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 وزارة العمل األمريكية

 2018االستنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  

 
 العراق

وافق البرلمان و حقق العراق في عام 2018 تقدماً ضئيالً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.

قامت وزارة العمل والشؤون  الكردستاني العراقي على إقرار القانون العراقي الذي يهدف إلى مكافحة اإلتجار بالبشر.

اإلجتماعية بالعراق بزيادة عدد عمليات التفتيش وأغلقت عدداً من مصانع الطوب المخالفة لقوانين عمالة األطفال، واستمرت في 

مع ذلك، وعلى الرغم من المبادرات  نقدية المباشرة لألطفال واألسر المستضعفة والمعرضة للخطر.برنامج التحويالت ال

الجديدة لعالج عمالة األطفال، حصل العراق على تقييم أدنى بسبب استمراره في تطبيق الممارسات والسياسات التي أدت إلى 

استمرت سلطات الحكومة المركزية العراقية وسلطات إقليم  تأخير التقدم في مجال القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.

وبعضهم من ضحايا  -كردستان بشكل غير مالئم في احتجاز ومحاكمة األطفال بدون تمثيل قانوني بزعم انتمائهم لتنظيم داعش 

اعترافات األطفال بدال بما في ذلك استخدام أساليب اإلستجواب المسيئة والتعذيب للحصول على  -التوظيف واإلستخدام القسري 

أن قامت  2018عالوة على ذلك، حدث في عام  من فحص هؤالء األطفال لمعرفة ما إذا كانوا ضحايا محتملين لإلتجار بالبشر.

 18بعض الميليشيات الموالية لقوات الحشد الشعبي، بما في ذلك الجماعات التي تدعمها إيران، بتجنيد أوالد تقل أعمارهم عن 

التي اندمجت قانونياً مع قوات  -في سوريا واليمن. ورغم أن تلك القوات كانت تعمل تحت مظلة قوات الحشد الشعبي  سنة للقتال

ينخرط األطفال في  إال أنها ظلت تعمل بشكل عام خارج سيطرة وقيادة لحكومة العراقية. - 2016الدفاع العراقية في عام 

ذلك التسول القسري واالستغالل الجنسي التجاري كنتيجة في بعض األحيان  العراق في أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في

لإلتجار بالبشر. ويعاني تطبيق قانون العمل نتيجة لعدم كفاية مفتشي العمل، والنقص في تمويل عمليات التفتيش، وعدم توافر 

وجد سياسة تتعلق بعمالة األطفال في منطقة الصالحيات لتقييم العقوبات، والنقص في التدريبات المطلوبة لمفتشي العمل. وال ت

وال زالت الحكومة تفتقر أيضاً كردستان العراق، ولم تتوصل األبحاث إلى أية معلومات حول تطبيق السياسة القائمة بالعراق. 

 إلى البرامج التي تركز على تقديم المساعدة لألطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمالة األطفال.

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

 اإلجراء المقترح المجال
السنة 

)السنوات( 

 المقترحة

إطار العمل 

 القانوني
ضمان حظر القوانين بشكل شامل لإلتجار باألطفال في شتى أنحاء العراق، بما في ذلك 

 منطقة كردستان، وال تتطلب القوة أو اإلكراه في تطبيقها وفقاً للمعايير الدولية.
2015 – 2018 

ضمان تطبيق إجراءات الحماية من ألعمال الخطرة على جميع األطفال، بمن في ذلك 

 األطفال العاملون في المصالح التجارية التي تمتلكها أسرهم تحت إشراف أفراد األسرة.
2016 – 2018 

التأكد من أن القانون في العراق يحظر جنائياً استخدام األطفال في أنشطة غير مشروعة، بما 

 في ذلك في إنتاج المخدرات واالتجار بها.
2015 – 2018 

من جانب جماعات مسلحة من غير  18ضمان حظر القانون جنائياً تشغيل األطفال تحت سن 

 الدول.

2013 – 2018 

 2018 – 2009 رفع سن التعليم اإللزامي في العراق إلى 15 سنة على األقل، وهو الحد األدنى لسن العمل.

التأكد من عدم التحاق األطفال تحت سن 18 بمجموعات مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي  اإلنفاذ

 بغية االنخراط في القتال.

2016 – 2018 

مفتشية العمل، وعدد المفتشين، وعمليات التفتيش، نشر معلومات إنفاذ القانون، مثل تمويل 

 والمخالفات.
2011 – 2018 
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 اإلجراء المقترح المجال
السنة 

)السنوات( 

 المقترحة

 2018 – 2017 تكليف مفتشية العمل بتقييم العقوبات.

 2018 – 2016 ضمان حصول مفتشي العمل والمحققين الجنائيين على دورات تدريبية بشأن عمالة األطفال.

زيادة عدد مفتشي العمل للوفاء بالمشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية وضمان توفير التمويل 

 الكافي للتطبيق المناسب للحمايات القانونية ضد عمالة األطفال، بما في ذلك أسوأ أشكالها.
2011 – 2018 

تحديد مدى كفاية نسبة عمليات التفتيش لكل مفتش عمل لضمان الجودة ونطاق عمليات 

 التفتيش.
2018 

نشر المعلومات حول تطبيق القانون الجنائي على أسوأ أشكال عمالة األطفال في العراق 

 وإقليم كردستان.
2013 – 2018 

ضمان عدم محاكمة األطفال من ضحايا اإلتجار بالبشر؛ وعدم اعتقال أو احتجاز أو حرمان 

وضمان عدم األطفال من الخدمات لمجرد تصور احتمال انتماء عائالتهم لتنظيم داعش؛ 

 تعذيب األطفال المشتبه انتماؤهم إلى التنظيم.

2015 – 2018 

التأكد من خالل تعزيز التنسيق بين الوكاالت الحكومية من أن األطفال الذين تمت تبرئتهم  التنسيق

 سابقًا من التهم المتعلقة بالنزاع المسلح ال يتعرضون إلعادة االعتقال وإعادة المحاكمة.
2017 – 2018 

سياسات 

 الحكومة
تطبيق سياسة حماية الطفل في العراق واعتماد سياسة خاصة بعمالة األطفال في منطقة 

 كردستان العراق.
2018 

البرامج 

 االجتماعية
ضمان الحيلولة دون تجنيد األطفال في الجماعات المسلحة أو حصولهم على تدريب 

 عسكري.
2015 – 2018 

ضمان الوصول الشامل إلى التعليم بما يتسق مع المعايير الدولية، بما في ذلك إتاحة فرص 

 التعليم أمام األطفال الالجئين والمشردين داخلياً.
2013 – 2018 

تنفيذ البرامج الخاصة بمعالجة عمالة األطفال في القطاعات المعنية في العراق، مثل 

اإلستغالل الجنسي التجاري، والبرامج التعليمة غير الرسمية والمالجئ الخاصة بضحايا 

 اإلتجار بالبشر، وتسريح وإعادة إدماج األطفال المجندين في صفوف الجماعات المسلحة.

2009 – 2018 

 


