
 وزارة العمل األمريكية

 

 

 

 2 من    1 الصفحة

 

 الضفة الغربية وقطاع غزة
 2017حول أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  استنتاجات

 

أحرزت السلطة الفلسطينية في عام 2017 تقدما ضئيال في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال في 

، انضم مسؤولو السلطة الفلسطينية إلى بروتوكول 2017وفي ديسمبر /كانون األول  مناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيطرتها.

باليرمو بشأن اإلتجار باألشخاص والبروتوكول االختياري للجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة بشأن بيع األطفال وبغاء 

نية البرامج االجتماعية التي حسنت من فرص حصول األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية. كما دعمت السلطة الفلسطي

إال أن األطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة ينخرطون في أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك البناء األطفال على التعليم. 

اإلطار القانوني جنائياً  يحظركما ينخرط األطفال في عمالة األطفال كباعة متجولين في الشوارع. ال  واألنشطة غير المشروعة.

 إلى ذلك، ال توجد برامج كافية لمنع أو القضاء على عمالة األطفال. باإلضافة جميع عناصر اإلتجار باألطفال.

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

 أسوأ أشكالها، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 

 اإلجراء المقترح المجال
السنة )السنوات( 

 المقترحة
التأكد من أن القانون يحظر جنائياً كافة مراحل اإلتجار باألطفال، بما في  إطار العمل القانوني

ذلك اإلتجار بغرض العمل القسري واالستغالل الجنسي التجاري، 

 واإلتجار المحلي والدولي، وفقاً للمعايير الدولية.

2015 – 2017 

من جانب  18سن ضمان حظر القانون جنائياً تجنيد األطفال تحت 

 الجماعات المسلحة من غير الدول.
2016 – 2017 

ضمان الحظر الجنائي للممارسات الشبيهة باالسترقاق، بما في ذلك العمل 

 القسري.
2017 

الستخدام وعرض ألطفال لكافة أشكال االستغالل ضمان الحظر الجنائي 

 الجنسي التجاري.
2017 

 2017 – 2010 ضمان إنفاذ قوانين عمالة األطفال في قطاع غزة. اإلنفاذ
والتطبيق الجنائي لقوانين عمالة األطفال نشر المعلومات المتعلقة بعمالة 

العمل، وعدد ونمط األطفال، بما في ذلك مقدار التمويل، وعدد مفتشي 

عمليات التفتيش، والتدريبات التي يتم توفيرها للمفتشين والمحققين، وعدد 

مخالفات عمالة األطفال، والعقوبات والغرامات التي يتم تحصيلها، 

باإلضافة إلى عدد عمليات التحقيقات والمحاكمات واإلدانات الصادرة 

 بهذا الشأن.

2010 – 2017 

 2017 – 2016 تكليف دائرة التفتيش على العمالة بتقييم العقوبات.
توفير المزيد من الموارد الالزمة والعاملين لكل من وزارة العمل ووزارة 

 الشؤون االجتماعية للقيام بعمليات التفتيش والتحقيقات الجنائية.
2010 – 2017 

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

 إسنادها إليها.
2017 

دمج استراتيجيات منع والقضاء على عمالة األطفال في جدول أعمال  سياسات الحكومة

 السياسة الوطنية.
2017 

 2017 تطبيق جدول أعمال السياسة الوطنية.
على سبيل  .التعليمتوسيع نطاق البرامج لتحسين فرص الحصول على  البرامج االجتماعية

األطفال للعنف وأن المدارس تعرض المثال، عن طريق التأكد من عدم 

مزودة بوسائل الحماية من تقلبات الطقس وتوفير المعدات الالزمة 

 والمرافق الصحية.

2011 – 2017 
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 اإلجراء المقترح المجال
السنة )السنوات( 

 المقترحة
 2017 ضمان تطبيق كافة برامج وزارة الشؤون االجتماعية.

، األطفالتوسيع نطاق البرامج للقيام بالمزيد من معالجة قضايا عمالة 

خصوصاً في البناء، وأعمال الشوارع، واألنشطة غير المشروعة، 

 .والزراعة

2010 – 2017 

 


