
 وزارة العمل األمريكية

 

 1 من  1 الصفحة 

 

 لبنان

 2017حول أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  استنتاجات

 
ونشرت وزارة العمل  أحرز لبنان في عام 2017 تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.

دليل الممارسين حول عمالة األطفال في القطاع الزراعي لرفع درجة الوعي بين أصحاب المصلحة كما وقعت اتفاقية مع اتحاد 

من العمل في الزراعة. وعلى نحو  16نقابات المزارعين لمنع األطفال األجانب، وبشكل رئيسي الالجئين السوريين، تحت سن 

طفل آخرين من الترك  18,000طفل لاللتحاق بالمدارس ومنعت  110,000كومة بمساعدة أكثر من متزامن، قامت الح

األطفال في لبنان في أسوأ أشكال ينخرط . 2017-2016المحتمل للدراسة بما في ذلك أطفال غير لبنانيين، في العام الدراسي 

ستغالل الجنسي التجاري. ولم تكن ميزانية التشغيل الخاصة عمالة األطفال، بما في ذلك العمل القسري في القطاع الزراعي واال

بوزارة العمل كافية لتغطية تكاليف المعدات والموظفين والمواصالت للقيام بعمليات التفتيش. وليس لدى وزارة العمل صالحية 

  فضال عن ذلك، فإن برامج مكافحة عمالة األطفال ظلت غير كافية للمعالجة الشاملة لمدى انتشار المشكلة.تقييم العقوبات. 

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

 لبنان.
 

السنة )السنوات(  اإلجراء المقترح المجال

 المقترحة
االنضمام إلى البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن انخراط  إطار العمل القانوني 

األطفال في النزاعات المسلحة، والذي وقعت عليه الحكومة في عام 

2002 

2013 – 2017 

 2017 – 2015  ضمان الحظر الجنائي على العمل القسري وعبودية الدين.
وتوثيق الشكاوى الخاصة بعمالة األطفال ضمان توافر آلية مناسبة لتلقي  اإلنفاذ

 وإحالتها للتحقيق.
2017 

متابعة ونشر المعلومات حول تطبيق قانون العمل بما في ذلك عدد 

 عمليات التفتيش على مواقع العمل.
2009 – 2017 

 2017 – 2015  تكليف دائرة التفتيش على العمالة بتقييم العقوبات.
ضمان توافر التمويل المناسب لمفتشي وزارة العمل وتوفير وسائل النقل 

  الضرورية.
2011 – 2017 

زيادة عدد مفتشي العمل للوفاء بمتطلبات المشورة التقنية لمنظمة العمل 

 الدولية.
2016 – 2017 

 2017 – 2009 نشر المعلومات المتعلقة باإلنفاذ الجنائي لقوانين عمالة األطفال.
ضمان التحقيق في قضايا اإلتجار باألطفال ومالحقتها قضائياً وفقاً 

 للقانون.
2017 

ضمان تطبيق خطة العمل لالستجابة والحيلولة دون ارتباط األطفال  سياسات الحكومة

 بالعنف المسلح في لبنان.
2017 

البناء على الجهود الحالية بغرض تحسين فرص وصول جميع األطفال  البرامج االجتماعية

  إلى التعليم.
2010 – 2017 

للتخفيف من حدة  والبرنامج الوطنيضمان تطبيق برنامج حماية الطفل 

 الفقر.
2017 

زيادة عدد المالجئ لألطفال من ضحايا اإلتجار بالبشر وأسوأ أشكال 

  عمالة األطفال.
2013 – 2017 

توسيع نطاق البرامج بغرض المعالجة الشاملة لمدى انتشار عمالة 

 األطفال.
2013 – 2017 

 
 

 


