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اٌ ٛ٘ ّٓ١ثٍذ َِظذسٚ ،ثذسعخ ألً ،ثٍذ ػجٛس ِٚمظذ ٌٍشعبي ٚإٌغبء ٚاألؽفبي اٌّؼشػٓ١
ٌٍؼًّ اٌمغشٌٍٕٚ ٞغبء ٚاألؽفبي اٌّؼشػٌ ٓ١إلرغبس ثبٌغٕظٚ .لذ أد ٜاٌٛػغ األِٕ ٟاٌّزذ٘ٛس
ف ٟاٌ ّٓ١ئٌ ٝئػؼبف ع١بدح اٌمبٔٚ ْٛرؼّ١ك اٌفمش ف ٟػبَِّ 2014ب أد ٜثبٌزبٌ ٟئٌ ٝص٠بدح
أٔشطخ اإلرغبس ثبٌجششٚ .وٕز١غخ ٌٍزٛعغ اٌؾٛصٚ ٟاؽزالي اٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ فٙٔ ٟب٠خ اٌّطبف
ف ٟػبَ  ،2014صاد ػذد األؽفبي اٌّغٕذ ِٓ ٓ٠عبٔت اٌغّبػبد اٌّغٍؾخ ثذسعخ وج١شحٚ .ػبدح
ِب ٠م َٛاألٚالد اٌّغٍؾٚ ،ْٛاٌز ٓ٠رجذ ٚػٍ ُٙ١ػالِبد طغش اٌغٓ ؽز10 ٝعٕٛاد ،ثزشغً١
ٔمبؽ اٌزفز١ش اٌخبػؼخ ٌٍّ١ٍ١ش١بد اٌؾٛص١خ ٚاٌمٛاد اٌؾى١ِٛخ ٙ٠ٚ .بعش ثؼغ األؽفبي اٌ،ٓ١١ّٕ١
ٚغبٌج١ز ِٓ ُٙاٌفز١بْ ،ئٌِ ٝذٕ٠ز ٟػذْ ٚطٕؼبء ،أ ٚئٌ ٝاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خٚ ،ثذسعخ ألً
٠زؼشػٌٍ ْٛؼًّ اٌمغش ٞف ٟاٌخذِبد إٌّضٌ١خ أ ٚف ٟاٌّزبعش اٌظغ١شح أٚ
ئٌ ٝػـُّـبْ ،ؽ١ش
ّ
وّزغ٠ٚ .ٓ١ٌٛـزُ ئعجبس ثؼغ ٘إالء األؽفبي فٛس ٚط ٌُٙٛئٌ ٝاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ػٍٝ
ِّبسعخ اٌذػبسح ِٓ ؽشف اٌّزبعشٚ ،ٓ٠ثؼغ ِغإ ٌٟٚاألِٓٚ ،أسثبة ػٍّ ،ُٙوّب ٠زُ ئعجبس
ثؼغ األؽفبي ػٍ ٝرٙش٠ت اٌّخذساد ئٌ ٝاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.
ف ٟاٌفزشح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمش٠شٚ ،سدد رمبس٠ش ِٓ ِٕظّخ د١ٌٚخ رف١ذ ثزشؽِٙ 344,348 ً١بعشا ً
ِٓ ئعّبٌ ٟاٌؼّبي اٌ ٓ١١ّٕ١اٌّٙبعش ِٓ ،ٓ٠اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚئػبدر ّٓ١ٌٍ ُٙػٓ ؽش٠ك
ِؼجش اٌطٛاي اٌؾذٚدِٚ ٞؼجش اٌجمغ .ػبد ِؼظُ اٌز ٓ٠رُ رشؽٍ ُٙ١ئٌِٕ ٝطمخ رٙبِخ اٌٛالؼخ ػٍٝ
اٌغبؽً اٌغشث ِٓ ٟ٘ٚ ،ّٓ١ٌٍ ٟأفمش إٌّبؽك ف ٟاٌجالدٚ .ظً ِؼظُ اٌّش ّؽٍِ ٓ١ششد ٓ٠دْٚ
ؽؼبَ اِ ٚأ ٜٚأ ٚسػب٠خ ؽج١خِّ ،ب عؼً ٘إالء األفشاد ِؼشػ ٓ١ثذسعخ وج١شح ٌإلعزغالي ثّب
ف ٟرٌه اإلرغبس ثبٌجششٚ .ثشىً ِّبصً ٠زؼشع آالف ِٓ اٌالعئ ٓ١اٌغٛس ٓ١٠إٌبصؽ ٓ١ئٌ ٝآٌّ١
٘شثب ً ِٓ اٌمزبي اٌز ٞؽبي أِذٖ ف ٟثٍذُ٘ ٌخطش اإلرغبس ثبٌجشش .أشبسد رمذ٠شاد اٌؾىِٛخ
اٌ١ّٕ١خ ِٕٚظّبد غ١ش ؽى١ِٛخ د١ٌٚخ ئٌ ٝأْ ٕ٘بن ف ٟاٌِ ّٓ١ب ٠مبسة ِٓ ْٛ١ٍِ 1.7األؽفبي
اٌؼبٍِ ٓ١اٌز٠ ٌُ ٓ٠جٍغٛا اٌشاثؼخ ػششح ِٓ اٌؼّش٠ ،خؼغ ثؼؼٌٍ ُٙؼًّ اٌمغش٠ .ٞزؼشع
األؽفبي اٌٌ ْٛ١ٕ ّ١إلرغبس اٌغٕغ ٟداخً اٌجالد ٚف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ٠ٚ .زُ اعزغالي
فز١بد ال ٠ض٠ذ ػّش٘ٓ ػٓ  15عٕخ ف ٟرغبسح اٌغٕظ ف ٟاٌفٕبدق ٚإٌٛاد ٞاٌٍ١ٍ١خ فِ ٟؾبفظبد
طٕؼبء ٚػذْ ٚرؼض٠ٚ .فذ ِؼظُ اٌغ١بػ اٌز٠ ٓ٠مظذ ْٚاٌ ّٓ١ثذافغ ِّبسعخ اٌغٕظ ِغ األؽفبي
ِٓ اٌٍّّىخ اٌؼ شث١خ اٌغؼٛد٠خٚ ،سثّب ٚطً ػذد ألً ِٓ دٚي اٌخٍ١ظ األخش .ٜاعزخذَ ثؼغ
اٌشعبي اٌغؼٛد" ٓ١٠اٌضٚاط اٌّإلذ" اٌّغّٛػ ثٗ لبٔٔٛب ألغشاع اإلعزغالي اٌغٕغٌٍ ٟفز١بد
اٌ١ّٕ١بد اٌالر٠ ٌُ ٟزغبٚص ثؼؼ ٓٙاٌـ  10عٕٛاد ثؾغت ِب أفبدد اٌزمبس٠ش؛ ٠ٚزؼشع ثؼؼٓٙ
ٌإلرغبس اٌغٕغ ٟأٌٍ ٚزشن ف ٟشٛاسع اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٚ ٟلذ الؽك .أفبدد ِٕظّبد
ِغزّؼ١خ ِذٔ١خ ثأْ اٌظشٚف اإللزظبد٠خ اٌمبع١خ ف ٟاٌٚ ،ّٓ١خظٛطب ف ٟاٌشّبي ،أدد ئٌٝ
ص٠بدح أزشبس اإلرغبس اٌغٕغ ٟثبألؽفبي اٌ ٓ١١ّٕ١خالي األػٛاَ األخ١شح .وّب أفبدد رمبس٠ش ثؼغ
اٌّظبدس ثبعزّشاس ِّبسعخ اإلعزؼجبد (اإلعزشلبق) ف ٟاٌٚ .ّٓ١ثبٌشغُ ِٓ ػذَ ٚعٛد
ئؽظبئ١بد سعّ١خ رٛفش رفبط ً١ػٓ رٍه اٌّّبسعخ ،ئال أْ ئؽذِٕ ٜظّبد ؽمٛق اإلٔغبْ لبِذ

ثذساعخ ف ٟػبَ  2014ؽ١ش ٚصمذ  190ؽبٌخ اعزشلبق ف ٟصالس ِذ٠ش٠بد فِ ٟؾبفظخ ؽغخ.
وّب أفبدد رمبس٠ش ِٓ ِظبدس أخش ٜثبؽزّبالد ٚعٛد ػذح ِئبد ِٓ سعبي ٔٚغبء ٚأؽفبي
آخش ٓ٠رُ ث١ؼ ُٙأ ٚئسص ُٙوؼج١ذ فِ ٟؾبفظز ٟاٌؾذ٠ذح ٚاٌّؾ٠ٛذ.
ٔٚظشا ٌألصِخ اٌغ١بع١خ ٚاإللزظبد٠خ ثبٌٚ ،ّٓ١صمبفخ لجٛي رغٕ١ذ األؽفبي ٚا١ٌ٢بد اٌؼؼ١فخ إلٔفبر
اٌمبٔٚ ْٛاإلسادح اٌغ١بع١خ اٌّؾذٚدح ،فاْ لذسح اٌجٍذ ٌٛػغ ٔٙب٠خ ٌزغٕ١ذ األؽفبي ِؾذٚدح
ٌٍغب٠خٚ .سغُ لبٔ 1991 ْٛاٌزٕ٠ ٞض ػٍ ٝأْ ٠ى ْٛعّ١غ أفشاد اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ثبٌغِٓ ٓ١
اٌؼّش ػٍ ٝاأللً  18عٕخ  ٚخطخ ػًّ األُِ اٌّزؾذح فِ ٟب/ٛ٠أ٠بس  2014اٌشاِ١خ ٌّٕغ رغٕ١ذ
األؽفبي ف ٟاٌمٛاد اٌّغٍؾخ ،ئال أْ ٕ٘بن رمبس٠ش ِٛصٛلخ رش١ش ئٌ ٝاٌزؾبق أؽفبي رؾذ
عٓ  18ثبٌمٛاد اٌّغٍؾخ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّ١ٍ١ش١بد اٌمجٍ١خ ف ٟشز ٝأٔؾبء اٌجالد .ثبإلػبفخ ئٌ ٝرٌه،
ػمت ع١طشح اٌّ١ٍ١ش١بد اٌؾٛص١خ ػٍ ٝؽىِٛخ اٌ ّٓ١ف ٟعجزّجش/أٍٛ٠ي  ،2014صاد ػذد األؽفبي
اٌّغٕذ ِٓ ٓ٠عبٔت اٌّ١ٍ١ش١بد .خالي اٌفزشح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمش٠ش ،ش٘ٛذد ػٍٔ ٝؾِ ٛزىشس
أػذاد ِٓ األؽفبي اٌّغٕذِٚ ٓ٠ؼ ُٙأعٍؾخ٠ ،ششف ْٛػٍٔ ٝمبؽ رفز١ش ف ٟطٕؼبء ٚؽٌٙٛب.
ٚاعزخذِذ ِ١ٍ١ش١بد ِزؼذدح ٌٚغبْ ػبِخ األٚالد ث ٓ١عٓ ٌ17 ٚ 13ؾشاعخ ٔمبؽ اٌزفز١ش،
ٚأفبدد رمبس٠ش ِٕظّبد غ١ش ؽى١ِٛخ ثأْ األؽفبي رُ رغٕ١ذُ٘ ػٓ ؽش٠ك اٌمٛاد اٌؾٛص١خ،
ٚلٛاد اٌمجبئً اٌغٕٛث١خ ٚاٌمٛاد اٌغٍف١خٚ .لبَ رٕظ ُ١اٌمبػذح ف ٟاٌغض٠شح اٌؼشث١خ ثزغٕ١ذ األٚالد
ف ٟاٌؼٍّ١بد اٌمزبٌ١خ ػذ اٌغ١ش ٚلٛاد األِٓٚ .لبِذ ثؼغ اٌؼبئالد إٌّبطشح ٌٍّزّشدٓ٠
اٌؾٛص ،ٓ١١ثّب ف ٟرٌه اٌؼبئالد اٌز ٟرمطٓ أِبوٓ خبسط ٔطبق اٌغ١طشح اٌؾٛص١خ ،ثاسعبي
أؽفبٌ ُٙفٚ ٟلذ عبثك ئٌِ ٝؼمً اٌؾٛص ٓ١١ف ٟطؼذح ف ٟشّبي غشة اٌ١ٌ ّٓ١زُ رذس٠جِٓ ُٙ
لجً اٌؾٛصٌٍ ٓ١١ؼًّ ػّٓ ِ١ٍ١ش١بر.ُٙ
وّب ٠ؼزجش اٌ ّٓ١أ٠ؼب ٔمطخ ػجٛس ٚثٍذ ِمظذ ٌٍٕغبء ٚاألؽفبي خظٛطب ِٓ اٌمشْ اإلفش٠مٟ
ٌإلرغبس ثبٌغٕظ ٚاٌؼًّ اٌمغش .ٞف ٟػبَ ٔ ،2014ضػ ِٙ 91,000بعش ِٓ اٌمشْ األفش٠مٟ
ٚٚطٍٛا ئٌ ٝشٛاؽئ اٌ ِٓٚ ،ّٓ١اٌّؼزمذ أْ ؽٛاٌ 20ٟثبٌّبئخ ِٓ إٌبصؽ ِٓ ُ٘ ٓ١األؽفبي غ١ش
اٌّظؾٛث ٓ١ثز٠ٚ .ُٙ٠ٚفذ ئٌ ٝأٌ ّٓ١غبء ٚأؽفبي ئصٛ١ثٚ ْٛ١طِٛبٌ ْٛ١ثّؾغ ئسادر ُٙػٍٝ
أًِ اٌؼًّ ف ٟدٚي اٌخٍ١ظ األخش ،ٜئال أٔٗ ٠زُ ئخؼبع ثؼؼٌ ُٙالعزغالي اٌغٕغ ٟأ ٚاالعزشلبق
إٌّضٌ ٟف ٟاٌٙ٠ٚ .ّٓ١بعش آخش ْٚػٍ ٝأعبط ػشٚع اؽز١بٌ١خ ٌٍؼًّ وخذَ ِٕبصي ف ٟاٌ،ّٓ١
ئال أٔٗ ٠زُ ئخؼبػٌ ُٙذٚ ٜط ٌُٙٛئٌ ٝاٌ ّٓ١ئِب ٌالعزغالي اٌغٕغ ٟأٌٍ ٚؼًّ اٌمغش٠ .ٞزُ ئوشاٖ
ثؼغ اٌفز١بد اٌالعئبد ػٍِّ ٝبسعخ اٌذػبسح فِ ٟؾبفظخ ػذْ ٌٚؾظٚ .رم َٛاٌؼظبثبد اٌ١ّٕ١خ
ٚاٌغؼٛد٠خ ثٕمً األؽفبي األفبسلخ ٌٍغؼٛد٠خ ثغشع اإلعزغالي٠ٚ .زُ اٌزخٍ ٟف ٟاٌ ّٓ١ػٓ ثؼغ
ّ٠ش ْٚؽٛػب ػجش اٌ ّٓ١ف ٟؽش٠م ُٙئٌٝ
اٌالعئٚ ٓ١اٌّٙبعش ِٓ ٓ٠اٌمشْ اإلفش٠م ٟاٌزّ ٓ٠
اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚدٚي اٌخٍ١ظ األخش ٜؽ١ش ٠زؼشػٌ ْٛغٛء اٌّؼبٍِخ ِٓ ؽشف
اٌّزبعشٚ .ٓ٠صّخ ػذد وج١ش ِٓ اٌالعئ ٓ١اٌغٛس ،ٓ١٠رُ رمذ٠شٖ ثؾٛاٌ ِٓ 12,000 ٟاٌّٛعٛدٓ٠
ف ٟاٌ ّٓ١ثؾٍٛي ٔٙب٠خ ػبَ ٠ .2014زغٛي اٌالعئٔ ِٓ ْٛغبء ٚأؽفبي عٛس ٓ١٠ف ٟشٛاسع آٌّ١
 ِٓ ُ٘ٚاٌفئبد اٌّغزؼؼفخ اٌّؼشػخ ثشذح ٌٍؼًّ اٌمغشٚ ٞاإلرغبس اٌغٕغ.ٟ

ال تمتثل حكومة الٌمن امتثاالً كامالً للمعاٌٌر الدنٌا للمضاء على االتجار ،وال تبذل جهودا ً كبٌرة
للمٌام بذلن .ولم توفر الحكومة بٌانات إنفاذ المانون الخاصة بجهودها الرامٌة لمكافحة اإلتجار،
ولم تمم بأٌة تحمٌمات أو مالحمات لضائٌة للمسؤولٌن الحكومٌٌن المتورطٌن فً جرائم اإلتجار
بالبشر .ولم تمم الحكومة بوضع إجراءات رسمٌة للتعرف على ضحاٌا اإلتجار ،ولم توفر
خدمات حماٌة للضحاٌا .إال أن الحكومة واصلت العمل مع منظمة دولٌة ومنظمات غٌر
حكومٌة لتسهٌل إعادة توطٌن آالف اإلثٌوبٌٌن المهاجرٌن ،كان بعضهم من ضحاٌا اإلتجار.
ولّعت الحكومة خطة عمل لألمم المتحدة إلنهاء تجنٌد األطفال؛ إال أنها لم تبذل جهودا ً لتطبٌك
الخطة على نحو فعال نظرا لمحدودٌة لدرتها والصراع المدنً الدائر .وظلت الحكومة تواجه
تحدٌات خطٌرة أدت إلى إعالة شدٌدة لجهودها فً مكافحة اإلتجار ،بما فً ذلن ضعف
المؤسسات الحكومٌة والفساد الممنهج ،والمشاكل اإللتصادٌة ،والتهدٌدات الكبٌرة لألمن
الداخلً ،والسٌطرة المحدودة على معظم المناطك الرٌفٌة ،والمدرات الهزٌلة لهٌئات إنفاذ
المانون.
توصيبت خبصة ببليمن:
وضع وتنفٌذ تشرٌعات مناهضة لإلتجار تحظر كافة أشكال اإلتجار بالبشر؛ تحمٌك زٌادة كبٌرة
فً جهود إنفاذ المانون ضد االتجار الجنسً والعمالة المسرٌة للنساء والرجال واألطفال؛ بذل
المزٌد من الجهود لولف تجنٌد األطفال وتوفٌر حماٌة وخدمات إعادة التأهٌل لألطفال الذٌن ٌتم
تسرٌحهم؛ اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحمٌك فً ممارسة اإلسترلاق واستئصالها من الٌمن؛
وضع آلٌة رسمٌة للتعرف على ضحاٌا اإلتجار وإحالتهم لخدمات الحماٌة والرعاٌة؛ توفٌر
الحماٌة المناسبة لجمٌع ضحاٌا اإلتجار بما فً ذلن المأوى؛ المٌام بالتحمٌمات والمالحمة
المضائٌة للموظفٌن الحكومٌٌن المتورطٌن فً جرائم اإلتجار باألشخاص؛ مواصلة العمل
المشترن مع المنظمات الدولٌة وغٌر الحكومٌة للتعرف على ضحاٌا اإلتجار وتوفٌر الحماٌة
لهم؛ ضمان عدم معالبة ضحاٌا اإلتجار على أعمال ارتـُكبت كنتٌجة مباشرة بسبب تعرضهم
لإلتجار بالبشر ،مثل مخالفة لوانٌن الهجرة أو العمل فً البغاء؛ المٌام بحمالت تثمٌف وتوعٌة
عامة بمخاطر اإلتجار بما فً ذلن الحمالت المناهضة لتجنٌد األطفال؛ تبنً خطة عمل لومٌة
وتخصٌص المصادر التموٌلٌة الالزمة لمكافحة اإلتجار؛ اإللتزام ببروتوكول األمم المتحدة
لسنة  2000الخاص بمنع ولمع ومعالبة االتجار باألشخاص.
المالحقة القضبئية
ٌُ رجزي اٌؾىِٛخ ع ٜٛعٛٙد ػئٍ١خ ٍِؾٛظخ إلٔفبر اٌمبٔ ْٛػذ اإلرغبس ثبٌجششٚ .لذ أد ٜغ١بة
رغشَ وبفخ أٔٛاع اإلرغبس ،ثبإلػبفخ ئٌ ٝاعزّشاس خٍؾ اٌؾىِٛخ ث ٓ١اإلرغبس
اٌمٛأ ٓ١اٌزٟ
ّ
ٚاٌزٙش٠ت ،ئٌ ٝئػبلخ اٌغٛٙد اٌشاِ١خ ئٌ ٝاٌزؾم١ك ِغ ِشرىج ٟعشائُ اإلرغبس ثبٌجشش ِٚالؽمزُٙ
رٕض اٌّبدح ِٓ 248اٌمبٔ ْٛاٌغٕبئ ٟاٌ ّٟٕ١ػٍ ٝاٌغغٓ ٌّذح رظً ئٌ 10ٝعٕٛاد ٌىً
لؼبئ١بً.
ّ

ِٓ "٠شزش ٞأ٠ ٚج١غ أ٠ ٚمذَ وٙذ٠خ [ئٔغبٔبً] أ٠ ٚزبعش ثبألشخبص؛ ٚوً ِٓ ٠غٍت ئٌ ٝاٌجالد أٚ
٠ظذّس ِٕٙب ئٔغبٔب ثمظذ اعزغالٌٗ ".اٌؼمٛثخ إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف٘ ٟزا اٌمبٔ ْٛرزٕبعت ِغ
اٌؼمٛثبد اٌّمشسح ٌٍغشائُ اٌخط١شح األخشِ ،ٜضً االغزظبة ،ئال أْ اٌزشو١ض اٌؼ١ك ف٘ ٟزا
اٌمبٔ ْٛػٍ ٝعبٔت اٌظفمخ اٌزغبس٠خ ٚاٌزٕمً ٠ؼٕ ٟػذَ رغش ُ٠اٌؼذ٠ذ ِٓ أشىبي االرغبس اٌغٕغٟ
ٚرغشَ اٌّبدح  ِٓ 161لبٔ ْٛؽمٛق اٌطفً ئوشاٖ األؽفبي ػٍِّ ٝبسعخ اٌجغبء.
ٚاٌؼًّ اٌمغش.ٞ
ّ
لبِذ اٌٍغٕخ اٌزمٕ١خ اٌٛؽٕ١خ اٌّشزشوخ ث ٓ١اٌٛصاساد ٌّىبفؾخ اإلرغبس ثبٌجشش ثظ١بغخ ِغٛدح
رشش٠غ ٌّىبفؾخ اإلرغبس ثّغبػذح ِٕظّخ د١ٌٚخ؛ ئال أْ ٚػغ ِغٛدح اٌزشش٠غ ٘زا ظً غ١ش
ِؼشٚف ػمت ؽً اٌؾىِٛخ فٕ٠ ٟب٠ش/وبٔ ْٛاٌضبٔ.2015 ٟ
ٌُ رجٍغ اٌؾى١ِٛخ ػٓ ل١بِٙب ثغٛٙد ٌٍّالؽمخ اٌمؼبئ١خ أ ٚئدأخ أِ ٚؼبلجخ ِشرىج ٟعشائُ اإلرغبس
خالي اٌؼبَ ٌُٚ .رجزي اٌؾىِٛخ عٛٙدا ِؼشٚفخ ٌٍزؾم١ك فِّ ٟبسعخ االعزؼجبد ٚاٌّؼبلجخ ػٍ.ٗ١
 ٌُٚرجٍغ اٌؾىِٛخ ػٓ ل١بِٙب ثأ٠خ رزؾم١مبد أِ ٚالؽمبد لؼبئ١خ أ ٚئدأخ ٌّغإ ٓ١ٌٚؽىٓ١١ِٛ
ِزٛاؽئ ٓ١ف ٟعشائُ راد طٍخ ثبالرغبس ،سغُ ٚعٛد ادػبءاد ثأْ ِغإ ٌٟٚاٌؾىِٛخ ٚاألِٓ
اٌّؾٍ ٓ١١لذ رؼّذٚا رغبً٘ عشائُ االرغبس اٌز ٟرؾذس ف ٟإٌّبؽك اٌخبػؼخ ٌّغإ١ٌٚز.ُٙ
ثبإلػبفخ ئٌ ٝرٌهٚ ،اطً اٌّغإ ٌْٛٚاعزخذاَ األؽفبي ف ٟاٌمٛاد اٌّغٍؾخ اٌؾى١ِٛخ.
الحمبية
ثزٌذ اٌؾىِٛخ ثؼغ اٌغٛٙد اٌمٍٍ١خ اٌٍّّٛعخ ٌؾّب٠خ ػؾب٠ب اإلرغبسٌ .ىٓ اٌؾىِٛخ فشٍذ فٟ
اٌزؼشف اإلعزجبل ٟػٍ ٝػؾب٠ب اإلرغبس ِٓ ث ٓ١اٌغّبػبد اٌّغزؼؼفخِ ،ضً إٌغبء اٌّزٛسؽبد
ف ٟاٌجغبء ٚاٌّٙبعش ٓ٠األعبٔتٚ ،رمذ ُ٠خذِبد اٌؾّب٠خ إٌّبعجخ ٌٔٚ .ُٙز١غخ ٌزٌه ٌُ ،رؼّٓ
اٌؾى ِٛخ أْ ػؾب٠ب االرغبس ٌٓ ٠زُ عغٕ ُٙػٍٔ ٝؾ ٛغش ِٕبعت أ ٚفشع غشاِبد ػٍ ُٙ١أٚ
ِؼبلجز ُٙثغجت أفؼبي غ١ش ِششٚػخ اسرىجذ وٕز١غخ ِجبششح ٌالرغبس ثِ ُٙضً اٌذػبسح أٚ
ِخبٌفبد رزؼٍك ثمٛأ ٓ١اٌٙغشح .ف ،2014 ٟلبِذ ٚؽذح ؽّب٠خ إٌغبء ٚاألؽفبي ثٛصاسح اٌذاخٍ١خ
ثٛػغ ئعشاءاد اٌزشغ ً١اٌّؼ١بس٠خ اٌشعّ١خ إلسشبد اٌّغإٌٍ ٓ١ٌٚزؼشف اإلعزجبل ٟػٍ ٝػؾب٠ب
اإلرغبس ِٓ ث ٓ١األفشاد اٌّؼشػ ٓ١ألخطبس وج١شح ػّٓ اٌفئبد اٌز٠ ٟزظٍ ْٛثٙب٠ ٌُٚ ،ىٓ
ٚاػؾب ً ِب ئرا وبٔذ اٌغٍطبد لذ ٔفزد رٍه اإلعشاءاد أ ٚرٍمذ رذس٠جبد ثخظٛطٙب خالي
اٌؼبَ ٌُٚ .رمُ اٌؾىِٛخ ثزؾذ٠ذ ػؾب٠ب اإلرغبس أ ٚرٛف١ش اٌؾّب٠خ أ ٚخذِبد اٌشػب٠خ إٌّبعجخ ٌ،ُٙ
ٌٚىٕٙب ٔغمذ ِغ ِٕظّبد غ١ش ؽى١ِٛخِٕٚ ،ظّخ د١ٌٚخٚ ،اٌؾىِٛخ اإلصٛ١ث١خ إلػبدح
رٛؽِٛ 2,162 ٓ١اؽٕب ئصٛ١ث١ب ف ٟػبَ  ِٓ ،2014ث ُٕٙ١ػذد غ١ش ِؾذد ِٓ ػؾب٠ب
اإلرغبسٚ .ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أْ ٘إالء اٌؼؾب٠ب وبٔٛا ٠م ّْٛ١فِ ٟشوض اإلؽزغبص اٌزبثغ ٌٛصاسح
اٌذاخٍ١خ ف ٟطٕؼبء  ُ٘ٚثبٔزظبس ئػبدح اٌزٛؽ ،ٓ١فمذ وبْ ِغّٛؽب ً ٌ ُٙاٌذخٛي ٚاٌخشٚط ِٓ
اٌّشوض و١فّب شبؤا ٌُٚ .رمُ اٌؾىِٛخ ثزشغ١غ اٌؼؾب٠ب ػٍ ٝاٌّغبػذح ف ٟاٌزؾم١مبد ٚاٌّالؽمبد
اٌمؼبئ١خ ػذ اٌز ٓ٠ربعشٚا ث ٌُ .ُٙرٛفش اٌؾىِٛخ ِغبػذاد ٌشػب٠ب٘ب اٌز ٓ٠رُ ئػبدح رٛؽُٕٙ١
ثؼذ رؼشػٌ ُٙإلرغبس ثبٌخبسطٚ .سغُ أْ اٌؾىِٛخ ألشد ثبعزخذاَ األؽفبي ف ٟاٌغ١ش ٚٚلؼذ

ػٍ ٝخطخ ػًّ ٌألُِ اٌّزؾذح إلٔٙبء رٍه اٌّّبسعخ فِ ٟب/ٛ٠أ٠بس  ،2014ئال أٔٙب ٌُ رجزي عٛٙدا ً
ٌزغش٠ؼ األؽفبي اٌّغٕذ ِٓ ٓ٠اٌٛؽذاد اٌؼغىش٠خ  ٌُٚرٛفش ٌ ُٙخذِبد ؽّب٠خ أ ٚئػبدح رأ٘،ً١
ٚفشٍذ ثبٌزبٌ ٟف ٟرٕف١ز خطخ ػٍّٙب ف ٟعجزّجش/أٍٛ٠ي  2013اٌز ٟرمؼ ٟثجزي اٌغٛٙد ٌزؾم١ك
رٌه .
الوقبية من االتجبر
بذلت الحكومة جهودا محدودة لمنع االتجار باألشخاص .ولامت وزارة حموق اإلنسان
بالتعاون مع منظمة دولٌة بوضع مسودة  -ولكن دون اإلجراءات النهائٌة  -الستراتٌجٌة وطنٌة
لمكافحة اإلتجار .تضمنت المسودة خططا ً لرفع مستوى الوعً ،وزٌادة التعاون بٌن الٌمن
ودول الجوار ،وتدرٌب المسؤولٌن على التعرف على الضحاٌا وتأسٌس اإلجراءات الرامٌة
لحماٌة الضحاٌا وتمدٌم المساعدة لهم؛ إال أن وضع تلن االستراتٌجٌة الوطنٌة ظل غٌر معروف
بنهاٌة الفترة التً ٌغطٌها التمرٌر .وفً محاولة لتملٌص أحد أشكال السٌاحة الجنسٌة التً
بواسطتها ٌحاول األجانب ،وعلى األخص الرجال السعودٌون واإلماراتٌون ،الزواج "المؤلت"
من نساء ٌمنٌات ،لامت الحكومة بسن لانون ٌتطلب حصول الٌمنٌات على موافمة وزارة
الداخلٌة للزواج من أجانب؛ إال أن المسؤولٌن واصلوا منح تلن الموافمة ممابل رشاوى .ولم
توفر الحكومة تدرٌبات تتعلك بمكافحة اإلتجار لموظفٌها الدبلوماسٌٌن .كما لم تبذل الحكومة
جهودا ً للحد من الطلب على أعمال الجنس التجاري ،أو العمل المسري ،أو معالجة مشكلة
السٌاحة بدافع ممارسة الجنس مع األطفال .ولم توفر الحكومة تدرٌبات على مكافحة اإلتجار
ألفراد الموات المسلحة لبل نشرهم فً الخارج كجزء من بعثات حفظ السالم الدولٌة .والٌمن
لٌس طرفا فً بروتوكول األمم المتحدة لعام 2000الخاص بمنع ولمع ومعالبة االتجار
باألشخاص.

