
  وزارة العمل األمريكية  

 2020استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام   

 
  األردن

 

، وألول 2020في  تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. 2020أحرز األردن في عام 
من التفتيشات الموجهة الستهداف عمالة األطفال في القطاع الزراعي في شتى أنحاء  850مرة، أجرت وزارة العمل عدد 

كما قامت بتطوير موقع شبكي جديد وتطبيق جديد على الهاتف المحمول، والذي بمجرد أن يبدأ العمل سيسمح للجمهور  البالد.
عالوة على  فال والتي سيتم تسجيلها حينئذ في قوائم بيانات عمالة األطفال على المستوى القومي.باإلبالغ عن حاالت عمالة األط

ومع ذلك يتعرض  ذلك، أطلقت وزارة العمل البرنامج الذي يهدف للقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال في الزرقاء وعّمان.
لك التسول القسري واالستغالل الجنسي التجاري كنتيجة في بعض األطفال في األردن إلى أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذ

تسبب نقص الموارد في إعاقة قدرة وزارة العمل على  كما يقوم األطفال بأعمال خطرة في الزراعة. األحيان لإلتجار بالبشر.
الحكومة، ال يزال األطفال باإلضافة إلى ذلك، ورغم جهود  ضمان االمتثال لقوانين عمالة األطفال في القطاع الزراعي.

السوريون يواجهون عقبات في الوصول إلى التعليم نظراً للضغوط االجتماعية واالقتصادية، والتنمر، والتكاليف المرتبطة 
فضالً عن ذلك، لم تتمكن األبحاث من تحديد ما إذا كانت وكاالت إنفاذ  بالمواصالت واللوازم المدرسية، من بين مسائل أخرى.

الجنائية في األردن قد قامت بإجراء تحقيقات في القضايا المرتبطة بأسوأ أشكال عمالة األطفال رغم توافر األدلة على  القانون
  أسوأ أشكال عمالة األطفال تلك.

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  ي من شأنها تعزيز القضاء على عمالة األطفال في األردن.بناًء على التقارير الواردة، فقد تم تحديد اإلجراءات المقترحة الت

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات) 

  المقترحة

إطار العمل 
  القانوني

مسلحة من الجماعات ال في 18ضمان حظر القانون جنائياً لتجنيد األطفال تحت سن 
  الدول.غير 

2016 – 2020  

 
  2020 – 2019  ضمان أن القانون يُّجرم العمل القسري كجريمة قائمة بذاتها.

تحسين مستوى األداء الوظيفي للخط الساخن الذي تديره وزارة العمل من خالل تسهيل   اإلنفاذ
لي الخط، بما في ذلك أولئك الذين يتكلمون شغّ تحديد مكان الخط الساخن وضمان أن مُ 

ن خارج ساعات العمل الرسمية، وأنه يتم التعامل مع جميع وأجنبية، متواجد لغات
  الرسائل.

2018 – 2020  

 
  2020 – 2015  نشر عدد الغرامات المفروضة وفقاً لقانون العمل والتي تم تحصيلها.

 
  2020  زيادة عدد مفتشي العمل للوفاء بمتطلبات المشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية.

 
أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك التسول  أسوأضمان تنفيذ التحقيقات الجنائية على 

  القسري واالستغالل الجنسي التجاري لألطفال.
2015 – 2020  

 
نشر المعلومات المتعلقة بجهود إنفاذ القانون الجنائي، بما في ذلك عدد التحقيقات 

  .والمخالفات والمحاكمات واإلدانات
2019 – 2020  



  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات) 

  المقترحة
 

ضمان أن عدد عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتش الواحد تمنح المفتشين وقتاً كافياً 
  لتحديد انتهاكات قانون العمل ومعالجتها بشكل مناسب.

2019 – 2020  

ضمان أن اللجنة الوطنية المعنية بعمل األطفال تعمل وقادرة على االضطالع بالمهام   التنسيق
  الموكلة إليها.

2017 – 2020  

 
أشكال عمالة األطفال جميعها وغيرها من أشكال  أتأسيس آليات تنسيق لمكافحة أسو

  عمالة األطفال، بما في ذلك العمل في الشوارع والمزارع.
2018 – 2020  

سياسات 
  الحكومة

  2020 – 2018  تطبيق خطة العمل للقضاء على عمالة األطفال في قطاع السياحة بمدينة البتراء.

البرامج 
  االجتماعية

االستمرار في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التعليمية لجميع األطفال بما في ذلك 
األطفال الالجئين من السوريين وغير السوريين، وضمان توافر خدمات المواصالت 

للدارسين وقدرتهم على شراء اللوازم المدرسية والزي المدرسي ومد ساعات الفصول 
  ب من التعرض للتنمر والمضايقة.المدرسية وحماية الطال

2013 – 2020  

 
  2020  ضمان قدرة الالجئين السوريين الذين ليست لديهم وثائق على االلتحاق بالمدارس.

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

  الشوارع.
2013 – 2020  

 


