمعييالي األسييتاذة / مورييية  يسييرني

 هيذ  معماله ألمتمني ،اإلتجار بالبشر مشهور وزيرة مقوو اإلنسان، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 

 . النجاح المشاورة

 لبال نيا الكريمية  معيوتهم معلي  بجنيي  األنسيان لحقيوو السامية للمفوضية الجزيت بالشكر أتوجه و

 .الشقيق األر ن معاصمة في تعقد التي اإلقليمية المشاورة هذ  أمعمال في للمشاركة

التييي بذلتييه السيييدة المقييررة  والمضيين الجهييد المثميير  معاليييا نييثم ي اجييد ميي  الواجيي  ان كمييا أننيي

 فيييي اإلتجيييار ضيييحايا بحيييق المتعلقييية األساسيييية لمبيييا  ا مشيييروع وضيييع طرييييق معلييي الخاصييية جيييوي 

 موجهييات رسييم جانيي  فييي النشييل اإليجييابي  ورهييا وكييذل  الفعاليية صييا االنت ُسييبت ميي  االسييتفا ة

 والمشياورات اللقاءات خالل م  لهم والمسامعدة لحماية وتأمي  اإلتجار ضحايا لحماية استرفا يه

 .. والتقدير الثناء منا يستحق لجهد الحقيقة في وأنه السابقة الفترة خالل معقدتها التي والزيارات
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 في اإلنساني بالوضع تتعلق موضومعية لمؤفرات سياسي انحياز او تحفظ  ون أفير إذ وأني

 الماضيي  السنتي  خالل فهد  ما جراء ومؤلمة مؤسفة تدامعيات يعاني كاليم  نامي بلد

 األمني الوضع ومعل  واالجتمامعية االقتصا ية الصعد مختل  معل  بظاللها زم  وأمداث

 اإلتجار انتهاكات ضحايا يعيشه ما وضع معل  الضوء بتسليل مطال  نفسي أجد،  العام

 المطلوب بالشكت مالئم مماية نظام توافر معدم ظت في مقلق إنساني وضع م  بالبشر

 والخبرات اإلمكانيات قلة معل  بدورة يعو  والذي أضرار م  بهم يحق ما بحجم مقارنة

 يزال ال والتي اليم  في العاملة الدولية المنظمات ببعض المنوط الدور وضع  المتوافرة

 .  لها الدولي التمثيت بغايات تفي ال محد   جوان  معل  محصورا   اإلنساني تواجدها

 معل  الواقع يدفعنا أممية لمنظمات اإليجابي غير الركام هذا أرى أن كثيرا   يؤسفني كما

 تدخالت مع يتناس  ال وتمويت  معم م  تقدمه وما أ وارها تقييم إمعا ة ضرورة تأكيد

 والخدمات المهام وتطوير تحسي  مجاالت في خصوصا   لها الحاجة أمس في اليم  إنسانية

 اليم  زال فال...  مناسبة انسانية كأولوية بالبشر اإلتجار ضحايا تجا  بتنفيذها تتطلع التي

 الخدمات أنواع أنواع بسل وال...  واألطفال النساء م  للضحايا اإليواء مراكز لتواجد يفتقر

 انحصار تؤكد الراه  الوضع وفواهد فدالئت،  المتضررة  الفئة لهذا تقديمها المفترض

 . الضحايا م  كبيرة إمعدا  تستقبت اليم  الذي الوقت في فقل لإليواء مركزي 

 الرمعاية تأمي  أو مماية نظام إيجا  في كافية غير الحكومية الجهو  باتت الذي األمر

 . الالزمة

 



4 
 

 / الكرام والسا ة السيدات

 المملكة في الوافدة للعمالة القسري الترميت تدامعيات تأتي المستمر التفاقم هذا ظت في

 تحدي وهو المرملي  تعدا  في األبرز الرقم اليمنيي  العمال يشكت والتي السعو ية العربية

 معدم ظت في اليمنية الحكومة تواجهها والتي الماثلة التحديات جملة إل  يضا  جديد

 لها ملزمة غير الشكلية النامية م  تكون قد إنسانية لمعايير السعو ية الشقيقة تجاوب

 مكافحة مول مشترك وتفاهم تعاون يستوج  متطل  إنساني متطل  مقيقتها في ولكنها

 . بالبشر اإلتجار

 اإلقليمي الجهد مشد ضرورة معل  أؤكد أن التشاوري التداول هذا إطار في فرصة وأجدها

 م  إليه اإلفارة تم ما تجا  الحكومية الجهو  وإلسنا  فعالية أكثر بدور لالطالع والدولي

 . قضايا

وسيييأتناول ملخصيييا  لمشييياركة الييييم  ضيييم  أمعميييال هيييذ  المشييياورة تتمثيييت ميييول واقيييع ظييياهرة 

اإلتجييار بالبشيير فييي اليييم  ورصييد لإلنجييازات والجهييو  الوطنييية المبذوليية فييي هييذا المجييال 

بحيق  المتعلقيةوسأختتم بملخي  ميول الدراسية التيي تيم إجراءهيا ميول ميدى تطيابق مشيروع 

الفعاليييية مييييع مشييييروع القييييانون اليمنييييي مشييييفومعة  نتصييييا االضييييحايا اإلتجييييار بالبشيييير بسييييبت 

 وتحسي  مشروع المبا   األساسية  بمقترمات تطوير
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اليييم  امييد البلييدان التييي يتعييرض فيهييا النسيياء والرجييال واألطفييال للسييخرة واالسييتغالل بكييت  

أفكاله، وقد ظهرت ماالت معديدة مول ظياهرة االتجيار باألطفيال فيي المحافظيات الشيمالية 

والتييي توجييد معليي  مييدو  المملكيية العربييية السييعو ية وقييد أكييدت التقييارير بييأن أولئيي  األطفييال يييتم 

عمت القسري أو التسول في الشيوارع أو العميت فيي المنيازل أو يجبيروه  معلي  أمعميال  فعهم إل  ال

مخليية كالييدمعارة، كمييا أن اليييم  تعتبيير مركييز معبييور العديييد ميي  المهيياجري  غييير الشييرمعيي  ميي  القييرن 

األفريقييي فيصييبحوا أكثيير معرضيية لالتجييار بهييم واسييتغاللهم فييي أمعمييال السييخرة وغيرهييا ميي  أفييكال 

تعرضييون فييي بعييض األميييان إليي  المتيياجرة بهييم ميي  قبييت جمامعييات تعمييت فييي إطييار االسييتغالل كمييا ي

 منظمات الجريمة المنظمة . 

ونظيييرا لظهيييور ظييياهرة تهريييي  األطفيييال معبييير الحيييدو  الوطنيييية وكثيييرة المهييياجري  للييييم  معبييير القيييرن 

  اإلفريقي وظهور أفكال مديثة في مجيال االتجيار بالبشير بكيت صيورة وأفيكاله، أصيبل معلي  الييم

أن تعكييي  معلييي  منيييع ومكافحييية االتجيييار  بالبشييير ومعليهيييا أيضيييا اتخييياذ كافييية اإلجيييراءات والتيييدابير 

التشييريعية السياسييية واالجتمامعييية وغيرهييا والتييي تمكنهييا ميي  منييع تليي  الظيياهرة ميي  االنتشييار فيهييا، 

ي وبرغم التحديات والصعوبات التي تواجهها اليم  إال أن هناك بعيض التوجهيات واإلصيالمات التي

م أمعيدت الحكومية خطية معميت 8002قدمتها م  أجت مكافحة جريمية االتجيار بالبشير،  ففيي معيام 

 تشكيت لجنة فنية وطنية لمكافحة االتجار بالبشروتم وطنية بشأن مكافحة االتجار بالبشر، ، 

برئاسة وزييرة مقيوو اإلنسيان، ومعضيوية الجهيات المعنيية ومنظميات المجتميع م 8008في العام    

وقييد مييد  القييرار المهييام المناطيية بهييذ  اللجنيية وميي  أهمهييا إمعييدا  قييانون مكافحيية االتجييار  المييدني.

 االسترفييييا  خييييالل ميييي  قييييانون مشييييروع وصييييياغة إلمعييييدا  والخبييييرة االختصييييا  ذوي ميييي بالبشيييير، 

 تعتبر
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 الدوليية واالتفاقيات والقانونية التشريعية والتصورات والتصورات الممارسات أمدث م  واالستفا ة

  . والدولية اإلقليمية والمنظمات العربية الدول م  العديد إليها وصلت التي والبروتكوالت

ف  فيه أن االتجيار بالبشير ممارسية إجراميية تتنياف  ميع القييم اإلنسيانية المتعيار  معليهيا ال إن مما 

معنيد بنيي البشير، لميا   تمكنيه مي  انتهياك لكرامية اإلنسيان اليذي كرميه الخيالق سيبحانه وتعيال  وهيي  

كذل  انتهاك لحقوقه األساسية في الحياة والكرامة واألم  والحرية والمساواة ليذل  في ن مكافحية 

االتجييار بالبشيير أصييبل اليييوم ميي  ضييم  اهتمامييات وأولويييات الييدول والمنظمييات المحلييية والدولييية 

والعربييييية واإلقليمييييية انطالقييييا  ميييي  إ راكهييييا  للخطييييورة المتزايييييدة لهييييذ  الجريميييية، ال سيييييما وأن فئيييية 

يعيية األطفييال والنسيياء هييي الفئييات األكثيير تضييررا  ميي  هييذ  الجريميية العييابرة للحييدو  الوطنييية أن طب

التحييوالت االجتمامعييية واالقتصييا ية والتنموييية التييي تشييهدها العديييد ميي  الييدول فييي المنطقيية العربييية 

تبرر بت وتحتم تقويض سياستها وأنظمتها التشريعية والقانونية في سبيت مواجهة العديد م  الظيواهر 

لقانونيييية وتعيييد  اإلجراميييية ومنهيييا جيييرائم االتجيييار بالبشييير، خاصييية وأن اخيييتال  التنظييييم أو الطيييرو ا

نميياذا التجييريم والعقيياب قييد تشييكت ثغييرات قانونييية يييتم اسييتغاللها ميي  قبييت مرتكبييي جييرائم االتجييار 

بالبشيير لإلفييالت ميي  العقيياب وبال نييا كغيرهييا ميي  الييدول العربييية واألجنبييية تعيياني ميي  مختليي  صييور 

ألمعضيياء البشييرية وأفييكال هييذ  الجريميية مثييت تهرييي  األطفييال والهجييرة غييير المشييرومعة والتجييارة با

واستغالل النساء واألطفال وغيرها لذل  ف ن بال نيا قيد بيذلت جهيو ا كبييرة فيي مواجهية ومكافحية 

جييرائم االتجييار بالبشيير بشييكت يظهيير التييزام بال نييا باالتفاقيييات العربييية والدولييية ذات الصييلة والتييي 

 تمت المصا قة معليها. 

كلهييا   فييي اليييم  ختصيية بالجهييات ذات العالقييةكمييا أن الجهييو  الحثيثيية التييي تبييذلها الجهييات الم

تصي  فيي مواجهية ومكافحيية جيرائم االتجيار بالبشيير بامعتبيار تلي  الجهييو  المبذولية إمعيدا  وصييياغة 
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مشييروع قييانون يمنييي ال يتضييم  فقييل تجييريم الصييور واألفييكال الحديثيية لجييرائم االتجييار بالبشيير بييت 

كت م  أقدم معلي  ارتكابهيا معميال  بنصيو    يضم  مكافحة انتشار هذ  الجرائم والحد منها ومعاقبة

 واضحة ومعل  نحو يضم  مماية الضحايا بكت مقوقهم.

 

قييد قاميت اللجنية الوطنييية ف المنفيذة األمعميال معلي  الضييوء تسيليل االسيتعراض هييذا فيي مرصينا وقيد

ب معييييا ة مراجعيييية و راسيييية مشييييروع القييييانون المعييييد وأضييييافت التحسييييينات والتعييييديالت الموضييييومعية 

 ل  المشروع وذل  في سبيت استكمال اإلجراءات القانونيية إلخراجيه إلي  مييز الوجيو والشكلية مع

، وطنيية معميت ورش معبير العالقية وذوي المهتميي  ومناقشيته ميع القيانون  مشيروع اسيتعراضميث تم 

فيي اطيار تعيياون وفيراكة  ولييية  وقيد سييعت الحكومية ممثلية بييوزارة مقيوو االنسييان واللجنية الوطنييية 

لمكافحيية االتجييار بالبشيير وتحييت رمعاييية كريميية لمعييالي االسييتاذة/مورية مشييهور بتنظيييم سلسيية ميي  

االنشيييطة بهيييد  اخضييياع مشيييروع القيييانون لالسيييتعراض والمناقشييية فيييي سيييبيت تطيييوير وتحسيييينه بميييا 

مع البرتوكول ، ميث معقدت ورفة معمت لمناقشة واسيتعراض مسيو ة مشيروع قيانون االتجيار  يتوائم

م بمشيياركة نخبية ميي  ذوي االختصييا  والخبييرة 8002   يونيييو 82-88الفتييرة مي  بالبشير خييالل 

 . ILM وليي  في هذا المجال بالشراكة معوباالستعانة بخبراء  

 الجهيييات معييي  ممثلييي  العميييت ورفييية فييي فيييارك القيييانون مشييروع لمناصيييرة معميييت ورفيية نظميييت كمييا

 بالشيراكة نيابيات ووكيالء محياكم ورؤسياء وبرلميانيي  النافيطة المدني المجتمع ومنظمات الحكومية

 ((.UNODC والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة االمم مكت  مع
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 :  استعراضيإضافة إل  سياو 

البرفسيييور محمييد مطيير الخبيييير الييدولي والموسييومعة القانونيييية  وقييد مظيييت ورفييية العمييت بمشيياركة

الفامعيت وجهيد  المقيدر فيي إثيراء مشيروع القيانون بعيد  مي   إسيهامهواجدها فرصة بأن افييد معلي  

خالل مشياركته ضيم  ورفية العميت التيي معقيدت فيي صينعاء فيي نيوفمبر  والمالمظاتالمقترمات 

8002. 

إقرارهييا ميي  قبييت اللجنيية الوطنييية وصييدرت بشييأنها  وأطميي  سيييا ته بييأن تليي  المقترمييات قييد تييم

توجيهات م  معيالي األسيتاذة القيديرة موريية مشيهور وزييرة مقيوو اإلنسيان رئيسية اللجنية الوطنيية 

نتييائو وتوصيييات ورفيية العمييت ورفعهييا للجنيية المختصيية بمجلييس النييواب  اسييتيعاببالعمييت معليي  

 –لمصييا قة معليييه خييالل الشييهر المقبييت لتضيمينها ضييم  مشييروع القييانون، الييذي سيييتم مناقشيته وا

ونيييو  التأكييييد بهيييذا الشيييأن إلييي  أن هنييياك مسيييامعي تبيييذل مييي  قبيييت رئيسييية اللجنييية الوطنيييية لعيييرض 

وخاصييية النسييياء واألطفيييال معلييي  مجليييس  باألفيييخا البروتوكيييول الخيييا  بمنيييع وقميييع اإلتجيييار 

 والمصا قة معليه . الوزراء إلقرار  وإمالته إل  مجلس النواب الستكمال اإلجراءات الدستورية

والجييدير بالييذكر واإلفييا ة أن الييييم  تعيياون واسييتفا  ميي  مسيييامعدة مكتيي  األمييم المتحييدة المعنيييي 

 .بالمخدرات والجريمة  في مناقشة وإقرار مشروع القانون بما يحقق التطابق مع البروتوكول 

معلي  ميا  (UNODC)التيابع لمكتي  كما ال ننس  ان اثم  معاليا بالدور المتميز للفرييق المسيامعد 

لمييا يعييزز معالقيية التعيياون بييذلو  فييي سييبيت انجيياح ورفيية العمييت وتواصييلهم القييائم مييع اللجنيية الوطنييية 

 .والشراكة ما بي  المكت  واللجنة الوطنية
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 املبوادئ حوول مودت تبوابق مشوروع التي مت اجرائها للدراسة ملخص فيما يليختاما سأتناول 

  املتعلقة األساسية
 
الفعالة مع مشوروع القوانون  االنتصاف سبل من االستفادة يف االجتار ضحايا حبق

  املبادئ مشروعمشفوعة مبقرتحات ببوير وحتسني  اليمني

 

 أوال نتائج املبابقة:

 سيبت مي  االسيتفا ة فيي االتجيار ضيحايا بحيق   المتعلقية األساسيية المبيا   مشيروعاالطيالع معلي   بعيد

 والتعويض، الحقوو، معل  خمسة مقوو جوهرية لضحايا االتجار هي:) ر   الفعالة لومظ أنه يشتمت  االنتصا 

 التكرار(. معدم وضمان والترضية، والتعافي،

وبمقارنتييه بمشييروع القييانون اليمنييي يكييا  أن يكييون مشييروع القييانون متطابقييا مييع المبييا   األساسييية المبينيية أمعييال  

متطابقة أو تم صياغتها بما يخرجها مع  المعن   ولكنه لم يخت م  المالمظات مول بعض النصو  التي لم تر 

 .المرا  م  تل  المبا  

                            اهلامووة  املشوواورة هوو ة اعمووال ضوومنمشوواركتنا  ختلووص مالحتاتنووا عليوو  وفقووا ملووا تتبلبوو   و

 باآلتي:

 اتخياذ معنيد الصيدارة فيي االتجار لضحايا الفضل  المصالل بوضع يوجه مشروع المبا   األساسية الدول -1

 أفيكال مي  كشيكت الدائمية أو المؤقتية باإلقامية االتجيار ضيحايا بتزوييد الحقيوو وأن تقيوم ر  تيدابير

 مواجهية فيي العيو ة هيذ  تجعلهم معندما أو المنشأ بلد إل  اآلمنة متهمعو  ضمان يتعذر معندما االنتصا 

 مصيلحتهم مي  آخير نحيو معلي  تكيون ال قيد أو اإلنسيان، مقيوو انتهاكيات مي  والمزييد االضطها  خطر

 بت ولهم الحق بالمطالبة باإلقامة الدائمة ك جراء انتصافي بحد ذاته.الفضل 
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وقد كفت مشروع القانون اليمني ميا ور  فيي مشيروع المبيا   بشيأن ر  الحقيوو بييد أنيه ليم يتطيابق ميع 

بليد ثاليث وأقتصير فقيل تل  المبا   م  ميث منل الضحية مق اإلقامة الدائمة في الييم  أو اختييار 

 معل  مق اإلقامة المؤقتة .

 لضحايا فيها تُتاح فروط،  ون م  والتعافي للتفكير فترة يوجه مشروع المبا   األساسية الدول أن توفير  -2

 معلي  ذلي  ويشيمت واالجتميامعي، والنفسيي البيدني تعيافيهم تحقييق أجيت مي  الالزمية اإلجيراءات االتجيار

 ومقيوقهم أوضيامعهم ميول والمعلوميات المشيورة وتقيديم المالئيم السيك  تيوفير الحصير ال اليذكر سيبيت

 والتدري ؛ والتعليم التوظي  وفر  ؛ والما ية والنفسية الطبية المسامعدة وتقديم القانونية؛

 

 والتدري ؛ والتعليم التوظي  وقد كفت مشروع القانون اليمني التزامات الدولة بهذا الشأن معدا فر 

)أماك  امتجاز مناسبة( تعد محت ( م  معبارة 23كما أنه مما يؤخذ معليه بشدة أن ما ور  في صيغة ن  الما ة)  

مأخذ جوهري وذل  أن أماك  االمتجاز ينصر  معناها إل  )الحيبس، أو المعتقيال، أو التوقيي ( وهيذا اإلجيراء 

ميع دولة بعدم إمداث أي ضيرر بالضيحية، والتزام ال االنتصا  سبت م  االستفا ة مق إمعماليتعارض تماما مع 

العلم أن تلي  العبيارة أضييفت مي  قبيت اللجنية المختصية فيي وزارة مقيوو اإلنسيان وليم تير  فيي أي مي  القيانون 

 .Palermo-Protocol))االسترفا ي العربي أو مشروع وزارة العدل أو )بروتوكول باليرمو

 النسيائي العنصير مييث كفيت مشيروع القيانون تيوفير (82الميا ة)وتكرر الخطأ نفسه في الفقرة السابعة م  ني  

ورمعيايته   )النسياء )وفيي أمياك  امتجيازه  مي  االتجيار بضيحايا الخاصية التحقيقيات إجيراءات المتخصي  معنيد

 .وإيوائه  

 اليذي  األفيخا  تزويد لضمان تدابير باتخاذ يوجه مشروع المبا   األساسية بشأن الضحايا م  األطفال -3

 والنفسيي القيانوني التيدري  وخاصية والمالئيم، الكيافي بالتيدري  األطفيال م  االتجار ضحايا مع يعملون

ولم يشتمت مشروع األطفال،  مته التي بالحاالت تتصت التي المحد ة الحقوو وااللتزامات م  جملة معل 

 القانون اليمني معل  هذا الن . 
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( غير متطابقية ميع الصييغة اليوار ة فيي 82م  الما ة)(  8، 0وم  نامية أخرى لومظ أن صياغة ن  الفقرتي  )

 .Palermo-Protocol))كت م )القانون االسترفا ي العربيي أو مشيروع وزارة العيدل أو )بروتوكيول بياليرمو

وان تل  الصيغة غييرت تماميا مي  مقصيد المشيرع اليدولي فيميا يتعليق بحمايية سيالمة إرا ة الضيحية ميي  يكيون 

ل وسيلة م  الوسائت التي ترتك  بواسطتها جريمة االتجار المنصو  معليها في الفقيرة رضائه متولدا مع  استعما

الرابعيية ميي  المييا ة الثانييية كاسييتعمال القييوة أو التهديييد..الل وأمييا الطفييت الضييحية ففييي جميييع األمييوال ال يعتييد 

تقييع جريميية االتجييار برضييائه أو برضيياء ميي  يمثلييه سييواء وقعييت الجريميية معليييه باسييتعمال وسيييلة ميي  الوسييائت التييي 

 بواسطتها أم تمت بالرضاء المجر  مع  أي معي  م  معيوب اإلرا ة.

 

 

 ثانيا: العوائق والصعوبات:

نعتقد أنه يمك  أن تبرز معد  م  العوائق أو الصعوبات في مجال التطبيق العملي لتل  المبا   وتخل  مس  

 توقعنا لها باآلتي:

بالتجهيزات) أماك  السك  المناس  لضحايا االتجار، وما يلزم توفير  م  اإلمكانات الما ية المتمثلة  -1

 إن) األجهزة التقنية والمعلوماتية الحديثة، وأماك  ومتطلبات التدري  للجهات المعنية ب نفاذ القانون

 جميع التزام خالل م  مواجهته يج  مستمرا   تحديا   يعتبر الضحايا لخدمات والمنتظم الكافي التمويت

 . (سويا   واالبتكار بالعمت المعنية الطرا ا

نق  الخبرة العملية والقانونية لدى الجهات المعنية بالتدابير الالزمة لتيوفير الحمايية الكافيية  لضيحايا  -2

مي  األطفيال،  االتجيار ضيحايا مياالت االتجيار بهيد  إمعيا ة  مجهيم فيي المجتميع وخصوصيا فيي

 معي  يينجم وتقيدير ميا يمكي  أن   والجسيماني، الجنسيي للعني  تعرضي  الالتيي والفتييات والنسياء

 لهيؤالء المحليي واألسيرة تميعلمجا قبيت مي  ونبيذ معيار ووصيمة نفسية أضرار م  القضائية اإلجراءات

 والفتيات. النسوة
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العا ات والتقاليد أو ما يتطلبه األمر وفقيا لموجبيات المعتقيدات الدينيية أو القيواني  الوطنيية وبميا ينبي   -3

منازمعة  ولية بي  بلد المنشأ وبلد المرور أو المصدر وخصوصيا معنيدما تكيون الضيحية مي  مع  مصول 

النساء أو الفتيات وال ترغ  بالعو ة إل  بلد المنشأ خشية تعرضيها للخطير، أو أن مصيلحتها الفضيل  

  تقتضي ذل .

 ثالثا: مقرتحات تبوير وحتسني املبادئ: -2

للضحية يحول  ون أي منازمعة  وليية بشيأن ميق  ولية  إيجا  ن  يقضي بأن امترام المصلحة الفضل  -1

 المنشأ  باستر ا  الضحية.

إيجا  ن  يقضي بحق الضحية م  النساء أو الفتيات اختييار أيسير الميذه  الدينيية التيي تمكنهيا مي   -2

الييزواا رسييميا مميي  توافييق معليييه فييي ماليية ثبييوت امتنيياع وليهييا معيي  تزويجهييا مييع مرامعيياة المبييا   العاميية 

 .ة في الدي  السماوي الذي تنتمي إليهالمستقر 

الذي  تم استغاللهم في أي صورة م    ضحايا الهجرة غير المشرومعة، إيجا  ن  يقضي صرامة بحق  -3

صور االستغالل المجرمة وفقا لالتفاقيات الدولية أو القيواني  الوطنيية الخاصية بجيرائم االتجيار بالبشير 

وذل  باستغالل مالة ضعفهم أو ماجتهم  بسب  معدم مشرومعية  خولهم إلي  بليد المصيدر أو الميرور 

 انتهاكات ضحايا م  هم فيه ألي سب  في امعتبارهمأو كان  خولهم مشرومعا ثم انتهت مشرومعية بقائ

 أضرار. م  لحقهم ما معل  الفعالة االنتصا  سبت م  واالستفا ة اإلنسان، مقوو

 

متمنيييا المشيياورة  هييذ مشيياركتنا ضييم  امعمييال طلبييه تتأرجييو أن أكييون قييد معرضييت أو ألمحييت معليي  األقييت لمييا 

 للجميع التوفيق بعون اهلل تعال .

 

 العوديأمحد حمسن 

 اليمن –عضو اللجنة الوطنية الفنية ملكافحة االجتار بالبشر 


