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 وزارة العمل األمريكية  

 2019االستنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام    

 

 األردن  

تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. أسست وحدة  2019أحرز األردن في عام 
األطفال وبدأت في استخدامه لتنسيق جهود الحكومة  عمل األطفال التابعة لوزارة العمل نظاماً إلكترونياً لمراقبة عمالة

والمجتمع المدني إلبعاد األطفال عن العمالة وتوفير الخدمات لهم. وباإلضافة إلى ذلك، زادت الحكومة من عدد األسر التي 
ادة تسجيل تتلقى المساعدة من خالل صندوق المعونة الوطنية، وهو برنامج يوفر تحويالت نقدية شرط أن تقوم األسر بإع

األطفال في المدارس. وعالوة على ذلك، استمرت الحكومة في توفير المأوى والتعليم والخدمات المالية لألطفال المنخرطين 
في عمالة األطفال. إال أن األطفال في األردن ينخرطون في أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك العمل في الشوارع. كما 

رة في الزراعة. تسبب نقص الموارد في إعاقة قدرة وزارة العمل على ضمان االمتثال لقوانين عمالة يقوم األطفال بأعمال خط
األطفال في القطاع الزراعي. باإلضافة إلى ذلك، ورغم جهود الحكومة، ال يزال األطفال السوريون يواجهون عقبات في 

نمر، والتكاليف المرتبطة بالمواصالت واللوازم المدرسية، الوصول إلى التعليم نظراً للضغوط االجتماعية واالقتصادية، والت
عالوة على ذلك، لم تقم الحكومة بالتحقيق في القضايا المتعلقة بأسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك  من بين مسائل أخرى.

   وء أشكال عمالة األطفال.التسول القسري أو االستغالل الجنسي التجاري لألطفال، رغم وجود أدلة على هذه الحاالت من أس  

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

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة 

(السنوات) 
  المقترحة

إطار العمل 
  القانوني

من جانب الجماعات المسلحة من  18سن ضمان حظر القانون جنائياً لتجنيد األطفال دون 
  غير الدول.

2016 – 2019  

  2019  ضمان حظر  القانون جنائياً للعمل القسري كجريمة قائمة بذاتها. 

تحسين مستوى األداء الوظيفي للخط الساخن الذي تديره وزارة العمل بضمان توفير   اإلنفاذ
ذلك أولئك الذين يتكلمون لغات أجنبية، عاملين على الخط لتلقي المكالمات الهاتفية، بما في 

وتوافرهم خارج ساعات العمل الرسمية، والتأكد من أن الرسائل المترجمة مسجلة بجودة 
  عالية.

2018 – 2019  

 
نشر المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون، بما في ذلك تمويل مديرية تفتيش العمل وعدد 

  فال.العقوبات التي تم جمعها لمخالفات عمالة األط
2015 – 2019  

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

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

2014 – 2019  

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

خدمات الرعاية االجتماعية وعدم فصلهم عن عائالتهم عن طريق أخذهم إلى مخيمات 
  الالجئين.

2016 – 2019  

 
ضمان تنفيذ عمليات التفتيش على أسوء أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك التسول القسري 

  واالستغالل الجنسي التجاري لألطفال.
2015 – 2019  
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  اإلجراء المقترح  المجال
السنة 

(السنوات) 
  المقترحة

 
التأكد من أن عدد عمليات التفتيش التي يقوم بها كل مفتش تتيح مستوى عالي الجودة من 

    التفتيش.
2019  

تأسيس آليات تنسيق لمكافحة أسوء أشكال عمالة األطفال جميعها وغيرها من أشكال عمالة   التنسيق
  األطفال، بما في ذلك العمل في الشوارع والمزارع.

2018 – 2019  

 
  2019    اللجنة الوطنية لعمل األطفال بالمهام الموكلة إليها وتنفيذها. اضطالع ضمان 

سياسات 
  الحكومة

  2019 – 2018  خطة العمل للقضاء على عمالة األطفال في قطاع السياحة بمدينة البتراء.تطبيق 

البرامج 
  االجتماعية

االستمرار في زيادة فرص الحصول على التعليم لكافة األطفال، بما في ذلك توفير برامج 
ما بعد المدرسة، وتمديد ساعات الدراسة، وضمان إتاحة الفرصة لالجئين السوريين 

  للتسجيل في المدارس. 

2013 – 2019  

 
والبيع في وضع برامج لمعالجة أسوأ أشكال عمالة األطفال في الزراعة، والبناء، 

  الشوارع.
2013 – 2019  

 


