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 عمل الطفال في الدول العربية 

 الجهود العربية في تطبيق سياسات فاعلة للحد من عمل الطفال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. حياة عسيران 

 

 مقدمة:

  مليون نسمة( 280قرابة ) الطفال والشباب نصف سكان الدول العربيةيشكل. 

  أطفال عاملون »من جميع الطفال في املنطقة هم  (طفل مليون  13.4)٪ 15يقدر أن ». 

  نتشار عمل الطفال ابسبب  ؛التقديرذلك الحقيقية قد تكون ضعف الرقام ن إفمع ذلك، و

زل، ناهيك عن ورش اارع واملنو في مجال الزراعة والش السيماضمن القطاعات غير الرسمية؛ 

 .واملصانع الصغيرة غير الرسمية حاجرملاتصليح السيارات والبناء و 

 الجميع يضعون الطفال في ظروف عمل خطرة للغاية. 

 بشكل أساس ي« أسوأ أشكال عمل الطفال»سم اما يشار إليه بم. 

 

 :أسوا أشكال عمل الطفال

 ،لصحيةلنفسية و ااال العمل الذي قد يضر بصحة الطفب« أشكال عمل الطفال أأسو »يعرف 

 : على سبيل املثالو  .أو يعرضهم للخطر

  د الكيميائية الخطرة مثل ألدوات واملعدات واملواحيث التعرض لفي الزراعة )الطفال عمل

 .املبيدات الحشرية والحرارة املرتفعة(

  حيث  صناعة السجاد، إلخ.و معامل الخياطة، و وصنع الطوب،  في كسرالطفال عمل (

يسبب قد مما  ؛نحناء في مساحة صغيرةال طفال ساعات طويلة وهم في وضع اال يقض ي 

 .(ضع مستقيمو في تشوهات وإصابات في العمود الفقري وصعوبة املش ي 

 

 الجهود : 

  : 
ً
 الدولية االتفاقياتأوال

 مع املعايير الدولية بما يتماش ىهناك الكثير من العمل على صعيد السياسات الوطنية 
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  ةاالتفاقيات الدولية الرئيس* 
 
 تضم:و الدول العربية  معظمعت عليها التي وق

  .(ستخدامال ا لسن)بشأن الحد الدنى  138منظمة العمل الدولية رقم  اتفاقيات (1

والتي )بشأن أسوأ أشكال عمل الطفال   182منظمة العمل الدولية رقم  اتفاقيات (2

ِمدت عام ا
ُ
 .(1999عت

 

 :182منظمة العمل الدولية  اتفاقيات

  أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، كبيع الطفال واالتجار بهم وعبودية الدين جميع

إلجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال والقنانة والعمل القسري أو ا

 .الستخدامهم في صراعات مسلحة

 ستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لغراض الدعارة، أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء ا

 .عروض إباحية

 ستخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غير مشروعة، وال سيما إنتاج املخدرات ا

 .تجار بهاالوا

  العمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى اإلضرار

 .بصحة الطفال أو سالمتهم أو سلوكهم الخالقي

 

  :
ً
 :كافحة عمل الطفالإلى محكومية الرامية الالبرامج الحكومية وغير ثانيا

  الوطنية املنقحةالسياسات والتشريعات املعمول بها  وخطط العمل. 

  قضية عمل الطفال في جداول العمال الوطنيةلالولوية إعطاء. 

  (التي أنشئت داخل وزارات العمل)وحدات مكافحة عمل الطفال. 

  مراكز اإلحالة وإعادة التأهيل املنشأة والتشغيلية )على صعيد الحكومة واملنظمات غير

 .لبنان والردن وسوريافي  كاملوجودة (الحكومية

  سست من أجل قضايا عمل الطفال و لجان املحافظين
ُ
بنان، في لكاملوجودة املراكز التي أ

 .الردن، اليمن، سوريا
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 السياس ي في العالم العربي االستقرار ماذا حدث بعد الحروب املتتالية وعدم 

 في البلدان التالية:

 العراق 

 ليبيا 

 سوريا 

 اليمن 

 لبنان 

 املضيفة:اآلثار املترتبة على البلدان 

 :على سبيل املثال

  الالجئون العراقيون( سوريا )ا
ً
 .سابق

 ا
ً
 .ا(والسوريون حالي   ،لبنان )الالجئون العراقيون سابق

  االردن )الالجئون
ً
 .ا(والسوريون حالي  ، العراقيون سابق

  (والعراقيون  مصر )الليبيون والسوريون. 

 )تونس )الليبيون. 

  السوريون(العربي دول الخليج(. 

ية هي في لبنان والردن، باإلضافة إلى الفلسطينيين أعلى الرقام من الناحية النسب

 .املوجودين بالفعل في كال البلدين، باإلضافة إلى سوريا

 

 التغيرات في أشكال عمل الطفال

 :نتشاًراا من حيث الكثر 

 في العمل في الشارع أو النشطة غير  الستخدامهم ؛الدول املجاورة فيتجار بالطفال الا

 .والعروض اإلباحية وما إلى ذلك( ةاملشروعة )الدعار 

 ملخدراتفي اتجار الفي النزاعات املسلحة وا االستخدام. 

 يهالعمل في الشارع وكل ما يمكن أن يترتب عل. 

 أعمال البناء. 

 باإلضافة إلى كل ما ذكر قبل ذلك. 

 

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCAQsARqFQoTCMmq7YSEk8kCFcVWFAodZ1QDIg
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 ملاذا يلجأ الطفال الى العمل

 لوالدين أو  كليهما، إعاقة، قتصادية لألسرة )وفاة أحد االجتماعية واال ضربة للبنية ا

 .ختطاف طفل، إلخ.(ا

 خسارة مفاجأة لي نوع من أنواع دخل السرة. 

 فقدان املأوى واملأكل وامللبس. 

 الوسطاء الذين لديهم  / عتماد الكلي على املجتمعات املضيفة والشخاص النافذينال ا

 .تصاالت واسعةا

 في الدولة املضيفة:

  في توريد عمل الطفال الرخيصةزيادة كبيرة. 

 دهور ظروف العمل لجميع الطفال إلى حد:ت 

 الرق  -

 السخرة  -
 

 عباديستال تحت ضغط  الدين ا تجاراللعمل واا. 

 

 

 

 

 الرق :

أي أجر دون من وُيجبر على العمل لدى هذا الشخص  ،حيث تعود ملكية الشخص إلى شخص آخر

سرهم أو شرارغًما حتفاظ بالعبيد ال يتم او مقابل ما يحدث له. 
َ
هم أو ئعن إرادتهم من وقت أ

 والدتهم، وال ُيسمح لهم بترك أو رفض العمل.

 السخرة:

أجر قليل ا،  مقابل لعيش والعمل في أرض مملوكة لشخص آخر، غالبً إلى اعندما يضطر الشخص 

 دون أي أجر.من  أو 

 

 

ا، نحن 
ً
التي  182منظمة العمل الدولية  تفاقياتاآلن نتحدث عن الفئات الثالث الولى الإذ

 .لم تكن، قبل ذلك، مصدر قلق كبير في الدول العربية
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 عبودية الديون:

سديد القروض التي ال يمكن للناس تسديدها حيث يتم العمل كبدل لت ة؛خر نوع من أنواع الس  

أسرة فقيرة إلى أن تسِلم طفلها لسداد  على سبيل املثال، قد تضطر .عن طريق الموال أو السلع

 .ديونها، وقد يعمل هذا الطفل لسنوات إلى أن تتم تصفية الديون 

 

 ين نحن اآلن؟أ

 .نحن في كارثة إنسانية عربية تاريخية

  غائًبا حين الحقيقي والشعور باآلخر أصبة والتدباإلنسانيحيث الشعور. 

    ستخدامهم بثمن بخس )لحمهم ال للمافيات )املحلية والدولية( ُيقدمون فريسة أطفالنا

باملخدرات واملواد اإلباحية، فقط مقابل  تجارالفي الدعارة وا وعظامهم وعقولهم البريئة(

و يتناولون كسبون املاليين منحهم بعض الطعام وربما بعض القروش، في حين أنهم ي

 ستغاللهم.ااء الطعام والنبيذ من جر  

  عالوة على ذلك، يتم إعطاء أطفالنا الصغار بنادق وأسلحة لقتل أسرهم وأعضاء

وهؤالء الذين من املفترض أن يسعوا معهم لبناء المة، مقابل "الرسوم  ،مجتمعهم

 الساسية" للبقاء على قيد الحياة )الغذاء واملأوى(.

 

 لم نتخذ إجراءات جدية على الفور  اإذ

  كاء، سوف يصبحون "العناصر" ، الذين يمثلون الجمال والبراءة والذأوالدنا وبناتنافإن

ا سيصبحون مدمرين جسدي   -م العربي كل العال -رة في مستقبل العالم العربي املدم  

 ا.ا وأخالقي  ا وصحي  ونفسي  

 ية املطاف ضحايا املنظمات اإلرهابية مثل داعش اإلضافة إلى ذلك، سيكونون في نهاب

 وغيرها.
 

 نفسنا؟أهل يمكننا إنقاذهم وإنقاذ 

 نعم، بالطبع، ولكن فقط:

  إجراءات شجاعة وحاسمة وحكيمة و  تخاذاعن طريق 
ً
، منسقة ا ملا يمليه الضمير الحيفق

 
ً
العمل  ات وأصحابالوزارات املعنية واملحافظين والبلديو من ِقبل قادة الدول أوال
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الية واملنظمات غير الحكومية، على مستوى القاعدة الشعبية، والتنظيمات العم  

 والقيادات املؤثرة.
 

 خطوات فورية:

اإلرادة السياسية:  يجب أن يفهم قادة الدول خطورة هذه القضية  وأن يقوموا بإقرار خطة 

 وطنية/إقليمية ملكافحة عمل الطفال.

السياسية إلى إجراءات على جميع املستويات من خالل السلطات  يجب أن تترجم هذه اإلرادة• 

 ضة للمحافظين والبلديات والوزارات املعنية.املفو  

ستدعاء املنظمات غير الحكومية املعنية والعاملة على أرض الواقع للعمل مع هذه ايجب أن يتم • 

 .السلطات الوطنية

 

 إجراءات تنسيقية:

   بالغ الهمية ابين الجهات الفاعلة على مختلف املستويات أمرً  تنسيق اإلجراءات فيما ُيعد، 

 وهذا يشير إلى، على سبيل املثال؛

  ووزارة  ،ووزارة التعليم ،جتماعيةال ون ائالوزارات املعنية )أي وزارة العمل ووزارة الش

 ا.بعضً عالم( فيما بين بعضهم إل ووسائل ا ،ووزارة الزراعة ،ووزارة الداخلية،الصحة 

 ولين عن هذه القضيةئموظفي الوزارة املس بين. 

 ولية شخصيةئولية الوزير فقط )ليست مسئيجب أن تكون مسؤولية الوزارة وليس مس، 

 .ولية مؤسسية(ئبل مس

   ،املنظمات غير الحكومية املعنية )أي تلك التي توفر التعليم والخدمات الصحية، والترفيه

 إلخ.(.، والغذاء

 وكاالت المم املتحدة في 
ً
 .ثم مع الوكاالت الدولية ثانًيا، ما بينها أوال

 

:العمل 
ً
 مقابل قطاعيا

ً
 جغرافيا

 ا، مثل؛قطاعي  

 .العمل في الشارع -

 .العمل في الزراعة  -
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 .العمل في ورش البناء -

 .العمل في املناجم -

 .املشاركة في النزاعات املسلحة -
 

 ا، مثل؛جغرافي  

 .مدينة -

 .(منطقة )منطقة ضواح   -

 .منطقة زراعية -

يد تجن ، أو تجارال)أي ا نفسها كما هو الحال في بلدين متجاورين أو أكثر يواجهون املشكلةقليم  )إ  -

   .الطفال في النزاعات املسلحة(

 طرق مكافحة عمل الطفال

  :الوقاية

 على سبيل املثال من خالل؛

 .التعليم اإللزامي، املجاني: في متناول الجميع  -1

 .ذات الصلة وانينتطبيق الق  -2

بشكل خاص لألسر الضعيفة العاملة في القطاع و جتماعية والتأمين الصحي، ال الحماية ا  -3

 .غير الرسمي

جتماعية ال عن أهمية التعليم وعن املخاطر ا توعية السرة، وبشكل خاص المهات،  -4

 والنفسية والصحية لعمل الطفال.

 قالجتماعية واال وعية صناع السياسات عن اآلثار ات  -5
ً
تصادية والمنية لعمل الطفال، خاصة

 أسوأ أشكال عمل الطفال.
 

 االنسحاب:

 بشكل خاص، من أسوأ أشكال عمل الطفال، على سبيل املثال من خالل؛

 .تغيير ظروف العمل إلى ظروف أكثر مالءمة -1

 .(بالكامل وعلى وجه السرعة من أشكال غير مقبولة  لعمل الطفال )أي الدعارةنسحاب الا -2
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 إعادة التأهيل:

 على سبيل املثال؛

 .جتماعي لألطفال املنسحبينال توفير الدعم النفس ي وا  -1

 .توفير الدعم الطبي -2 

 .قتصادية لألطفالالتوفير البدائل التعليمية وا  -3 

 زالة الدافع الساس ي.إل  ؛قتصادي لسر هؤالء الطفالالجتماعي واال لدعم اتقديم ا -4
 

 ماذا نحتاج؟

 إلرادة السياسية لجميع قادة الدول )عرض وطلب(.ا 

 جداول العمال وامليزانيات الوطنية ضمندخال هذه القضية إ. 

 لموالا. 

  ليف ترميم اآلثار جتماعي ال تقارن بتكاال قاية من خالل التعليم والضمان اتكاليف الو

 جتماعية والمنية لألشخاص والدول.ال قتصادية واالا

 الموال التي تنفق على السلحة )الشراء والتعامل والبيع(التكاليف ال تقارن ب. 

   ولن يعرف كل شخص  ،حاجة إلى اإليمان باهلل سبحانه وتعالىفي ًرا، نحن أخيًرا وليس آِخ

 معني بهذه القضية سيتم سؤاله عما فعل هؤالء الطفال، بشكل مباشر أو غير مباشر.


