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 األردن
 2017حول أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  استنتاجات

 
وزادت الحكومة  أحرز األردن في عام 2017 تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.

عملية تفتيش. عالوة على  4,000من ميزانية مديرية شؤون العمال والتفتيش التابعة لوزارة العمل، مما سمح بإجراء أكثر من 

ذلك، استمرت الحكومة في توفير المأوى والتعليم والخدمات المالية لألطفال المنخرطين في عمالة األطفال، بما في ذلك أطفال 

في مدينتي مأدبا وماركا. إال أن األطفال في األردن منخرطون في أسوأ أشكال عمالة األطفال بما  نالفلسطينييين مخيمات الالجئ

في ذلك العمل بالشوارع وغير ذلك من األنشطة الخطرة في قطاع الخدمات. كما يقوم األطفال بمهام خطرة في الزراعة. تسبب 

ضمان االمتثال لقوانين عمالة األطفال في القطاع الزراعي. وباإلضافة لذلك، ال  نقص الموارد في إعاقة قدرة وزارة العمل على

يزال األطفال السوريون يواجهون عقبات في الوصول إلى التعليم نظراً للتكاليف المرتبطة بالمواصالت والرسوم واللوازم 

 من بين مسائل أخرى. ،المدرسية

يد اإلجراءات المقترحة التالية التي من شأنها تعزيز القضاء على أسوأ أشكال عمالة وبناًء على التقارير الواردة، فقد تم تحد

 األطفال في األردن.
 

السنة )السنوات(  اإلجراء المقترح المجال

 المقترحة
بالجماعات  18ضمان حظر القانون جنائياً التحاق األطفال تحت سن  إطار العمل القانوني

 المسلحة من غير الدول.
2016 – 2017 

نشر المعلومات حول عدد عمليات التفتيش في مواقع العمل وعدد  اإلنفاذ

المخالفات والغرامات التي تم تحصيلها في قضايا المخالفات ذات الصلة 

  بعمالة األطفال.

2015 – 2017 

ضمان توافر الموارد الالزمة لمفتشي وزارة العمل للقيام بعمليات التفتيش 

في القطاع الزراعي، والتأكد من إصدار اللوائح الخاصة بتفويض عمليات 

التفتيش على العمل في القطاع الزراعي، بما في ذلك عمليات التفتيش 

المفاجئة، وتخويل صالحيات فرض العقوبات المناسبة، والقيام بزيارات 

  متابعة للحيلولة دون استخدام األطفال في مجال عمالة األطفال.

2014 – 2017 

ضمان التعرف على األطفال الالجئين أثناء عمليات التفتيش على العمل 

وإحالتهم إلى خدمات الرعاية االجتماعية وعدم فصلهم عن عائالتهم عن 

 طريق أخذهم إلى مخيم الالجئين في األزرق. 

 2016 – 2017 

ضمان تنفيذ عمليات التفتيش على التسول القسري واالستغالل الجنسي 

 التجاري لألطفال.
2015 – 2017 

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

 إسنادها إليها.
2017 

االستمرار في توسيع فرص الوصول إلى التعليم أمام جميع األطفال، بما  البرامج االجتماعية

 في ذلك توفير البرامج بعد المدرسة أو تمديد ساعات الدوام في المدرسة. 
2013 – 2017 

ضمان قيام وحدة عمالة األطفال التابعة لوزارة التنمية االجتماعية بتوفير 

الذين يتم التعرف عليهم  لألطفالالمناسبة الخدمات االجتماعية والتعليمية 

 في مجال عمالة األطفال.

2017 

وضع برامج لمعالجة أسوأ أشكال عمالة األطفال في الزراعة، والبناء، 

والعمل كباعة متجولين في الشوارع، وضمان تطبيق صندوق المعونة 

  الوطنية.

2013 – 2017 

 


