
 
 

  وزارة العمل األمريكية  

 2021استنتاجات بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال لعام   

 
  الضفة الغربية وقطاع غزة

أحرزت السلطة الفلسطينية في عام 2021 تقدماً ضئيالً في الجهود الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال في  
إال أن  عقوبة.  19حالة عمالة أطفال وفرضت  51وقامت وزارة العمل باكتشاف  مناطق الضفة الغربية الخاضعة  لسيطرتها.

األطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرضون ألسوأ أشكال عمالة األطفال، بما في ذلك االستخدام في أنشطة غير  
يحظر اإلطار القانوني للسلطة الفلسطينية   ال كما يقوم األطفال بمزاولة أعمال خطرة في البناء وصيد األسماك. مشروعة.

باإلضافة إلى ذلك، فإن برامج السلطة الفلسطينية غير كافية لمنع أو القضاء على عمالة  جنائياً جميع عناصر االتجار باألطفال.
 األطفال.  

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
(السنوات)  السنة 

  المقترحة

إطار العمل 
  القانوني

  2021 – 2018  رفع الحد األدنى لسن العمل ليصل إلى نفس سن التعليم اإللزامي.

 
ضمان أن القانون يحظر جنائيا االتجار باألطفال، بما في ذلك اإلتجار بالبشر محلياً 

  ودولياً، طبقاً للمعايير الدولية.
2015 – 2021  

 
الحد األدنى لسن العمل على جميع األطفال،  باستثناء فقط األطفال ضمان تطبيق 

العاملين في مشروعات عائالتهم وبعض المشروعات الصغيرة التي تستخدم منتجاتها  
  لالستهالك المحلي والتي ال تقوم بتوظيف عمال مستأجرين بصفة دورية.

2020 – 2021  

 
  2021 – 2017  ل القسري. سن القوانين التي تنص على الحظر الجنائي للعم

 
ضمان فرض الحظر الجنائي على استخدام وجلب وعرض األطفال لكافة أشكال 

  االستغالل الجنسي التجاري. 
2017 – 2021  

 
من جانب جماعات مسلحة  18ضمان حظر القانون جنائياً لتجنيد األطفال تحت سن 

  من غير الدول.
2016 – 2021  

  2021 – 2010  ضمان إنفاذ قوانين عمالة األطفال في قطاع غزة.  اإلنفاذ 
 

نشر المعلومات المتعلقة بجهود إنفاذ قانون العمل، بما في ذلك تمويل مفتشية العمل 
  وعدد المخالفات التي أدت إلى فرض غرامات وتحصيلها.

2010 – 2021  

 
  2021 – 2010  نشر المعلومات المتعلقة بجهود إنفاذ القانون الجنائي. 

 
توفير المزيد من الموارد الالزمة والعاملين لوزارة العمل للقيام بعمليات التفتيش  

  والتحقيقات الجنائية. 
2010 – 2021  

 
  2021  ضمان تزويد مفتشي العمل بالتدريبات األولية والتنشيطية الالزمة.

  2021 – 2017  مهامها المقصودة. التأكد من أن شبكة حماية الطفل نشطة وقادرة على تنفيذ   التنسيق 



 
 

  اإلجراءات الحكومية المقترحة للقضاء على عمالة األطفال

  اإلجراء المقترح  المجال
(السنوات)  السنة 

  المقترحة

سياسات  
  الحكومة 

دمج استراتيجيات منع والقضاء على عمالة األطفال في جدول أعمال السياسة الوطنية 
  والتأكد من تنفيذها. 

2017 – 2021  

البرامج 
  االجتماعية

توسيع البرامج لتحسين فرص الحصول على التعليم؛ على سبيل المثال، ضمان عدم 
األطفال للعنف، وأن المدارس مزودة بوسائل الحماية من تقلبات الطقس، وأن تعرض 

  التأخير عند نقاط التفتيش ال يمنع األطفال من الذهاب إلى المدرسة.

2011 – 2021  

 
توسيع البرامج من أجل زيادة معالجة عمالة األطفال، خصوصاً في البناء، وأعمال 

  المشروعة، والزراعة.الشوارع، واألنشطة غير 
2010 – 2021  

 
جمع ونشر البيانات الخاصة بمدى وطبيعة عمالة األطفال لغرض رسم السياسات  

  العامة ووضع البرامج.
2020 – 2021  

 


