
  وزارة العمل األمريكية  

 2020استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام   

 
  مصر

الحكومة أعلنت  تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. 2020حققت مصر في عام 
كتمويل إضافي لدعم برنامج التكافل والكرامة، الذي يسمح بتوفير المعونة النقدية لعدد  مليون دوالر 50تخصيص مبلغ 

، أطلقت اللجنة 2020نوفمبر/ تشرين الثاني  10في  المدارس.ب االلتحاقعلى  األسرأسرة جديدة لمساعدة أطفال تلك  309,748
ومنع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر المرحلة الثانية من حملة التوعية القومية "معاً ضد الوطنية التنسيقية لمكافحة 

تضمنت الحملة بياناً توعوياً عاماً يشمل كبار الشخصيات المصرية ويتم  االتجار بالبشر" بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
باإلضافة  حملة التوعية على الحافالت العامة ولوحات الدعاية اإلعالمية.إذاعة البرنامج على قنوات التلفزيون مع نشر الفتات 

لذلك، وافقت وزارة القوى العاملة على خطة عمل جديدة لتنفيذ برنامج االسراع بالقضاء على عمالة األطفال في سالسل 
كال عمالة األطفال بما في ذلك ومع ذلك يتعرض األطفال في مصر إلى أسوأ أش البرنامج األفريقي. فياإلمدادات والتوريد 

لم تنشر  االستغالل الجنسي التجاري، ويرجع ذلك في بعض األحيان لإلتجار بالبشر والعمل في استخراج الحجر الجيري.
الحكومة البيانات الخاصة بإنفاذ قوانين عمالة األطفال، كما أن برامج مكافحة عمالة األطفال غير كافية للتعامل مع حجم المشكلة 

  شكل مناسب.ب

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال 

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

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات) 

  المقترحة

إطار العمل 
  القانوني

أنماط العمل الذي ينخرط فيها األطفال في مصر والتي تعرضهم لدرجات  أن ضمان
  عاماً. 18دون سن  لألطفالبالنسبة  محظورة ،مثل إنتاج الطوب ،حرارة خطرة

2017 – 2020  

 
الطوعي في جيش الدولة مع كحد أدنى لسن التجنيد عاماً  16ضمان أن القانون يحدد سن 

  وضع ضمانات لحرية التطوع.
2019 – 2020  

  2020 – 2011  نشر المعلومات المتعلقة بجهود إنفاذ قانون العمل.  اإلنفاذ
 

  2020 – 2017  تعزيز مفتشية العمل عن طريق تخويل المفتشين سلطة تقدير الغرامات.
 

بمتطلبات التوجيهات التقنية لمنظمة ضمان زيادة عدد مفتشي العمل في مصر للوفاء 
  العمل الدولية.

2018 – 2020  

 
  2020 – 2019  زيادة عدد المفتشين الذين يتلقون تدريبات على سياسات عمالة األطفال.

 
  2020 – 2011  نشر المعلومات المتعلقة بجهود إنفاذ القانون الجنائي.

ومنع الهجرة غير الشرعية واإلتجار بالبشر ضمان قيام لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة   التنسيق
  بمهامها بشكل فعال لعالج مشكلة اإلتجار كجريمة مستقلة.

2020  



  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات) 

  المقترحة

البرامج 
  االجتماعية

لفتيات، من خالل معالجة اضمان حصول الجميع على التعليم العام المجاني، خصوصاً 
التوثيق، والعقبات الرسوم واللوازم المدرسية، والعنف بالمدارس، وندرة عمليات  تكاليف

  األخرى أمام التعليم.

2010 – 2020  

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

  االستغالل الجنسي التجاري والعمل في استخراج الحجر الجيري.
2010 – 2020  

 
  2020  البقاء في المدارس. مناألطفال  تمكنتوسيع نطاق برنامج التكافل والكرامة لضمان 

 


