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 وزارة العمل األمريكية

 2018االستنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  

 

 األردن

الحكومة  تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال وزادت 2018أحرز األردن في عام 

من األطفال السوريين الالجئين في  130,000أعداد عمليات التفتيش للعام الثاني على التوالي وقامت بتسجيل أكثر من 

المدارس. عالوة على ذلك، استمرت الحكومة في توفير المأوى والتعليم والخدمات المالية لألطفال المنخرطين في عمالة 

د ومخيم الالجئين الفلسطينيين في مدينة ماركا. إال أن بعض األطفال في األردن ينخرطون األطفال، بما في ذلك في مدينة إرب

كما يقوم األطفال بمهام خطرة في الزراعة. تسبب نقص  في أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك العمل في الشوارع.

ألطفال في القطاع الزراعي. ورغم جهود الحكومة، ال الموارد في إعاقة قدرة وزارة العمل على ضمان االمتثال لقوانين عمالة ا

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

شكلة عمالة المدرسية، من بين مسائل أخرى. فضال عن ذلك، لم تطبق الحكومة برامج اجتماعية كافية لتحقيق عالج شامل لم

 األطفال، وخصوصاً في القطاع الزراعي، والبناء، والبيع في الشوارع.

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

 األردن.

 اإلجراء المقترح المجال

السنة 

)السنوات( 

 المقترحة

العمل إطار 

 القانوني

من جانب الجماعات المسلحة من  18سن ضمان حظر القانون جنائياً لتجنيد األطفال تحت 

 غير الدول.

2016 – 2018 

تحسين مستوى األداء الوظيفي للخط الساخن الذي تديره وزارة العمل بضمان توفير عاملين  اإلنفاذ

ك الذين يتكلمون لغات أجنبية، على الخط لتلقي المكالمات الهاتفية، بما في ذلك أولئ

وتوافرهم خارج ساعات العمل الرسمية، والتأكد من أن المكالمات المترجمة مسجلة بجودة 

 عالية. 

2018 

نشر المعلومات حول عدد عمليات التفتيش في مواقع العمل وعدد المخالفات والغرامات 

 األطفال.المفروضة التي تم تحصيلها عن مخالفات تتعلق بعمالة 

2015 – 2018 

 2018 زيادة عدد مفتشي العمل للوفاء بمتطلبات المشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية.

على القطاع  ضمان توافر الموارد المطلوبة لدى مفتشي وزارة العمل لتنفيذ عمليات التفتيش

التفتيش على الزراعي، وضمان إصدار اللوائح التشريعية التي تقضي بإجراء عمليات 

 القطاع الزراعي.

2014 – 2018 

ضمان التعرف على األطفال الالجئين أثناء عمليات التفتيش على العمل وإحالتهم إلى 

خدمات الرعاية االجتماعية وعدم فصلهم عن عائالتهم عن طريق نقلهم إلى مخيم الالجئين 

 في األزرق .

2016 – 2018 

التسول القسري واإلستغالل الجنسي التجاري لألطفال، ضمان القيام بعمليات التحقيق في 

ونشر المعلومات الخاصة بعدد المخالفات والمالحقات القضائية واإلدانات المتعلقة باألطفال 

 الضحايا.

2015 – 2018 

 2018 – 2017 ضمان قدرة اللجنة الوطنية للوقاية من اإلتجار بالبشر على القيام بالمهام المناطة بها.
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 اإلجراء المقترح المجال

السنة 

)السنوات( 

 المقترحة

 2018 تأسيس آليات تنسيقية لمكافحة جميع أشكال عمالة األطفال. التنسيق

سياسات 

 الحكومة

 2018 خطة العمل للقضاء على عمالة األطفال في قطاع السياحة بمدينة البتراء.تطبيق 

البرامج 

 االجتماعية

االستمرار في توسيع فرص الوصول إلى التعليم أمام جميع األطفال، بما في ذلك توفير 

 برامج ما بعد المدرسة أو تمديد ساعات الدوام في المدرسة.

2013 – 2018 

 2018 – 2013 وضع برامج لمعالجة أسوأ أشكال عمالة األطفال في الزراعة، والبناء، والبيع في الشوارع

 


