
 وزارة العمل األمريكية  

 2021استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام    

 
  األردن

تقدماً كبيراً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال. أدخلت الحكومة عدة  2021أحرز األردن في عام 
التسول المنظم إلى فئات جرائم االتجار بالبشر، وأطلقت موقعاً  تعديالت على قانون منع االتجار بالبشر، بما في ذلك إضافة 

كما عّدلت الحكومة أيضاً  إلكترونياً جديداً للجمهور لتقديم الشكاوى العمالية، والذي يتضمن قناة مخصصة لألطفال الجنود.
في حماية األطفال العاملين على إطار العمل الوطني لمكافحة عمالة األطفال بحيث يعكس مسؤولية وزارة التنمية االجتماعية  

معالجة أسوأ أشكال عمل   -. باإلضافة إلى ذلك، أنشأت برنامجاً جديداً 2014لعام  32النحو المحدد في قانون األحداث رقم 
يهدف إلى الحد من عمالة األطفال في الزراعة في المناطق الريفية والنائية من المفرق ووادي  -األطفال في قطاع الزراعة 

ردن. فضال عن ذلك، شكلت الحكومة لجنة على مستوى الوكاالت لتحديث االستراتيجية الوطنية لمكافحة عمالة األطفال؛  األ
مرات ووافقت على مسودة  االستراتيجية محدثة. ومع ذلك يتعرض األطفال في األردن إلى أسوأ أشكال   6واجتمعت اللجنة 

كما يقوم   الستغالل الجنسي التجاري كنتيجة في بعض األحيان لإلتجار بالبشر.عمالة األطفال، بما في ذلك التسول القسري وا
باإلضافة إلى ذلك، ال يزال األطفال السوريون يواجهون عقبات في الوصول إلى التعليم   األطفال بأعمال خطرة في الزراعة.

ت واللوازم المدرسية، من بين مسائل أخرى.  نظراً للضغوط االجتماعية واالقتصادية، والتنمر، والتكاليف المرتبطة بالمواصال
باإلضافة إلى ذلك، فإن نطاق البرامج الحكومية غير كاٍف للتصدي بشكل كامل لمدى عمالة األطفال، بما في ذلك في البناء  

 والبيع في الشوارع.   

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات)  

  المقترحة

إطار العمل 
  القانوني

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

2016 – 2021  

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

يتكلمون لغات أجنبية، متواجدون خارج ساعات العمل الرسمية، وأنه يتم معالجة 
  جميع الرسائل. 

2018 – 2021  

 
  2021 – 2015  نشر عدد الغرامات المفروضة وفقاً لقانون العمل والتي تم تحصيلها.

 
  2021 – 2020  للوفاء بمتطلبات المشورة التقنية لمنظمة العمل الدولية.زيادة عدد مفتشي العمل 

 
ضمان إجراء تحقيقات جنائية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، بما في ذلك االستغالل 

  الجنسي التجاري لألطفال. 
2015 – 2021  

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

  والمخالفات والمحاكمات واإلدانات. 
2019 – 2021  

 
  2021  التأكد من أن مفتشية العمل لديها موارد كافية إلنجاز المهام المنوطة بها. 

 
ضمان أن عدد عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتش الواحد تمنح المفتشين وقتاً كافياً  

  شكل مناسب. لتحديد انتهاكات قانون العمل ومعالجتها ب
2019 – 2021  



  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
السنة (السنوات)  

  المقترحة

واألشكال   ،أسوأ أشكال عمالة األطفال جميعهاإنشاء آليات تنسيق للقضاء على   التنسيق 
  األخرى لعمل األطفال، بما في ذلك العمل في الشوارع والمزارع. 

2018 – 2021  

سياسات  
  الحكومة 

  2021 – 2018  بمدينة البتراء. تطبيق خطة العمل للقضاء على عمالة األطفال في قطاع السياحة 

البرامج 
  االجتماعية

االستمرار في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم لجميع األطفال، بما في ذلك 
الالجئون السوريون وغير السوريين، وضمان حصول الطالب على وسائل النقل، 

والقدرة على شراء اللوازم المدرسية والزي المدرسي، وعدم تعرض الطالب  
  يف أو المضايقة، وتمديد ساعات الدراسة.للتخو

2013 – 2021  

 
وضع برامج لمعالجة أسوأ أشكال عمالة األطفال في قطاع البناء، والبيع في  

  الشوارع.
2013 – 2021  

 


