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 وزارة العمل األمريكية

 2018االستنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام  

 
 لبنان

وقامت وزارة التربية  أحرز لبنان في عام 2018 تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال.

والتعليم العالي بتبني سياسة حماية الطلبة في البيئة المدرسية وحماية حق األطفال في التعليم. كما أصدرت الحكومة نظاماً جديداً 

سنة لتحسين فرص حصولهم على التعليم.  17و 15بخصوص الالجئين السوريين من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

، قام رئيس الجمهورية بإطالق جوقة لألطفال لرفع التوعية بقضايا عمالة األطفال وتمكين األطفال المنخرطين فضال عن ذلك

ال يزالوا منخرطين في أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك العمل في  لبنانسابقاً في عمالة األطفال. إال أن األطفال في 

ولم تتمكن  ط األطفال أيضاً في عمالة األطفال ويشاركون في إنتاج البطاطا والتبغ.البناء والعمل القسري في الزراعة. وينخر

ميزانية وزارة العمل من تغطية نفقات المعدات واألفراد وتكاليف النقل والمواصالت للقيام بعمليات التفتيش، وليس لدى مفتشي 

فضال عن ذلك، فإن برامج مكافحة عمالة األطفال ظلت غير كافية للمعالجة  العمل الصالحيات الالزمة بتقييم العقوبات. 

 الشاملة لمدى انتشار المشكلة.

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

 في لبنان.

 اإلجراء المقترح المجال
السنة 

)السنوات( 

 قترحةالم

إطار العمل 

 القانوني
االنضمام إلى البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن انخراط األطفال في 

 .النزاعات المسلحة، الذي وقعت عليه الحكومة في عام 2002
2013 – 

2018 

 2018 رفع الحد األدنى لسن العمل إلى نفس سن التعليم اإللزامي.

 – 2015 ضمان الحظر الجنائي على العمل القسري وعبودية الدين.

2018 

ضمان توافر آلية مناسبة لتلقي وتوثيق الشكاوى الخاصة بعمالة األطفال وإحالتها  اإلنفاذ

 للتحقيق.
2017 – 

2018 

متابعة ونشر المعلومات حول تطبيق قانون العمل، بما في ذلك عدد مفتشي العمل 

 مواقع العمل.وعمليات التفتيش على 
2009 – 

2018 

 – 2015 تكليف قسم التفتيش في مديرية العمل بتقييم العقوبات.

2018 

تزويد مفتشي وزارة العمل بالتمويل المناسب ووسائل النقل الضروري، والتأكد من 

عمليات التفتيش على العمل في المناطق التي تسود فيها عمالة إجراء قدرتهم على 

 في ذلك القطاع غير الرسمي. األطفال، بما

2011 – 

2018 

 – 2016 زيادة عدد مفتشي العمل للوفاء بمتطلبات المشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية.

2018 

 – 2009 نشر المعلومات المتعلقة باإلنفاذ الجنائي لقوانين عمالة األطفال.

2018 
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 اإلجراء المقترح المجال
السنة 

)السنوات( 

 قترحةالم

والموارد البشرية والمعدات  ضمان تزويد وكاالت إنفاذ القانون الجنائي بالتمويل

 الالزمة للتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بعمالة األطفال ومقاضاتها، وفقاً للقانون.
2017 – 

2018 

التأكد من تطبيق خطة العمل التي تقضي بمنع ارتباط األطفال بالعنف المسلح في لبنان  سياسات الحكومة

المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح على واالستجابة لذلك، وضمان حصول األطفال 

 تأهيلية بدالً من احتجازهم.الالخدمات االجتماعية و

2017 – 

2018 

البرامج 

 االجتماعية
البناء على الجهود الحالية بغرض تحسين فرص وصول جميع األطفال إلى التعليم 

 العام.
2010 – 

2018 

 – 2017 الفقر.ضمان تنفيذ البرنامج الوطني لتخفيف وطأة 

2018 

زيادة عدد المالجئ لألطفال من ضحايا اإلتجار بالبشر وغيره من أشكال عمالة 

 األطفال.
2013 – 

2018 

 – 2013 توسيع نطاق البرامج بغرض المعالجة الشاملة لمدى انتشار عمالة األطفال.

2018 

 


