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 وزارة العمل األمريكية  

 2019االستنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام    

 

 مصر  

تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. شكلت الحكومة  2019حققت مصر في عام 
وعقدت االجتماع االفتتاحي للجنة التوجيهية الوطنية لخطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال ودعم 

مر المجلس الوطني للطفولة واألمومة في تعضيد لجان حماية الطفل التي كانت األسر، والتي ستنسق تطبيق الخطة. كما است
متوقفة عن العمل. باإلضافة إلى ذلك، تجاوزت وزارة التضامن االجتماعي هدفها السنوي في توفير دخل إضافي لألسر لدعم 

. إال أن األطفال في مصر 2019ماليين طفل بحلول أبريل/نيسان  5انتظام األطفال في المدارس، حيث وصل العدد إلى 
الجنسي التجاري والتسول القسري، ويرجع ذلك في بعض  االستغاللينخرطون في أسوأ أشكال عمالة األطفال بما في ذلك 

األحيان لإلتجار بالبشر والعمل في محاجر الحجر الجيري. وعالوة على ذلك، لم تنشر الحكومة البيانات الخاصة بإنفاذ قوانين 
 طفال، كما أن برامج مكافحة عمالة األطفال غير كافية للتعامل مع حجم المشكلة بشكل مناسب.عمالة األ  

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

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة 

(السنوات) 
  المقترحة

العمل إطار 
  القانوني

كحد أدنى لسن التجنيد الطوعي في جيش الدولة، مع  16ضمان أن القانون يحدد سن 
  وضع ضمانات لحرية التطوع.

2019  

 
سنة في مصر مما  18ضمان حظر أنماط العمل الذي ينخرط فيه األطفال دون سن 

  يعرضهم لدرجات حرارة خطرة، مثل إنتاج الطوب.
2017 – 2019 

المعلومات الخاصة بالتفتيش على العمل، بما في ذلك التمويل، وعدد مفتشي العمل،  نشر  اإلنفاذ
والتدريب األولي للمفتشين، وعدد عمليات التفتيش على العمل التي تم القيام بها، 

  والمخالفات التي تم اكتشافها، والعقوبات التي تم فرضها وتحصيلها.

2011 – 2019 

 
 2019 – 2017  تخويل المفتشين سلطة تقدير الغرامات.تعزيز مفتشية العمل عن طريق 

 
 2019 – 2018  زيادة عدد مفتشي العمل للوفاء بمتطلبات المشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية.

 
  2019    زيادة عدد المفتشين الذين يتلقون تدريبات على سياسات عمالة األطفال.

 
نشر المعلومات الخاصة بالتدريب األولي واستعادة المعلومات للمحققين الجنائيين  

وتفصيل أعداد التحقيقات والمخالفات والمحاكمات واإلدانات والعقوبات الخاصة 
  بالمخالفات الجنائية وفقاً لقوانين عمالة األطفال.

2011 – 2019 

لمكافحة أسوأ أشكال عمالة األطفال على القيام التأكد من قدرة لجنة التنسيق الوطنية   التنسيق
بالمهام المناطة بها وضمان تحقيق التعاون الفعال بين الوكاالت الحكومية وغيرها من 

  أصحاب المصلحة.

2017 – 2019 

البرامج 
  االجتماعية

ضمان إتاحة فرصة الوصول الشامل للتعليم العام المجاني، خصوصاً للفتيات، عن 
  رسوم واللوازم المدرسية والعقبات األخرى أمام التعليم.طريق معالجة ال

2010 – 2019 
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  اإلجراء المقترح  المجال
السنة 

(السنوات) 
  المقترحة

 
توسيع البرامج لمعالجة النطاق الكامل لمشكلة عمالة األطفال، ال سيما في مجال 

  االستغالل الجنسي التجاري والعمل في محاجر الحجر الجيري.
2010 – 2019 

 


