
 وزارة العمل األمريكية

 1 من  1 الصفحة 

 

 اليمن
 2017حول أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  استنتاجات

 
وقعت حكومة و حقق اليمن في عام 2017 تقدماً ضئيالً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.

جمهورية اليمن إعالن المدارس اآلمنة، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حق التعليم أثناء الصراع المسلح. كما قامت حكومة 

إال أن األطفال في اليمن ينخرطون في جمهورية اليمن أيضاً بالمشاركة في برامج قدمت الدعم للخدمات التعليمية واالجتماعية. 

أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك االستغالل الجنسي التجاري والصراع المسلح. كما ينخرط األطفال في عمالة األطفال 

في صيد األسماك. ونظراً للصراع المسلح المستمر، فقد توفرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على سيطرة عملياتية 

محدودة على وزاراتها باليمن. ونتيجة لذلك، لم تتمكن من توفير خدمات التسريح وإعادة التأهيل لألطفال الذين تم تجنيدهم 

  واستخدامهم من جانب جماعات مختلفة في الصراع المسلح.

وبناًء على التقارير الواردة، فقد تم تحديد اإلجراءات المقترحة التي من شأنها تعزيز القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال في 

 اليمن.
 

السنة )السنوات(  اإلجراء المقترح المجال

 المقترحة
 2017 – 2013 االنضمام لبروتوكول باليرمو الخاص باإلتجار باألشخاص. إطار العمل القانوني

 2017 – 2015 ضمان الحظر الجنائي للعمل القسري وجميع مراحل اإلتجار باألطفال.
التأكد من أن القوانين شاملة بما فيه الكفاية لحظر استخدام األطفال في 

البغاء، وحظر استخدام وجلب وعرض األطفال في األغراض 

 والممارسات اإلباحية.

2015 – 2017 

من جانب  18سن ضمان حظر القانون جنائياً تجنيد األطفال تحت 

 الجماعات المسلحة من غير الدول.

2016 – 2017 

ضمان توافر القدرات واإلمكانات لدى مفتشية العمل لتطبيق قوانين  اإلنفاذ

العمل، بما في ذلك عن طريق إعادة تأسيس آلية لتلقي الشكاوى المتعلقة 

 بعمالة األطفال.

2015 – 2017 

ضمان توفر التمويل المناسب لدى مفتشي العمل وحصولهم على 

 التدريبات الالزمة للقيام بعمليات التفتيش.
2009 – 2017 

ضمان قيام السلطات بتنفيذ الحمايات الخاصة بالحد األدنى لسن العمل في 

كافة القطاعات التي تنتشر فيها أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك 

 الزراعة والعمل المنزلي.

2009 – 2017 

ضمان قيام وكاالت إنفاذ القانون الجنائي بتطبيق القوانين الخاصة بعمالة 

 األطفال.
2015 – 2017 

ضمان قدرة جميع هيئات التنسيق على تنفيذ كافة المهام التي يُعتزم  التنسيق

 إسنادها إليها.
2017 

تنفيذ خطة العمل إلنهاء ومنع تجنيد األطفال من قبل القوات المسلحة  سياسات الحكومة

 اليمنية.
2009 – 2017 

تبني سياسة تعالج كافة أسوأ اشكال عمالة األطفال ذات الصلة، مثل 

 االستغالل الجنسي التجاري واإلتجار باألطفال.
2009 – 2017 

توسيع نطاق البرامج التي تهدف إلى تحسين فرص حصول األطفال على  البرامج االجتماعية

 التعليم.
2013 – 2017 

وضع برنامج إلعادة تأهيل وإعادة دمج األطفال المنخرطين في الصراع 

المسلح واألطفال المنخرطين في أنماط أخرى ألسوأ أشكال عمالة 

األطفال، بما في ذلك االستغالل الجنسي التجاري، وتجنيد األطفال، 

 وصيد األسماك.

2011 – 2017 

 


