
 
 

 وزارة العمل األمريكية  

 2021استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام    

 
  اليمن

حقق اليمن في عام 2021 تقدماً ضئيالً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. قدمت منظمة العمل 
الدولية تدريبات للعاملين بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل. مع ذلك، وعلى الرغم من هذه المبادرة، تم تقييم اليمن على أنه  
لم يحقق سوى الحد األدنى من التقدم ألنه استمر في ممارسات تؤخر التقدم في القضاء على عمالة األطفال. وهناك أدلة على 
قيام القوات المسلحة الحكومية بتجنيد األطفال واستخدامهم في األعمال العدائية بما يخالف القانون اليمني. عالوة على ذلك، 
أخفقت الحكومة في بذل الجهود لمعالجة التمييز في المدارس ضد األطفال من مجتمع المهمشين، مما يؤدى إلى  تعرضهم  

بشكل متزايد لعمالة األطفال. يتعرض األطفال في  اليمن إلى أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك االستغالل الجنسي 
التجاري، أحياناً نتيجة لإلتجار بالبشر والنزاع المسلح، بما في ذلك على يد قوات الحوثيين المتمردين (المعروفة أيضاً باسم  
أنصار هللا) والجماعات المسلحة األخرى.  كما يقوم األطفال بأعمال خطرة في صيد األسماك. لم تجد األبحاث أي دليل على 

وجود سياسة حكومية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال خارج تجنيد األطفال، مثل االستغالل الجنسي التجاري أو االتجار  
باألطفال. عالوة على ذلك، استمرت حكومة الجمهورية اليمنية في فرض رقابة تشغيلية محدودة على وزاراتها ولم تكن  

 قادرة على تطبيق اللوائح الخاصة بمعالجة عمل األطفال.  

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات)  

  المقترحة

إطار العمل 
  القانوني

  2021 – 2013  االنضمام لبروتوكول باليرمو الخاص باالتجار باألشخاص. 

 
  2021 – 2015  الحظر الجنائي للعمل القسري. ضمان 

 
ضمان تجريم االتجار باألطفال، بما في ذلك تجنيدهم، وإيواؤهم، ونقلهم، وتحويلهم،  

  واستالمهم ألغراض العمل القسري واالستغالل الجنسي التجاري. 
2015 – 2021  

 
الجماعات المسلحة غير  في   18ضمان أن القانون يحظر جنائيا تجنيد األطفال دون سن 

  الحكومية.
2016 – 2021  

 
ضمان أن القانون يحظر بشكل كاٍف استخدام أو جلب أو عرض األطفال في المواد  

  اإلباحية والممارسات اإلباحية، واستخدام األطفال في الدعارة.
2020 – 2021  

 
  2021 – 2018  اإللزامي.رفع الحد األدنى لسن العمل ليصل إلى نفس سن التعليم 

سنة للقوات المسلحة اليمنية،   18إنفاذ القوانين التي تحظر انضمام األطفال أقل من سن   اإلنفاذ 
بما في ذلك تطبيق إجراءات مناسبة للفحص والتحقق من السن، واستبعاد األطفال الذين  

ية للحكومة من  سنة في القوات المسلحة اليمنية والميليشيات الموال 18تقل أعمارهم عن 
  المشاركة في القتال.

2018 – 2021  

 
ضمان توفر القدرات لدى مفتشية العمل لتطبيق قوانين العمل، بما في ذلك إعادة 

  تأسيس آلية لتلقي الشكاوى المتعلقة بعمالة األطفال. 
2015 – 2021  

 
  2021 – 2020  لمنظمة العمل الدولية.التأكد من أن عدد مفتشي العمل في اليمن يفي باإلرشادات الفنية 



 
 

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات)  

  المقترحة
 

ضمان توفر التمويل المناسب لمفتشي العمل وحصولهم على التدريب الالزم للقيام  
  بعمليات التفتيش.

2009 – 2021  

 
ضمان فرض السلطات للحمايات الخاصة بالحد األدنى لسن العمل في كافة القطاعات 

التي تنتشر فيها أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك العمل المؤقت والزراعة 
  والعمل المنزلي.

2009 – 2021  

 
ضمان قيام وكاالت إنفاذ القانون الجنائي بتطبيق القوانين الخاصة بعمالة األطفال  

  ونشر المعلومات عن أنشطة اإلنفاذ. 
2015 – 2021  

التأكد من أن جميع هيئات التنسيق نشطة وقادرة على تنفيذ كافة المهام التي يُعتزم    التنسيق 
  إسنادها إليها.

2017 – 2021  

سياسات  
  الحكومة 

تبني سياسة تعالج كافة األنماط ذات الصلة فيما يتعلق بأسوأ أشكال عمالة األطفال، 
  مثل االستغالل الجنسي التجاري واإلتجار باألطفال.

2009 – 2021  

البرامج 
  االجتماعية

توسيع البرامج لتحسين وصول األطفال المتكافئ إلى التعليم، ال سيما بالنسبة لألطفال 
  المهمشين.

2013 – 2021  

 
وضع برنامج إلعادة تأهيل وإعادة دمج األطفال المنخرطين في النزاع المسلح  

واألطفال المنخرطين في أنماط أخرى من أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذ لك 
  االستغالل الجنسي التجاري وصيد األسماك.

2011 – 2021  

 


