
  وزارة العمل األمريكية  

 2020استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام   

 
  ُعمان

في  أحرزت سلطنة ُعمان في عام 2020 تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.
ديسمبر/ كانون األول، أسست شرطة ُعمان السلطانية وحدة متخصصة في مكافحة اإلتجار بالبشر لتحقيق استجابة مباشرة 

للبالغات التي تتضمن عمليات إتجار باألشخاص ولتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بمناهضة اإلتجار داخل دوائر شرطة 
، قامت وزارة العمل بإنشاء وحدة خاصة بها مناطة بمكافحة اإلتجار باألشخاص تابعة 2020في أغسطس/ آب  ُعمان السلطانية.
 .2020باإلضافة لذلك، أسست وزارة الخارجية مكتب متخصص لمكافحة اإلتجار باألشخاص في مارس/ آذار  إلدارة التفتيش.

من األطفال في ُعمان في عمالة األطفال، بما في ذلك  رغم محدودية األبحاث المتوفرة، إال أن ثمة أدلة على انخراط أعداد قليلة
ال تعالج سياسات الحكومة جميع أشكال عمالة األطفال، وال تحظى وزارة العمل  في صيد األسماك وبيع السلع في األكشاك.

   اية الطفل.بالتمثيل في اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل أو اللجنة الوطنية لحم

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  بناًء على التقارير الواردة، فقد تم تحديد اإلجراءات المقترحة التي من شأنها تعزيز القضاء على عمالة األطفال في ُعمان.

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  المقترحاإلجراء   المجال
السنة (السنوات) 

  المقترحة

جمع ونشر البيانات حول تمويل دائرة التفتيش، وعدد مفتشي العمل، والتدريب،   اإلنفاذ
  تم تنفيذها.يوعدد عمليات التفتيش التي 

2013 – 2020  

 
  2020 – 2019  ضمان توفير دورات تجديد المعلومات للمحققين الجنائيين.

ضمان مشاركة وزارة العمل في اللجنة الوطنية لحماية الطفل واللجنة الوطنية   التنسيق
  حقوق الطفل.لالمعنية بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة 

2016 – 2020  

سياسات 
  الحكومة

وضع سياسة وطنية لمعالجة كافة أشكال عمالة األطفال داخل ُعمان، بما في ذلك 
  الزراعة وصيد األسماك.

2013 – 2020  

البرامج 
  االجتماعية

جمع ونشر البيانات الخاصة بمدى وطبيعة عمالة األطفال الستخدامها في وضع 
  السياسات وإعداد البرامج.

2017 – 2020  

 
ضمان إتاحة الفرص المتساوية أمام جميع األطفال للوصول إلى خدمات التعليم، بما 

  في ذلك األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.
2011 – 2020  

 


