
 
 

 وزارة العمل األمريكية  

 2021استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام    

 
  مصر

أعلن مكتب   تقدماً متوسطاً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. 2021حققت مصر في عام 
اإلتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية في كافة  المدعي العام عن افتتاح ثمانية مكاتب نيابة متخصصة  بغرض مكافحة 

تحقيقاً جديداً في االتجار بالبشر تتعلق بالتسول القسري لألطفال نتيجة حمالت   121باإلضافة إلى ذلك، تم فتح  أنحاء البالد.
روع قانون العمل إلى وزارة الداخلية لمكافحة استغالل األطفال. كما قدمت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ المصري مش

رئيس مجلس الشيوخ للمراجعة. كما يجوز للحكومة، وفقاً لتعديل مقترح منفصل، تغريم أصحاب األعمال بغرامات تتراوح  
دوالر أمريكي) لمخالفة األحكام القانونية الخاصة بالحد األدنى لسن  128إلى  64جنيه مصري ( 2,000و  1,000بين 

ند تكرار المخالفة، وتعريض المؤسسة الحتماالت اإلغالق القسري لمدة تصل إلى ستة شهور.  العمل، مع مضاعفة الغرامة ع
ومع ذلك يتعرض األطفال في مصر إلى أسوأ أشكال عمالة األطفال بما في ذلك االستغالل الجنسي التجاري، ويرجع ذلك في 

الحكومة البيانات الخاصة بإنفاذ قوانين عمالة  بعض األحيان لإلتجار بالبشر والعمل في استخراج الحجر الجيري. لم تنشر 
 األطفال، كما أن البرامج الموضوعة لمعالجة عمالة األطفال غير كافية للتعامل مع حجم المشكلة بشكل مناسب.   

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات)  

  المقترحة

العمل إطار 
  القانوني

ضمان أن أنماط األعمال التي ينخرط فيها األطفال في مصر والتي تعرضهم لدرجات  
  عاماً.  18دون سن  لألطفالحرارة خطرة، مثل إنتاج الطوب، محظورة بالنسبة 

2017 – 2021 

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

  ضمانات لحرية التطوع. مع وضع 
2019 – 2021 

 2021 – 2011  نشر المعلومات المتعلقة بجهود إنفاذ قانون العمل.  اإلنفاذ 
 

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

2018 – 2021 

 
 2021 – 2019  سياسات عمالة األطفال.زيادة عدد المفتشين الذين يتلقون تدريبات على 

 
 2021 – 2011  نشر المعلومات المتعلقة بجهود إنفاذ القانون الجنائي. 

البرامج 
  االجتماعية

ضمان حصول الجميع على التعليم العام المجاني، خصوصاً الفتيات واألطفال الالجئين،  
والعنف بالمدارس، ونقص من خالل معالجة تكاليف الرسوم واللوازم المدرسية، 

  التوثيق، والعقبات األخرى أمام التعليم. 

2010 – 2021 

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

  االستغالل الجنسي التجاري والعمل في استخراج الحجر الجيري. 
2010 – 2021 

 
 2021 – 2020  والكرامة لضمان تمكين األطفال من البقاء في المدارس.توسيع نطاق برنامج التكافل 

 


