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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

�مللخ�ص �لتنفيذي

"�ش�رية" خالل الدرا�شة( خالل الفرتة  بـ  اإليها  اإعداد هذه الدرا�شة عن عمل االأطفال يف اجلمه�رية العربية ال�ش�رية )امل�شار  لقد مت 

2011 بطلب من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل، وبالتعاون مع منظمة العمل  2010 اىل �شباط / فرباير  املمتدة من ني�شان / ابريل 

الدولية ومنظمة االمم املتحدة للطف�لة ) الي�ني�شف(، انطالقا من اإدراك عميق خلط�رة هذه الظاهرة وانتهاكها للحق�ق املكف�لة للطف�لة 

يف الد�شت�ر ال�ش�ري ويف املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي ان�شمت اإليها �ش�رية. كما جاءت هذه الدرا�شة كمحاولة ل�شد الثغرة املتمثلة 

بغياب الدرا�شات احلديثة وال�افية ح�ل هذه الظاهرة، ال�شيما واأن االأبحاث وامل�ش�حات االإح�شائية املنفّذة اإنح�شرت بتحديد حجم عمل 

االأطفال واأغفلت اأ�شباب الظاهرة وخ�شائ�شها وتاأثريها. 

وحتاول هذه الدرا�شة ت��شيف ظاهرة عمل االأطفال، وحتليل اأهّم اأ�شبابها وع�املها وا�شتك�شاف انعكا�شاتها على الطفل واملجتمع، وذلك 

اإ�شتنادًا اإىل مقاربة حتليلية – ت�شاركية، ت�شمل جميع االأطراف املعنية بعمل االأطفال، وبخا�شة االأطفال العاملني اأنف�شهم. وجتدر االإ�شارة 

يف هذا ال�شياق اإىل اأن هذه املقاربة التحليلية – الت�شاركية ال تنفي احلاجة املا�شة اإىل اإجراء م�شح اإح�شائي �شامل ح�ل هذا امل��ش�ع 

م�شتقبال، بحيث تتكامل املقاربتان الكمية والن�عية، لتعطي �ش�رة اأكرث تف�شيال ودقة ح�ل هذه الظاهرة. 

وترمي الدرا�شة احلالية اإىل االأهداف التالية:

1- التعرف اإىل االأ�شباب االأ�شا�شية لعمل االأطفال يف �ش�رية؛  

2- العمل على ك�شف حيثيات العالقة بني عمل االأطفال والت�شرب من التعليم؛   

3- االإحاطة بظروف عمل االأطفال بح�شب املتغرّيات االجتماعية )الن�ع االإجتماعي /ذك�ر- اإناث(؛  

4- اإبراز اأهم النتائج املرتتبة عن عمل االأطفال على الطفل واملجتمع؛  

5- بل�رة املقرتحات االآيلة اإىل معاجلة ظاهرة عمل االأطفال، والتي ميكن ترجمتها اإىل خطط عمل من جانب اجلهات املعنية.  

ال�شامل  ال�طني  وامل�شح  االإح�شائية  امل�ش�حات  غياب  يف  واال�شتق�شاء،  التحليل  منهج   احلالية  الدرا�شة  اتبعت  املعتمدة:  املنهجية	

لظاهرة عمل االأطفال. و�شملت م�شت�يني من البحث: امل�شت�ى االأول اتخذ �شكل مراجعة مكتبية، وجرى فيها عر�ص نتائج الدرا�شات املتاحة 

الثاين ت�شّمن بحثا  الت�شريعية والقان�نية واالقت�شادية واالجتماعية ذات ال�شلة بها؛ وامل�شت�ى  ح�ل الظاهرة، ور�شد وحتليل اجل�انب 

ن�عيا حتليليا، اإ�شتند اإىل عمل ميداين �شامل عرب ور�شات جمم�عات نقا�ص مرّكزة ومقابالت معمقة مع االأطراف املعنية بعمل وتن�شئة 

االأطفال، مبن فيهم االأطفال اأنف�شهم، اإىل جانب حتليل مقارن لنتائج هذا العمل امليداين الت�شاركي مع نتائج البح�ث والدرا�شات املنفّذة �شابقا.

ا�شتند فريق البحث يف العمل امليداين اإىل املقابالت املعمقة وجمم�عات املناق�شة املركزة حيث مت اإجراء )35( مقابلة معمقة، من بينها 

)11( مقابلة مع االأهايل و)11( مقابلة مع ممثلني عن ال�زارات واجلهات الر�شمية املعنية، و)3( مقابالت مع املنظمات الدولية املعنية، 

و)4( مقابالت مع اجلمعيات غري احلك�مية و)7( مقابالت مع اأرباب االأ�شر ومي�ّشري عمل االأطفال، حتديدًا الأغرا�ص العمل املنزيل.

ف�شاًل عن ذلك، مت تنفيذ )27( “جمم�عة مناق�شة مركزة” يف جميع املناطق ال�ش�رية، ب�اقع جمم�عتني على االأقل يف كل منطقة. وبلغ 

العدد االإجمايل لالأطفال الذين �شارك�ا يف هذه املجم�عات )173( طفاًل وطفلًة، من املناطق ال�ش�رية كافة، وقد جرى اختيارهم وفق 

منهج ما ي�شمى بعّينة “كرة الثلج”. وا�شتهدفت جمم�عات العمل هذه، االأطفال ال�ش�ريني العاملني بني عمر )9( و)15( �شنة، واالأطفال 

الفل�شطينيني والعراقيني، وكذلك االأحداث اجلانحني. وقد متت يف هذا العمل امليداين الت�شاركي مراعاة متثيل االأطفال وفق متغري الن�ع 

العاملني، نظمت ثالث جمم�عات  االأطفال  اإىل  واإ�شافة  املهني.  والتن�ع  االإقامة )ريف - مدينة(  ومكان  والت�زع اجلغرايف  االإجتماعي 

مناق�شة مرّكزة مع االأهايل، ب�اقع جمم�عة لالأهل ال�ش�ريني وجمم�عة لالأهل الفل�شطينيني واأخرى لالأهل العراقيني.

اإىل هذا، اأجرى فريق البحث اإت�شاالت مع االأفراد يف املجتمع املحلي واملجتمع االأهلي يف كل منطقة من املناطق ال�ش�رية من اأجل حتديد 

م�قع االأطفال العاملني ولقائهم ولقاء اأهاليهم. وهكذا، متّكن فريق البحث من خاللهم االإت�شال باأطفال عاملني اآخرين ولقائهم.

الجتاهات	الأ�سا�سية	للتطور	القت�سادي	والجتماعي:	يف معر�ص حتليل االجتاهات االأ�شا�شية للتط�ر االقت�شادي واالجتماعي 
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يف �ش�رية، اأظهرت الدرا�شة وج�د حتديات متن�عة تعرت�ص الت�جه نح� “اقت�شاد ال�ش�ق االجتماعي”، نتيجة �شعف وعدم انتظام معدالت 

النم� خالل ال�شن�ات ال�شابقة، باالإ�شافة اإىل طبيعة النم� امل�شّجل والذي ترّكز يف قطاعات املال والعقارات وال�شياحة، مقابل �شعف اأو 

تراجع النم� يف بع�ص قطاعات االإنتاج مثل الزراعة والبناء والبناء، اإلخ مما �شاهم يف احلد من فر�ص العمل اجلديدة، ومن اإعادة ت�زيع الدخل.

وتتمثل اأبرز هذه التحديات يف �شرورة م�ا�شلة تط�ير �شيا�شات اجتماعية مالئمة، لت�فري فر�ص عمل لل�افدين اجلدد اإىل �ش�ق العمل، 

االرتفاع  وجلم  وال�شريبية،  املالية  االإ�شالحات  تنفيذ  يف  واالإ�شراع  ال�شكان،  من  وا�شعة  �شريحة  اإىل  بالن�شبة  املعي�شة  م�شت�ى  وحت�شني 

واإدماج املراأة يف �ش�ق العمل، واحل�ؤول دون تنامي ظاهرة عمل االأطفال، وذلك يف �ش�ء ما عك�شته نتائج  يف معدالت الفقر والبطالة، 

وخال�شات م�شح دخل ونفقات االأ�شرة لعام 2007، ونتائج م�ش�حات �ش�ق العمل خالل ال�شن�ات القليلة املا�شية، من تفاقم ظاهرة عمل 

االأطفال ووج�د نح� 300 األف طفل عامل يف �ش�رية. 

حق�ق  حلماية  ت�شريعي  اإطار  اعتماد  يف  كبرية  اأ�ش�اطا  قطعت  �ش�رية  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  الأطفال:  حلماية	 الت�سريعي	 الإطار	

االأطفال ب�شكل عام، واالأطفال العاملني ب�شكل خا�ص، عرب م�شادقتها على العديد من االتفاقيات الدولية ذات ال�شلة، ومن خالل اإ�شدارها 

عددا من الق�انني التي تنظم عمل االأطفال، وحتظر ا�شتغاللهم وت�شغيلهم يف االأعمال اخلطرية واالجتار بهم. لكن احلاجة ال تزال ما�شة 

للمزيد من االإجنازات يف هذا املجال، وبخا�شة جلهة اإ�شدار قان�ن خا�ص باالأطفال. 

لت اإليه الدرا�شات ال�شابقة ب�شاأن  الدرا�سة	امليدانية: خل�شت الدرا�شة امليدانية اإىل نتائج وا�شتنتاجات م�شابهة، اإىل حّد كبري، ملا ت��شّ

عمل االأطفال يف �ش�رية، �ش�اء جلهة االأ�شباب الكامنة وراء عمل االأطفال، اأو جلهة خ�شائ�ص االأطفال العاملني، اأو جلهة النتائج واالآثار 

املبا�شرة املتاأتية عن اإنخراط  االأطفال ب�شكل مبكر يف �ش�ق العمل.

●   بالن�شبة اإىل الع�امل التي دفعت االأطفال اإىل العمل، برز الفقر والت�شرب من التعليم كمحّددين رئي�شيني ومرتابطني لعمل   
االأطفال، اإ�شافة اإىل التفكك االأ�شري. واأكدت النتائج ما ت��شلت اإليه الدرا�شات ال�شابقة  ب�شاأن االإرتباط بني عمل االأطفال 

وبقاء االأمهات خارج �شف�ف الق�ى العاملة، حيث اأن غالبية اأمهات االأطفال العاملني الذين �شملهم اال�شتق�شاء امليداين ال يعملن.

●  بالن�شبة اىل الت�زع اجلغرايف والقطاعي لعمل االأطفال، �ُشّجل بع�ص االختالف عن نتائج الدرا�شات ال�شابقة، اإذ ترّكز عمل   
االأطفال يف املناطق الريفية اأكرث منه يف املناطق احل�شرية، وحتديدًا يف قطاع اخلدمات، يليه قطاع ال�شناعة فالزراعة ثم 

اإىل تراجع دور الزراعة يف  اإىل الدعارة، ثم احلرف والبناء. وُيعزى ذلك  اإ�شافة  النفايات  الرثة كالت�ش�ل وجمع  االأعمال 

االإقت�شاد، وانح�شار فر�ص العمل فيها، وبخا�شة نتيجة �شن�ات اجلفاف وال�شيا�شات االقت�شادية اجلديدة.

●  بالن�شبة اىل اأهم االآثار الناجتة من عمل االأطفال، برز، ب�شكل اأ�شا�شي، العنف باأ�شكاله املختلفة يف بيئة العمل، خ�ش��شا   
وتعاطي  واملخدرات  والتدخني  الع�شابات،  جانب  من  واال�شتغالل  التحر�ص،  اىل  اإ�شافة  املنزليات،  العامالت  اإىل  بالن�شبة 

الكح�ل واالنحراف اجلن�شي وح�ادث العمل واالأمرا�ص املهنية.

●   ونظرا الأن االأطفال الذي �شملهم البحث مل يتجاوزوا، جميعهم، اخلام�شة ع�شر من العمر، ونظرًا الأن عملهم يعر�شهم للعديد   
من املخاطر، كالعنف والتحر�ص اجلن�شي واإ�شابات العمل واالأمرا�ص، ميكن اإعتبار االأعمال التي يزاولها ه�ؤالء االأطفال من 

اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال، ال �شيما اأن ن�شبة ملح�ظة من ه�ؤالء كان�ا يعمل�ن يف الت�ش�ل والدعارة يف �شن مبكرة. وغالبا 

على  “ع�شابات” ت�شت�يل  اأو حل�شاب  عليهم  االأو�شياء  اأو  اأوليائهم  اأحد  اإما حل�شاب  يعمل�ن  الت�ش�ل  العامل�ن يف  كان  ما 

مداخيلهم لقاء تاأمني منامتهم. 

●     اأبرز ما ت��شلت اإليه الدرا�شة ب�شاأن خ�شائ�ص عمل االأطفال، يتمّثل يف االآتي:  
  -  يبداأ عمل االأطفال يف �شّن مبكرة )9-10(، ويزداد لدى االأطفال الذك�ر مع ازدياد العمر، بينما يرتكز عمل االإناث بن�شبة 

اأكرب يف ال�شرائح العمرية ال�شغرية، وتنخف�ص هذه الن�شبة مع تقدم العمر؛ 

-  ظاهرة عمل االأطفال الذك�ر اأ�شّد تركزا يف املناطق احل�شرية مما هي يف املناطق الريفية، بخالف الفتيات الل�اتي يعملن   

اأكرث يف املناطق الريفية؛

-  معظم االأطفال العاملني هم اإما اأمي�ن اأو مت�شرب�ن من التعليم، اأما الذين مازال�ا ملتحقني بالتعليم، فاإنهم يبق�ن معر�شني   

للت�شرب نتيجة �شغط العمل واالإجهاد؛

-  يف الغالب، تبداأ الفتيات العمل يف �شن مبكرة يف احليازات العائلية دون اأجر، اأو يعملن باأجر لدى الغري، لكن االأهل هم من   

يح�شل�ن على هذا االأجر، كما يعملن يف اخلدمة املنزلية يف املدن. اأما الفتيان فال يعمل�ن يف اخلدمة املنزلية اأ�ش�ة بالفتيات 

الل�اتي ال ُيطلب منهن العمل يف ور�ص البناء اأو يف مهن اأخرى ت�شتلزم الق�ة اجل�شدية.
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●  اأبرز	التحديات	املاثلة اأمام مكافحة عمل االأطفال والتي خل�شت اليها الدرا�شة متثلت يف االآتي: التحدي املتعلق بوجوب العرتاف 
بوجود الظاهرة وانت�سارها واأهمية معاجلتها باجلدية املطلوبة؛ التحدي املرتبط باحلاجة اىل تفعيل املوؤ�س�سات الجتماعية العاملة 

يف جمايل احلماية والرعاية الإجتماعية	بحيث تك�ن جزءًا ال يتجزاأ من النظام ال�طني للتاأمينات االإجتماعية الذي يعالج املخاطر 

املاثلة اأمام االأطفال، وبخا�شة يف حاالت الطالق واملر�ص اأو وفاة اأحد االأب�ين؛ التحدي املتمثل يف عدم كفاية “اإجراءات مكافحة جنوح 

الأطفال اأو الوقاية منه”، حيث اأن املعاجلات اجلارية، رغم اأهميتها، ترّكز على حماولة التعاطي مع نتائج هذه الظاهرة بداًل من 

معاجلة االأ�شباب امل�ؤدية اإليها؛ التحدي املت�شل ب�شعف عمل جلان مكافحة الت�شرب. وي�شاف اإىل ذلك، �سعف انت�سار ثقافة حقوق 

الطفل يف املجتمع، ووجود ثقافة جمتمعية، يف بع�س املناطق، ل ت�سجع على م�ساركة الن�ساء يف القوى العاملة

ويخل�ص التقرير اإىل الئحة من الت��شيات ت�شتند اإىل نتائج الدرا�شة امليدانية والتي ميكن جتميعها على اأ�ش�ص قان�نية وحك�مية وتعليمية 

وجمتمعية. ويف ما يلي اأبرز هذه الت��شيات:

- اإعالن ر�شمي، على اأعلى م�شت�ى �شيا�شي يف البالد، باإنهاء ظاهرة اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال بحل�ل العام 2016؛  

- التعجيل باإ�شدار القان�ن اخلا�ص بالطفل يف �ش�رية؛  

- اإن�شاء هيئة وطنية عليا ت�كل اإليها ق�شايا الطف�لة، ب�شكل ي�شمل خمتلف االهتمامات، مبا فيها الق�شاء على اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال؛   

- اإن�شاء هيئة رقابية، ي�شارك فيها ممثل�ن عن اجلهات احلك�مية وغري احلك�مية، تت�ىل مهمة ر�شد وتقييم حق�ق الطفل يف البالد؛  

-  اإعادة النظر يف قان�ن العمل وقان�ن التاأمينات االجتماعية، لت�شمني عمل االأطفال يف املن�شاآت االأ�شرية اأو يف املن�شاآت التي   

ت�شم اأقل من 4 م�شتخدمني، والعاملني حل�شابهم اخلا�ص، والعاملني يف القطاع الزراعي اأو يف اخلدمة املنزلية؛

-  اإجراء م�ش�حات دورية لعمل االأطفال يف �ش�رية؛  

-      ت�شجيع احلك�مة على االإلتزام ب�شيا�شة تنم�ية منا�شرة للفقراء من خالل اإعادة النظر يف مفه�م ودور الدولة التنم�ية اإىل   

جانب اإطالق م�شاريع تنم�ية يف املناطق االأكرث تخلفًا؛

- اعتماد �شيا�شات ت�شّجع م�شاهمة الن�شاء يف الق�ى العاملة، وبخا�شة رّبات االأ�شر؛  

- اإعادة النظر يف قان�ن التاأمينات االجتماعية لت�شمني تقدمات جديدة، مبا فيها تع�ي�ص البطالة؛  

- اعتماد �شيا�شة تقدمي احل�افز من اأجل تخفي�ص معدل النم� ال�شكاين، واإلغاء ال�شماح بالزواج املبكر؛  

- ت�شكيل جلان ملراقبة ور�شد تطبيق قان�ن التعليم االإلزامي، ومتابعة اأو�شاع املت�شربني من التعليم؛  

- اإجراء دورات اإ�شالحية ت�شاعد الرا�شبني يف ال�شف�ف االأوىل؛  

بديلة  تعليمية  مناهج  وت�شميم  املت�شربني  اإدماج  اإعادة  اأمام  املجال  اإف�شاح  يتم  بحيث  التعليمي،  النظام  يف  النظر  -  اإعادة   

للمت�شربني العائدين اإىل الدرا�شة؛

- م�ا�شلة تاأهيل وتدريب املعلمني يف املجاالت كافة؛   

-  حت�شني ورفع كفاءة التعليم املهني؛  

-  ت�شكيل ك�ن�ش�ر�شي�م من اجلهات املانحة ال�طنية والدولية لتنفيذ “برنامج ال�جبة الغذائية املجانية” يف املدار�ص الكائنة يف   

املناطق االأقل من�ا يف �ش�رية، واإيجاد �شندوق اإعانة يف املدار�ص مل�شاعدة االأطفال االأ�شد فقرًا؛

- ت�شجيع تاأ�شي�ص منظمات اأهلية تخت�ص بالطف�لة عم�ما، ومكافحة عمل االأطفال خ�ش��شا؛    

- حتفيز اجلمعيات على اإ�شتحداث اأماكن بديلة للرعاية واالإي�اء وتقدمي الت�شهيالت الالزمة الإدارة هذه االأماكن.  
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�الإطار �لنظري و�ملنهجي للدر��شة     ●1
    
    

	 اخللفية	العامة	للدرا�سة	 	1-1

ال يزال عمل االأطفال ي�شّكل واحدا من اأبرز التحديات التي ت�اجه جه�د التنمية وحق�ق االإن�شان على ال�شعيد العاملي. فقد عانى نح� 215 

ملي�ن طفل ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 �شنة من عمل االأطفال يف العام 2008، من بينهم 115 ملي�ن طفل يعمل�ن يف ظروف خطرية، ُتعترب 

. وت�شل ن�شبة االأطفال العاملني يف هذه ال�شريحة العمرية اإىل 13.6% من اإجمايل عدد االأطفال، مع 
من “اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال”1

. ويتبنّي، من خالل املقارنة مع معطيات العام 
2

تفاوت بني ن�شبة العاملني الذك�ر البالغة 15.6% ون�شبة العامالت االإناث البالغة %11.4 

2004، تراجع العدد االإجمايل لالأطفال العاملني مبا يعادل 0.6 نقطة مئ�ية، وتراجع ن�شبة االأطفال املعر�شني الأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال 

بن�شبة 0.5 نقطة مئ�ية. ولكن، مع ذلك، بقيت اجله�د املبذولة غري كافية لتحقيق اأهداف االألفية يف هذا امل�شمار، ال �شيما الق�شاء على 

. وكانت املنظمة 
3

اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال، الذي و�شعته منظمة العمل الدولية يف العام 2006 كهدف واجب التحقيق بحل�ل العام 2016

قد بنت هذه الروؤية على اأ�شا�ص التقدم املحرز خالل الفرتة 2000-2004، ولكن االأزمات املتالحقة منذ العام 2007 )اأزمة اأ�شعار امل�اد 

اأدت اإىل زيادة الفقر والتهمي�ص على ال�شعيد  اأ�شعار النفط وامل�شتقات النفطية، واأخريا االأزمة املالية واالقت�شادية(،  الغذائية، واأزمة 

العاملي، وبالتايل جعلت تلك االأهداف �شعبة التحقيق �شمن املهلة املحددة لها.    

   

بخالف الظن ال�شائد يف �شف�ف الكثريين الذين ي�شاهم�ن يف ظاهرة عمل االأطفال، ال ي�شاهم االإدماج املبكر لالأطفال يف �ش�ق العمل 

يف حتقيق النتائج املرج�ة  وبالتايل ُيعترب اال�شتثمار يف عمل االأطفال املبكر ا�شتثمارا خا�شرا على ال�شعد كافة. فمن جهة، يعي�ص الطفل 

العمل وت�شربه من  اإنخراط الطفل باكرا يف �ش�ق  ي�شاهم  اأخرى،  اأب�شط حق�قه كطفل، ومن جهة  طف�لة خطرة ي�ش�دها احلرمان من 

التعليم يف تعزيز بيئة اجلهل والفقر، مما يفاقم بدوره ظاهرة عمل االأطفال، ويدخل بالتايل جممل عملية التنمية يف دوامة مفرغة. وقد 

اأظهرت درا�شة اأجرتها منظمة العمل الدولية )2005( وج�د نح� 9 ماليني و270 األف طفل عامل يف �شمال اأفريقيا وال�شرق االأو�شط، واأن 

اإنهاء عمل ه�ؤالء االأطفال وتقدمي خدمة تعليمية الئقة لهم يتطلب 139 دوالرًا للطفل يف هذه املنطقة. ومن �شاأن هذه االإ�شرتاتيجية، بعد 

20 �شنة من تطبيقها، اأن ترفع معدل النم� االإقت�شادي ال�شن�ي بن�شبة 23% يف �شمال اأفريقيا وال�شرق االأو�شط، علمًا اأن كل عام درا�شي 

اإ�شايف يزيد من دخل الطفل مبقدار )%11(.    

   

على �ش�ء ما تقدم، ي�شعب تقدير حجم عمل االأطفال يف البلدان النامية عم�ما، وينطبق ذلك على �ش�رية اأي�شا، خ�ش��شا بالن�شبة اإىل 

االأطفال الذين ال تتجاوز اأعمارهم 15 �شنة، وذلك ل�شببني: اأوال، ب�شبب ندرة االإح�شاءات ح�ل هذا امل��ش�ع، حيث اأن م�ش�حات الق�ى 

الن�ع من  الـ15 �شنة وما ف�ق؛ وثانيا، ب�شبب �شع�بة احل�ش�ل عمليا على هذا  العاملة يف �ش�رية ت�شت�يف املعل�مات عن االأفراد يف �شن 

املعل�مات، الأن عمل االأطفال يتّم خارج اإطار القان�ن، اإذ متنع الق�انني يف �ش�رية عمل االأطفال قبل �شن الـ15 �شنة، وهذا ما يثني الطفل 

واأ�شرته واأرباب االأ�شرة اإىل جتّنب االإف�شاح عن عمل الطفل.   

    

	 اأهمية	الدرا�سة	واأهدافها	الأ�سا�سية		 	2-1

مّت اإعداد هذه الدرا�شة ح�ل عمل االأطفال يف �ش�رية بطلب من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة 

احلق�ق  مع  وتعار�شها  امل�شكلة  هذه  خلط�رة  عميق  اإدراك  من  الدرا�شة  هذه  اإىل  احلاجة  وتنبع  )الي�ني�شف(.  للطف�لة  املتحدة  االمم 

املكف�لة للطف�لة يف الد�شت�ر ال�ش�ري ويف املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي ان�شمت اإليها �ش�رية. 

   

كما تنطلق هذه الدرا�شة من عدم ت�ّفر درا�شات حديثة ووافية ح�ل هذه الظاهرة، ال �شيما اأن االأبحاث وامل�ش�حات االإح�شائية املنفّذة، 

من جانب امل�ؤ�ش�شات العامة املخت�شة، مل تتناول م��ش�ع عمل االأطفال كم��ش�ع م�شتقل وقائم بذاته، بل تناولته من �شمن العديد من 

االأطفال من دون  اإقت�شرت على حتديد حجم ظاهرة عمل  بيانات مقت�شبة وغري كافية،  اإىل  االأخرى، وخل�شت يف �شدده  امل��ش�عات 

اخل��ص التف�شيلي يف اأ�شبابها وخ�شائ�شها وتبعاتها، فيما اإنكبت القليل من الدرا�شات ب�شيء من التحليل والتف�شيل على هذه الظاهرة، 

1   تقرير منظمة العمل الدولية ال�شادر عن املدير العام حتت عن�ان »ت�شريع وترية اجراءات مكافحة عمل االأطفال«، تقرير امل�ؤمتر 1 )ب( - الدورة 99 للعام 2010.   

   املرجع ال�شابق.
2

املرجع ال�شابق.
   3
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وانح�شرت مبدينة معينة اأو حمافظة اأو قطاع، من دون مقاربتها على م�شت�ى �ش�رية، مبناطقها كافة، مع ا�شتثناءات ب�شيطة. وحتاول هذه 

الدرا�شة ت��شيف ظاهرة عمل االأطفال، وحتليل اأهّم اأ�شبابها وع�املها وا�شتك�شاف انعكا�شاتها على الطفل واملجتمع، وذلك باال�شتناد اإىل 

مقاربة حتليلية – ت�شاركية، ت�شمل جميع االأطراف املعنية مب��ش�ع عمل االأطفال، وبخا�شة االأطفال العاملني اأنف�شهم. ومن امل�ؤكد اأن هذه 

الدرا�شة ال تنفي احلاجة املا�شة اإىل اإجراء م�شح اإح�شائي �شامل ح�ل هذا امل��ش�ع م�شتقبال، بحيث تتكامل املقاربتان الكمية والن�عية 

الإعطاء اأف�شل النتائج.   
   

وقد حتّددت االأهداف االأ�شا�شية للدرا�شة، ا�شتنادا اإىل العقد املربم بني منظمة العمل الدولية وم�ؤ�ش�شة البح�ث واال�شت�شارات، على النح� االآتي:  
  

● التعرف اإىل االأ�شباب االأ�شا�شية الكامنة وراء عمل االأطفال يف �ش�رية؛    

● العمل على ك�شف حيثيات العالقة بني عمل االأطفال ومعدالت الت�شرب من التعليم؛     
● االإحاطة بظروف عمل االأطفال بح�شب متغريات الن�ع االجتماعي )ذك�ر- اإناث(؛    

● اإبراز اأهم النتائج املرتتبة عن عمل االأطفال على الطفل واملجتمع؛    
● بل�رة املقرتحات االآيلة اإىل معاجلة ظاهرة عمل االأطفال، والتي يفرت�ص اأن ترتجم اإىل خطط عمل من قبل اجلهات املعنية.    

  

املنهجية 	3-1

	 	

ال�طنية  امل�ش�حات  وغياب  الظاهرة  هذه  ح�ل  االإح�شائية  البيانات  ندرة  ظل  يف  وذلك  واال�شتق�شاء،  التحليل  منهج   الدرا�شة  اتبعت 

الظاهرة، ور�شد وحتليل اجل�انب  املتاحة ح�ل  الدرا�شات  نتائج  تناول عر�ص  الأول  امل�ستوى  التحليل على م�شت�يني:  ال�شاملة. وقد مت 

وامل�ستوى الثاين ت�شّمن بحثا ن�عيا  الت�شريعية والقان�نية واالقت�شادية واالجتماعية ذات ال�شلة بها، وه� ما اتخذ �شكل بحث مكتبي؛ 

وتن�شئة  املعنيني بعمل  االأطراف  نقا�ص مرّكزة ومقابالت معمقة مع  ت�شاركي، عرب ور�شات جمم�عات  اإىل عمل ميداين  ا�شتند  حتليليا، 

االأطفال، مبن فيهم االأطفال اأنف�شهم، مع حتليل مقارن لنتائج العمل امليداين مع نتائج البح�ث والدرا�شات املنفّذة �شابقا.   

   

البحث	املكتبي 	1-3-1

	مّت ر�شد وحتليل الدرا�شات املتاحة ح�ل امل��ش�ع، يف احلق�ل املعرفية املختلفة )الت�شريعات والق�انني، الدرا�شات االإح�شائية واالقت�شادية، 

االأبحاث االجتماعية، الخ(. كما مّت جتميع البيانات االإح�شائية املت�فرة من م�شادر ومراجع خمتلفة، كي ي�شار اإىل ا�شتخدامها يف حتليل 

هذه الظاهرة، على امل�شت�ى ال�ش�ري والدويل )كلما كان ذلك ممكنا(. وحتّدد اأهم هذه املراجع وامل�شادر البحثية، كاالآتي:    

 

عمل الأطفال يف �سورية، اآب/اأغ�شط�ص  ●  املكتب املركزي لالإح�شاء، معهد فاف� للدرا�شات التطبيقية الدولية، الي�ني�شيف:   

2002. وقد اعتمدت هذه الدرا�شة على نتائج م�شح الهجرة الداخلية املنفذ عام 2000، والذي وّفر بيانات وا�شعة عن خلفية 

اأفراد االأ�شرة، وخ�شائ�ص الق�ى العاملة الذين تبلغ اأعمارهم 10 �شن�ات واأكرث. ومن اأهم النتائج التي خل�شت اإليها الدرا�شة 

اأن عدد االأطفال العاملني يقدر بح�ايل )261( األف طفل، اأي ما ن�شبته )17،8%( من اإجمايل عدد االأطفال يف الفئة العمرية 

من 10-17 عاما، وتنخف�ص هذه الن�شبة اإىل )10%( مع ا�شتبعاد االأطفال العاملني يف اأن�شطة ومن�شاآت عائلية.   
   

  ●  عبد اهلل اأط�ز: اأ�سباب ونتائج عمل الأطفال يف �سورية، )درا�شة ميدانية لنيل درجة املاج�شتري يف االإح�شاء( 2005. وقد 

�شّلطت هذه الدرا�شة ال�ش�ء على حجم عمل االأطفال يف �ش�رية، من خالل درا�شة عّينة من االأطفال العاملني الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني )8-14( �شنة. وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن “ظاهرة عمل االأطفال تبدو حافلة بالدالالت القا�شية من منظ�ر 

حق�ق الطفل، ومن منظ�ر التنمية الب�شرية امل�شتدامة، كما يبدو اأنها اأ�شبحت حالًة ماأل�فًة يف املجتمع، حيث اأخذت االأ�شر 

ذات الدخل املت��شط تدفع باأطفالها اإىل �ش�ق العمل، خ�ش��شا خالل فرتات العطلة ال�شيفية؛ وبداأت بذلك ظاهرة عمل 

م – الذي يفتقر اإىل اأي �شكٍل من اأ�شكال  احلماية  االأطفال متتد اإىل الكثري من ن�شاطات القطاع غري الر�شمي اأو غري املنظَّ

–  بعد اأن كانت تقت�شر على املناطق الريفية وال�ر�ص احلرفية يف املدن”.    للطفل 
   

●  بحث ميداين ملركز حمافظة حم�س، 2006: وقد ت�شمن حتليال اإح�شائيا لعدد االأطفال الداخلني اإىل املركز عامي 2004   
 2004 10.8% عام  نح�  االأجنبية(  ال�شجائر  بيع  فيها  التهريب )مبا  امل�ق�فني بجرمية  االأطفال  ن�شبة  بلغت  و2005، حيث 
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و7.0% عام 2005. وقد ربط هذا البحث بني تقييد ا�شترياد �شلعة ما ورواج تهريبها وازدياد عدد االأحداث العاملني بها. 

4% من  املوؤ�سرات، 2006. وت�شري نتائج هذا امل�شح اإىل اأن  املتعدد  العنقودي  امل�سح  الي�ني�شيف:  ●  املكتب املركزي لالإح�شاء،   
االأطفال يف ال�شريحة العمرية )5-14( �شنة يعمل�ن، وترتفع هذه الن�شبة لدى االأطفال الذك�ر اإىل 5% وتنخف�ص اإىل3 % لدى 

االأطفال االإناث، كما ترتفع ظاهرة عمل االأطفال ب�شكل ملح�ظ يف �شف�ف املت�شربني من املدر�شة، ويف �شف�ف  اأطفال الريف 

واأطفال االأ�شر  الفقرية.  

املاج�شتري يف  درا�سة ميدانية، 2008 )لنيل درجة  الأطفال يف مدينة حلب،  لواقع عمل  اإح�سائي  حتليل  ●  �شذا ق�شماين،   

الدرا�شات ال�شكانية(. وقد خل�شت هذه الدرا�شة اإىل اأن ظاهرة عمل االأطفال تزداد مع ازدياد ال�شرائح العمرية، كما اأن 

ن�شبة عمل االأطفال الريفيني ال�افدين اإىل املدينة تف�ق ن�شبة عمل االأطفال احل�شريني، اإ�شافة اإىل اأن ح�اىل )90%( من 

االأطفال العاملني يعمل�ن بدوام كامل. 

 

1-3-1	العمل	امليداين	الت�ساركي

اإجراء )35(  الكيفية، حيث مت  االأبحاث  تعتمد عادة يف  التي  املركزة،  املناق�شة  املعمقة وجمم�عات  املقابالت  اإىل  البحث  ا�شتند فريق 

مقابلة معمقة، من بينها )11( مقابلة مع االأهايل و)11( مقابلة مع ممثلني عن ال�زارات واجلهات احلك�مية املعنية، و)3( مقابالت مع 

املنظمات الدولية املعنية، و)4( مقابالت مع املنظمات غري احلك�مية و)7( مقابالت مع اأرباب االأ�شر، مبن فيهم و�شطاء بني االأطفال 

طالبي العمل والراغبني بت�شغيل اأولئك االأطفال، وبخا�شة يف جمال اخلدمة املنزلية. 

    

كما مت تنفيذ )27( “جمم�عة مناق�شة” مركزة يف خمتلف املناطق ال�ش�رية مبا ي�شمل دم�شق، ريف دم�شق، درعا، حم�ص، الالذقية، 

طرط��ص، حلب، اإدلب، دير الزور، واحل�شكة، ب�اقع جمم�عتني على االأقل يف كل منطقة. وقد ا�شتهدفت املجم�عات ب�شكل اأ�شا�شي:   

   

●  االأطفال ال�ش�ريني العاملني بني عمر )10-15( �شنة، وكذلك االأطفال الفل�شطينيني والعراقيني )جمم�عتان للفل�شطينيني،   

نزاع  يف  اجلانحات  والفتيات  اجلانحني  االأحداث  ا�شتهداف  مت  وكذلك  للعراقيني(.  وواحدة  واحل�شرية،  الريفية  املناطق 

مع القان�ن. وقد متت، يف اإطار هذا العمل امليداين الت�شاركي، مراعاة متثيل االأطفال وفق متغرّي الن�ع االإجتماعي والت�زع 

اجلغرايف ومكان االإقامة )الريف- املدينة( واملهنة، بح�شب ما �شمحت به �شروط الدرا�شة.  

●   االأهل ب�اقع جمم�عة لالأهل ال�ش�ريني وجمم�عة للفل�شطينيني واأخرى للعراقيني.    
   

بلغ عدد االأطفال الذين �شملتهم جل�شات عمل املجم�عات املرّكزة، )173( طفاًل وطفلًة، ذك�رًا واإناثًا، من املناطق ال�ش�رية كافة. وقد 

مت اختيار هذه “العّينة” ب�شكل خمتلف عما يتم يف االأبحاث االإح�شائية الكمية، الأّن نتائج البحث الكيفي تبقى ذات طابع تاأ�شريي، وهي 

لي�شت بال�شرورة قابلة للتعميم.   
   

 وبالتحديد فقد مت االإعتماد يف  اختيار “العّينة” على ما ي�شمى “عّينة” “كرة الثلج” التي غالبا ما ت�شتخدم يف االأبحاث الكيفية، حيث 

قام فريق البحث، وعرب اال�شتعانة باأفراد من املجتمع املحلي يف كل منطقة، بال��ش�ل اإىل بع�ص االأطفال العاملني وكذلك االأهايل، ومن 

خاللهم مت ال��ش�ل اإىل اأطفال عاملني اآخرين، وهكذا تزايدت اأعداد االأطفال العاملني كما يتزايد حجم كرة الثلج.   

 

وال�شبب يف اختيار هذه االآلية يع�د اإىل ك�ن الفئات امل�شتهدفة بالدرا�شة هم االأطفال العامل�ن ما دون ال 15 �شنة، وهذه الفئة حمظ�ر 

عملها بالقان�ن، حيث ميكن معاقبة االأهل و/اأو اأ�شحاب العمل اإذا ما و�شل االأمر اإىل الق�شاء. ومن هنا كان عامل اخل�ف كبريًا ومعيقًا 

يف ال��ش�ل اإىل ه�ؤالء االأطفال واأهاليهم، وكذلك عدم قب�لهم االن�شمام اإىل جمم�عات احل�ار حتى بعد ال��ش�ل اإليهم وطماأنتهم يف كثري 

من االأحيان.    

	 	 وبناًء عليه تت�سكل خ�سائ�س العّينة النهائية مما يلي: 

● تتاألف العّينة من 61% من الذك�ر و39% من االإناث    
● يقطن معظم اأطفال العّينة يف مناطق ح�شرية)62%( بينما يقطن الباق�ن )38%( يف مناطق ريفية،    

●  ينتمي 66% من االأطفال اإىل الفئة العمرية 14-15، بينما يت�زع باقي العّينة كما يلي: 5.8% يف فئة 9-10 �شن�ات، %28.3   
يف فئة 11-13 �شنة  
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	 الإطار	املفهومي	للدرا�سة	 		4-1

 يدور جدل وا�شع ح�ل ظاهرة عمل االأطفال ون�شاأتها وتط�رها، وامل�قف ال�اجب منها. ويتزامن هذا اجلدل مع التبا�شات تطال املفاهيم 

والتعريفات امل�شتخدمة، وتنعك�ص تباينا يف االإح�شاءات املعلنة عن حجم هذه الظاهرة. ولذلك من االأهمية مبكان حتديد ماهية “الطفل”، 

ومعنى عمل االأطفال، وطبيعة اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال، ومدى ج�از تعميم نف�ص املفاهيم والتعاريف على كل املجتمعات وخمتلف ظروف 

عمل االأطفال.

  

وجتنبا ملثل هذه االلتبا�شات، جرى حتديد االإطار املفه�مي للدرا�شة مبا يتنا�شب مع املفاهيم العلمية املتعارف عليها دوليا، واأهمها االآتي: 
 

1-		مفهوم	الطفل: ه� كل �شخ�ص مل يكمل الثامنة ع�شر من العمر، وذلك وفق اتفاقية االأمم املتحدة ح�ل حق�ق الطفل لعام   

1989 ووفق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال لعام 1999؛  
   

2-		العمر: اعتمدت الدرا�شة املجم�عة العمرية 10-15 عاما، وذلك ان�شجاما مع قان�ن العمل ال�ش�ري الذي ي�شمح بت�شغيل   

االأحداث يف بع�ص االأعمال يف �شن الـ15 عاما. هذا باالإ�شافة اإىل اأن االتفاقية 138 تن�ص على اأنه »ال يجوز اأن يكون احلد 

لزامية، وال يجوز يف اأي حال اأن يقل عن 15 عامًا.«   دنى ل�شن العمل اأدنى من �شن اإنهاءء الدرا�شة االإ االأ
   

3-  بناًء على تعريف الربنامج الدويل للق�شاء على عمل االأطفال فاإن عمل االأطفل ه� “اأي عمل يحرم االأطفال من طف�لتهم   

وقدراتهم وكرامتهم ويحد من تط�رهم اجل�شدي والعقلي. وه� بالتايل اأي عمل:

● ي�شّكل خطرًا عقليًا، ج�شديًا، اإجتماعيًا اأو اأخالقيًا على االأطفال،    
● ي�ؤّثر على تعليمهم عرب حرمانهم من االلتحاق باملدر�شة،    

● اإرغامهم على ترك املدر�شة قبل االأوان،    
؛ 

● اإجبارهم على الت�فيق بني االلتحاق املدر�شي و�شاعات ط�يلة من العمل امل�شني”4   
   

“اأ�ش�اأ  اأ�شكال عمل االأطفال، و�شفت  باالإ�شافة اإىل تعريف منظمة العمل الدولية الأ�ش�اأ  اأ�سكال	عمل	الأطفال:  4-		اأ�سواأ	 	

وهي  االأطفال”  “االأ�شكال اخلطرة من عمل  182، وهي  االتفاقية رقم  3 )د( من  املادة  مب�جب  االأطفال”  اأ�شكال عمل 

   : تت�شمن ح�شب الت��شية رقم 190

االأر�ص،  �شطح  حتت  العمل  )ب(  اجلن�شي،  اأو  والنف�شي  اجل�شدي  االإيذاء  اإىل  االأطفال  يعر�ص  الذي  العمل     “)اأ( 

وحتت املاء، وعلى ارتفاعات خطرية، اأو يف االأماكن ال�شيقة، )ج( العمل مع االآالت اخلطرة واملعدات واالأدوات، اأو التي 

تنط�ي على حمل اأو نقل االأحمال الثقيلة، )د( العمل يف بيئة غري �شحية والتي قد تعّر�ص االأطفال، على �شبيل املثال، مل�اد 

خطرة اأو عنا�شر اأو عمليات، اأو لدرجات احلرارة وم�شت�يات عالية من ال�ش��شاء، اأو اهتزازات �شارة ب�شحتهم، )ه( 

العمل يف ظل ظروف بالغة ال�شع�بة، مثل العمل ل�شاعات ط�يلة اأو اأثناء الليل اأو العمل �شمن �شروط مت�شددة عقديا من 

؛ 
قبل �شاحب العمل، على نح� غري معق�ل.”5

	 	 	

الذي يرتاوح عمره بني )15-9( الفرد  اإجرائية/ميدانية(: ه�  الدرا�سة	لعتبارات	 العامل	)يف	هذه	 5-		الطفل	 	

عاما، ذكرًا كان اأم اأنثى ويعمل بانتظام بدوام كامل )كالطفل املت�شرب من التعليم( اأو بدوام جزئي )كالطفل غري املت�شرب 

الذي يعمل بعد دوام املدر�شة ويف العطل(؛   

   
6-		التوزع	اجلغرايف	والقطاعي	لعمل	الأطفال: ُيق�شد به ت�زع االأطفال العاملني يف املناطق التي ترتكز فيها الن�شاطات  	

االقت�شادية، التي ت�شمل، يف ما ت�شمله، اأعماال اعتربتها الدرا�شة من اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال، وذلك بح�شب املعطيات 

التي مت احل�ش�ل عليها؛  

   
7-		م�ستوى	الأجر: اعتربت الدرا�شة االأجر على اأنه االأجر النقدي اأو العيني، بغ�ص النظر اإذا تقا�شاه الطفل مبا�شرة اأو عن  	

 http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm مت�فر على (IPEC) تعريف الربنامج الدويل للق�شاء على عمل االأطفال    
4

    املرجع نف�شه، �ص 19
5
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

طريق ذويه، ومت حتديد م�شت�ى االأجر باملقارنة مع احلد االأدنى القان�ين لالأجر امل�شرتك بني جميع القطاعات االقت�شادية؛

8-	امل�ستوى	التعليمي	للأهل: وقد مت تق�شيمه اإىل اأربعة م�شت�يات:    

اأ- االأمي: وه� ال�شخ�ص الذي ال يتقن القراءة اأو الكتابة.    

ب- م�شت�ى تعليم منخف�ص: وي�شمل ال�شهادة االبتدائية وما دونها.      

ت- م�شت�ى تعليم مت��شط: وي�شمل احلا�شلني على )اإعدادية + ثان�ية(      

ث- م�شت�ى تعليم مرتفع: وي�شمل احلا�شلني على �شهادة املعهد املت��شط اأو اجلامعة وما ف�ق؛     

 

9-	امل�ستوى	التعليمي	للطفل: وقد مت تق�شيمه اإىل ثالثة م�شت�يات:    	

اأ- االأمي: وه� الطفل الذي مل يدخل املدر�شة اإطالقًا؛      

ب- املت�شرب: وه� الطفل الذي انقطع عن املدر�شة ومل يعد لها خالل العام الدرا�شي؛      

نيته يف  النظر عن  الدرا�شة، ب�شرف  اإعداد هذه  تاريخ  بالتعليم حتى  املنتظم  ال�شخ�ص  بالتعليم: وه�  ت-  امللتحق    

اال�شتمرار يف التعليم اأم ال؛ 

  

10-		يوم	العمل: وه� عبارة عن �شت �شاعات عمل ما عدا فرتة اال�شرتاحة، وبناء على ذلك مت تق�شيم عدد �شاعات عمل   
االأطفال اإىل: 

اأ- �شت �شاعات فاأقل: اأي ما يعادل ي�م عمل اأو اأقل؛      
ب- من )6-9( �شاعات: وه� ما يرتاوح بني ي�م عمل وي�م ون�شف عمل؛      

ت- )9 �شاعات فاأكرث(: وه� ما يزيد عن ي�م ون�شف عمل؛      

11-		التفكك	الأ�سري:	وه� غياب اأحد االأب�ين، اأو كالهما، نتيجة وفاة اأو انف�شال اأو هجر اأو طالق اأو �شفر ملدة تزيد عن  	

�شتة اأ�شهر. 

  

ف�سول	الدرا�سة    		5-1

ت�سمل ف�سول الدرا�سة املوا�سيع التالية:     

1-  الف�شل االأول يتناول االإطار االقت�شادي-االجتماعي املحيط بظاهرة عمل االأطفال يف �ش�رية، وب�شكل خا�ص ما ت�شمنته   

خطة التنمية اخلم�شية العا�شرة من ت�جهات اإزاء هذه الظاهرة؛   

2-  الف�شل الثاين ي�شتعر�ص ويحّلل االإطار الت�شريعي املت�شل بهذه الظاهرة والق�انني التي تنعك�ص مبا�شرة اأو ب�شكل غري مبا�شر على عمل   

االأطفال، مع اإجراء مقارنة بني الت�شريعات الدولية التي �شادقت عليها �ش�رية والق�انني واالأنظمة املحلية املرعية االإجراء؛ 

3-  الف�شل الثالث يعر�ص خ�شائ�ص عمل االأطفال يف �ش�رية يف �ش�ء نتائج الدرا�شات واالإح�شاءات املتاحة راهنا، على ندرتها؛   

 

امليدانية  االأعمال  اإليه  لت  ت��شّ ما  اىل  ا�شتنادا  املتاحة،  االإح�شائية  املعطيات  يف  الفادح  النق�ص  ي�شتكمل  الرابع  4-  الف�شل   

)الن�عية( من نتائج، عرب جمم�عات املناق�شة املركزة واملقابالت املعمقة التي مّت تنفيذها يف خمتلف املناطق ال�ش�رية؛

تعالج  اأ�شا�شًا لربامج وخطط عمل  اأن تك�ن  التي ميكن  والت��شيات  اإىل جمم�عة من املقرتحات  5- الف�شل اخلام�ص يخل�ص   

ظاهرة عمل االأطفال وحتد من انت�شارها.   
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2● �الجتاهات �الأ�شا�شية للتطور �القت�شادي و�الجتماعي 
يف �جلمهورية �لعربية �ل�شورية

يهدف هذا الف�شل اإىل حتليل مكّثف لالإطار العام لل��شع االقت�شادي واالجتماعي يف �ش�رية، وبخا�شة للج�انب ذات ال�شلة التي ت�ؤثر يف 

ظاهرة عمل االأطفال. فقد اأظهرت الدرا�شات والبح�ث املتعلقة بظاهرة عمل االأطفال ارتباط هذه االأخرية بال�اقع الدمي�غرايف عم�ما، 

ومبعدالت النم� ال�شكاين املرتفعة وات�شاع حجم االأ�شر. كما اأكدت وج�د اأ�شكال من الرتابط بني تلك الظاهرة من جهة، وم�شت�ى التط�ر 

االقت�شادي واإنتاجية العمل من جهة اأخرى، �ش�اء على امل�شت�ى ال�طني اأم على م�شت�ى املحافظات واملناطق املختلفة. كذلك اأبرزت تلك 

الدرا�شات االأثر املبا�شر والكبري الذي يخّلفه الفقر االأ�شري على ظاهرة عمل االأطفال، التي تتفاوت حدتها ودرجة انت�شارها بح�شب وج�د 

اأو عدم وج�د �شيا�شات وبرامج اجتماعية مالئمة. 

ويحاول هذا الف�شل من الدرا�شة ا�شتعرا�ص وحتليل ما ا�شتقرت عليه االأو�شاع االقت�شادية واالجتماعية يف �ش�رية خالل ال�شن�ات االأخرية، 

بهدف االإحاطة بالع�امل املحّفزة، اأو غري املحّفزة، النت�شار ظاهرة عمل االأطفال، و�ش�ال اإىل تقدير حجم هذه الظاهرة ون�شق انت�شارها 

اجلغرايف والقطاعي. ويتناول الف�شل، يف ق�شمه االأول، خ�شائ�ص النم� ال�شكاين ومعدالته، والت�زع اجلغرايف والعمري لل�شكان، اإ�شافة 

النم� االقت�شادي  الثاين على �شمات  ال�ش�ء يف ق�شمه  وي�شّلط  والن�شاط االقت�شادي.  التعليم  العاملة بح�شب م�شت�يات  الق�ى  ت�ّزع  اإىل 

واالإنتاج واال�شتثمار على امل�شت�ى الكلي، وانعكا�شاتها على م��ش�ع الفقر. 

2-1	اخل�سائ�ص	الدميوغرافية

 األف �شخ�ص، مما يعك�ص معدل من� �شن�ي و�شطي يعادل 2.3% �شن�يًا خالل 
6

ُقّدر عدد �شكان �ش�رية يف العام 2009 مبا ي�ازي 20125

2004 الذي قّدر عدد املقيمني اآنذاك بنح� 17921 األف مقيم. ويذكر اأن  2004-2009، وذلك انطالقا من تعداد ال�شكان لعام  الفرتة 

معدل النم� ال�شكاين ال�شن�ي كان قد بلغ 2.45% خالل الفرتة 2000-2005، مما ي�شري اإىل تباط�ؤ ن�شبي يف هذا املعدل الحقا، واإن كان 

هذا االأخري ال يزال يعترب مرتفعا اإذا ما ق�رن باملعدالت ال�شائدة يف العديد من بلدان املنطقة. وال�اقع اأن هذا التباط�ؤ الن�شبي يندرج يف 

، اإىل نح� %2.7 
7

اإطار االجتاه الط�يل االأجل لرتاجع معدل النم� ال�شكاين يف �ش�رية من نح� 3.3% �شن�يا خالل الفرتة 1994-1981

 خالل الفرتة 1995-2000. وُيعزى هذا الرتاجع يف معدالت النم� ال�شكاين اإىل العديد من الع�امل التي �شادت منذ الثمانينيات 
8

�شن�يا

والت�شعينيات من القرن املا�شي، وكان لها تاأثري كبري على معدالت اخل�ش�بة الكلية، مثل ارتفاع �شن الزواج االأول، وازدياد ال�شع�بات 

املعي�شية التي ت�اجهها االأ�شر، اإ�شافة اإىل تنامي معدالت الهجرة اخلارجية يف ال�شن�ات االأخرية، حيث طاولت 5.6% من ال�شكان عام 

 .
9

2000 و6.9% عام 2005 ومن ثّم 9.8% عام 2010

اإال اأن هذا الرتاجع يف معدالت النم� ال�شكاين، الذي يعك�ص �شمة اأ�شا�شية من �شمات ع�شر التحّ�ل الدمي�غرايف يف �ش�رية )كما يف غريها 

من البلدان(، يبقى غري كاف، اإذا ما نظر اإليه من زاوية املقارنات الدولية املتاحة. مع ذلك، فاإن وترية الرتاجع تبدو كاأنها تتجاوز �شرعة 

التغرّي يف وعي ال�شحة االإجنابية، وتتجاوز كذلك �شرعة التح�شن يف م�شت�ى تعليم ال�شكان، وبخا�شة االإناث منهم، مع العلم اأن هذين 

العاملني ي�شطلعان بدور حا�شم يف تقلي�ص معدالت اخل�ش�بة وال�الدات. وقد اأدى الرتاجع يف معدالت النم� ال�شكاين اإىل تغرّي يف الرتكيبة 

الدمي�غرافية لل�شكان، حيث اأ�شبحت ن�شبة االأطفال دون 15 عاما ت�شكل نح� 37.5% من اإجمايل ال�شكان عام 2009 مقابل 39.5% يف 

1981. ويف ال�قت نف�شه، حافظت ن�شبة ال�شكان بعمر 65 عاما واأكرث على ح�شتها الن�شبية من اإجمايل  العام 2004 و48.4% يف العام 

ال�شكان، يف حدود 3.3% بني عامي 1981 و2004، وانعك�ص ذلك تراجعا يف معدل االإعالة العمرية من 107% عام 1981 اإىل 91% عام 

. ويف عام 2009، كانت 
10

1994 و75% عام 2004، نتيجة ارتفاع وزن الق�ى العاملة يف هرم ال�شكان من 48% عام 1981 اإىل 57% عام 2004

 يف املناطق الريفية.
11

الق�ى العاملة يف املناطق احل�شرية تعادل 60% من ال�شكان مقابل %56

االقت�شادية  البنية  خ�شائ�ص  يف  الكبري  التفاوت  اإىل  بالنظر  جغرافيا،  متجان�شة  تكن  مل  الدمي�غرافية  التغرّيات  اأن  املالحظ  ومن 

ففي عام  واحل�شرية.  الريفية  املناطق  بني  ما  مت�شاويا  يكن  النم� واخل�ش�بة مل  فالرتاجع يف معدالت  املختلفة.  للمناطق  واالجتماعية 

املناطق  املقيمني يف  36% من  مقابل  الريفية  املناطق  املقيمني يف  اإجمايل  40% من  بنح�  الـ15 عاما  دون  االأطفال  ن�شبة  ُقّدرت   ،2009

     املجم�عة االإح�شائية لعام 2009 املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق، 2009، اجلداول5/2 و6/2 و10/2
6

    املرجع ال�شابق
7

    املرجع نف�شه
8

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009) Trends in- International Migrant Stock: The 2008 Revision (United Nations     9

database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008).

تعداد ال�شكان الأع�ام 1981 و1994 و2004، املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق    
 10

ال�شكان ح�شب فئات ال�شن واجلن�ص )ح�شروريف( باالأل�ف عام 2009، ح�شب بيانات االأح�ال املدنية، تقرير حالة ال�شكان الثاين قيد االإعداد، هيئة �ش�ؤون االأ�شرة 2010
 11

درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية
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احل�شرية. وبّينت نتائج التعداد العام لل�شكان لعام 2004 اأن اخل�ش�بة الكلية كانت تبلغ 4.1 يف املناطق الريفية يف مقابل 3.19% يف 

. وتبعا لذلك، تباينت معدالت النم� ال�شكاين بح�شب املدن واالأرياف، و�شّجلت املحافظات التي يطغى عليها الطابع 
 12

املناطق احل�شرية 

الريفي، معدالت من� اأعلى من تلك التي �شكل فيها احل�شر اجلزء االأكرب من �شكانها. وانعك�ص ذلك على احل�ش�ص الن�شبية للمحافظات 

من اإجمايل ال�شكان، فرتاجع ال�زن الن�شبي لدم�شق وال�ش�يداء وطرط��ص والالذقية، وتزايد وزن ريف دم�شق وحلب ودير الزور والرقة. 

وبالرغم من عدم ت�قف حراك ال�شكان وهجرتهم الداخلية، فاإن اأثر معدالت النم� ال�شكاين يف معظم املحافظات فاق بتاأثريه اأر�شدة 

اأثر النم�  اأن التحركات ال�شكانية الداخلية واخلارجية مل تكن كبرية بدرجة كافية لتلغي  اإليها، مما يعني  اأو الداخلة  الهجرة اخلارجة 

ال�شكاين.   

املرجع ال�شابق اجلدول 2/8 �ص 42
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 الهجرة الداخلية يف �ش�رية ، املكتب املركزي لالإح�شاء دم�شق، غري حمدد التاريخ  
    13

املرجع ال�شابق، �ص 9
     14

    املجم�عة االإح�شائية لعام 2009 اجلدول رقم 6/2 �ص 40
15

  املرجع ال�شابق.
   16

املحافظة

معدل النمو ال�سنوي بالألف

2000-19952005-2000

1814.713.3دم�شق

45.937.634.1ريف دم�شق

36.129.526.8حلب

31.625.923.5حم�ص

31.125.423حماة

23.619.317.5الالذقية

43.635.732.4دير الزور

34.828.525.9اإدلب

33.127.124.6احل�شكة

35.929.426.7الرقة

2318.817.1ال�ش�يداء

40.33329.9درعا

21.917.916.2طرط��ص

48.839.936.2القنيطرة

332724.5املجم�ع

جدول	1:	معدلت	منو	ال�سكان	ال�سنوية	ح�سب	املحافظات:	1981-1994،	1995-2000،	و2005-2000

1994 -1981

2-1-1	الهجرة	الداخلية	واخلارجية

�شهدت حمافظة ريف دم�شق من�ا كبريا ومت�ا�شال بني عامي 1981 و2004، بفعل الهجرة ال�افدة من دم�شق ومن املحافظات االأخرى 

، رغم ا�شتمرار من�هما 
14

(. اأما دير الزور ودرعا ف�شكلتا مثاال للهجرة اخلارجة
13

)ما يقارب 29% هجرة داخلة خالل الفرتة 2004-1994

ال�شكاين مبعدالت اأعلى من معدل النم� ال��شطي ال�طني )دير الزور 32.3 باالألف و درعا 29.9 باالألف(. وتراجع وزن دم�شق من %12.3 

 %11.9 10.1 اإىل  ، مقابل ازدياد ح�شة ريف دم�شق من 
15

2004 1994 و8.7% عام  10.1% عام  1981 اإىل  من اإجمايل ال�شكان عام 

و12.7% خالل ال�شن�ات املذك�رة تباعا. كذلك ازدادت ح�شة حلب من 21.6% عام 1994 اإىل 22.6 عام 2004، ودير الزور من %5.2 

. واإذا كانت االأوزان الن�شبية جلميع املحافظات قد تغرّيت، بن�شبة اأو اأخرى، اإال اأن اأ�شّد التغريات هي 
16

عام 1994 اإىل 5.6% عام 2004

تلك التي طاولت دم�شق وريف دم�شق وحلب والالذقية وطرط��ص وال�ش�يداء، حيث تراجعت اأوزانها الن�شبية جميعها، ما عدا ريف دم�شق 

وحلب اللتني ازداد وزنهما الن�شبي.
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وقد اأ�شهمت الهجرة الداخلية يف تعديل معدالت النم� الدمي�غرايف يف خمتلف التجمعات ال�شكانية يف �ش�رية، مع االإ�شارة اإىل اأن معظم 

املهاجرين كان�ا عم�ما من الفئات ال�شابة. وبح�شب تركيبة املهاجرين يف تلك التجمعات، يتبنّي اأن معظم الهجرات انط�ت على هجرة 

اجلن�شية  الرتكيبة  مع  املهاجرة  للمجتمعات  والدمي�غرافية  اجلن�شية  الرتكيبة  تقارب  من  وبالرغم  فردية.  هجرة  على  ولي�ص  اأ�شرية 

والدمي�غرافية للمجتمعات املحلية، فاإن فت�ة الفئات املهاجرة قد اأ�شهمت يف رفد معدل النم� ال�شكاين للتجمع ال�شكاين. وي�شار اإىل اأن 

اإقامتهم  . فقد بلغ جمم�ع الذين غرّيوا اأماكن 
17

1994-2004 مقارنة مع الفرتات ال�شابقة  الهجرة الداخلية قد تباطاأت خالل الفرتة 

اإقامتهم يف  اإجمايل ال�شكان، يف حني بلغ عدد الذين غرّيوا  1.8% من  اأي ما يعادل  األف م�اطن،   231 1994-2004 نح�  خالل العقد 

. ويالحظ اأن الهجرة، رغم تباط�ؤ 
18

الع�شرية التي �شبقت العام 1994 نح� 354 األف �شخ�ص، اأي 2.6% من اإجمايل ال�شكان لعام 1994

وتريتها، قد اتخذت اجتاها جديدا، حيث مّتت من مراكز املحافظات يف اجتاه باقي املناطق احل�شرية، عاك�شة بذلك االإ�شباع الن�شبي يف 

املناطق املحيطة باملدن وغياب فر�ص العمل فيها. ون�شاأ نتيجة ذلك اجتاه جديد نح� قيام مراكز ح�شرية اقت�شادية جديدة، حيث ازداد 

. وي�ؤكد ا�شتمرار الهجرة، بغ�ص النظر عن وجهة املهاجرين، 
19

�شايف الهجرة اإىل باقي احل�شر بنح� 44% عام 2004 مقارنة بعام 1994

.
20

تزايد الهجرة من الريف اإىل املدينة ب�شكل عام 

وتتاأثر اجتاهات الهجرة الداخلية بن�شق التغرّيات االقت�شادية والنم� االقت�شادي ب�شكل عام. فالعامل االقت�شادي حافز رئي�شي للهجرة، 

حيث ترتافق معدالت النم� االقت�شادي املرتفعة عادة مع حركة ن�شيطة لل�شكان وارتفاع يف معدالت الهجرة الداخلية. وتبنّي املعطيات 

االإح�شائية املتعلقة بالهجرة )لعام 2004( وج�د م�شكلة ت�افر االإ�شكان وارتفاع  البطالة يف مراكز املدن نتيجة التباط�ؤ يف معدالت النم� 

االقت�شادي خالل الن�شف الثاين من الت�شعينيات، وقد تفاقمت هذه امل�شاكل مع تباط�ؤ اإجمايل معدالت الهجرة الداخلية و حدوث حتّ�ل 

يف اجتاه الهجرة من مراكز املدن اإىل التجمعات احل�شرية، �ش�اء القريبة من تلك املدن اأو البعيدة عنها. ي�شاف اإىل ذلك تزايد الهجرة 

يف ال�قت نف�شه من املناطق الريفية اإىل املناطق احل�شرية، لي�ص بفعل النم� االقت�شادي الكبري يف املناطق احل�شرية، واإمنا نتيجة ا�شتمرار 

التده�ر يف االأو�شاع االقت�شادية واالجتماعية ل�شكان الريف عم�ما. وقد جاءت نتائج امل�ش�حات ح�ل البطالة والفقر لت�ؤكد واقع اأزمة 

الريف ال�ش�ري ب�شكل عام، وبخا�شة يف املناطق الريفية ال�شمالية ال�شرقية واجلن�بية )وي�ؤكد هذا اال�شتنتاج ما ح�شل من هجرة كبرية من 

ريف املنطقة ال�شمالية ال�شرقية نتيجة ا�شتمرار اجلفاف عامي 2008 و2009(. ويت�شح من ذلك اأن عملية التنمية خالل العقدين املا�شيني 

مل تتميز بالعمق وال�شم�ل على نح� يتيح احلّد من التفاوت بني املناطق، وكذلك بني الفئات وال�شرائح االجتماعية املختلفة، بح�شب ما 

ا�شتنتجه تقرير الفقر لعام 2004، الذي اأظهر تزايد الفروقات يف ت�زيع الدخل يف �ش�رية مقارنة باملرحلة ال�شابقة )1996- 1997(.

2-1-2	حجم	الأ�سرة

. مع ذلك، 
21

تراجع مت��شط عدد اأفراد االأ�شرة يف �ش�رية من 6.25 فردا، بح�شب تعداد عام 1994، اإىل 5.55 فردا يف تعداد عام 2004

فاإن منط االأ�شرة الكبرية واالأ�شرة العديدة االأبناء ما زال �شائدا يف الكثري من املناطق ال�ش�رية، حيث بلغ هذا املت��شط 8 اأفراد يف كل من 

مدن دير الزور واحل�شكة والرقة، وجتاوز هذه العتبة يف معظم باقي مناطق الريف ال�ش�ري. اأما يف مدن مثل دم�شق وطرط��ص وال�ش�يداء، 

. ورغم الرتاجع العام، يبقى هذا املعدل مرتفعا ن�شبيا، وه� اأمر ينط�ي 
22

فقد انخف�ص مت��شط عدد اأفراد االأ�شرة اإىل ما يقارب 6 اأفراد

على دالالت مهمة، جلهة عالقته املبا�شرة اأو غري املبا�شرة بظاهرات انت�شار الفقر وعمل االأطفال و�ش�ء التغذية والت�شرب من التعليم. 

وقد اأظهر امل�شح، الذي تناول مداخيل االأ�شرة ونفقاتها لعام 2004، وج�د عالقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة بني عدد اأفراد االأ�شرة والفقر، 

. وت�شري 
وتزايد فقر الفقراء مع تزايد حجم االإعالة، اإذ كلما ارتفع عدد اأفراد االأ�شرة فردًا واحدًا ارتفعت ن�شبة الفقر مبقدار )%3(”23

 مقارنة بعام 2004(، وكذلك اإىل تزايد معدالت 
24

امل�ش�حات االأخرية اإىل تزايد معدالت الفقر يف البالد )بن�شبة 7% عام 2007-2006

البطالة عام 2009 مقارنة بال�شن�ات ال�شابقة، مما ي�ؤكد عدم كفاية معدالت النم� االقت�شادي، وا�شتمرار بع�ص اأوجه اخللل يف ت�زيع 

ثمار النم� جغرافيا واجتماعيا. ومن الثابت اأن ا�شتمرار معدالت النم� ال�شكاين املرتفعة ن�شبيا يتطلب معدالت من� اقت�شادي اأعلى واأكرث 

ا�شتقرارًا وا�شتدامة من املعدالت املحققة. مبعنى اآخر، ي�شاهم التفاوت الكبري يف معدالت النم� بني عام واآخر والتقلبات يف الدخل يف 

مفاقمة فقر االأ�شر اله�شة اقت�شاديا، وه� ما ي�شكل �شببا رئي�شيا لعمل االأطفال وت�شربهم املدر�شي.

 الهجرة الداخلية يف �ش�رية، املكتب املركزي لالإح�شاء دم�شق، غري حمدد التاريخ
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 املرجع نف�شه، �ص 5
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املرجع ال�شابق
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 حتليل ال��شع الراهن للطف�لة يف �ش�رية 2008، الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة، �شندوق االأمم املتحدة للطف�لة، دم�شق �ص 35
21

التعداد العام لل�شكان لعام 2004 ، املكتب املركزي لالإح�شاء دم�شق
 22

حالة �شكان �ش�رية) التقرير ال�طني االأول 2008(، الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة، �شندوق االأمم املتحدة لل�شكان، دم�شق 2008 �ص  208
 23

تقرير، الفقر، والنم�، وت�زيع الدخل يف �ش�رية )2004-2008(، درا�شة قطرية لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي، هبة الليثي وخالد اأب� ا�شماعيل حزيران 2008    
  24

امللخ�ص التنفيذي، )تقرير مل يعتمد ر�شميا حتى تاريخه(
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2-1-3	خ�سائ�ص	التعليم

ي�شكل راأ�ص املال الب�شري العامل االأكرث اأهمية لتحقيق النم� امل�شتدام وفق نظريات النم� احلديثة، وقد بذلت �ش�رية جه�دا ملم��شة من 

اإىل نهاية  االأ�شا�شي  التعليم  2002 متديد مرحلة  التعليم االإلزامي. وقد مّت عام  اأ�شدرت قان�ن  العام واملجاين، كما  التعليم  اأجل ت�فري 

االبتدائي.  التعليم  مرحلة  ت�شمل  كانت  �شن�ات   6 عن  ع��شًا  درا�شية  �شن�ات   9 االأ�شا�شي  التعليم  مرحلة  واأ�شبحت  االإعدادية،  املرحلة 

 ،
26

 اإىل نح� 19% عام 2004 
25

وبنتيجة هذه اجله�د، تراجع معدل االأمية بالن�شبة اإىل ال�شريحة العمرية 15 عاما فاأكرث، من 27% عام 1994 

. ويخفي املعدل ال��شطي لالأمية التباين 
27

مع االإ�شارة اإىل اأن هذا املعدل تراجع عام 2005 اإىل 16%، ليع�د فريتفع عام 2008 اإىل %16.8 

  .
28

بني الذك�ر واالإناث والريف واحل�شر، حيث مازال معدل اأمية االإناث اأعلى من معدل اأمية الذك�ر، اإذ بلغ 9.9% للذك�ر و24% لالإناث عام 2008 

كما تباينت معدالت االأمية بني املحافظات، اأدنى املعدالت يف دم�شق وال�ش�يداء واأعالها يف الرقة ودير الزور.

29
جدول	2:	ن�سبة	الأمية	لل�سكان	يف	�سن	ال	15	واأكرث	ح�سب	املحافظات	والنوع	الإجتماعي	)2008(

جمموعاإناثذكوراملحافظة

4.610.47.5دم�شق

15.532.623.9حلب

5.516.39.3ريف  دم�شق

5.117.311.1حم�ص

6.92013.3حماه

616.511.2الالذقية

10.625.517.9اإدلب

17.339.428.3احل�شكة

19.144.231.6دير الزور 

5.517.411.4طرط��ص

18.648.632.8الرقة

5.316.410.8درعا

2.813.98.6ال�ش�يداء

8.620.714.5القنيطرة

9.92416.8املجموع

ويت�شابه هذا التباين يف معدل االأمية مع التباين يف امل�شت�يات التعليمية االأخرى. فقد بلغ و�شطي احلا�شلني على تعليم جامعي يف �ش�رية 

عام 2007 نح� 4.2 % من ال�شكان، 15 �شنة فاأكرث، فيما بلغت ن�شبتهم يف الريف 2.4% ويف احل�شر 5.8%. وو�شلت هذه الن�شبة يف دم�شق 

اإىل 10.2% ويف الالذقية اإىل 10.9% ويف طرط��ص اإىل 9.5%، يف مقابل 3.9% يف الرقة )احل�شر( و3.4% تقريبا يف ح�شر دير الزور 

 يف ح�شر احل�شكة، بينما اإنخف�شت هذه الن�شب اإىل نح� الن�شف يف ريف تلك املحافظات. وبلغ و�شطي الذك�ر احلا�شلني على 
30

و%2.8

تعليم جامعي يف �ش�رية عام 2007 نح� 5.4% من الذك�ر مقابل نح� 3% تقريبا لالإناث، ويتطابق هذا الت�زع للم�شت�يات التعليمية عك�شيا 

،  حيث 
32

، كما يتطابق اأي�شا مع خارطة الفقر التي بّينت تركز الفقر على نح� اأو�شع يف املنطقة ال�شمالية ال�شرقية
31

مع م�شت�يات االأمية

25 التعداد العام لل�شكان لعام 1994 ، املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق اجلدول رقم 4 

26 التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن لعام 2004، املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق م�ؤ�شرات �شكان وم�شاكن وفقر التعداد العام لل�شكان 2004

 اإدارة التنمية الب�شرية هيئة تخطيط الدولة 2010
27

 املرجع ال�شابق
28

 املرجع ال�شابق
29

 م�شح �ش�ق العمل لعام 2007 املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق اجلدول رقم 2
30

املرجع نف�شه
  31

 الفقر يف �ش�رية 1996- 2004 ، هبة الليثي وخالد اأب� اإ�شماعيل، برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، دم�شق حزيران 2005 ، �ص 10
32
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�ُشّجلت اأدنى م�شت�يات التعليم بح�شب املعطيات املتاحة. ومن الناحية النظرية، ي�شّكل عمل االأطفال اأ�شد نتائج االأمية والفقر والت�شرب 

املدر�شي اإيالمًا.

	2-1-4الفقر

مل حتظ درا�شات الفقر يف �ش�رية باهتمام كاف، والدرا�شة االأوىل التي حاولت ر�شم خارطة الفقر يف �ش�رية حتققت عام 2004 بالتعاون 

بني هيئة تخطيط الدولة واملكتب املركزي لالإح�شاء وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي. وقد خل�شت الدرا�شة اإىل عدد من اال�شتنتاجات، 

وهم  ال�شديد(،  )الفقر  االأ�شا�شية  احتياجاتهم  تلبية   )2004-2003( الدرا�شة  تاريخ  يف  ي�شتطيع�ا  مل  الذين  ال�شكان  ن�شبة  اأن  اأهمها 

املت��شع�ن اأ�شفل خط الفقر االأدنى، قد بلغت 11.4% اأو ما يزيد عن 2 ملي�ن �شخ�ص. يف املقابل، بلغت ن�شبة االأفراد عند خط الفقر 

االأعلى، الذي يقي�ص االحتياجات االأ�شا�شية ولي�ص الغذائية فقط )الفقر االإجمايل(، ما يقارب 30%، مع االإ�شارة اإىل اأن ت�زع الفقر كان 

اأكرث تركزا يف الريف منه يف احل�شر. فنح� 62% من الفقراء يرتكزون يف الريف، علما باأن �شكان الريف ي�شكل�ن اأقل من 50% من اإجمايل 

ال�شكان. وبلغ معدل الفقر يف ريف املنطقة ال�شمالية وال�شرقية )اإدلب، حلب، الرقة، دير الزور، احل�شكة( 17.9%، وارتفع معدل الفقر 

االأعلى اإىل 35.8% من �شكان املنطقة ال�شمالية ال�شرقية، وهي املنطقة االأكرث فقرا يف �ش�رية. 

33
جدول	3:		معدل	الفقر	ح�سب	املحافظات	وفق	خارطة	الفقر	لعام	2004

9.81 اإدلب 4.75 دم�سق

10.09 احل�شكة 5.44 ريف دم�شق

17.59 الرقة 19.88 حلب

17.72 ال�ش�يداء 9.02 حم�ص

15.43 درعا 11.57 حماه

6.94 طرط��ص 11.55 الالذقية

14.85 القنيطرة 4.7 دير الزور

11.4 املجموع

وقد بنّي حتليل املعطيات وج�د ارتباط ق�ي بني الفقر واالأ�شر العديدة االأبناء، وكذلك بني الفقر والتعليم، حيث مل يح�شل 81.3% من 

الفقراء على احلد االأدنى من التعليم )التعليم االبتدائي(. وا�شتنتجت الدرا�شة اأن ن�شبة من العاملني باأجر كان�ا �شحية الفقر نتيجة تدين 

م�شت�ى االأج�ر، وبخا�شة يف القطاع غري املنظم، يف حني مل يتبني ب�شكل وا�شح االرتباط بني البطالة والفقر، نتيجة عجز الفقراء يف �ش�رية 

عن حتمل البطالة بالنظر اإىل عدم وج�د نظام لتع�ي�ص البطالة، واإىل �شعف �شبكات االأمان االجتماعي القائمة، وما ي�ؤكد ذلك وج�د 

ترابط بني فقر الدخل والعمل يف القطاع غري املنظم. وتبنّي الدرا�شة، من جهة اأخرى، وج�د ترابط بني الن�ع االجتماعي والفقر، حيث اأن 

االأ�شر التي تراأ�شها ن�شاء تعاين من اأو�شاع اأكرث ه�شا�شة وفقرا من اأو�شاع االأ�شر املماثلة التي يراأ�شها ذك�ر.

ونتيجة غياب الدرا�شات ح�ل الفقر �شابقا، اإ�شتحال التعرف، من خالل هذه الدرا�شة، على امل�شار التاريخي للفقر، غري اأن تالزم الفقر مع 

االأمية وتدين امل�شت�ى التعليمي ي��شحان ج�انب من هذا امل�شار الذي ت�شنعه احللقة املفرغة للفقر واالأمية. وقد ا�شتنتجت الدرا�شة اأي�شا 

اأن الفقر املدقع يف �ش�رية غري منت�شر، واأن جمم�عة من الربامج الهادفة امل�جهة اإىل الب�ؤر االأكرث فقرا ميكن اأن تغرّي ال�ش�رة وبتكاليف 

حمدودة. اإال اأن وج�د 20% من ال�شكان مبا�شرة ف�ق خط الفقر االأدنى، ي�شري اإىل اأن اأية اأزمة اقت�شادية اأو ارتفاع يف االأ�شعار ميكن اأن 

يدفع ه�ؤالء اإىل ما دون خط الفقر االأدنى. وثمة دالئل يف هذا االجتاه، نتيجة ما اأفرزته بع�ص ال�شيا�شات االقت�شادية املتبعة يف ال�شن�ات 

 املرجع ال�شابق ال�شكل البياين �ص 45
33
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 املرجع ال�شابق �ص 6
34

  مكتب االإح�شاء املركزي يتعاون مع جلنة التخطيط ال�طنية والفاف� من اأجل اإعداد تقرير جديد للعامني 2009/2008 ب�شاأن ت�زع دخل االأ�شر ونفقاتها وت�زع الفقر   
35

يف �ش�رية.

 وزارة الرتبية، مت�ز/ي�لي� 2010
36

االأخرية، ف�شال عن ع�امل اجلفاف، ونزوح لع�شرات اآالف االأ�شر من املنطقة ال�شمالية ال�شرقية اإىل املدن الكربى اأو اإىل ريف املنطقة 

اجلن�بية اأو خارج البالد. وت�شري املعطيات االأولية لدرا�شات دخل ونفقات االأ�شرة لعام 2007، اإىل ارتفاع معدالت الفقر اإىل 12.2%، كما 

تربز العالقة بني فقر االأطفال واأميتهم وت�شربهم من التعليم، حيث ي�شّكل الفقر االأ�شري عامال مهما يف انخراط االأطفال يف �ش�ق العمل، 

وبخا�شة يف املناطق احل�شرية. وي�شار اإىل اأن زيادة الفقر قد ترافقت مع زيادة التفاوت يف ت�زيع الدخل الذي ارتفع من 0.33% عام 1997 

اإىل 0.37% عام 2004، وقد اأنفقت �شريحة ال 20% االأفقر من ال�شكان، التي تعي�ص ما دون خط الفقر االأدنى، ما يعادل 7% من اإجمايل 

 
34

االإنفاق االأ�شري، يف حني اأنفقت �شريحة الـ20% االأغنى ما يعادل 45% من اإجمايل االإنفاق.

2-1-5	الت�سرب	من	التعليم	وعمل	الأطفال

يربز الت�شرب من التعليم كم�ؤ�شر هام وكم�شدر رئي�شي لعمل االأطفال. وقد ت�شاعد معرفة حجم هذه الظاهرة )الت�شرب( يف تقدير حجم 

عمل االأطفال وعدد االأطفال العاملني، اإال اأن بيانات وزارة الرتبية تظهر ن�شب ت�شرب متفاوتة من منطقة اإىل اأخرى ومن �شف اإىل اآخر 

خالل مرحلة التعليم االأ�شا�شي. ويتبنّي يف بع�ص احلاالت، من خالل تتبع معدالت الت�شرب بح�شب االإح�شاءات الر�شمية املتاحة، عدم 

م�ث�ثية البيانات. فالت�شرب يرتبط، ح�شب امل�شاهدات وال�شهادات، بعاملني رئي�شيني، هما الفقر وتدين ن�عية التعليم، املرتبطني بدورهما 

ب�شعف كفاءة العملية التعليمية يف ج�انبها املختلفة، اإ�شافة اىل ع�امل اأخرى مثل بعد امل�شكن عن املدر�شة ووج�د اجتاه يف بع�ص البيئات 

نح� عدم تعليم االإناث. ولكن، رغم تعدد االأ�شباب، يبقى الفقر ال�شبب الرئي�شي ملغادرة االأطفال، وبخا�شة الذك�ر منهم، املدر�شة اإىل �ش�ق 

العمل. وهذا ما يق�د منطقيا اإىل اال�شتنتاج اأن اأطفال املناطق الفقرية هم عر�شة اأكرث من غريهم للت�شرب من التعليم بهدف دعم دخل 

االأ�شرة، واأحيانا لالإنفاق على االأ�شرة، ك�نهم ال�حيدين الذين يح�شّل�ن دخال. اإال اأن هذا اال�شتنتاج املنطقي ي�شطدم مبا تظهره بيانات 

، حيث زيادة الفقر  ت�ؤدي اإىل تراجع معدالت الت�شرب من التعليم، مما 
35

الت�شرب الر�شمية من وج�د ترابط عك�شي مع الفقر )24.535(

يدع� اإىل الت�شاوؤل ح�ل مدى م�ث�قية البيانات االإح�شائية الر�شمية. 

36
جدول	4:	ن�سبة	الت�سرب	من	التعليم	الأ�سا�سي	2010/2009

قطاع التعليماملحافظة
معدل الفقر ح�سب خط الفقر 

الأدنى 2004 جمموعبناتبنني

6.4%5.0%7.8%املجم�عدم�سق
4.75

ريف دم�سق

4.8%4.1%5.4%مدن

5.44 8.2%5.9%10.5%ريف

6.6%5.4%7.9%املجم�ع

حلب

2.5%2.0%2.9%مدن

19.88
2.7%2.8%2.6%ريف

2.6%2.6%2.7%املجم�ع

حم�س

2.9%2.0%3.8%مدن

9.02
1.6%1.4%1.8%ريف

2.2%1.9%2.5%املجم�ع

حماه

2.4%2.4%2.5%مدن

11.57
1.1%1.2%1.0%ريف

1.5%1.5%1.5%املجم�ع

الالذقية

0.9%0.8%1.1%مدن

11.55
1.7%1.2%2.2%ريف

1.9%1.1%2.7%املجم�ع
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دير الزور

3.1%2.7%3.5%مدن

4.7
3.4%3.3%3.4%ريف

3.2%3.0%3.3%املجم�ع

اإدلب

4.7%4.2%5.2%مدن

9.81
4.2%4.5%4.0%ريف

4.3%4.4%4.3%املجم�ع

احل�سكة

3.8%3.3%4.3%مدن

10.09 3.0%3.0%3.0%ريف

3.3%3.1%3.4%املجم�ع

الرقة

2.1%1.5%2.6%مدن

17.59
1.5%1.6%1.5%ريف

1.8%1.8%1.8%املجم�ع

ال�سويداء

5.9%3.6%8.0%مدن

17.72 3.7%2.4%4.9%ريف

3.8%2.3%5.2%املجم�ع

درعا

2.4%2.0%2.8%مدن

15.43
2.5%2.1%2.8%ريف

2.4%2.0%2.8%املجم�ع

طرطو�س

1.9%1.3%2.4%مدن

6.94 1.6%0.8%2.3%ريف

1.5%0.9%2.2%املجم�ع

القنيطرة

7.0%6.4%7.7%مدن

14.85 7.8%7.6%8.0%ريف

7.5%7.1%7.9%املجم�ع

املجموع العام

3.3%2.9%3.8%مدن

11.4
3.2%3.0%3.5%ريف

املجموع
%3.8%3.1%3.4

ويتبنّي من معطيات وزارة الرتبية اأن معدل الت�شرب قد تنامى خالل ال�شن�ات 2008- 2010 بعد الرتاجع الذي �شجله عام 2007. 

37
جدول	5:	معدل	الت�سرب	من	التعليم	الأ�سا�سي

20062007200820092010

%4،4%2،5%2،75%3.00%3،6

وتظهر البيانات اأن معدل ت�شرب الذك�ر اأعلى من معدل ت�شرب االإناث يف �شف�ف التعليم االأ�شا�شي كافة، ويف املحافظات كافة، ما عدا 

والتقاليد  العادات  و�شيطرة  املدقع  الفقر  غلبة  مع  املناطق  هذه  الت�شرب يف  ويرتافق  الرقة.  وريف  اإدلب  وريف  وريف حماة  ريف حلب 

املحافظة يف هذه املناطق. كما ت�شري البيانات اإىل وج�د معدل مرتفع ن�شبيا للت�شرب من ال�شف االأول من التعليم االأ�شا�شي، باالإ�شافة اإىل 

.
38

ارتفاع معدالت الت�شرب مع تقدم ال�شف�ف وارتفاع ال�شرائح العمرية 

  امل�ؤ�شرات التنم�ية 2010، وزارة الرتبية 
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البيانات املقدمة من قبل وزارة الرتبية لفريق البحث مت�ز/ي�لي� 2010
 38
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  عند تتبع اأف�اج الطالب وانتقالهم من �شف اإىل اآخر، مت افرتا�ص اأن معدل الر�ش�ب يف ال�شف املحدد ويف العام ذاته ه� نف�شه للف�ج احلايل وال�شابق، وين�شجم 
39

 

هذا الفر�ص مع قرارات وتعليمات وزارة الرتبية القا�شية بف�شل التلميذ الذي اأعاد �شفه لعامني متتاليني ومل يرتفع، وف�شل التلميذ من مرحلة التعليم االإلزامي اإذا 

ا�شتنفذ فر�شة 3 �شن�ات من االإعادة؛ وبهذا الفر�ص ين�شم املتخلف�ن عن الف�ج ال�شابق اإىل الف�ج احلايل، ويلتحق املتخلف�ن من الف�ج احلايل بالف�ج الالحق وفق 

الن�شبة ذاتها ح�شب ال�شف�ف، الأننا ال ن�شهد تغريات ملم��شة يف القابلية على التعليم خالل تلك الفرتة الزمنية املحدودة والتي حدها االأق�شى عامان

  بيانات التعليم، ال�شف�ف اجلدوالن 11/3و 11/4 املجم�عة االإح�شائية لعدة اأع�ام، املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق 
40

�سكل	1:	معدل	الت�سرب	املدر�سي	ح�سب	النوع	الإجتماعي	وال�سفوف	)2010-2009(

وتتقارب ن�شب الت�شرب ب�شكل عام يف االأرياف واملدن، ولكن يظهر بع�ص التباين يف معدل الت�شرب يف ال�شف ال�شابع، كما يربز تفاوت بني 

معدل ت�شرب الذك�ر والفتيات اعتبارا من ال�شف ال�شابع ب�شكل اأكرث و�ش�حا، حيث متيل فتيات الريف ب��ش�ح اإىل الت�شرب مبعدل اأعلى 

من معدل ت�شرب فتيات املدن. ويع�د ذلك اإىل ا�شتمرارية بع�ص العادات والتقاليد يف الريف، التي جتد يف خروج الفتيات اإىل املدر�شة 

بعد عمر معنّي )12-13( �شنة، “خطرا” حمتمال عليهن ب�شبب الطابع املختلط للمدار�ص االإعدادية، كنتيجة لعدم ت�فر اأعداد كافية من 

التالميذ تربر اإن�شاء مدار�ص م�شتقلة لالإناث واأخرى للذك�ر، اإ�شافة اإىل ا�شتمرار ظاهرة تزويج الفتيات مبكرا. وي�شاف اىل ذلك �شعف 

الكثافة ال�شكانية يف بع�ص املناطق الريفية الذي يحّتم اإحداث املدار�ص االإعدادية )ال�شف�ف من ال�شابع وحتى التا�شع( يف مراكز تت��شط 

واملنا�شبة، وخ�ش��شا  الكافية  النقل  و�شائط  ت�فر  املدار�ص �شعبا وجمهدا مع عدم  تلك  اإىل  االأطفال  و�ش�ل  ي�شبح  بحيث  القرى،  بني 

بالن�شبة اىل الفتيات. 

الالجئني  وت�شغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم  ووكالة  واخلا�ص  الر�شمي  فروعه  بكافة  االأ�شا�شي،  التعليم  اإىل  الداخلني  اأف�اج  متابعة  ولدى 

مقارنة  كافة،  ال�شن�ات  يف  اأعلى  ت�شرب  معدالت  وج�د  يتبنّي  �شن�ات،  لعدة  االإح�شائية  املجم�عات  بح�شب  )االأونروا(،  الفل�شطينني 

. وقد �ُشّجل تزايد معدل الت�شرب عند االنتقال من ال�شف ال�شاد�ص اإىل ال�شف ال�شابع، 
39

باملعدالت امل�شتخل�شة من بيانات وزارة الرتبية

.
40

اأي يف االأعمار 11، و12 و13 و14 عاما، مع االأخذ يف االعتبار الطالب املعيدين الأكرث من عام خالل تلك املرحلة
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�سكل	2:	ن�سبة	الت�سرب	للأفواج	ح�سب	�سفوف	التعليم	ال�سا�سي

وتظهر البيانات االإح�شائية ع�دة بع�ص املت�شربني يف �شن�ات �شابقة، اإىل ال�شف التا�شع للح�ش�ل على �شهادة التعليم االأ�شا�شي، وه� ما 

يرتدي �شكل زيادة يف عدد طالب ال�شف التا�شع مقارنة مع العدد النظري املفرت�ص انتقاله من ال�شف الثامن. وتظهر االأف�اج التي متت 

متابعتها، حت�شنا يف ن�شبة من يبلغ منهم ال�شف التا�شع، اإذ و�شل من الف�ج الذي التحق  بال�شف االأول من التعليم االأ�شا�شي عام 1989 

نح� 45.5% منهم اإىل ال�شف التا�شع، وحت�شنت هذه الن�شبة تدريجيا اإىل 64% مع الف�ج الذي التحق بالتعليم عام 1997، واإىل نح� %61 

2000. ويظهر تراجع الت�شرب يف جميع االأف�اج عند االنتقال من ال�شف ال�شاد�ص اإىل ال�شابع، ولكن معدل  يف الف�ج الذي التحق عام 

الت�شرب حافظ تقريبا على م�شت�اه املرتفع يف املرحلة االنتقالية من ال�شف ال�شابع اإىل ال�شف الثامن. وب�شكل عام، ت�شري هذه البيانات 

.
41

اإىل تراجع كبري يف معدل الت�شرب بالن�شبة اإىل االأف�اج املتتالية منذ عام 1989 وحتى عام 2000 

  املرجع ال�شابق 
41
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 بيانات وزارة الرتبية مت�ز/ي�لي� 2010  
42

ال�شابق  ال�شهادة” امل�شدر  ح�شب  43  “العاملني 

ال�شابق القيد” امل�شدر  ح�شب  44  “الطالب 

�سكل	3:	معدل	الت�سرب	)من	ال�سف	الأول	اإىل	التا�سع(

  

اأ-	اأ�سباب	الت�سرب	من	التعليم

تتعّدد اأ�شباب الت�شرب من التعليم وتتداخل يف ما بينها، مثل الفقر، واحتياجات االأ�شر، وتدين دخل ال�الدين وم�شت�ى تعليمهما، باالإ�شافة 

اإىل التفكك االأ�شري. ويظهر يف هذا املجال اأي�شا العنف يف املدار�ص كاأحد م�شببات الت�شرب الرئي�شية – بح�شب ما �شيظهر الحقا من 

املعلمني ترتافق مع قرارات  اإىل  بها  امل�كل  الرتب�ية  املهمة  اأن  العاملني - رغم  االأطفال  املركزة مع  النقا�ص  اأعمال جمم�عات  حم�شلة 

اللفظية واملادية. ومع ذلك ما زالت ن�شبة غري قليلة من املعلمني  العنيفة  التاأديبية  االأ�شاليب  ال�زارة، متنع  وتعليمات مت�شددة من قبل 

ت�شتخدم العنف يف تاأديب الطالب ومعاقبتهم على تق�شريهم املدر�شي )الف�شل 5(.

وتعك�ص هذه الظاهرة �شعفا يف تاأهيل وتدريب املعلمني اأو جزء منهم على االأقل، االأمر الذي ينعك�ص على م�شت�ى العائد الداخلي للتعليم. 

واإذا كانت بع�ص امل�شاهدات ت�ؤكد وج�د اأطفال يف م�شت�ى ال�شف اخلام�ص اأو ال�شاد�ص ال يتقن�ن القراءة والكتابة وهم اأ�شبه باأميني، فاإن 

البيانات التعليمية تفتقد اإىل م�ؤ�شرات عن العائد الداخلي للتعليم، الذي يقي�ص معارف ومهارات التالميذ يف �شن�ات التعليم املختلفة، 

مما يحرم عملية التقييم من اأداة اأ�شا�شية لقيا�ص فعالية العملية التعليمية وجناحها، ولذلك ميكن اأن يدلنا الر�ش�ب يف ال�شف�ف املختلفة 

على م�شت�ى العائد الداخلي للتعليم. �شحيح الق�ل اأن االأطفال يتمتع�ن باإمكانات متفاوتة بح�شب م�شت�ى االأ�شرة املادي والثقايف وال�شروط 

االجتماعية وال�شحية التي يعي�شها الطفل، ولكنهم مع ذلك ميتلك�ن القدرة على ا�شتيعاب املقررات وتنمية امللكات واملهارات، مع تكّفل 

العملية التعليمية والرتب�ية التي متار�شها املدر�شة، مبهمة تط�ير تلك القدرات. وبالتايل فاإن الر�ش�ب لي�ص بال�شرورة دليال على ف�شل 

التالميذ.  يتمكن من تط�ير قدرات ه�ؤالء  الذي مل  التعليمي  الكادر  واإمنا ه� دليل على ف�شل لدى  ا�شتثنائية(،  الطالب )اإال يف حاالت 

وت�شاف اىل ذلك ع�امل اأخرى من بينها الدوام الن�شفي يف بع�ص املدار�ص، حيث اعتمد ما يزيد عن 19% من املدار�ص عام 2010 الدوام 

 .
42

الن�شفي، ويدر�ص فيها ما يقارب 35.9% من اإجمايل عدد التالميذ يف مرحلة التعليم االبتدائي
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ال�شابق  ال�شهادة” امل�شدر  ح�شب  43  “العاملني 

ال�شابق القيد” امل�شدر  ح�شب  44  “الطالب 

جامعية  اإجازة  اأو  دبل�م  على  احلا�شلني  ن�شبة  تتجاوز  مل  حيث  كبرية،  وبدرجة  املطل�ب  دون  زال  ما  املعلمني  تاأهيل  م�شت�ى  اأن  ويبدو 

الـ24.5% من اإجمايل العاملني يف التعليم االأ�شا�شي عام 2010، والن�شبة املتبقية هم من احلا�شلني على تعليم معهد مت��شط، اأو معهد 

. وي�شاهم هذان العامالن، باالإ�شافة اإىل ع�امل اأخرى، من اأهمها �شعف الرقابة واملتابعة 
43

اإعداد للمعلمني اأو ثان�ية باخت�شا�شات خمتلفة

.
44

واملحا�شبة،  يف احلّد من ج�دة العملية التعليمية و�ش�يتها، وينتج عن ذلك كله تراجع يف معدل العائد الداخلي على التعليم

�سكل	4:	ن�سبة	الطلب	الرا�سبني	واملت�سّربني	يف	التعليم	الأ�سا�سي	على	اأ�سا�ص	النوع	الإجتماعي	وح�سب	

ال�سفوف	واملحافظات	)2010-2009(

  

وي�شّكل الر�ش�ب واإعادة ال�شف اأحد امل�ؤ�شرات الرئي�شية على العائد الداخلي للتعليم. ويت�شح من البيانات وج�د ن�شب مرتفعة من الر�ش�ب 

يف بداية مرحلة التعليم االأ�شا�شي، وترتافق هذه املعدالت مع ارتفاع ن�شبي ملعدل الت�شرب يف ال�شف االأول والثاين من التعليم االأ�شا�شي، 

االأمر الذي ي�شري ب��ش�ح اإىل افتقاد البيئة ال�دية واملحببة بالن�شبة اإىل االأطفال الذين ينتظم�ن الأول مرة يف ج� جماعي ونظامي وفق 

ويت�شح من م�ؤ�شر الر�ش�ب اأنه لي�ص  �ش�ابط ومعايري ال يدرك�ن اأبعادها، مما حدا باملربني اإىل اإطالق �شعار “املدر�شة �شديقة الطف�لة”. 

خا�شا مبحافظة اأو عدد من املحافظات دون غريها، بل اإنه ي�شمل املحافظات كافة، مع تفاوت احلدة بينها. وبالتايل، ال تنح�شر امل�شكلة 

مبناطق ريفية اأو ح�شرية، بل هي م�شكلة وطنية مت�ص ج�هر العملية التعليمية، وتنعك�ص على ج�دة النظام التعليمي يف البالد. وت�ؤكد ن�شب 

الر�ش�ب امل�شجلة يف ال�شف�ف االنتقالية، وبخا�شة يف ال�شف ال�شابع )الذي كان ال�شف االأول من مرحلة التعليم االإعدادية(، ويف ال�شف 

التا�شع )�شف االمتحانات العامة لالنتقال اإىل املرحلة الثان�ية(، وج�د تعرث يف العملية التعليمية والرتب�ية. ولدى مقارنة هذه الن�شب 

للر�ش�ب مع ن�شب الت�شرب، يالحظ ت�افق عام بينها يف معظم املحافظات، مما ي�شري اإىل اأن �شعف االأداء التعليمي �شبب رئي�شي للت�شرب 

املدر�شي. 
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  “امل�ؤ�شرات التنم�ية” وزارة الرتبية، مت�ز/ي�لي� 2010 
45

املرجع ال�شابق
 46

�سكل	5:	ن�سب	الت�سرب	والر�سوب	يف	التعليم	الأ�سا�سي	على	اأ�سا�ص	النوع	الإجتماعي	)2010-2009(

ب-	تقدير	حجم	ظاهرة	الت�سرب	من	التعليم	وعمل	الأطفال

تظهر بيانات وزارة الرتبية معدالت التحاق متزايدة يف التعليم االأ�شا�شي واملرحلة الثان�ية، خالل العقد املا�شي. وت�شري بيانات االلتحاق يف 

ال�شف االأول من التعليم االأ�شا�شي اإىل التحاق �شبه كامل للفئة العمرية من االأطفال يف �شن االلتحاق بالتعليم الر�شمي )99% عام 2006 

-2009 0.5% خالل العامني االأخريين  (، اأي اأن ن�شبة االأطفال الذين مل يلتحق�ا بالتعليم، مل تتجاوز 
45

2009 و2010  و99.5% عامي 

2010. كما ترتفع ن�شبة الت�شجيل ال�شايف يف مرحلة التعليم االأ�شا�شي من 92% عام 2006 اإىل 93% عام 2008 ثم اإىل 97% عامي 2009 

و2010. وقد جنم هذا التح�شن عن زيادة التحاق االأطفال الذك�ر واالإناث، مع ا�شتمرار وج�د فارق بني التحاق اجلن�شني، يقارب ثالث 

 )95% ذك�ر و92% اإناث عام 2008(. وتعك�ص هذه الن�شب تراجعا م�شتمرا لفئة االأطفال خارج املدر�شة من 
46

نقاط مئ�ية ل�شالح الذك�ر

ال�شريحة العمرية 6-15 عاما لتقارب ن�شبتهم 3% عام 2010، بح�شب تقديرات وزارة الرتبية. غري اأن الع�دة اإىل تتبع اأف�اج الطالب 

الداخلة اإىل ال�شف االأول من التعليم االأ�شا�شي منذ عام 1989 وحتى عام 2000 )والتي كان يفرت�ص اأن ت�شل اىل ال�شف التا�شع عام 

1998 بالن�شبة اإىل الف�ج الذي التحق بال�شف االأول عام 1989، واأن ت�شل اىل ال�شف التا�شع عام 2009 بالن�شبة اإىل الف�ج الذي التحق 

بال�شف االأول عام 2000(، يتبنّي اأن معدالت الت�شرب كانت كما يظهره اجلدول التايل:  
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جدول	6:	ن�سبة	املت�سربني	�سنويا	ح�سب	�سنوات	اللتحاق

/  /  /  /  / /  /  

/

88/89 3.87        
89/90 7.13 4.40       
90/91 3.80 3.15 1.26      
91/92 3.06 3.59 2.93 4.48     
92/93 5.49 4.83 3.77 3.89 4.61    
93/94 5.51 4.21 3.68 3.95 5.75 26.03   
94/95 5.35 5.06 5.07 4.11 5.38 26.83 24.23  
95/96 5.38 4.89 4.03 4.73 5.91 25.74 23.53 -4.92 
96/97 5.53 4.41 3.73 3.15 4.50 24.77 24.36 -2.93 
97/98 7.11 5.25 4.65 4.09 4.84 24.99 24.91 -6.26 
98/99 9.14 1.72 3.63 3.24 3.73 22.99 23.95 -7.63 

99/2000 7.31 5.62 2.91 3.36 3.54 22.56 24.65 -7.55 
2000/2001 8.37 4.95 3.73 2.19 3.02 20.74 22.19 -5.49 
2001/2002 6.85 4.89 4.04 4.69 3.20 19.11 24.38 -3.75 
2002/2003 8.22 5.72 3.43 2.36 1.42 15.02 19.59 -10.24
2003/2004 8.63 5.58 3.61 2.00 5.04 8.73 17.61 -10.77
2004/2005 7.45 3.95 2.15 1.13 5.15 3.41 15.73 -9.70 
2005/2006 8.51 4.68 3.10 1.32 4.60 2.51 24.47 -4.42 
2006/2007 6.76 4.71 2.93 1.30 4.99 3.72 23.99 -5.98 

  

2007/2008 6.51 4.58 2.58 0.95 4.87 4.53 22.74 -5.54 
2008/2009 7.73 5.48 3.84 1.99 5.96 6.17 23.56 -3.24 

47
معدل الت�سرب ال�سنوي ح�سب الفوج وال�سفوف ) ن�سبة مئوية( 

47 م�شدر: ال�شال�شل الزمنية للتعليم، املكتب املركزي لالإح�شاء دم�شق، اأع�ام 2008، 2010

1988 مل ي�شتكمل مرحلة التعليم االأ�شا�شي، وقد تراجعت هذه  51.4% من الف�ج االأول الذي التحق بالتعليم عام  اأن ما يقارب  ويظهر 

الن�شبة تدريجيا لتبلغ مع الف�ج الذي التحق عام 2001 نح� 38.7%. ورغم اأن تتبع االأف�اج يظهر معدالت ت�شرب متناق�شة، ف�جا بعد ف�ج، 

اإال اأن كتلة املت�شربني تتزايد نتيجة تزايد اأعداد امللتحقني يف التعليم االأ�شا�شي: 

89/88 3.87

90/89 7.13 4.40

91/90 3.80 3.15 1.26

92/91 3.06 3.59 2.93 4.48

93/92 5.49 4.83 3.77 3.89 4.61

94/93 5.51 4.21 3.68 3.95 5.75 26.03

95/94 5.35 5.06 5.07 4.11 5.38 26.83 24.23

96/95 5.38 4.89 4.03 4.73 5.91 25.74 23.53 -4.92

97/96 5.53 4.41 3.73 3.15 4.50 24.77 24.36 -2.93

98/97 7.11 5.25 4.65 4.09 4.84 24.99 24.91 -6.26

99/98 9.14 1.72 3.63 3.24 3.73 22.99 23.95 -7.63

2000/99 7.31 5.62 2.91 3.36 3.54 22.56 24.65 -7.55

2001/2000 8.37 4.95 3.73 2.19 3.02 20.74 22.19 -5.49

2002/2001 6.85 4.89 4.04 4.69 3.20 19.11 24.38 -3.75

2003/2002 8.22 5.72 3.43 2.36 1.42 15.02 19.59 -10.24

2004/2003 8.63 5.58 3.61 2.00 5.04 8.73 17.61 -10.77

2005/2004 7.45 3.95 2.15 1.13 5.15 3.41 15.73 -9.70

2006/2005 8.51 4.68 3.10 1.32 4.60 2.51 24.47 -4.42

2007/2006 6.76 4.71 2.93 1.30 4.99 3.72 23.99 -5.98

2008/2007 6.51 4.58 2.58 0.95 4.87 4.53 22.74 -5.54

2009/2008 7.73 5.48 3.84 1.99 5.96 6.17 23.56 -3.24
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جدول	7:عدد	املت�سربني	من	الأفواج

عدد املت�سربني من الفوج الأفواج

217،250 1996-1988

251،089 1997-1989

240،729 1998-1990

247،037 1999-1991

260،830 2000-1992

257،990 2001-1993

251،673 2002-1994

236،088 2003-1995

214،352 2004-1996

178،448 2005-1997

195،222 2006-1998

207،070 2007-1999

219،210 2008-2000

223،111 2009-2001

ويت�شح كاجتاه عام تراجع معدل الت�شرب املدر�شي ال�شن�ي، بغ�ص النظر عن االأف�اج خالل ال�شن�ات 1996-2009، وذلك بالن�شبة اإىل 

جمم�ع التالميذ املت�اجدين يف التعليم االأ�شا�شي يف تلك االأع�ام. لقد كان تراجع معدالت الت�شرب ملم��شا حتى عام 2005، ولكنه عاد يف 

االأع�ام الالحقة للتزايد بعد اأن بلغ 6% عام 2009. 
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

جدول	8:	متو�سط	عدد	املت�سربني	�سنويا	من	التعليم	الأ�سا�سي	

معدل الت�سرب  جمموع املت�سربني  ال�سنوات 

7.8 263،798 1996

7.5 256،625 1997

8.1 277،503 1998

7.1 247،044 1999

7.2 257،627 2000

6.9 251،403 2001

7.1 266،152 2002

5.6 217،504 2003

5 202،686 2004

3.6 151،844 2005

5.1 220،989 2006

5 220،506 2007

4.8 217،445 2008

6 274،021 2009

وا�شتنادا اإىل هذه التقديرات، يخرج من التعليم �شن�يا ما يقارب 200 األف طفل، ترتاوح اأعمارهم بني الـ6 �شن�ات والـ15 �شنة، اأي اأن 

هناك و�شطيا ما يقارب 1.2 ملي�ن طفل يف �شن مرحلة التعليم االأ�شا�شي خارج النظام التعليمي، وي�شاف اإليهم اأولئك الذين مل يلتحق�ا 

بالتعليم اأ�شال، ون�شبتهم تتقل�ص با�شتمرار، كما الحظنا �شابقا، بحيث اأ�شبحت تقارب 0.5% من االأطفال )6 �شن�ات(. وميكن للبيانات 

عن اآحاد ال�شن، م�زعة بح�شب املحافظة والن�ع االإجتماعي، اأن تق�دنا اإىل نتائج اأكرث دقة عن عدد االأطفال خارج املدر�شة، �ش�اء نتيجة 

عدم االلتحاق اأو نتيجة الت�شرب. 

وال تعني هذه النتائج اأن جميع االأطفال املت�شربني يعمل�ن، فاملعطيات ت�شري اإىل اأن ن�شبة من الفتيات املت�شربات يتفرغن للعمل املنزيل، 

�ش�اء ب�شبب الزواج املبكر اأو للعناية باالإخ�ة االأ�شغر وم�شاعدة االأم اأو رعاية كبار ال�شن يف العائلة. وبا�شتثناء العمل الزراعي يف املناطق 

الريفية، يفتقر ق�شم من املت�شربني من التعليم اإىل عمل حمدد ي�ؤدونه، وهذا ما يفاقم اأو�شاعهم ويكّر�ص فقرهم.  

2-2	خ�سائ�ص	�سوق	العمل	

اإىل زيادة الطلب على الق�ى العاملة خالل العق�د الثالثة املا�شية. وقد بلغ حجم الق�ى  اأف�شت معدالت النم� ال�شكاين العالية ن�شبيا 

العاملة يف تعداد عام 1994 نح� 3527 األف عامل، �شكلت الن�شاء ما يقارب 12.5% منها. وتنامت الق�ى العاملة خالل الفرتة 1994–

، مع االإ�شارة اإىل اأن هذا املعدل يقّل ب�ش�رة وا�شحة عن معدالت النم� ال�شكاين امل�شجلة يف عقدي 
48

2004 مبعدل و�شطي �شن�ي بلغ %2.2

الثمانينيات والت�شعينيات من القرن املا�شي. وُيعزى هذا التباين، بح�شب بيانات املكتب املركزي لالإح�شاء، اإىل تراجع معدل الن�شاط 

، وتراجع عام 
49

االقت�شادي لدى بع�ص ال�شرائح العمرية. وقد بلغ معدل الن�شاط االقت�شادي االإجمايل يف �ش�رية عام 2001 ن�شبة %31.5

 عام 2008. و�ُشجل الرتاجع االأبرز يف الفئات العمرية 15-19 �شنة و20-24 �شنة و29-25 
51

، ثم اإىل نح� %27.5  
50

2005 اإىل %27.7

   التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن 1994و2004، املكتب املركزي لالإح�شاء - دم�شق
48

 نتائج م�شح الق�ى العاملة لعام 2001، املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق عام2002 اجلدول رقم 3/2
 49

م�شح ق�ة العمل 2005، اجلدول 3/2
 50

م�شح ق�ة العمل 2008، اجلدول 3/2
 51
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�شنة، وهي الفئات ال�شابة بني ال�شكان، حيث انخف�ص ن�شاط الفئة االأوىل من 39.2% عام 2001 اإىل ما يقارب 23% عام 2008، ون�شاط 

الفئتني الثانية والثالثة من 58.1% و60.4% عام 2001 وعام 2008 اإىل 43.1% و54.6% على الت�ايل. كما تراجع معدل الن�شاط لدى 

الفتيات عم�ما،  اإىل  ال�شن�ات، وارتفاع �شن الزواج االأول بالن�شبة  االإناث من دون مربرات كافية، رغم حت�ّشن تعليم املراأة خالل تلك 

وكذلك رغم ازدياد التحاق االإناث بالتعليم الثان�ي واجلامعي. فمعدالت ن�شاط االإناث االإقت�شادي بقيت �شئيلة يف الفئات العمرية 15-

19 و20-24. وبلغت م�شاركة اإناث الفئة االأوىل 21% عام 2001 والفئة الثانية 28.7%، وتراجع هذا املعدل عام 2008 اإىل 4.8% و%9 

، وقد يع�د هذا الرتاجع اىل اأن 
52

تباعا.وب�شكل عام، تراجع �شايف م�شاركة املراأة اإىل 9.2% عام 2008 يف مقابل 12.7 % عام 2001 

ن�شبة من املحبطني من اإمكانية وج�د فر�شة عمل، وبخا�شة االإناث بينهم، مل حتت�شب �شمن العاطلني عن العمل يف امل�ش�حات التي جرى 

تنفيذها، وقد مت اعتبارها �شمن فئة )اأخرى ( اأو )مكتف(. ومع ذلك، فاإن م�شاركة املراأة قد ارتفعت لتبلغ 14.5% من اإجمايل الق�ى 

العاملة عام 2004، و16.3% عام 2008، بالتزامن مع ارتفاع الق�ى العاملة اإىل 5442 األف عامل. وبح�شب نتائج م�ش�حات �ش�ق العمل، 

، ويقل هذا املعدل عن معدالت من� ال�شكان ومعدالت من� 
53

تزايدى الق�ى العاملة خالل الفرتة 2003-2008 مبا يعادل 1.64% �شن�يا

الق�ة الب�شرية يف ال�شن�ات ال�شابقة. 

2-2-1		الرتكيبة	العربية	للقوى	العاملة	

ُي�شتفاد من نتائج م�ش�حات �ش�ق العمل اأن بنية الق�ى العاملة يف �ش�رية تزداد فت�ة، نتيجة للتط�رات التي طراأت على بنية ال�شكان خالل 

23.37% من اإجمايل الق�ى العاملة  23.1% اإىل  العقدين املا�شيني. وقد ارتفعت م�شاهمة الفئة العمرية )15-24( ب�شكل طفيف من 

 .
54

بني عام 1994 وعام 2008، مع العلم اأن هذه الفئة العمرية كان ُيفرت�ص بها اأن تتجه اإىل التعليم )مرحلة التعليم الثان�ي واجلامعي(

. وتثري 
55

وباالإ�شافة اإىل ذلك، تراجعت م�شاهمة الفئتني العمريتني )35-44( و)45 عاما فاأكرث( مبا يقارب 1.4 نقطة مئ�ية لكل منهما

هذه النتائج ت�شاوؤالت ح�ل الرتكيبة التعليمية للق�ى العاملة، وح�ل ما اإذا كانت الهجرة اخلارجية اأكرث تركزا يف الفئات العمرية 35 عاما 

فاأكرث، مما قد يف�ّشر انح�شار م�شاهمتها ن�شبيا يف �ش�ق العمل املحلية.

2-2-2	البنية	التعليمية	للقوى	العاملة	

تراجعت ن�شبة االأمية يف �شف�ف الق�ى العاملة ال�ش�رية ب�شكل ملح�ظ، فقد بلغت ن�شبة االأميني عام 1994 نح� 42.6% من اإجمايل الق�ى 

ارتفعت  بينما   ،2008 العمل عام  ق�ة  24.7% من  اإىل  االأميني  ن�شبة  وتراجعت   .
56

%57.4 املختلفة،  بفئاتهم  املتعلم�ن،  و�شكل  العاملة، 

ال�شلبي  التاأثري  . ورغم هذا التح�شن امللم��ص، ما زالت ن�شبة االأميني عالية ن�شبيا، وهي تعك�ص ا�شتمرار 
57

 %75.3 اإىل  ن�شبة املتعلمني 

لظاهرة الت�شرب من النظام التعليمي اأو عدم االلتحاق به. اأما بالن�شبة اإىل فئات املتعلمني، فاإن التح�شن يبدو ملتب�شا اإىل حّد معنّي، حيث 

، بينما ازدادت يف ال�قت نف�شه ح�شة 
58

تراجعت ن�شبة التح�شيل يف مرحلة التعليم الثان�ي 1.38 نقطة مئ�ية خالل الفرتة 1994- 2006 

احلا�شلني على �شهادة معهد مت��شط 4 نقاط، واقت�شرت زيادة ن�شبة اجلامعيني على نح� نقطة مئ�ية واحدة. اإىل هذا، ت�شري املعطيات 

املتعلقة بت�زع الق�ى العاملة بح�شب الفئات العمرية، اإىل ظاهرة االلتحاق املبكر ب�ش�ق العمل، مع ا�شتمرار وج�د ملح�ظ لالأمية، اإىل 

جانب م�شت�ى تعليمي متدن ن�شبيا، مما ي�شري اإىل ت�جه عند ن�شبة ملح�ظة من االأطفال للخروج باكرا من النظام التعليمي، والتحاق 

البع�ص منهم ب�ش�ق العمل.

2-2-3	توزع		القوى	العاملة	بني	القطاعني	املنظم	وغري	املنظم	

�شّكل القطاع العام عن�شر جذب اأ�شا�شي للق�ى العاملة خالل عقدي ال�شبعينيات والثمانينيات، وبلغت ح�شته نح� 35% من اإجمايل الق�ى 

العاملة عام 1994. ولكن حماوالت االإ�شالح االقت�شادي، التي بداأت يف اأوا�شط الثمانينيات، اأدت اإىل تقل�ص ن�شبي يف دور القطاع العام 

كجاذب للق�ى العاملة، حيث تراجعت ح�شته اإىل نح� 28.6% من الق�ى العاملة عام 2008. غري اأن هذا القطاع  بقي، رغم ذلك، عامل 

جذب مهم ن�شبيا للق�ى العاملة الن�شائية التي جتد فيه قدرا اأكرب من االحرتام حلق�قها مما تلقاه يف القطاع اخلا�ص، وقد �شكلت الن�شاء 

نح� 26.5% من اإجمايل العاملني يف هذا القطاع عام 2008.

املرجع ال�شابق
  52

  م�شح ق�ة العمل عام 2008، املجم�عة االإح�شائية لعام 2009، املكتب املركزي لالإح�شاء اجلدول 3/7
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 م�شح ق�ة العمل عام 2008، املجم�عة االإح�شائية لعام 2009، املكتب املركزي لالإح�شاء والتعداد العام لل�شكان لعام 1994، املكتب املركزي لالإح�شاء، 
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دم�شق

 اجلدول رقم 1 امللحق االإح�شائي 
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 التعداد العام لل�شكان لعام 1994 اجلدول رقم 31، املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق 
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م�شح ق�ة العمل لعام 2008 اجلدول رقم 8، ملكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق
  57

 اجلدول رقم 2 امللحق االإح�شائي
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اأما القطاع اخلا�ص فقد ا�شتاأثر بنح� 71% من اإجمايل الق�ى العاملة عام 2008، من �شمنها 48.6% للقطاع املنظم و22.2% للقطاع 

غري املنّظم، ونح� 0.6% من العاملني يف القطاع التعاوين واالأهلي. وكانت ح�شة القطاع اخلا�ص املنظم وغري املنظم تبلغ نح� %63.3 

من اإجمايل الق�ى العاملة عام 1994، اإ�شافة اإىل نح� 1.7% يف القطاع التعاوين واالأهلي.  

2-2-4		توزع	القوى	العاملة	بح�سب	احلالة	العملية	

، يف مقابل %55.24 
59

ي�شري ت�ّزع الق�ى العاملة يف �ش�رية اإىل ازدياد ن�شبة العاملني باأجر اإىل نح� 61% من اإجمايل امل�شتغلني عام 2008 

 نقطة مئ�ية خالل الفرتة 
60

و59.58% عامي 2006 و1994 على الت�ايل. ويف م�ازاة ذلك، تراجعت ن�شبة اأ�شحاب العمل مبا يقارب 1.6 

1994-2008، يف حني ازدادت ن�شبة العاملني حل�شابهم اخلا�ص مبا يقارب 3 نقاط. ويرتبط جزء من هذا التح�ل بت��شع القطاع غري 

املنظم، وتدين م�شت�ى االأج�ر ب�شكل عام يف القطاع املنظم. اأما العامل�ن بدون اأجر فقد انخف�شت ن�شبتهم من 9.15% من اإجمايل الق�ى 

 اإىل 6.4% عام 2008. ويرتبط جزء هام من العمل بدون اأجر باال�شتثمارات الزراعية العائلية )وي�شمل عادة ت�شغيل 
61

العاملة عام 1994 

االأطفال دون 15 عاما، كما ي�شمل جزءا مهما من عمل الن�شاء(. وهذا الرتاجع قد يك�ن ناجما يف جزء منه عن تراجع ق�ة العمل الزراعية 

يف ال�شن�ات االأخرية. ولكن مع ذلك فاإن ظاهرة العمل بدون اأجر مل تتال�ص وما زال ما يزيد عن 300 األف �شخ�ص يعمل�ن بدون اأجر، 

هذا عدا الن�شاء واالأطفال الذين هم خارج نطاق الق�ى العاملة، بح�شب البيانات الر�شمية، لكنهم يعمل�ن دون اأجر يف من�شاآت اأ�شرية. 

2-2-5		توزع	امل�ستغلني	بح�سب	نوع	الن�ساط

حتمل التغرّيات الطارئة على بنية الق�ى العاملة بع�ص ال�شمات االإيجابية، واإن كانت مفاعيل هذه االأخرية حمدودة وبطيئة، ال�شيما اأن 

هذه التغريات ترتافق مع ا�شتمرار الت�شرب من التعليم وا�شتمرار االلتحاق املبكر ب�ش�ق العمل. ويتبنّي، من حتليل الت�ّزع القطاعي للق�ى 

العاملة، تنامي ح�شة القطاعات اخلدمية، ال�شيما الفنادق واملطاعم واملال والعقارات، التي بلغت ح�شتها 16.4% من اإجمايل امل�شتغلني 

. ولكن هذا الت��شع يتم ب�شرعة اأكرب يف اخلدمات امل�ّجهة لالأ�شخا�ص مما يف اخلدمات امل�ّجهة لالإنتاج، 
62

)15 عاما فاأكرث( عام 2008 

وه� ال يعك�ص بال�شرورة حت�شنا يف اإنتاجية العمل ويف البنية التعليمية واملهنية للق�ى العاملة )خا�شة اأن هذه القطاعات ت�شتقطب االأطفال 

العاملني من اجلن�شني، الذين ال ميلك�ن اأية م�ؤهالت اأو مهارات مميزة(. اأما العامل�ن يف االإنتاج فقد تراجعت ن�شبتهم من 54.2% من 

. ومتّيز هذا الرتاجع بال�شرعة، ومل ينط� على انتقال متدّرج نح� قطاعات 
63

اإجمايل الق�ى العاملة عام 1994 اإىل 47.12% عام 2008 

اأكرث اإنتاجية. وتظهر امل�ش�حات االأخرية للق�ى العاملة )2008( تراجع ن�شبة العاملني يف القطاع الزراعي، نتيجة ارتباطها باجلفاف اأكرث 

من ارتباطها بع�امل بني�ية مت�شلة بتط�ر اإنتاجية العمل الزراعي. ومع ذلك، تبقى الزراعة قطاعا رئي�شيا يف االقت�شاد ال�طني، رغم 

 .
64

 يف مقابل 23.7% عام 1994 
63

تراجع ن�شبة العاملني فيها اإىل نح� 16.8% من الق�ى العاملة عام 2008 

2-2-6		البطالة	وعمل	الأطفال

تزامنت معدالت النم� العالية ن�شبيا يف عر�ص الق�ى العاملة خالل الثمانينيات والت�شعينيات، ومعدالت النم� االقت�شادي املت�ا�شعة، مع 

، ووا�شل 
65

بروز فائ�ص يف عر�ص العمل. وارتفع معدل البطالة  يف �شف�ف الق�ى العاملة من 4.8% عام 1981 اإىل 8.5% عام 1994 

العاملة  الق�ى  24.2% من  املعدل  بلغ هذا  الن�شاء، حيث  البطالة يف �شف�ف  وترّكز جزء مهّم من   .2008  عام 
66

%10.9 اإىل  ارتفاعه 

االإنتاج  العمل و�شعف معدالت من� قطاعات  الطلب على  بفعل �شعف  االأخرية  ال�شن�ات  وتعّزز هذا االجتاه يف   .
67

 2008 الن�شائية عام 

االأ�شا�شية، ناهيك عن ال�شق�ف امل��ش�عة للعمل يف القطاع احلك�مي والعام، حيث اأ�شبح التعيني فيه يرتبط ب�ج�د �شاغر، مما فاقم 

بطالة الن�شاء، علمًا اأن الن�شاء ميلن اإىل تف�شيل القطاع العام اإعتبارًا منهن اأن القطاع اخلا�ص منحاز �شدهن. وقد خل�ص العديد من 

م�شح ق�ة العمل عام 2008 ، املكتب املركزي لالإح�شاء دم�شق اجلدول رقم 4
  59

  م�شح ق�ة العمل عام 2008 اجلدول رقم 4 و تعداد 1994 اجلدول رقم 14اأ 
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 التعداد العام لل�شكان لعام 1994، املكتب املركزي لالإح�شاء اجلدول 14اأ
 61

  م�شح �ش�ق العمل لعام 2008، اجلدول 3/9، املجم�عة االإح�شائية لعام 2009 املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق
62

 اجلدول رقم 3 امللحق االإح�شائي 
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م�شح الق�ةى العاملة عام 2008 اجلدول رقم 5، وم�شح الق�ى العاملة لعام 2006 جدول رقم 19 والتعداد العام لل�شكان اجلدول رقم 9 
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التعداد العام لل�شكان 1994 اجلدول رقم 23
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 م�شح الق�ى العاملة لعام 2008 جدول 8: ت�زع االأفراد 15 �شنة فاأكرث ح�شب معدل البطالة والتعليم والن�ع االإجتماعي
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 املرجع ال�شابق
 67
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الدرا�شات والبح�ث امليدانية اإىل وج�د ترابط ق�ي بني البطالة وعمل االأطفال، حيث مييل عمل االأطفال اإىل االرتفاع مع تنامي البطالة، 

نتيجة �شه�لة انخراط االأطفال يف القطاع غري املنظم، وقيامهم باالأعمال الهام�شية التي ال تتطلب مهارات اأو قدرات ج�شدية، وقب�لهم 

باأج�ر هزيلة ال يقبل بها االأكرب �شنا. كما خل�شت بع�ص الدرا�شات اإىل ترابط من ن�ع اآخر بني عمل االأطفال وم�شت�ى االأج�ر واملداخيل 

يف االأ�شرة، وبخا�شة اأج�ر ومداخيل العامالت. فالبطالة وتدين الدخل واالأجر، وخ�ش��شا لدى ربات االأ�شر العامالت، ي�شكالن حافزا 

اإ�شافيا لعمل االأطفال، الذي غالبا ما ي�شكل تع�ي�شا عن الدخل الذي خ�شرته االأم. ويف العديد من احلاالت، يك�ن دخل االأطفال العاملني 

ه� الدخل ال�حيد املتاح لالأ�شرة، اإذا كان املعيل �شحية للبطالة اأو املر�ص. وقد بّينت درا�شة اأعدت عن عمل االأطفال يف م�شر ترابطا 

. وتفتقد قاعدة املعطيات االإح�شائية يف �ش�رية اإىل بيانات عن عمل 
68

عك�شيا ق�يا بني م�شت�ى اأجر االأمهات العامالت وعمل اأطفالهن

االأطفال دون اخلام�شة ع�شر، واإىل م�ؤ�شر عن الدخل وم�شادره. وبالتايل، تدع� احلاجة اإىل اإدراج م�ؤ�شرات عن الدخل واالأجر وعمل 

االأطفال يف امل�ش�ح التي يق�م بها املكتب املركزي لالإح�شاء يف �ش�رية.

2-3	النمو	القت�سادي	واجتاهاته	الأ�سا�سية

انط�ت ال�شيا�شات االقت�شادية املتبعة خالل الفرتة 1963-1985 على دور حا�شم للدولة والقطاع العام يف الن�شاط االقت�شادي، مما حّد 

من اإمكانات تط�ر القطاع اخلا�ص وحال دون تط�ير اأنظمة م�ؤ�ش�شية وت�شريعات و�ش�ابط واآليات لعمل ال�ش�ق. ومنذ اأوا�شط الثمانينيات، 

بداأت �ش�رية عملية اإ�شالح اقت�شادي متدرجة وبطيئة، متثلت يف اإعطاء دور اأكرب للقطاع اخلا�ص وحترير مت�شاعد لالأ�ش�اق وتقلي�ص 

ن�شبي يف دور الدولة االإنتاجي واال�شتثماري املبا�شر. ولكن ا�شتجابة القطاع اخلا�ص جاءت ب�شكل عام بطيئة ومرتددة، مما متّخ�ص عن 

فج�ة يف اال�شتثمار انعك�شت تراجعا يف معدالت النم� االقت�شادي وت�شاوؤال يف من� الطلب على العمل من قبل امل�ؤ�ش�شات. وو�شل االأمر 

يف بع�ص احلاالت اإىل من� �شالب للناجت املحلي االإجمايل يف نهاية الت�شعينيات، واإىل تفاقم م�شكلة البطالة التي بلغت نح� 11.7% من 

تعزيز  اإىل  الرامية  واالإجراءات  الق�انني  الإعداد  املتعاقبة  احلك�مات  بذلتها  التي  الكبرية  اجله�د  ورغم   .2003 عام   
69

العاملة الق�ى 

انفتاح االأ�ش�اق، فاإن فج�ات كبرية ظلت قائمة، بح�شب اأو�شاط امل�شتثمرين واجلهات احلك�مية املعنية، يف جمال تهيئة االأطر الت�شريعية 

واالإدارية والتنظيمية وامل�ؤ�ش�شية، وت�فري املرونة وال�شفافية التامة يف االأ�ش�اق. ويف حماولة ملعاجلة تلك الفج�ات، ت�شارعت عملية االنفتاح 

ال�ش�ق االجتماعي«(،  »اقت�شاد  الت�جه نح�  البعث  العا�شر حلزب  امل�ؤمتر  اأقر  2005 )حني  بعد  2000، وبخا�شة  بعد عام  االقت�شادي 

اأو جتديد تلك الق�انني  اإ�شدار  على اأمل معاجلة الثغرات املحددة وا�شتكمال البنية الت�شريعية والتنظيمية لهذا االقت�شاد. وقد ترافق 

والت�شريعات مع �شيا�شات اقت�شادية رّكزت على التقليل من دور الدولة املبا�شر يف الن�شاط االإنتاجي، وذلك من خالل:

● تخفيف اال�شتثمار يف قطاعات االإنتاج املبا�شر؛
● تقلي�ص دور الدولة يف عملية اال�شترياد والت�شدير؛

● تقلي�ص الدعم املقدم اإىل امل�ؤ�ش�شات وال�شركات العامة؛
●  �شبط ومراجعة خمتلف اأن�اع الدعم، كدعم قطاع ال�شحة .

مع ذلك، تفاوتت ردود فعل القطاع اخلا�ص لالإ�شالحات املقرتحة بح�شب قطاعات الن�شاط االإقت�شادي املختلفة. واإذا كانت تدفقات 

اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر قد انتع�شت بفعل هذه االإ�شالحات، غري اأنها ترّكزت اأ�شا�شا يف قطاعي النفط والغاز وم�ؤخرا يف قطاعي املال 

والعقارات، مع ا�شتمرار �شعف الثقة يف حت�شني مناخ اال�شتثمار يف قطاعات االإنتاج االأ�شا�شية، ال�شيما ال�شناعة والزراعة.

2-3-1	النمو	القت�سادي	

حّقق االقت�شاد ال�ش�ري خالل الفرتة 1980-2008 معدل من� و�شطي �شن�ي قدره 3.87%، باملقارنة مع معدل من� �شكاين �شن�ي بلغ  نح� 

)2.94%( يف الفرتة نف�شها، مما يعك�ص �شعف معدل من� ح�شة الفرد من اإجمايل الناجت املحلي. وبالتايل، ظلت فئات غري قليلة من 

ال�شكان على هام�ص “الطفرة” االقت�شادية املحققة يف بع�ص قطاعات االقت�شاد ال�طني. وت�شري نتائج م�شح دخل ونفقات االأ�شرة اإىل اأن 

 ،
71

، اإذ ارتفع معامل جيني من 0.33 اإىل 0.37 
70

عدالة ت�زيع الدخل ال�طني قد تراجعت خالل ال�شن�ات 1996-1997 و2004-2003 

مما يعني �شق�ط فئات جديدة من ال�شكان اإىل م�شت�ى خط الفقر اأو ما دونه.

.Assad, R. 1997, «The Effect of Public Sector Hiring and Compensation policies on the Egyptian Labour Market», World bank Economic Review, Vol. 11, no 1  68

 خارطة البطالة يف �ش�رية، املكتب املركزي لالإح�شاء وهيئة مكافحة البطالة عام 2004
 69

اأعد بالتعاون ما بني هيئة تخطيط الدولة واملكتب املركزي لالإح�شاء وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي عام 2004
 70

 الفقر يف �ش�رية: 1996-2004،  برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، هبة الليثي )املحققة الرئي�شية(، خالد اأب� ا�شماعيل حزيران/ي�ني� 2005.     
 71
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املجم�عة االإح�شائية لعام 2002، املكتب املركزي لالإح�شاء، دم�شق، اجلدول 5/5
  74

  املجم�عة االإح�شائية الأع�ام 2006- 2009، اجلدول رقم 5/13 )االإنتاج و�شايف الناجت املحلي يف قطاع ال�شناعة بتكلفة ع�امل االإنتاج، مباليني اللريات 
  75

ال�ش�رية وباالأ�شعار اجلارية(.

جدول	9:	متو�سط	معدل	النمو	ال�سنوي	لإجمايل	الناجت	املحلي	على	ا�سا�ص	بتكلفة	عوامل	الإنتاج	والأ�سعار	

72
الثابتة	لعام	2000	

1980- 19851990-19851995-19902000-19952005-20002008-2005

1.08-1.816.45.046.078.65

اأن قطاعات  واملعروف   .2008-2005 للفرتة  و%8.65   1990-1985 للفرتة  ال�شن�ي بني -%1.81  االقت�شادي  النم�  تفاوت معدل  كما 

االإنتاج املادي هي التي ت�فر معظم فر�ص العمل والقاعدة العري�شة للمداخيل، وقد تقلبت معدالت من�هاعلى مر ال�شن�ات. وما حتقق من 

من� اقت�شادي خالل ال�شن�ات الثالث االأوىل من اخلطة اخلم�شية العا�شرة )2006-2008(، مل يكن حمابيا للفقراء، اأو للت��شع يف فر�ص 

.
73

العمل، وقد انعك�ص ذلك يف معدالت البطالة لعام 2008 التي بلغت %10.9 

جدول	10:	متو�سط	معدل	النمو	ال�سنوي	لإجمايل	الناجت	املحلي	ح�سب	القطاعات	)	على	ا�سا�ص	بتكلفة	

عوامل	الإنتاج	والأ�سعار	الثابتة	لعام	2000(	%

2005-20002008-19952005-19902000-19851995-19801990 - 1985القطاعات 

4.81-1.230.556.74.984.16-الزراعة

3.523.656.06.493.361.12-ال�شناعة والتعدين

16.379.32.2010.310.82-5.23البناء والت�شييد

9.554.81.0518.4326.46-5.79جتارة اجلملة واملفرق

6.343.6810.36.350.788.84النقل وامل�ا�شالت والتخزين

6.383.1412.13.098.9514.97-املال والتاأمني والعقارات

9.655.412.178.1215.60-4.83اخلدمات العامة واخلدمات االإجتماعية

3.402.44.189.6311.52-5.27اخلدمات احلك�مية

9.006.588.412.447.598.48الهيئات التي ال تت�خى الربح

0.000.000.00.000.000.00الر�ش�م اجلمركية

12.93-0.000.000.00.000.00اخلدمات املالية 

1.816.45.046.078.65-1.08املجم�ع

للم�ازنة  مهما  ورافدا  الت�شعينيات،  خالل  املحلي  الناجت  واإجمايل  ال�شناعي  لالإنتاج  هامة  رافعة  �شّكل  قد  اخلام  النفط  اأن  واملعروف 

عام 2008، االأمر الذي جعل من� القطاع  
 3

، اإىل نح�  21.6 ملي�ن م
74

عام 1999 
 3

العامة. ولكن اإنتاجه انخف�ص من نح�  33.3 ملي�ن م

0.5% �شن�يا خالل  اأي�شا ي�شهد تراجعا بن�شبة  ال�شناعي مره�نا، اإىل حّد كبري، بنم� قطاع ال�شناعة التح�يلية، الذي كان ه� االآخر 

 )مع اعتماد عام 2002 كاأ�شا�ص للمقارنة، منا القطاع بنح� 4.2% �شن�يا خالل الفرتة 2002-2008(. واإىل جانب 
75

الفرتة 2008-2005

تراجع االإنتاج النفطي، عانت الزراعة من �شع�بات وحت�الت عميقة. فبعد اأن حققت من�ا جيدا على امتداد الت�شعينييات، وجتاوز معدل 

من�ها خالل الفرتة 2000-2005 ن�شبة 4% �شن�يا، �شّجلت تراجعا يقارب 5% �شن�يا يف ال�شن�ات االأخرية )4.8% للفرتة 2008-2005(، 

بفعل الع�امل املناخية وتغرّي بع�ص ج�انب ال�شيا�شات الزراعية، ال�شيما ما يتعلق منها مبراجعة �شيا�شة الدعم، مبا يف ذلك اإلغاء الدعم 

للمحروقات واالأ�شمدة. وهذا ما دفع ببع�ص �شغار املزارعني اإىل التخلي عن زراعة حيازاتهم ال�شغرية، واالنتقال اإىل ن�شاطات اأخرى غري 

نظامية وذات قيمة م�شافة �شعيفة. ويف املقابل، �شاهمت الت�شريعات وال�شيا�شات االنفتاحية يف حتقيق من� مت�شاعد وم�شتمر يف ن�شاطات 

القطاع اخلدمي، كالتجارة واملال والعقارات وال�شياحة، حيث ارتفعت ح�شة القطاع اخلدمي من 38.6% من اإجمايل الناجت املحلي عام 

درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية
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 املتاح وامل�شتخدم من ال�شلع واخلدمات )باالأ�شعار الثابتة لعام 2000(، املجم�عة االإح�شائية لعام 2009 اجلدول 15/43 �ص 485
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  املجم�عة االإح�شائية )الدخل الق�مي املمكن الت�شرف فيه وتخ�شي�شاته لالأع�ام 1963، 1970، 2008( باالأ�شعار اجلارية، مباليني اللريات ال�ش�رية، اجلدول 
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رقم 15/48 �ص 490

املجم�عات االإح�شائية الأع�ام 2005، 2006، 2007، 2009، اجلدول 15/22 واجلدول 9/1
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 الفقر، والنم�، وت�زيع الدخل يف �ش�رية )2004-2008(، هبه الليثي وخالد اأب� اإ�شماعيل، درا�شة قطريه لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي 2008
81

1980 اإىل 58.9% عام 2008، مما عّزز بذلك اإ�شهام قطاع اخلدمات عم�ما يف زيادة معدالت النم� االقت�شادي.

2-3-2	ال�ستهلك	

، وكان قد بلغ حده االأعلى من الناجت 83.6% عام 
76

�شّكل اال�شتهالك املحلي  نح� 78.9% من اإجمايل الناجت املحلي للفرتة 2008-2000 

2005. ويتفاوت حجم اال�شتهالك االأ�شري بح�شب الفئات االجتماعية املختلفة. ويظهر اأن فئات وا�شعة من ال�شكان مل ت�شتفد من النم� 

االقت�شادي امل�شجل خالل الفرتة 2000-2008، بل تراجع ا�شتهالكها ن�شبيا ب�شبب طبيعة النم� والقطاعات امل�شم�لة بف�ائده. وقد بلغ 

 .
77

مت��شط ن�شيب الفرد ال�احد من  اإجمايل الناجت املحلي 65.638 ل.�ص عام 2008، اأي مبعدل 1.9% تقريبا للفرتة 2005- 2008 

ولكن رغم ارتفاع هذا املت��شط بن�شبة 2.4% �شن�يا خالل الفرتة 2000-2008، فاإن اخللل يف ت�زيع الدخل عم�ما قد حّد من ان�شحاب 

هذا التح�شن ب�ش�رة مت�ازنة على خمتلف فئات امل�شتهلكني. وكان  تقرير الفقر يف �ش�رية لعام 2004 قد بنّي اأن ن�شبة 20% وهي الفئة 

غنى  االأكرث  ال�شكانية  الفئة  اإ�شتهالك  من   %45 مقابل  يف  اال�شتهالك،  اإجمايل  من  الـ%7  ا�شتهالكها  يتجاوز  مل  فقراأ  االأ�شد  ال�شكانية 

والبالغة ن�شبتها 20%. ومل يتجاوز من� ح�شة الفرد من اال�شتهالك اخلا�ص النهائي 0.5% عام 2006 مقارنة بعام 2005، وتراجع هذا 

. وكان قد تبني من م�شح دخل ونفقات االأ�شرة لعام 2007/2006 زيادة 
78

املعدل عامي 2007 و2008 بن�شبة 1.4% و0.2% على الت�ايل 

فقر االأ�شر املعي�شية مبا يعادل 0.8 نقطة مقارنة بعام 2004.

2-3-3	الدخار	وال�ستثمار	

اإىل  2006، ثم عاد فرتاجع  20.77% عام  اإىل نح�   2000 اإجمايل الدخل املحلي عام  11.89% من  تزايد معدل االدخار تدريجيا من 

13.1% عامي 2007 و2008. وتعك�ص هذه االأرقام حمدودية تعبئة امل�ارد ال�شرورية من اأجل عملية التنمية، وذلك رغم اجله�د املبذولة 

من احلك�مة من اأجل تعزيز مناخ اال�شتثمار منذ اأوائل الت�شعينيات )القان�ن رقم 10 لعام 1991(، وت�شجيعها امل�شتمر لال�شتثمار اخلا�ص 

املحلي واالأجنبي. وعلى امتداد الفرتة 1980-2008، متّيز معدل من� اال�شتثمار يف راأ�ص املال الثابت بن�ع من الثبات الن�شبي و�شط ميل 

النم�، وحتقيق  زيادة معدالت  اإىل  اأبرز احلاجة  ما  اال�شتثمار،  متن�عة تعرت�ص حت�شني مناخ  وقد ظلت مع�قات  االنخفا�ص.  نح�  عام 

اإ�شالحات جذرية يف البيئة الت�شريعية والتنظيمية والق�شائية.

2-3-4	التجارة	اخلارجية	

، كنتيجة لتزايد انفتاح االقت�شاد 
80

ارتفع حجم التبادل اخلارجي من نح� 48% من  اإجمايل الناجت املحلي عام 2000 اإىل 62% عام 2008 

ال�ش�ري على اخلارج، وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية واتفاقيات التبادل التجاري مع كل من اإيران وتركيا. ولكن النم� 

2004، حيث تراجعت ن�شبة تغطية  الكبري يف ال�اردات، ومبعدالت تف�ق من� ال�شادرات، اأف�شى اإىل بروز عجز جتاري متنام منذ عام 

ال�شادرات لل�اردات اإىل 84% عام 2008 يف مقابل  115% عام 2000. وتزامن العجز يف امليزان التجاري مع عجز يف ميزان املدف�عات 

بلغ نح� 46172 ملي�ن ل.�ص عام 2008.

2-3-5	املالية	العامة	والإنفاق	العام

يلعب االإنفاق العام دورا مهما يف االقت�شاد ال�ش�ري، على �شعيد اإن�شاء البنية التحتية، وت�فري خدمات التعليم وال�شحة، والقيام مب�شاريع 

تنم�ية واإنتاجية يف بع�ص القطاعات االإقت�شادية. بيد اأن الدولة مل تعن بتط�ير م�اردها ب�ش�رة فّعالة وكافية متّكنها من اال�شتمرار يف 

اال�شطالع بهذا الدور على نح� م�شتدام. وقد انخف�شت اعتمادات امل�ازنة العامة ب�شقيها اال�شتثماري والتجاري من 42.5% عام 2003 

اإىل 24% عام 2008، مما انعك�ص تراجعا يف قدرة الدولة على القيام بدور حا�شم يف النم�. ومتّخ�ص هذا الرتاجع، يف جانب منه، عن 

تقلي�ص االإنفاق على الربامج االجتماعية. وت�ؤكد نتائج م�شح دخل ونفقات االأ�شرة لعام 2007 ارتفاع معدل الفقر املدقع من 11.4% عام 

االآمنة،  ال�شرب  مياه  م�شادر  اإىل  وال��ش�ل  وال�شحة  التعليم  م�ؤ�شرات  املعدل،  هذا  �شلب  يف  . وتدخل 
81

عام 2007  اإىل %12.2   2004

وال�شرف ال�شحي، وجميعها تعتمد على االإنفاق العام. وجتدر االإ�شارة اإىل حمدودية االإيرادات ال�شريبية يف �ش�رية وعجزها عن مت�يل 
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الت��شع يف االإنفاق العام. وكان اإجمايل اإيرادات ال�شرائب والر�ش�م قد بلغ عام 2008 ما يقارب 43.4% من اإجمايل م�ارد امل�ازنة العامة 

البالغة 600 مليار ل.�ص، اأو ما يعادل 10.4% من اإجمايل الناجت املحلي. 

رغم ما انط�ى عليه هذا الت�جه  وب�ش�رة عامة ميكن اال�شتنتاج اأن حتديات كبرية تعرت�ص الت�جه نح� “اقت�شاد ال�ش�ق االجتماعي”، 

من اإيجابيات يف بع�ص جماالت الن�شاط االقت�شادي. وتتمثل اأبرز هذه التحديات يف �شرورة تط�ير �شيا�شات اجتماعية مالئمة، واالإ�شراع 

يف تنفيذ االإ�شالحات املالية وال�شريبية، وكبح االرتفاع يف معدالت الفقر ومعدالت البطالة، واحل�ؤول دون تنامي ظاهرة عمل االأطفال، يف 

�ش�ء ما عك�شته نتائج م�شح دخل ونفقات االأ�شرة لعام 2007، ونتائج م�شح �ش�ق العمل لعام 2008، من اجتاه لتفاقم معظم هذه الظ�اهر، 

 يف �ش�رية. وهذا ما �شيتم تف�شيله يف ف�شل الحق يقدم �ش�رة اأو�شح عن خ�شائ�ص عمل 
82

مبا يف ذلك وج�د نح� 300 األف طفل عامل

االأطفال وت�زعهم املهني والعمري واجلغرايف. 

82    الت�شغيل وحق�ق العمل يف البلدان العربّية املت��شطية وال�شراكة االأورومت��شطية �ص 26-25 
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

3● �الإطار �لقانوين  

كفل الد�شت�ر ال�ش�ري حق العمل، اإذ اعتربه من احلق�ق االأ�شا�شية ويقع على عاتق الدولة تاأمينه وحمايته. فن�ص يف املادة )36( على: 

“العمل حق لكل م�اطن وواجب عليه وتعمل الدولة على ت�فريه جلميع امل�اطنني”؛ و”يحق لكل م�اطن اأن يتقا�شى اأجره ح�شب ن�عية 
للعاملني وتنظم لهم حق  ال�شمان االجتماعي  العمل وتكفل  الدولة عدد �شاعات  اأن تكفل ذلك”؛ و”حتدد  الدولة  العمل ومردوده وعلى 

االأ�شا�شية وحتميها  املجتمع  “االأ�شرة هي خلية  املادة )44(:  الد�شت�ر يف  اعترب  املقابل  ويف  واملكافاآت”.  والتع�ي�شات  واالإجازة  الراحة 

الدولة”؛ واأن “الدولة حتمي الزواج وت�شجع عليه وتعمل على اإزالة العقبات املادية واالجتماعية التي تع�قه وحتمي الأمومة والطفولة 

وترعى الن�سء وال�سباب وتوفر لهم الظروف املنا�سبة لتنمية ملكاتهم”. كما كفل الد�شت�ر حق التعليم وربط بينه وبني حاجات املجتمع، 

واإلزامي يف  الدولة وه� جماين يف جميع مراحله  “التعليم حق تكفله  املادة )37(  ون�ص على جمانيته يف جميع مراحله، حيث ورد يف 

وبني حاجات  بينه  الربط  يحقق  وت�جهه مبا  التعليم  وت�شرف على  اأخرى  اإىل مراحل  االإلزام  الدولة على مد  وتعمل  االبتدائية  مرحلته 

املجتمع واالإنتاج”. 

العربية  اجلمه�رية  و�شادقت  االأ�شا�شية.  االإن�شان  حق�ق  من  العمل  حق  الدولية،  االإن�شان  حق�ق  ومعاهدات  اتفاقيات  معظم  واعتربت 

ال�ش�رية على اتفاقية حق�ق الطفل مب�جب القان�ن رقم )8( لعام 1993، وان�شمت اإىل الربوت�ك�لني االختيارين امللحقني بهذه االتفاقية 

 379 املر�ش�م رقم  امل�شلحة، وذلك مب�جب  النزاعات  واإ�شراكهم يف  االإباحية،  امل�اد  البغاء ويف  وا�شتغاللهم يف  االأطفال  ببيع  املتعلقني: 

تاريخ 2002/10/26. كما �شادقت �ش�رية يف 2001/9/18 على االتفاقية رقم 138 لعام 1973 املتعلقة باحلد االأدنى ل�شن اال�شتخدام، 

�ش�رية  عليها  )�شادقت  عليها  للق�شاء  الف�رية  واالإجراءات  االأطفال  عمل  اأ�شكال  اأ�ش�اأ  بحظر  املتعلقة   1999 لعام   182 رقم  واالتفاقية 

�شيا�شات  وو�شع  االأطفال  ت�شغيل  وحظر  مكافحة  اإىل  تدع�  التي  الدولية  االتفاقيات  اأهم  من  االتفاقية  هذه  وتعد   .)2003/5/22 يف 

وا�شرتاتيجيات وطنية للحد من هذه الظاهرة والق�شاء عليها. وقد �شدر م�ؤخرا قان�ن العمل اجلديد رقم )17( لعام 2010، الذي اأفرد 

العالقات  اأخرى بعمل االأطفال، كقان�ن  118. كذلك اهتمت عدة ق�انني �ش�رية  اإىل   113 امل�اد من  بت�شغيل االأحداث يف  ف�شال خا�شا 

الزراعية رقم )56( لعام 2004، والقان�ن رقم )50( لعام 2004 املت�شمن النظام االأ�شا�شي للعاملني بالدولة.  

 

3-1	تعريف	الطفل		

 يعّرف الطفل يف القان�ن الدويل باأنه كل اإن�شان مل يبلغ الثامنة ع�شرة من العمر، حيث ورد يف املادة االأوىل من اتفاقية حق�ق الطفل: 

“الأغرا�ص هذه االتفاقية، يعني الطفل كل اإن�شان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة، ما مل يبلغ �شن الر�شد قبل ذلك مب�جب القان�ن املنطبق عليه”. 
وورد يف املادة الثانية من االتفاقية )182( ب�شاأن حظر اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال واالإجراءات الف�رية للق�شاء عليها على اأنه “يطبق تعبري 

اأما يف �ش�رية، فلم تعمد الق�انني الناظمة لعالقات  “الطفل” يف مفه�م هذه االتفاقية على جميع االأ�شخا�ص دون �شن الثامنة ع�شرة”. 
العمل )كقان�ن العمل، وقان�ن العالقات الزراعية، والنظام االأ�شا�شي للعاملني يف الدولة( اإىل و�شع تعريف خا�ص باحلدث اأو الطفل، واإمنا 

حاولت اأن تعتمد على و�شع حد اأدنى لل�شن التي ال يج�ز ت�شغيل االأحداث دونها، مع و�شع بع�ص الق�اعد اخلا�شة حلماية ه�ؤالء االأحداث 

و�شمان �شالمتهم. وتركت بع�ص الق�انني لل�زير املخت�ص م�شاألة حتديد وتعريف الطفل واحلدث من خالل الل�ائح والتعليمات التنفيذية 

لهذه الق�انني.  

3-2 عمل	الأطفال		

مّتيز معظم االتفاقيات الدولية بني ن�عني من اأن�اع االأعمال التي ينخرط فيها االأطفال: اأعمال ت�ؤدي اإىل تنمية مهارات وقدرات االأطفال 

وال ت�ؤدي اإىل ا�شتغاللهم ماديا واقت�شاديا وتك�ن �شمن �ش�ابط خا�شة حتمي الطفل وحتفظ �شالمته، من جهة، ومن جهة ثانية اأعمال 

حمرمة ومرف��شة لك�نها ت�ؤدي اإىل ا�شتغالل االأطفال ومتنعهم من ا�شتكمال درا�شتهم وت�شلبهم اأجمل حلظات حياتهم، عدا عن احتمال 

اإ�شرارها ب�شحتهم ومن�هم اجل�شدي واالأخالقي والعقلي. وقد ورد يف التقرير العاملي ح�ل متابعة اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن 

 “اأن م�شطلح “عمل االأطفال” ال ي�شمل بالن�شبة اإىل االأ�شرة الدولية، جميع االأعمال التي ي�ؤديها 
83

املبادئ واحلق�ق االأ�شا�شية يف العمل

83     »و�شع حد لعمل االأطفال:هدف يف املتناول« تقرير �شادر عن م�ؤمتر العمل الدويل، الدورة 95 لعام 2006
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االأطفال دون الثامنة ع�شرة من العمر. وقد ت�افقت االآراء على الق�ل باأن العمل الذي يندرج يف االأطر القان�نية وال ي�شيء اإىل �شحة الطفل 

  .
وال اإىل من�ه اأو ال يح�ل دون ارتياده املدر�شة، ميكن اأن يك�ن مبثابة خربة اإيجابية لالأطفال”84

 

وقد حددت املادة الثالثة من االتفاقية رقم )138( لعام 1973، ب�شاأن احلد االأدنى ل�شن اال�شتخدام، طبيعة االأعمال التي ال يج�ز ت�شغيل 

االأطفال بها، وهي اأي  ن�ع من اأن�اع اال�شتخدام اأو العمل الذي يحتمل اأن يعّر�ص للخطر �شحة اأو �شالمة اأو اأخالق االأحداث ب�شبب طبيعته 

اأو الظروف التي ي�ؤدى فيها.  

3-3	الفئات	والأعمال	غري	امل�سمولة	بقانون	العمل		

3-3-1	الأ�سخا�ص	غري	امل�سمولني	بقانون	العمل	

 

ن�شت املادة )5( من قان�ن العمل رقم )17( لعام 2010 على اأنه: “ال ت�شري اأحكام هذا القان�ن على اأفراد اأ�شرة �شاحب العمل الذين 

يعيلهم فعاًل”. واأ�شافت املادة 118 من ذات القان�ن اأنه “ي�شتثنى من تطبيق اأحكام هذا الف�شل االأحداث الذين ي�شتغل�ن يف اال�شتثمارات 

ون�شت املادة )164( من  العائلية )االأ�شرية( التي ال يعمل فيها �ش�ى اأفراد العائلة حتت اإ�شراف االأب اأو االأم اأو االأخ اأو العم اأو اخلال”. 

قان�ن العالقات الزراعية على اأنه ي�شتثنى من تطبيق اأحكام هذا القان�ن “اال�شتثمارات العائلية القائمة بني اأفراد العائلة ال�احدة، وهي 

اال�شتثمارات الزراعية التي يعمل فيها �شاحب العمل الزراعي واأفراد عائلته ب�ش�رة م�شرتكة. وت�شمل العائلة: الزوج والزوجة، االأ�ش�ل 

والفروع، االأخ�ة واالأخ�ات واأوالدهم، واالأ�شهار”.  

ومن املالحظ اأن العامل مل يعر االإنتباه الكايف مل��ش�ع عمل االأطفال داخل االأ�شرة، �ش�اء يف االأعمال ال�شناعية والزراعية اأو يف غريها. فقد 

ورد يف التقرير العاملي مب�جب متابعة اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلق�ق االأ�شا�شية يف العمل “و�شع حد لعمل االأطفال: 

هدف يف املتناول” ال�شادر عن م�ؤمتر العمل الدويل، الدورة 95 لعام 2006 “فعن�شر: مزرعة االأ�شرة يف الزراعة، الذي يعد ف�شاًل عن 

ذلك عن�شرًا عامليًا ومرتبطًا بالثقافة والتقاليد، يجعل من ال�شعب االإقرار، يف غالب االأحيان، باأن االأطفال قد ُي�شتغل�ن بانتظام يف مثل 

وقد ُيف�ّشر عمل االأطفال يف مزارع االأ�شرة باأنه “ت�شامن اأ�شري«، وبالرغم من اأن االأمر قد يك�ن كذلك اإال اأنه من املهم  هذا املكان”. 

النظر من زاوية اأقرب اإىل ظروف العمل )وهي ظروف ميكن اأن تك�ن خطرة( واإىل مقدار ال�قت املكر�ص للعمل، والذي ي�شيع بالتايل 

بالن�شبة اإىل التعليم، وبخا�شة بالن�شبة اإىل الفتيات. لذلك، يجب تعديل الن�ش��ص ال�طنية التي ت�شتثني عمل االأطفال يف املن�شاآت التي 

ُتدار من قبل االأ�شرة، وو�شع ن�ش��ص اأخرى تفر�ص �ش�ابط لعمل االأطفال �شمن هذه امل�شاريع.

3-3-2	املهن	غري	امل�سمولة	بقانون	العمل	

	

ورد يف املادة )6( من االتفاقية رقم )138( لعام 1973، ب�شاأن احلد االأدنى ل�شن اال�شتخدام على اأنه “ال تنطبق هذه االتفاقية على العمل 

الذي ي�ؤديه االأطفال واالأحداث يف املدار�ص الأغرا�ص التعليم العام اأو املهني اأو التقني، ويف م�ؤ�ش�شات التدريب االأخرى... "

 

وكان القرار )183( تاريخ 2001/1/28 املتعلق بتحديد ال�شناعات التي ال يج�ز ت�شغيل االأحداث بها، قد ن�ص يف املادة )4( باأنه “ُت�شتثنى 

املدار�ص ال�شناعية و�شائر معاهد وم�ؤ�ش�شات ومراكز التعليم والتدريب املهني الفني من التقّيد باأحكام املادة )1( من هذا القرار اإذا 

احت�ى نظامها على �شمانات كافية ملراقبة االأحداث وحمايتهم، على اأن تك�ن لديهم �شهادات طبية من مكتب ال�شحة تثبت مقدرتهم 

ال�شحية واجل�شدية على حتمل االأعمال التي يق�م�ن بها”. 

“يحدد ال�زير بقرار منه وبالتن�شيق مع ال�زارات املخت�شة واجلهات  2010 باأنه  ون�شت املادة )39( من قان�ن العمل رقم )17( لعام 

املعنية املهن اخلا�شعة للتدريب و�شن املتدرب ومدة التدريب ومراحله املتتابعة واالأجر على اأال يقل عن احلد االأدنى الأجر فئة العامل يف 

املهنة التي يتدرب فيها”.

 

84       التقرير العاملي مب�جب متابعة اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلق�ق االأ�شا�شية يف العمل )و�شع حد لعمل االأطفال: هدف يف املتناول( ال�شادر 

عن م�ؤمتر العمل الدويل، الدورة 95، 2006 
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وا�شارت املادة )37( من قان�ن العمل رقم )17( لعام 2010 اإىل اأنه “يت�ىل املتدرب الذي اأمت الثامنة ع�شرة من العمر التعاقد بنف�شه، 

اأما اإذا كان حدثًا فين�ب عنه وليه اأو ال��شي عليه”. 

 

ويرتدي م��ش�ع التدريب والتعليم اأهمية كربى، مما يحّتم اإيالءه عناية خا�شة يف ت�شريعات العمل املطبقة يف �ش�رية. فاإذا كان ميكن فهم 

اإخراج هذه االأعمال من نطاق تطبيق قان�ن العمل، فاإنه يف املقابل يجب التاأكيد على �شرورة تدريب وتعليم احلدث قبل القيام بت�شغيله 

باأي عمل، الأن هذه الدورات التدريبية هي التي تتيح ال�ق�ف على و�شع احلدث ومهاراته و�شحته وقدرته على ممار�شة االأعمال امل�كلة اإليه 

اأم ال.  

3-4	احلد	الأدنى	ل�سن	ال�ستخدام		

 ن�شت املادة )2( من االتفاقية رقم )138( لعام 1973 ب�شاأن احلد االأدنى ل�شن اال�شتخدام على ما يلي: 

العمل على  اأو  اال�شتخدام  ل�شن  اأدنى  ت�شديقها، حدا  ترفعه ب�شك  اإعالن  االتفاقية، يف  دولة ع�ش� ت�شدق على هذه  كل  تقرر  1ـ  

اأرا�شيها اأو على و�شائل النقل امل�شجلة على اأرا�شيها، وال يج�ز قب�ل اأي �شخ�ص مل يبلغ هذا ال�شن لال�شتخدام اأو العمل يف اأي مهنة، 

مع مراعاة امل�اد 4 اإىل 8 من هذه االتفاقية.  

2 ـ  ال يج�ز اأن يك�ن احلد االأدنى لل�شن املقرر عمال بالفقرة 1 من هذه املادة اأدنى من �شن اإنهاء الدرا�شة االإلزامية، وال يج�ز يف اأي 

حال اأن يقل عن 15 �شنة”.

 

ومقارنة مع هذه املادة، جند اأن ن�ش��ص ق�انني العمل ال�ش�رية تن�شجم مع ن�ص االتفاقية ال�شابق. فقد ورد يف املادة )113( من قان�ن 

العمل رقم )17( لعام 2010 “اأ - مُينع ت�شغيل االأحداث من الذك�ر واالإناث قبل اإمتام مرحلة التعليم االأ�شا�شي اأو اإمتام �شن اخلام�شة 

ع�شرة من عمرهم اأيهما اأكرب”.

 

 وورد يف املادة )16( من قان�ن تنظيم العالقات الزراعية رقم )56( لعام 2004 “مُينع ت�شغيل االأحداث يف العمل الزراعي قبل اإمتامهم 

اخلام�شة ع�شرة من العمر وال ُي�شمح لهم بالدخ�ل اإىل اأماكن العمل”.  

وكانت املادة )3( من االتفاقية رقم )138( لعام 1973 ب�شاأن احلد االأدنى ل�شن اال�شتخدام قد بّينت باأنه: 

 »1 ـ  ال يج�ز اأن يقل احلد االأدنى لل�شن عن 18 �شنة للقب�ل يف اأي ن�ع من اأن�اع اال�شتخدام اأو العمل، الذي يحتمل اأن يعر�ص للخطر 

�شحة اأو �شالمة اأو اأخالق االأحداث ب�شبب طبيعته اأو الظروف التي ي�ؤدى فيها، مع ال�شماح باال�شتخدام اأو العمل ابتداء من �شن 

16 �شنة، �شريطة اأن ُت�شان متاما �شحة و�شالمة واأخالق االأحداث املعنيني، واأن يتلقى ه�ؤالء االأحداث تعليما حمددا اأو تدريبا 

مهنيا كافيني بخ�ش��ص فرع الن�شاط املق�ش�د«. 

 

االأحداث  ت�شغيل  نظام  ال�زير  من  بقرار  »ي�شدر  باأنه   2010 لعام   )17( رقم  العمل  قان�ن  من   )123( املادة  ن�شت  ال�شياق،  هذا  ويف 

والظروف وال�شروط واالأح�ال التي يتم فيها الت�شغيل وكذلك االأعمال واملهن وال�شناعات التي يحظر ت�شغيلهم فيها وفقًا ملراحل ال�شن 

املختلفة«.  

 

ومن املالحظ اأن الكثري من االأم�ر تركها امل�شرع ل�زير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل لت��شيحها وتف�شيلها، كما ورد يف ن�ص املادة ال�شابقة. 

اإ�شدار قرارات وزارية تت�شمن  اإىل  التي حتتاج  الق�انني  واإمنا مع جميع  العمل،  امل�شكلة كانت دائما تتمّثل )لي�ص فقط مع قان�ن  ولكن 

والهيئات  املحاكم  قبل  من  �شلل  حالة  يف  ال�ق�ع  وبالتايل  التنفيذية،  القرارات  هذه  باإ�شدار  التاأخر  يف  للق�انني(  التنفيذية  التعليمات 

واجلهات املن�ط بها تطبيق القان�ن، مما ينجم عنه عمليا اإفراغ القان�ن من م�شم�نه. ولذلك فعل امل�شرع ح�شنا حني األزم ال�زارة باإ�شدار 

القرارات الناظمة لهذا القان�ن خالل ثالثة اأ�شهر من �شدور القان�ن، اأي يف م�عد اأق�شاه 2010/7/12.

 

ويف ظل قان�ن العمل ال�شابق رقم )92( لعام 1959 ، �شدرت عدة قرارات لتحديد ال�شناعات واالأعمال التي ال يج�ز ت�شغيل االأحداث بها، 

وقد اأ�شبحت هذه القرارات بحكم امللغاة الي�م بعد �شدور قان�ن العمل اجلديد، وبالتايل ي�سبح مطلوبا من وزارة ال�سوؤون الجتماعية 
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والعمل اليوم، عند اإ�سدارها للقرارات الناظمة لعمل الأحداث، اأن تو�سع من احلقوق املمنوحة لالأحداث، واأن تدر�س بعناية الأعمال 

التي  الأعمال  الكثري من  اأن هناك  لعام 2001( جند  الذكر )182 و183  ال�سابقة  القرارات  فيها. ففي ظل  بالعمل  للحدث  امل�سموح 

احلجارة  نحت  كاأعمال  احلدث،  ب�سحة  وال�سارة  اخلطرة  الأعمال  نطاق  يف  تدخل  اأنها  رغم  بها  يعمل  اأن  للحدث  الوزارة  �سمحت 

والرخام وحفرها وت�سذيبها واأعمال البناء والعمل يف اأكوار النار يف �سناعة احلدادة.  

3-5		الأعمال	اخلفيفة	

ورد يف املادة )7( من االتفاقية )138( ب�شاأن احلد االأدنى ل�شن اال�شتخدام:    

اأعمال  13 و15 �شنة يف  اأعمارهم ما بني  اأو عمل االأ�شخا�ص الذين ترتاوح  اأن ت�شمح با�شتخدام  الل�ائح ال�طنية  اأو  “اأنه يج�ز للق�انني 
خفيفة:   

ال يحتمل اأن تك�ن �شارة ب�شحتهم اأو من�هم؛  - أ  

ال تعّطل م�اظبتهم على املدر�شة وا�شرتاكهم يف برامج الت�جيه اأو التدريب املهنيني التي تقرها ال�شلطة املخت�شة، وال ت�شعف - ب  

  ” قدرتهم على اال�شتفادة من التعليم الذي يتلق�نه.

وكانت قد �شدرت القرارات )972( تاريخ 5/7/ 2006 املتعلق مبنع ت�شغيل االأحداث اإال يف الرعي واالأعمال الزراعية اخلفيفة، و)297( 

تاريخ 2/14/ 2007 الذي عدد االأعمال التي يق�م بها العمال الزراعي�ن وتعترب من االأعمال اخلفيفة. 

 من الناحية القان�نية، جاءت ن�ش��ص قان�ن العمل وقان�ن العالقات الزراعية مطلقة، ال حتمل اأية ا�شتثناءات اأو اإ�شارة مل��ش�ع االأعمال 

اخلفيفة. وبالتايل، يجب التعامل مع الن�ص على اإطالقه بحيث ال ميكن لقرارات وزارية اأن ت�جد ا�شتثناءات تتناق�ص مع ق�انني العمل. 

وبالتايل ال ُي�شمح بت�شغيل االأطفال دون اخلام�شة ع�شرة من العمر ال باالأعمال اخلفيفة وال بغريها. واإ�شافة اىل ذلك، ال تن�شجم القرارات 

االتفاقية.  �ش�رية على  بعد م�شادقة  اأنها �شدرت  لل�شن، ال�شيما  االأدنى  ب�شاأن احلد  االتفاقية )138(  املادة )7( من  ال�شابقة مع ن�ص 

فبالرغم من اأن االتفاقية قد �شمحت بت�شغيل االأحداث يف هذه ال�شن، اإال اأنها و�شعت �ش�ابط �شديدة جلهة حتديد هذه االأعمال وعدد 

ال�شاعات امل�شم�ح العمل بها و�شروط العمل وغريها، وه� ما ال جند له اأية اإ�شارة يف القرارات ال�شابقة، االأمر الذي يعني �شرورة اإلغاء 

القرارات ال�شابقة، اإما جلهة تناق�شها مع ن�ش��ص قان�ن العمل وقان�ن العالقات الزراعية، اأو جلهة ت�شمنها بع�ص االأعمال التي ال تعد من 

االأعمال اخلفيفة )كعملية �شك الدخان ذات التاأثري ال�شلبي على �شحة و�شالمة االأحداث(، ولعدم ت�شمينها ال�شروط املتعلقة بعدد �شاعات 

العمل الي�مية اأو االأ�شب�عية اأو االإجازات اأو االأجر اأو �شاعات الراحة اأو تغطية االأحداث بنظام ال�شمان االجتماعي، و�شمان عدم تعار�ص 

هذه االأعمال مع درا�شة وتعليم احلدث، وفر�ص نظام رقابة دقيق على هذه االأعمال.  

3-6	العمل	الليلي

	

 اأولت معظم ق�انني العمل واالتفاقيات الدولية اأهمية خا�شة لعمل االأطفال الذي يتطلب العمل يف الليل وخارج اأوقات العمل النظامية. 

 1948 1919 وقد جرت مراجعتها الحقا عام  اأوىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة بعمل االأحداث يف ال�شناعة اإىل عام  وتع�د 

)االتفاقية رقم 90(. وجرى عام 1946 اإقرار اتفاقية تقييد العمل الليلي لالأطفال واالأحداث يف املهن غري ال�شناعية )االتفاقية رقم 79(. 

وقد عَرفت املادة )2( من االتفاقية رقم )90( الليل باأنه فرتة من اثنتي ع�شرة �شاعة متعاقبة على االأقل. وت�شمل هذه الفرتة، يف حالة 

االأحداث الذين تقل �شنهم عن ال�شاد�شة ع�شرة، الفرتة ال�اقعة بني ال�شاعة العا�شرة م�شاء وال�شاد�شة �شباحا. كما ت�شمل يف حالة االأحداث 

الذين بلغ�ا �شن ال�شاد�شة ع�شرة ولكن مل يتم�ا �شن الثامنة ع�شرة، فرتة تقّررها ال�شلطة املخت�شة ال تقل عن �شبع �شاعات متعاقبة، تقع 

بني ال�شاعة العا�شرة م�شاء وال�شابعة �شباحا. ويج�ز لل�شلطة املخت�شة اأن تقّرر فرتات تختلف باختالف املناطق اأو من اأجل �شناعات اأو 

فروع ال�شناعات واملن�شاآت، ولكن عليها اأن ت�شت�شري منظمات اأ�شحاب العمل والعمال قبل تقرير اأي فرتة تبداأ بعد ال�شاعة احلادية ع�شرة 

ليال. ومقارنة مع االتفاقيات الدولية، جند اأن امل�شرع ال�ش�ري كان اأكرث �شرامة يف تعامله مع العمل الليلي لالأحداث. فقد عّرف قان�ن 

العمل رقم )17( لعام 2010 العمل الليلي باأنه »العمل الذي ميتد من ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء وحتى ال�شاعة ال�شابعة �شباحًا«. ون�شت املادة 

)114( من القان�ن ذاته على اأنه » يحظر ت�شغيل احلدث يف العمل الليلي«. وباملثل، ن�شت املادة )18( من قان�ن تنظيم العالقات الزراعية 

االأعمال  اأعمارهم، وحتدد  تتنا�شب مع  باأعمال مرهقة ال  ت�شغيلهم  لياًل، كما مينع  ت�شغيل االأحداث  اأنه »مينع  2004 على  لعام   56 رقم 



49

درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

املرهقة بقرار من ال�زير باالتفاق مع االحتاد«.  وعليه، جند اأن ن�ش��ص ق�انني العمل ال�ش�رية جاءت مطلقة يف منع عمل االأحداث يف الليل 

يف االأعمال كافة ويف جميع الظروف واحلاالت، دون تف�شيل اأو تق�شيم اأو ا�شتثناء. 

  

3-7 الفح�ص	الطبي	للأحداث		

ميكن الق�ل اإن �شحة احلدث و�شالمته متثالن الهدف االأ�شا�شي ملعظم االتفاقيات الدولية املتعلقة بعمل االأحداث، وتعك�شان احلاجة اإىل 

و�شع ق�اعد خا�شة بعمل االأحداث يف ق�انني العمل. لذلك اأقرت  منظمة العمل الدولية جمم�عة من االتفاقيات التي ُتعنى ب�شحة الطفل 

و�شالمته، اأهمها اتفاقية الفح�ص الطبي االإجباري لالأطفال واالأحداث امل�شتخدمني على ظهر ال�شفن لعام 1921؛ واالتفاقية رقم )77( 

ب�شاأن الفح�ص الطبي لتقرير لياقة االأحداث وال�شباب للعمل يف ال�شناعة لعام 1946؛ واالتفاقية رقم )78( ب�شاأن الفح�ص الطبي للياقة 

ل�شمان  لالأحداث  الطبي  الفح�ص  ب�شاأن  رقم )124(  واالتفاقية  1946؛  لعام  ال�شناعية  املهن غري  لال�شتخدام يف  واالأحداث  االأطفال 

لياقتهم لال�شتخدام يف املناجم وحتت �شطح االأر�ص لعام 1965.  

وحني �شدر قان�ن العمل رقم )17( لعام 2010 يف القطاع اخلا�ص والتعاوين وامل�شرتك، اأ�شاف ن�شا يف مادته )116(، مل يكن م�ج�دا 

اأو ال��شي �شهادة �شحية �شادرة  “ال يج�ز ل�شاحب العمل ت�شغيل اأي حدث قبل اأن يقدم ال�يل  يف قان�ن العمل القدمي، حيث بنّي باأنه 

وُتعد هذه املادة يف غاية االأهمية فيما ل� جرى التعامل معها  عن طبيب خمت�ص تثبت مقدرته ال�شحية على القيام بالعمل امل�كل اإليه”. 

بالطريقة ال�شحيحة ومل يجر االلتفاف عليها بتقارير طبية وهمية ال تعك�ص احلالة ال�شحية احلقيقية للحدث املراد ت�شغيله. وكانت املادة 

للعاملني يف  االأ�شا�شي  القان�ن  اإىل  ا�شتنادا  ال�شادر  االأحداث  ت�شغيل  املت�شمن نظام   2004/12/30 تاريخ  القرار )1736(  الرابعة من 

الدولة، قد اأكدت على اأنه “يجب اإخ�شاع االأحداث لفح�ص طبي بداية التحاقهم بالعمل للتاأكد من لياقتهم للعمل املر�شح لهم ويجب اإعادة 

كما كانت املادة الثانية من القرار )182( تاريخ 2004/1/28 )املتعلقة  هذا الفح�ص �شن�يا حتى اإمتامهم الثامنة ع�شرة من عمرهم”. 

بتحديد االأعمال وال�شناعات التي ال يج�ز ت�شغيل االأحداث فيها، اإذا كان �شنهم اأقل من �شت ع�شرة �شنة( قد ا�شت�جبت ت�ّفر �شهادة طبية 

لدى االأحداث تثبت مقدرتهم ال�شحية واجل�شدية على القيام بتلك االأعمال.  

واالأنظمة  والقرارات  العمل  ق�انني  يف  ال�اردة  وامل�اد  الطبي  بالفح�ص  املتعلقة  الدولية  العمل  اتفاقيات  م�اد  بني  املقارنة  من  ويتبنّي، 

الداخلية، اأن تلك االتفاقيات كانت اأكرث �شم�لية يف تعاطيها مع الق�شية، وت�شمنت الكثري من امل�اد الهامة التي يجب اإدراجها يف ق�انني 

العمل ال�ش�رية.  

وت��شي منظمة العمل الدولية �ش�رية باالن�شمام اإىل هذه االتفاقيات، وخا�شة االتفاقية رقم )77( ب�شاأن الفح�ص الطبي لتقرير لياقة 

االأحداث وال�شباب للعمل يف ال�شناعة لعام 1946؛ واالتفاقية رقم )78( ب�شاأن الفح�ص الطبي للياقة االأطفال واالأحداث لال�شتخدام يف 

املهن غري ال�شناعية لعام 1946؛ واالتفاقية رقم )124( ب�شاأن الفح�ص الطبي لالأحداث ل�شمان لياقتهم لال�شتخدام يف املناجم وحتت 

�شطح االأر�ص لعام 1965؛ وذلك يف ال�شفحة اخلا�شة باجلمه�رية العربية ال�ش�رية على م�قع املنظمة على االنرتنت.  

3-8	اأجر	الأحداث

يدخل مفه�م االأجر املنا�شب للحدث، يف نطاق حماية االأحداث من اال�شتغالل االقت�شادي ويف حق احلدث باحل�ش�ل على اأجر منا�شب 

من  الطفل يف حمايته  “بحق  تعرتف  باأن  االأطراف  الدول  الـ)32(  مادتها  الطفل يف  اتفاقية حق�ق  األزمت  فقد  به.  يق�م  الذي  للعمل 

وورد يف ت��شية منظمة العمل الدولية رقم )146( اأنه “ينبغي اإيالء عناية خا�شة لتقدمي اأجر عادل للحدث  اال�شتغالل االقت�شادي”. 

وحماية هذا االأجر، مع مراعاة مبداأ االأجر املت�شاوي للعمل املت�شاوي”. 

ت املادة االأوىل من قان�ن العمل رقم )17( لعام 2010 على اأن االأجر ه� “كل ما ُيعطى للعامل لقاء عمله مهما كان ن�عه نقدًا اأو عينًا  ون�شّ

م�شافًا اإليه جميع العالوات املقررة للعامل مب�جب عق�د العمل الفردية اأو اتفاقات العمل اجلماعية اأو االأنظمة االأ�شا�شية للعمل، �ش�اء 

اأكان االأجر ي�ميًا اأم اأ�شب�عيًا اأم �شهريًا اأم م��شميًا اأم �شن�يًا. وال يدخل يف مفه�م االأجر بدالت ال�شفر وامل�شاريف الي�مية التي يتكّبدها 

العامل يف معر�ص اأدائه لعمله”.

 

ر اأنف�شهم الذين تبلغ اأعمارهم �شتة ع�شر عامًا  كما اأّكدت املادة )81( من القان�ن ذاته اأنه “على �شاحب العمل اأن ي�شلم اإىل العمال الق�شّ
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فاأكرث اأج�رهم ومكافاآتهم وم�شتحقاتهم االأخرى ويك�ن هذا الت�شليم مربئًا لذمته”.

 

وا�ستنادا اإىل املواد ال�سابقة، كان ُي�ستح�سن لو اأن قانون العمل اجلديد، ين�س على اآليات وا�سحة وحمددة ت�سمن ح�سول الأحداث على 

اأجر منا�سب للعمل الذي ي�ستغلون به، واأن تخ�سع العقود التي يربمها الأحداث ملراقبة واإ�سراف مديريات العمل، �سمانا ل�سالمتهم 

وعدم ا�ستغاللهم من قبل اأ�سحاب العمل، واعتبار هذه العقود من �سمن ال�سندات التنفيذية التي تنفذ مبا�سرة عن طريق دائرة 

التنفيذ يف حال امتناع اأ�سحاب العمل عن اإعطاء احلدث لأجره حتت اأي ظرف من الظروف.  

3-9	اأيام	الراحة	والعطل،	الإجازات،	و�ساعات	الدوام	اليومية	

	

ت على نظام خا�ص بعمل االأحداث، ي�شمن  نظرًا اإىل ال��شع اخلا�ص لعمل االأحداث، فاإن معظم االتفاقيات الدولية والق�انني ال�طنية، ن�شّ

عدم ت�شغيلهم ل�شاعات عمل ط�يلة مع ح�ش�لهم على اأيام راحة منا�شبة واإجازات �شن�ية ال تقل عن االإجازات والعطل التي يح�شل عليها 

“و�شع نظام منا�شب ل�شاعات العمل وظروفه”.  العادي. فقد حثت املادة )32( من اتفاقية حق�ق الطفل الدول االأع�شاء على  العامل 

وكانت الت��شية )146( ال�شادرة عن امل�ؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية ب�شاأن احلد االأدنى ل�شن اال�شتخدام، قد بّينت اأنه يجب “فر�ص 

قي�د دقيقة على �شاعات العمل الي�مية واالأ�شب�عية وحظر العمل االإ�شايف، الإتاحة وقت كاف للتعليم والتدريب )مبا فيه ال�قت الالزم 

لل�اجبات املنزلية املرتبطة بهذا التعليم والتدريب(، وللراحة اأثناء النهار والت�شلية؛ اإ�شافة اإىل “منح اإجازة �شن�ية مدف�عة االأجر من 

اأربعة اأ�شابيع على االأقل، وال تقل يف اأي حال عن االإجازة املمن�حة للكبار”.

 

وحدد قان�ن العمل رقم )17( لعام 2010 يف املادة )114( �شاعات عمل االأحداث بـ 6 �شاعات.

 

وورد يف املادة )117( من ذات القان�ن باأن احلدث “ي�شتحق اإجازة �شن�ية ماأج�رة مدتها ثالث�ن ي�مًا”. ويف املادة )160( “يجب على 

�شاحب العمل اأن ميّكن العامل من احل�ش�ل على �شتة اأيام مت�شلة من اإجازته ال�شن�ية يف ال�شنة على االأقل، اأما االأيام املتبقية فيج�ز له 

منح ما تبقى منها ب�شكل جمزاأ وفقًا ملقت�شيات امل�شلحة. وال ي�شري هذا احلكم على االإجازة املقررة لالأحداث”.

 

وكان القرار )1736( تاريخ 2004/12/30، املتعلق بنظام ت�شغيل االأحداث ال�شادر ا�شتنادا اإىل القان�ن االأ�شا�شي للعاملني يف الدولة، قد 

ن�ّص يف مادته الثالثة على ما يلي: 

  “اأ ـ  حتدد �شاعات العمل الي�مية للحدث مع مراعاة اأحكام املادة 2 ال�شابقة بـ 6 �شاعات، على اأن تتخللها �شاعة لتناول الطعام 

ُيكّلف �شاعات عمل  اأربع �شاعات مت�الية وال  اأكرث من  اأن ال يعمل احلدث  والراحة ال حُتت�شب من �شاعات الدوام - على 

اإ�شافية. 

ب ـ  ال يج�ز ت�شغيل اأحداث يف ال�ردية امل�شائية بني ال�شاعة العا�شرة م�شاء وال�شاعة ال�شابعة �شباحا وال يج�ز ت�شغيلهم يف اأيام   

الراحة االأ�شب�عية واأيام العطل واالأعياد”. 

ون�شت املادة )48( من قان�ن العالقات الزراعية على: 

“اأ ـ للعامل احلق باإجازة �شن�ية ماأج�رة ملدة ثالثة اأ�شابيع ....    

ب ـ  يحق ل�شاحب العمل جتزئة االإجازة ال�شن�ية بحيث ت�ؤخذ على دفعات ويبقى للعامل احلق باال�شتفادة من اإجازة م�شتمرة ال   

تقل مدتها عن اأ�شب�ع يف ال�شنة، وال ي�شري هذا احلكم على االإجازة املقررة لالأحداث”. 

وانطالقا من امل�اد ال�شابقة، يتبنّي لنا اأن امل�شَرع حاول اأن ي�شع نظاما �شارما لعمل االأطفال، ال تزيد فيه �شاعات العمل الي�مية عن 6 

�شاعات مع فرتة راحة ال تقل عن �شاعة، مع تاأكيده بعدم ج�از خرق هذا النظام حتت اأية ذريعة من الذرائع اأو الظروف. ف�شحة احلدث 

و�شالمته تاأتي يف املقام االأول وتتقدم على م�شلحة العمل اأو على الظرف الطارئ اأو غري الطارئ الذي يقع فيه �شاحب العمل. 

 

والأهم من هذا كله، اأن الق�ساء ال�سوري اعترب يف بع�س قراراته املواد املتعلقة بعمل الأحداث من النظام العام، اأي من املواد الأ�سا�سية 

التي ل يجوز لالأطراف التفاق على خمالفتها، وميكن للمحاكم اإثارتها من تلقاء نف�سها، وذلك تاأكيدا منه على اأهميتها و�سرورة 
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

اللتزام بها. فقد ورد يف قرار ملحكمة النق�س “اإن خمالفة منع ت�سغيل املراهق �ساعات اإ�سافية - هذا املنع املتعلق بالنظام العام- واإن 

تكن ل تن�سئ احلق الذي ن�ست عليه املادة 115 من قانون العمل )املتعلقة باإلزام �ساحب العمل دفع اأجور ال�ساعات الإ�سافية بن�سبة 

عينها له( اإل اأنها ل متنع العامل املراهق من مطالبة �ساحب العمل بالتعوي�س عما حلقه من خ�سارة عن ال�ساعات التي ا�ستغلها زيادة 

عن احلد الأدنى الذي عّينه القانون يف املادة 98 لأنه ل يجوز لل�سخ�س اأن يرثي دون �سبب م�سروع على ح�ساب �سخ�س اآخر”. )القرار 

رقم 1149 تاريخ 1955/11/5 م 1956 �س 91، 104(. 

3-10		واجبات	وم�سوؤوليات	اأ�سحاب	العمل	

	
من ال�ا�شح اأن م�ش�ؤولية تطبيق قان�ن العمل تقع يف املقام االأول على عاتق اأ�شحاب العمل، فهم املعني�ن بت�شغيل االأحداث وتاأمني ظروف 

عمل منا�شبة لهم، تتنا�شب مع قدراتهم واإمكانياتهم، وت�شمن احلفاظ على �شالمتهم و�شحتهم. واإ�شافة ملا ورد �شابقا ح�ل احلد االأدنى 

من  جمم�عة  فر�شت  قد  ال�طنية  والق�انني  الدولية  االتفاقيات  فاإن  واالإجازات،  واالأجر  الطبي  والفح�ص  الليلي  والعمل  الت�شغيل  ل�شن 

االلتزامات االأخرى على اأ�شحاب العمل. 

فعلى �شعيد الل�ائح ال�طنية، ن�ص قان�ن العمل رقم )17( لعام 2010 يف الف�شل املخ�ش�ص ل�اجبات �شاحب العمل يف املادة )93( على 

ما يلي: 

“اأ-  تقدمي الرعاية ال�شحية وفق ال�شروط املن�ش��ص عليها يف هذا القان�ن    

ب- ت�شجيل جميع العاملني لديه يف التاأمينات االجتماعية اأ�ش�اًل”.   

وورد يف املادة )115( من القان�ن ذاته، اأن على �شاحب العمل الذي يق�م بت�شغيل االأحداث اأن يتقّيد مبا يلي:  

“اأ- اأن يعلن ب�شكل ظاهر يف مكان العمل ن�شخة حتت�ي على االأحكام التي يت�شمنها هذا الف�شل.    

ب-  اأن يحّرر ك�شفًا مبّينًا به اأ�شماء االأحداث واأعمارهم وتاريخ ا�شتخدامهم.    

ج-   اأن ي�شع يف حمل العمل وب�شكل ظاهر ك�شفًا م��شحًا فيه �شاعات العمل وفرتات الراحة”.      

وبّينت املادة )116( اأنه:  

“اأ - ال يج�ز ل�شاحب العمل ت�شغيل اأي حدث قبل اأن يقدم ال�يل اأو ال��شي عليه امل�شتندات التالية: 1- اإخراج قيد مدين؛ 2-   

�شهادة �شحية �شادرة عن طبيب خمت�ص تثبت مقدرته ال�شحية على القيام بالعمل امل�كل اإليه؛ 3- م�افقة ال�يل اأو ال��شي 

اخلطية على العمل يف املن�شاأة. 

ب -  حُتفظ هذه امل�شتندات يف ملف خا�ص للحدث يت�شمن بيانات كافية عن حمل اإقامته وتاريخ ا�شتخدامه والعمل الذي ا�شتخدم   

فيه واأجره واإجازاته”. 

 وجاء يف املادة )15( من قان�ن تنظيم العالقات الزراعية رقم )56( لعام 2004: 

“اأ- على �شاحب العمل اأن يعامل عماله معاملة ح�شنة واأن يحرتم وينّفذ �شروط عقد العمل.    

ب-  ُيعترب �شاحب العمل ملزمًا باحلماية االأخالقية للعمال وال�شيما االأحداث والن�شاء”.    

وبّينت املادة )19( من القان�ن ذاته اأن “اأ�شحاب العمل ووكالءهم م�ش�ؤول�ن عن التحقق من اأعمار االأحداث والتاأكد من م�افقة ذويهم 

اخلطية على ت�شغيلهم”. 

 

و ن�شت معظم ق�انني العمل على عق�بات خمتلفة لكل من يخالف قان�ن العمل وال يلتزم ببن�ده. 

3-11	العقوبات	املرتتبة	على	خمالفة	�سروط	ت�سغيل	وعمل	الأطفال	

 ي�شتلزم تنفيذ اأي قان�ن و�شع ق�اعد �شارمة وجزاءات ت�شمن تطبيقه. وتكاد ال تخل� اتفاقية دولية معنية ب�ش�ؤون ت�شغيل وعمل االأطفال، 

من ن�ش��ص تدع� الدول ل��شع اآليات وق�اعد ت�شمن تطبيق االتفاقية اأو القان�ن ب�شكل منا�شب، عن طريق و�شائل اإ�شراف ومراقبة دقيقة 

وفر�ص عق�بات على املخالفني لبن�د القان�ن. فقد ن�شت املادة )32( من اتفاقية حق�ق الطفل: “)ج( فر�ص عق�بات اأو جزاءات اأخرى 
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منا�شبة ل�شمان اإنفاذ هذه املادة بفعالية”.

كما ن�شت املادة )6( من االتفاقية )79( ب�شاأن  تقييد العمل الليلي لالأطفال واالأحداث يف املهن غري ال�شناعية واملادة )9( من االتفاقية 

)138( ب�شاأن احلد االأدنى ل�شن اال�شتخدام، على �شرورة فر�ص عق�بات على اأ�شحاب العمل اأو غريهم من امل�ش�ؤولني البالغني عن انتهاك 

هذه الق�انني اأو الل�ائح. 

ويف هذا ال�شياق، ن�شت املادة )264( من قان�ن العمل رقم )17( لعام 2010 على اأنه “ُيعاقب كل �شاحب عمل يخالف اأحكام امل�اد 113-

114-115-116-117 بغرامة ال تقل عن 25000 ل.�ص، خم�شة وع�شرين األف لرية �ش�رية، وال تزيد عن 50000 ل.�ص، خم�شني األف لرية 

ون�شت املادة )275( من القان�ن ذاته على اأنه “اأ- تتعدد الغرامة املرتتبة على �شاحب العمل اأو املدير امل�ش�ؤول بتعدد العمال  �ش�رية”. 

الذين وقعت يف �شاأنهم اأي من املخالفات املن�ش��ص عليها يف هذا الباب ويعد كل من �شاحب العمل واملدير امل�ش�ؤول اأو من ين�ب عنهما 

م�ش�ؤواًل عن ذلك؛ ب - ُتزاد الغرامة عن املخالفات املذك�رة اأعاله اإىل ال�شعف يف حال تكرار خمالفة �شاحب العمل مرة ثانية”. 

 

وورد يف املادة )24( من قان�ن تنظيم العالقات الزراعية رقم )56( لعام 2004 “ترتتب امل�ش�ؤولية اجلزائية النا�شئة عن خمالفة اأحكام 

هذا الف�شل:  1- على ذوي االأحداث املعَرفني باملادة /17/ من هذا القان�ن الذين ي�شمح�ن با�شتخدامهم اأو يتغا�ش�ن عن ذلك خالفًا 

الأحكام هذا القان�ن؛ 2- على اأ�شحاب العمل ووكالئهم وممثليهم اإذا ا�شتخدم�ا اأحداثًا اأو ن�شاء خالفًا الأحكام هذا القان�ن”.

 

ون�شت املادة )154( من القان�ن ذاته على اأنه “ُيعاقب من يخالف اأحكام الف�شل االأول والثاين والرابع من الباب الثاين واأحكام الباب 

الثالث من هذا القان�ن بغرامة ترتاوح بني األفني و�شبعة اآالف لرية �ش�رية وُت�شاعف الغرامة عند تكرار املخالفة”. 

ال�سابقة غري كافية ولن ت�سّكل رادعا لأ�سحاب  اأن الغرامات املفرو�سة مبوجب القوانني  اأعاله،  يتبني من تتّبع العقوبات املذكورة 

العمل، فما يجنيه هوؤلء الأ�سخا�س من ت�سغيل الأطفال يفوق بع�سرات املرات هذه الغرامات.  

3-12	اأ�سواأ	اأ�سكال	عمل	الأطفال

ُتعترب ق�شية اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال واحدة من اأكرث ق�شايا الع�شر اأهمية وخط�رة، فاآثارها ال تقت�شر على دولة بحد ذاتها، واإمنا متتد 

لت�شمل جميع دول العامل بال ا�شتثناء. ويف �ش�ء تنامي حركة الب�شائع واالأ�شخا�ص بني الدول، وزيادة حدة الفقر يف البلدان النامية، بداأت 

هذه الظاهرة بالتف�شي ب�شكل غري م�شب�ق، االأمر الذي دفع دول العامل اإىل اإقرار عدد من االتفاقيات الدولية والربوت�ك�الت ملكافحتها 

واحلّد منها، واأهمها االتفاقية )182( ب�شاأن حظر اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال واالإجراءات الف�رية للق�شاء عليها لعام 1999 )�شادقت 

عليها �ش�رية بتاريخ 2003/5/22(، وبروت�ك�ل منع وقمع ومعاقبة االجتار باالأ�شخا�ص، وبخا�شة الن�شاء واالأطفال، املكمل التفاقية االأمم 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال�طنية لعام 2000. وعلى ال�شعيد ال�طني، �شدر املر�ش�م الت�شريعي رقم )3( لعام 2010 اخلا�ص 

مبكافحة االجتار بالب�شر، والذي ُيعد مكّمال لالتفاقيات والربوت�ك�الت التي وّقعت عليها اجلمه�رية العربية ال�ش�رية. وُتعّرف املادة )1( 

من املر�ش�م الطفل باأنه كل ذكر اأو اأنثى مل يتم الثامنة ع�شرة من عمره، وهذا ما يت�افق مع املادة )2( من االتفاقية رقم )182( التي 

اعتربت الطفل كل �شخ�ص دون الثامنة ع�شرة. 

وقد ن�شت املادة )3( من االتفاقية )182(، ب�شاأن حظر اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال واالإجراءات الف�رية للق�شاء عليها لعام 1999 على اأن 

تعبري “اأ�ش�اأ اأ�شكال عمالة االأطفال” ي�شمل:  

اأو  الق�شري  والعمل  والقنانة  الدين  بهم وعب�دية  االأطفال واالجتار  بالرق، كبيع  ال�شبيهة  املمار�شات  اأو  الرق  اأ�شكال  “اأ ـ  كافة   

االإجباري، مبا يف ذلك التجنيد الق�شري اأو االإجباري لالأطفال ال�شتخدامهم يف �شراعات م�شلحة؛ 

ب ـ    ا�شتخدام طفل اأو ت�شغيله اأو عر�شه الأغرا�ص الدعارة، اأو الإنتاج اأعمال اإباحية اأو اأداء عرو�ص اإباحية؛   

ج ـ  ا�شتخدام طفل اأو ت�شغيله اأو عر�شه ملزاولة اأن�شطة غري م�شروعة، وال�شيما املخدرات بال�شكل الذي حددت فيه يف املعاهدات   

الدولية ذات ال�شلة و االجتار بها؛  

د ـ  االأعمال التي يرجح اأن ت�ؤدي، بفعل طبيعتها اأو بفعل الظروف التي تزاول فيها، اإىل االإ�شرار ب�شحة االأطفال اأو �شالمتهم اأو   

�شل�كهم االأخالقي”.
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وعليه، �شملت االتفاقية جميع االأعمال غري امل�شروعة التي يجري ت�شغيل االأطفال فيها اأو االأعمال التي ت�ؤدي اإىل االإ�شرار ب�شحة االأطفال 

اأو ب�شالمتهم اأو ب�شل�كهم االأخالقي.

وكانت املادة )4( من املر�ش�م الت�شريعي رقم )3( لعام 2010 اعتربت اأنه “1- ُيعد اجتارا باالأ�شخا�ص ا�شتدراج اأ�شخا�ص اأو نقلهم اأو 

اأو وعد  اأو معن�ي  اأو لغايات غري م�شروعة مقابل ك�شب مادي  اأو ا�شتقبالهم، ال�شتخدامهم يف اأعمال  اإي�ائهم  اأو  اأو ترحيلهم  اختطافهم 

“بحكم االجتار باالأ�شخا�ص اال�شتخدام  وعدت املادة )5( من ذات املر�ش�م  اأو غريه”.  به اأو مبنح مزايا اأو �شعيا لتحقيق اأي من ذلك 

اجلن�شي للطفل باأي من اأ�شكال املمار�شة اأو بت�ش�ير اأع�شائه اجلن�شية اأو بالعرو�ص الداعرة االإباحية لقاء اأي �شكل من اأ�شكال الع��ص 

مبا�شرًا اأو غري مبا�شر، ويعاقب بالعق�بة ذاتها املن�ش��ص عليها يف املادة )7( من هذا املر�ش�م الت�شريعي مع الت�شديد املقرر يف املادة )8( 

اأي�شًا”. 

من  جمم�عة  على   ،1999 لعام  عليها  للق�شاء  الف�رية  واالإجراءات  االأطفال  عمل  اأ�شكال  اأ�ش�اأ  حظر  ب�شاأن   ،)182( االتفاقية  ون�شت 

االلتزامات التي تقع على عاتق الدول املن�شمة اإىل االتفاقية اأهمها:  

حتّدد الق�انني اأو االأنظمة ال�طنية اأو ال�شلطة املخت�شة، بعد الت�شاور مع املنظمات املعنية الأ�شحاب العمل والعمال، اأن�اع العمل 	 

“التي يرجح اأن ت�ؤدي، بفعل طبيعتها اأو بفعل الظروف التي تزاول فيها، اإىل االإ�شرار ب�شحة االأطفال اأو �شالمتهم اأو �شل�كهم 
  ” االأخالقي

وهنا ميكن للحكومة ال�سورية، يف معر�س تطبيق هذه التفاقية، اعتماد جمموعة من القرارات التنفيذية لت�سكيل اآلية ر�سد ومتابعة 

دورية لهذه الأعمال، على اأن يجري حتديث هذه القرارات ب�سكل م�ستمر وخالل فرتات زمنية غري متباعدة.  

 “تق�م كل دولة ع�ش� بت�شميم وتنفيذ برامج عمل من اأجل الق�شاء على اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال يف املقام االأول. وينبغي 	 

ت�شميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالت�شاور مع امل�ؤ�ش�شات احلك�مية املخت�شة ومنظمات اأ�شحاب العمل والعمال، مع اأخذ 

وجهات نظر املجم�عات املعنية االأخرى، عند االقت�شاء، بعني االعتبار”. 

ويف هذا ال�سياق، ميكن للحكومة ال�سورية، يف معر�س تطبيق اأي ا�سرتاتيجية وطنية للطفولة، اأو يف معر�س اإ�سدار قانون للطفل يف 

�سورية، �سمان متا�سي برامج الق�ساء على اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال يف �سلب  وال�سرتاتيجيات والقوانني.  

“ تتخذ كل دولة ع�ش� التدابري ال�شرورية كافة ل�شمان تطبيق واإنفاذ االأحكام املنفذة لهذه االتفاقية ب�شكل فعال، مبا يف ذلك 	 
الن�ص على عق�بات جزائية اأو غريها من العق�بات، عند االقت�شاء، وتطبيقها”.  

 لقد مت التعر�ص اإىل الكثري من احلاالت التي ن�شت عليها االتفاقية يف ق�انني العق�بات ال�ش�رية، كاملخدرات والدعارة واخلطف وغريها، 

وال بد من الت�شدد يف م��ش�ع العمل الق�شري اأو االإجباري لالأحداث، حيث غالبا ما تاأخذ هذه االأعمال �شكل االأعمال امل�شروعة اأو القان�نية، 

ولكنها يف حقيقتها تخفي الكثري من االإ�شاءة واالإجحاف بحق االأطفال الذين يتم ت�شغيلهم.  

اأما يف الق�انني ال�ش�رية فقد جاء يف املادة )15( من املر�ش�م الت�شريعي رقم 3 اخلا�ص باالجتار بالب�شر:  

“تتخذ ال�شلطات املعنية التدابري الكفيلة بت�فري احلماية املنا�شبة ل�شحايا االجتار وت�ؤمن لهم متطلبات امل�شاعدة على التعايف 	 
واجلمعيات  والنقابات  ال�شعبية  واملنظمات  الر�شمية  امل�ؤ�ش�شات  مع  املقت�شى  عند  بالتعاون  واالجتماعي  والنف�شي  اجل�شدي 

االأهلية ذات ال�شلة”.  

اإن اأهم نقطة يف املر�سوم الت�سريعي رقم )3( هو طريقة التعامل مع �سحايا الجتار بالب�سر. فمن العرتاف بهم ك�سحايا بغ�س النظر 

عن الدوافع والظروف، وتقدمي الرعاية لهم وتاأهيلهم من خالل اإيجاد اآليات لإعادة دجمهم يف املجتمع، اإىل اإيالء الن�ساء والأطفال 

اأهمية وعناية خا�سة لكونهم اأكرث الفئات ت�سررا من هذه التجارة )اأو اجلرائم(، جند اأن امل�سَرع اأخذ بعني العتبار خمتلف الظروف 

التي متّكن هوؤلء ال�سحايا من احل�سول على الدعم احلكومي، ال�سحي والتعليمي والقانوين والإيواء ... الخ، ب�سرية كاملة ت�سون 

كرامة ال�سحية وحتفظ حياته. 
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التعاون و/اأو 	  اأحكام هذه االتفاقية من خالل تعزيز  اإنفاذ  تتخذ الدول االأع�شاء تدابري مالئمة مل�شاعدة بع�شها بع�شا يف   “
امل�شاعدة الدوليني”. 

وبالنظر اإىل اأهمية هذه الظاهرة وانت�شارها و�شرورة قيام تعاون دويل، لقد اأفرد امل�شّرع ف�شال خا�شا للتعاون الدويل يف املر�ش�م الت�شريعي 

متخ�ش�شة  الداخلية  وزارة  يف  متخ�ش�شة  اإدارة  اإ�شتحداث  على  االتفاقية  من   17 املادة  ن�شت  فقد  بالب�شر.  باالجتار  اخلا�ص   3 رقم 

مبكافحة جرائم االجتار باالأ�شخا�ص.

ال �شك اأن ان�شمام �ش�رية التفاقية حظر اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال، واإ�شدار مر�ش�م ت�شريعي خا�ص مبنع االجتار بالب�شر، ينم عن رغبة 

احلك�مة ال�ش�رية يف مكافحة هذه اجلرائم والت�شدي لها. وتتعزز هذه الرغبة وتتعمق مع �شدور التعليمات التنفيذية للقان�ن ومراقبة 

تنفيذه على اأر�ص ال�اقع، وبخا�شة جلهة التعامل مع احلدث على اأنه �شحية، يف جميع اأ�شكال عمل االأطفال غري امل�شروعة اأو اأ�ش�اأ اأ�شكال 

هذا العمل، بغ�ص النظر عما اإذا كان احلدث ميار�ص هذا العمل باإرادته اأو حتت ال�شغط اأو االإكراه. ذلك اأن احلدث ي�شبح يف هذه احلالة 

3 اخلا�ص مبكافحة االجتار بالب�شر، التي  3 من املر�ش�م الت�شريعي رقم  خارج نطاق قان�ن االأحداث والتجرمي، ليدخل يف نطاق املادة 

تدع� اإىل رعاية االأحداث، مبناأى عن التجرمي والعقاب، و�ش�ال اإىل تاأهيلهم واإدماجهم اجتماعيا، من خالل تقدمي كافة اأ�شكال الرعاية 

واالحرتام الكامل حلق�قهم االإن�شانية.   

وهذا بدوره يتطلب وج�د م�ؤ�ش�شات ر�شمية وجمعيات اأهلية م�ؤهلة للتعامل مع هذه احلاالت، بعيدا عن مراكز ت�قيف االأحداث وال�شج�ن 

واالإ�شالحيات. ويف نف�ص ال�قت، ميكن تعديل قان�ن العق�بات لين�ص على جترمي كل من يق�م بت�شغيل اأو ا�شتغالل ه�ؤالء االأحداث يف اأي 

عمل من االأعمال غري امل�شروعة، �ش�اء عن طريق  الت�شغيل املبا�شر اأو غري املبا�شر، اأو عن طريق ت�شهيل هذه االأعمال اأو الت�شرت عليها، مع 

ت�شديد العق�بة عندما يك�ن من ا�شتغل احلدث من اأفراد اأ�شرته، اأو ممن ميلك�ن �شلطة عليه. فغالبا ما  يعمد اأ�شخا�ص اإىل دفع اأطفالهم 

الق�شر نح� ممار�شة هذه االأعمال بدال عنهم، على اعتبار اأن عق�بة القا�شر اأقل واأ�شهل من عق�بة الرا�شد فيما ل� مت اإلقاء القب�ص عليه 

اأو ك�شفه.  

من  العديد  على  م�سادقتها  عرب  كبرية،  اأ�سواطا  الأطفال،  عمل  مب�ساألة  املتعلقة  القانونية  الناحية  من  قطعت،  �سورية  اأن  ونرى 

التفاقيات الدولية الأ�سا�سية املعنية، ومن خالل اإ�سدارها لعدد من القوانني التي تنظم عمل الأطفال، وحتّظر ا�ستغاللهم وت�سغيلهم 

يف الأعمال غري امل�سروعة، والجتار بهم. لكن احلاجة ما تزال ما�سة للمزيد من الإجنازات يف هذا املجال، وبخا�سة جلهة اإ�سدار 

قانون �سامل للطفل. 
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اإعداد: املكتب املركزي لالإح�شاء، معهد فاف�، منظمة االأمم املتحدة للطف�لة )ي�ن�شيف(
  85

4. خ�شائ�ص عمل �الأطفال يف �جلمهورية �لعربية 

�ل�شورية يف �شوء �ملعطيات �ملتاحة 

4-1	املحددات	الإح�سائية 

ت�شطدم االإحاطة بخ�شائ�ص عمل االأطفال يف اجلمه�رية العربية ال�ش�رية ب�شع�بات جّمة، نظرا اإىل عدم وج�د م�شح عام يتناول هذه 

الّظاهرة، واإىل ندرة، اإن مل نقل غياب، البيانات االإح�شائّية املتعّلقة بهذا امل��ش�ع. ويزداد االأمر �شع�بة اإذا كان املق�ش�د بالعمل ه� عمل 

ادرة عن املكتب املركزي لالإح�شاء، وه� امل�شدر الّر�شمي  االأطفال دون اخلام�شة ع�شر من العمر. والالفت اأّن املجم�عة االإح�شائّية ال�شّ

االأ�شا�شي للبيانات االإح�شائية يف �ش�رية، قد اأ�شارت يف جمم�عة العام 2000، يف ف�شل الق�ى الب�شرّية والق�ى العاملة، اإىل االأطفال العاملني 

يف ال�ّشريحة العمرية )10-14( عاما. غري اأّن املجم�عات الالحقة منذ جمم�عة 2001 بداأت ت�شتثني هذه ال�ّشريحة من بياناتها. ويع�د هذا 

االأمر، على االأرجح، اإىل م�شادقة �ش�رية يف 2001/9/18 على االّتفاقية رقم 138 لعام 1973 املتعّلقة باحلّد االأدنى ل�شّن اال�شتخدام. ويعّد 

اإخراج الفئات العمرية ما دون اخلام�شة ع�شر عاما من القّ�ة الب�شرية اأمرا اإيجابيا يف ذاته، اإذ ي�ؤ�ّشر اإىل التزام الدولة باحلّد االأدنى ل�شّن 

ت�شغيل االأطفال البالغ )15( �شنة، ولكّن هذا االلتزام ال يعفي احلك�مة، من الناحية االإح�شائية، من اإيجاد بدائل معّينة بغية اال�شتمرار 

�رة “املثالية” التي يت�خاها اأ�شحاب القرار.  يف ر�شد عمل االأطفال يف ال�اقع الفعلي، حّتى ل� اأف�شى هذا الّر�شد اإىل نتائج مغايرة لل�شّ

فالتزام الدولة باحلّد االأدنى ل�شّن الت�شغيل، رمبا، يحّتم ابتكار مثل هذه البدائل كاأداة لتحديد حجم امل�شكلة ومن ثّم الت�شّدي لها.

ع�بات التي تعرت�ص اأي�شا مهّمة حتليل ظاهرة عمل االأطفال، اأّن اجلداول االإح�شائّية احلديثة، الّدالة على الق�ى العاملة وارتباطها  ومن ال�شّ

بالعمر، تق�ّشم الفئات العمرية اإىل جمم�عات، يغّطي كّل منها خم�ص �شن�ات، مما يعني اأن الفئة العمرية االأوىل )15-19( عاما ت�شمل عمل 

اأطفال )15-17( اإ�شافة اإىل عمل غريهم )18-19(. وال ي�شمح هذا الّتق�شيم بدرا�شة م�ؤ�ّشرات عمل االأطفال القان�ين )ف�ق اخلام�شة 

اإ�شدارها عددا من  ال�ش�رّية من خالل  العربّية  التي راعتها اجلمه�رّية  اأن قان�نّية عملهم ال تلغي خ�ش��شّيته  ع�شرة من العمر(، رغم 

الّتعليمات والقرارات املعنّية بحماية اأولئك االأطفال من العمل الليلي اأو ال�ّشاق اأو اّلذي ي�شّكل خط�رة على منّ�هم اجل�شدي والّنف�شي.  

ونتيجة ندرة البيانات الالزمة لتحديد خ�شائ�ص عمل االأطفال يف �ش�رية، كما ذكر اآنفا، جلاأت الدرا�شة اإىل االإحاطة بهذه اخل�شائ�ص 

انطالقا من اآخر البيانات املتاحة يف اأوائل االألفية، اإ�شافة اإىل نتائج الّدرا�شات املنجزة �شابقا ح�ل عمل االأطفال، ومن �شمنها تقارير 

حك�مية تطّرقت اإىل امل��ش�ع يف معر�ص معاجلتها لق�شايا الّطف�لة عم�ما، اأو لق�شايا اأخرى متقاطعة.

والبّد من الّتاأكيد على اأّنه ي�شتحيل، باأّي حال من االأح�ال، تعميم خ�شائ�ص عمل االأطفال، امل�شتخرجة من االإح�شائيات والّدرا�شات التي 

جرى االعتماد عليها، وذلك ل�شببني: 

                                 - االإح�شائّيات املت�افرة غري كافية لتحيط مبجمل م�ؤ�ّشرات ظاهرة عمل االأطفال؛ 

                                   -  معظم الّدرا�شات التي جرت مراجعتها �شملت، يف اأغلبها، خ�شائ�ص هذه الظاهرة يف قّطاعات اأو مناطق حمّددة 

فقط. ومن بني تلك الّدرا�شات ال ي�جد اإال درا�شتان بحثتا يف عمل االأطفال يف جميع اأنحاء �ش�رية، وهما: درا�شة 

االأطفال  “عمل  بعن�ان  )ي�ن�شيف(،  للّطف�لة  املّتحدة  االأمم  ومنظمة  “فاف�”  ومعهد  لالإح�شاء  املركزي  املكتب 

�شدرت عام 2002، واعتمدت على نتائج م�شح الهجرة الّداخلّية )2000(؛ ودرا�شة عبد اهلل اأط�ز،  يف �ش�رية”، 

ي�شًا  ّممت خ�شّ �شُ اّلتي  ال�حيدة  امليدانّية  الّدرا�شة  وهي   ،)2005( �ش�رية”  االأطفال يف  ونتائج عمالة  “اأ�شباب 
للبحث يف ظاهرة عمل االأطفال.  

- يتبنّي اأن عدد االأطفال العاملني يف 
85

وباال�شتناد اإىل الّدرا�شات ال�ّشابقة املتاحة - وبخا�شة درا�سة عمل الأطفال يف �سورية عام  2002 

�ش�رية، اّلذين ترتاوح اأعمارهم بني )10– 17( �شنة، قد بلغ 621 األف طفل، وهم ي�شّكل�ن 17.8% من جمم�ع عدد االأطفال يف هذه ال�ّشن. 

ومن بني ه�ؤالء 26 األف طفل ترتاوح اأعمارهم بني )10–11( �شنة، و172 األف طفل ترتاوح اأعمارهم بني )12–14( �شنة، و323 األف طفل 

ترتاوح اأعمارهم بني )15–17( �شنة، مع االإ�شارة اإىل اأن هذه الّن�شب ت�شم عددًا من املنتظمني باملدار�ص. وبح�شب ما اأوردته الّدرا�شة 

نف�شها، متّثل الّطفالت العامالت نح� 27،5% من اإجمايل عدد االأطفال العاملني. وُتعرَب ظاهرة عمل االأطفال يف �ش�رية عن م�شكلة تنم�ية 
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  اأ�شباب ونتائج عمل االأطفال يف �ش�رية، ر�شالة لنيل درجة املاج�شتري يف االإح�شاء، جامعة ت�شرين
 86

مقلقة، بح�شب ما ت�شري اليه اأرقام اجلدول )10(. وميكن ربط هذه امل�شكلة بع�امل ي�شعب الف�شل بينها، مثل الفقر والت�شرب املدر�شي، 

خ�ش��شا اأّن نتائج امل�شح العنق�دي املتعّدد امل�ؤ�ّشرات، اّلذي جرى تنفيذه بعد �شت �شن�ات من درا�شة عمل االأطفال يف �ش�رية عام 2002، 

قد اأظهر جتليات هذه الّظاهرة يف اأعمار الّطف�لة الباكرة، التي يفرت�ص اأن تتنا�شب مع عمر الَتعليم، حيث ظهر اأّن 4% من االأطفال يف 

عمر )5-14( �شنة يعمل�ن. 

 

جدول	11:	حجم	القوى	العاملة	من	الأطفال	ومعدلت	م�ساهمتهم	يف	الن�ساط	القت�سادي	ح�سب	العمر	

والنوع	الإجتماعي

	

فئات ال�سن

حجم القوى العاملة من الأطفال )بالألوف(
معدل م�ساهمة الأطفال يف الن�ساط 

القت�سادي

املجموعاإناثذكور

املجموع%اإناث %ذكور%
%العدد%العدد%العدد

11 – 10122.7148.2264.22.83.33.1

14 – 1211826.25431.617227.717.08.412.8

17 – 1532071.110330.242368.148.816.332.9

45010017110062110025.210.017.8املجموع

 

املرجع: عمل االأطفال يف �ش�رية، عام 2002 )�ص 8(

وقد بحثت الّدرا�شات ال�ّشابقة يف االأ�شباب اّلتي اأدت اإىل ازدياد انت�شار هذه الّظاهرة، واعتربت ال��شع االقت�شادي لالأ�شرة عاماًل ج�هرّيًا 

يف دخ�ل االأطفال اإىل �ش�ق العمل. فكّلما تدّنى امل�شت�ى االقت�شادي لالأ�شرة كّلما ازداد احتمال عمل االأطفال، حّتى اأّن درا�شة عبد اهلل 

 اأ�شارت اإىل اأّن االأ�شر ذات الدخل املت��ّشط قد اأخذت تدفع باأطفالها اإىل �ش�ق العمل، وبخا�شة خالل فرتات العطلة ال�شيفية. كما 
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اأط�ز

ي�شّكل ترّدي ال�اقع املدر�شي عامال مهّما يف زيادة ت�شّرب االأطفال من الّتعليم والتحاقهم ب�ش�ق العمل. كما اعترب العديد من الّدرا�شات 

اأن التفّكك االأ�شري ه� من بني الع�امل امل�شاعدة يف انت�شار عمل االأطفال. وميكن الق�ل اإّن ا�شتمرار هذه الّظاهرة واّت�شاع قاعدة الفقراء 

وتعّمق ظاهرة الّت�شرب املدر�شي، ما هي اإال وج�ه لعملة واحدة، ي�ؤثر كل منها باالآخر ويتاأثر به. واالأمر اّلالفت ه� اأن امل�ؤ�ّشرات الّتنم�ية، 

اّلتي ترتبط بالق�شايا الثالث )الفقر، الت�شرب، عمل االأطفال(، ت�ؤكد تزامن حتّديات ال ي�شتهان بها، وهي حتديات تفر�ص نف�شها على 

وا�شعي ال�ّشيا�شات ورا�شمي اخلطط والربامج.

4-2	خ�سائ�ص	ظاهرة	عمل	الأطفال	بح�سب	الّتوزع	اجلغرايف	للأطفال	العاملني

4-2-1	انت�سار	عمل	الأطفال	يف	املناطق	الريفية	واحل�سرية	بح�سب	النوع	الإجتماعي

ة يف الفئة )10-14(، مقابل انت�شار  اأّكدت معظم الّدرا�شات على اأّن ظاهرة عمل االأطفال الّذك�ر تنت�شر يف املناطق احل�شرية، وبخا�شّ

ظاهرة عمل الّطفالت يف الّريف، وخ�ش��شا يف الفئة العمرّية ذاتها، يف الّن�شاطات العائلية. وت�شري بيانات الق�ى العاملة بح�شب فئات 

ال�شّن والن�ع االإجتماعي ومكان ال�ّشكن يف املجم�عة االإح�شائية لعام 2000، اإىل اأّن ن�شبة االأطفال/الّذك�ر العاملني يف املناطق احل�شرية 

يف الفئة )10-14( من جمم�ع الّذك�ر، تف�ق ن�شبة الّطفالت العامالت من جمم�ع االإناث، حيث تبلغ االأوىل 1٫7% بينما ال تتجاوز الّثانية 

1٫2%. اأّما يف الّريف فاإّن هذا االجّتاه يتغرّي، حيث ترتفع ن�شبة الفتيات العامالت يف هذه الفئة العمرية اإىل 8،8% من جمم�ع االإناث
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

العامالت، يف مقابل ن�شبة 9،2% من جمم�ع الّذك�ر العاملني. واأ�شار عدد من الدرا�شات اإىل اأّن عمل االأطفال غالبا ما يبداأ يف املناطق 

الّريفية يف الفئة العمرّية )10-11( �شنة

جدول	12:	الرتكيب	الن�سبي	للقوى	العاملة	)10-24	�سنة(	ح�سب	فئات	ال�سن	والنوع	الإجتماعي	لعام	

1999	)ح�سر-	ريف(

جمموع ريف ح�سر ح�سر- ريف

جمم�ع اإناث ذك�ر جمم�ع اإناث ذك�ر جمم�ع اإناث ذك�ر فئات ال�شن

3.0 6.0 2.2 4.2 8.8 2.9 1.6 1.2 1.7 14-10

13.5 17.7 12.7 16.5 24.7 14.1 10.5 5.8 11.3 19-15

14.7 17.8 14.1 15.2 18.3 14.3 14.3 17.0 13.9 24-20

املرجع: نتائج امل�شح املتعدد امل�ؤ�شرات 9991

، التي بّينت اأن ن�شبة الّذك�ر العاملني يف املناطق احل�شرية تتجاوز 
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وهذا ما اأّكدت عليه اأي�شا درا�شة عمل االأطفال يف �ش�رية عام 2002

بكثري ن�شبتها لدى االإناث، واأن عمل الّطفالت االإناث اأكرث انت�شارًا يف الّريف، ويبداأ يف الريف يف عمر مبكرة، يف الفئة العمرية )10–11( 

�شنة. واأف�شت املجم�عة االإح�شائّية لعام 8002 اإىل نف�ص الّنتيجة، حيث بّينت االرتفاع الّن�شبي لظاهرة عمل االأطفال الّذك�ر يف املناطق 

احل�شرية، ولظاهرة عمل الّطفالت يف املناطق الريفية، وترّكز عملهن عم�ما يف الّزراعة.

جدول	13:	التوزع	الن�سبي	للقوى	العاملة	)15– 24	�سنة(	ح�سب	فئات	ال�سن	والنوع	الإجتماعي	لعام	  

2007	)ح�سر-	ريف(

جمموع ريف ح�سر

ح�سر- ريف
جمموع اإناث ذكور جمموع اإناث ذكور جمموع اإناث ذكور

4.3 3.4 4.5 4.6 5.2 4.5 4.1 1.4 4.5 17-15

4.7 4.0 4.9 5.2 5.3 5.2 4.3 2.7 4.6 19-18

16.0 19.2 15.4 17.1 20.8 16.3 15.1 17.4 14.7 24-20

املرجع: م�شح الق�ى العاملة 2007

اأن�شاق العمالة الّن�شائية الّريفية يف جني  وغالبا ما يك�ن عمل الّن�شاء الّريفّيات يف القّطاع الّزراعي غري مدف�ع االأجر، با�شتثناء بع�ص 

ة الّطفالت، اأرخ�ص من اأج�ر العاملني. املحا�شيل، اّلتي تعتمد على اجلهد اليدوي، مع التاأكيد على اأن اأج�ر العامالت، وبخا�شّ

اإعداد: املكتب املركزي لالإح�شاء، معهد فاف�، منظمة االأمم املتحدة للطف�لة )ي�ن�شيف(
  87
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4-2-2	انت�سار	عمل	الأطفال	بح�سب	املحافظات	والنوع	الإجتماعي

اأّكدت الّدرا�شات على ارتباط ظاهرة عمل االأطفال بعدد من امل�ؤ�ّشرات الّتنم�ية على م�شت�ى املحافظات، حيث يرتفع نطاق هذه الظاهرة 

الّزراعية  املحافظات  اإىل  اإ�شافة  مرتفعة،  مدر�شي  ّت�شرب  ن�شب  وكذلك  مرتفعة  �ّشكاين  مّن�  معدالت  فيها  ت�شّجل  التي  املحافظات  يف 

ال�ّشمالّية ال�ّشرقّية. وهي بذلك تعك�ص العالقة الّتفاعلية بني عمل االأطفال من جهة، وجناحات اأو اإخفاقات عملّية الّتنمية باأبعادها ال�ّشاملة 

من جهة اأخرى. ففي هذا املجال، اأفادت درا�شة عمل االأطفال يف �ش�رية عام 2002 باأّن اأدنى م�شت�ى ملعّدل عمل االأطفال قد �ُشّجل يف 

حمافظة ال�ّش�يداء، تلتها حمافظتا طرط��ص ودرعا، بينما �ُشّجل اأعلى م�شت�ى يف املحافظات ال�ّشمالية ال�ّشرقية اّلتي ينت�شر فيها الّن�شاط 

الّزراعي على نطاق وا�شع، وحيث يعمل الكثري من االأطفال يف حيازات اأ�شرهم الّزراعية. كما ينطبق اأي�شا ارتفاع ن�شبة عمل الّطفالت 

ة دير الزور واحل�شكة والّرقة واإدلب وحلب والالذقية. االإناث على املحافظات االأخرى الّزراعية الطابع، وبخا�شّ

جدول	14:	معدلت	م�ساهمة	الأطفال	)10	– 17(	�سنة	يف	الن�ساط	القت�سادي	ح�سب	املحافظات	والنوع	

الإجتماعي

جمموع )%(اإناث )%(ذكور )%(املحافظات

21.30.811.1دم�شق

24.42.213.4ريف دم�شق

22.86.214.6حم�ص

22.711.417.0حماه

15.35.410.3طرط��ص

21.511.916.9الالذقية

31.712.522.6اإدلب

32.510.121.8حلب

24.619.021.9الرقة

27.927.627.7دير الزور

23.423.523.5احل�شكة

12.81.87.5ال�ش�يداء

18.63.010.9درعا

17.9-35.5القنيطرة

25.210.017.8املجم�ع

املرجع: درا�شة عمل االأطفال يف �ش�رية، عام 2002 )�ص 10(

كذلك ت��شلت نتائج امل�شح العنق�دي املتعّدد امل�ؤ�ّشرات لعام 2006 اإىل نف�ص اال�شتنتاجات، فاأ�شارت اإىل بل�غ ن�شبة عمل االأطفال حّدها 

االأعلى يف املحافظات ال�ّشمالية ال�ّشرقية ويف حمافظة حماة، حيث يعمل الكثري من االأطفال يف االأعمال الزراعّية، بينما تراجعت هذه 

الن�شبة اإىل حّدها االأدنى يف حمافظة ال�ّش�يداء ثم يف حمافظتي طرط��ص ودرعا. وي�شار اإىل اأّن ن�شب الّت�شّرب من الّتعليم يف حمافظتي 

ال�ّش�يداء وطرط��ص هي من اأقّل الّن�شب يف القطر، ومعّدل الّنم� ال�ّشكاين فيهما ه� من اأقل املعّدالت اأي�شًا. يف املقابل، يزداد حجم ظاهرة 

عمل االأطفال يف املحافظات ال�ّشرقية اّلتي ت�شهد معدالت عالية للنم� ال�ّشكاين وللت�شّرب من الّتعليم. اأّما يف درعا فيتجه عمل االأطفال 

فيها، الذي كان يف ال�شابق اأقل اتن�شارا، نح� الت��شع بعد نزوح عدد كبري من �شّكان املناطق ال�ّشرقية للعمل فيها.

4-2-3	انت�سار	عمل	الأطفال	بني	الريف	واحل�سر	بح�سب	مكان	الولدة	والإقامة:

مّيزت الّدرا�شات بني مكان عمل االأطفال ومكان والدتهم اأو اإقامتهم، الأّن عمل االأطفال يف احل�شر ال يعني اأّنهم ولدوا اأو يقيم�ن هناك. 

ة يف �شّن اأكرب ن�شبًيا،  فينتقل�ن  اإذ ي�ؤدي الفقر وتراجع امل�ؤ�ّشرات الّتنم�ّية االأخرى اإىل مغادرة االأطفال اإىل من مناطق اإقامتهم، وبخا�شّ
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 اأّن اأغلب االأطفال العاملني يقيم�ن يف الّريف يف 
88

اإىل اأماكن ت�افر فر�ص العمل. وقد اأظهرت درا�شة عمل االأطفال يف �ش�رية عام 2002 

�شّن مبكرة، وينتقل�ن يف �شّن اأكرب.

جدول	15:	الّتوزيع	الن�سبي	للأطفال	العاملني،	ومعدلت	م�ساهمتهم	يف	الن�ساط	القت�سادي	ح�سب	مكان	

الولدة	والإقامة	والفئات	العمرية	

الفئات العمرية 

التوزيع الن�سبي لالأطفال العاملني ح�سب مكان 

الإقامة

معدلت امل�ساهمة يف الن�ساط القت�سادي 

%

ريفح�شراملجم�عريفح�شر

11 – 101.05.84.20.85.4

14 – 1225.428.827.68.616.9

17 – 1573.665.468.225.739.9

املجم�ع
%100100100

13.022.5
323398621العدد )باالأل�ف(

املرجع: درا�شة عمل االأطفال يف �ش�رية، 2002 )�ص 9(

ل ح�ايل اأربعة اأمثال ن�شبة االأطفال العاملني   اإىل اأّن ن�شبة االأطفال العاملني اّلذين ُوِلدوا يف الّريف ت�شكِّ
89

واأ�شارت درا�شة عبد اهلل اأط�ز

اأّكدته اأي�شا درا�شة �شذا  اّلذين ُوِلدوا يف املدينة، واإىل اأن ن�شبة االأطفال العاملني املقيمني يف الّريف تف�ق ن�شبتهم يف املدينة. وهذا ما 

، حيث بّينت اأّن ن�شبة عمل اأطفال الّريف ال�افدين اإىل املدينة، حلب، تف�ق ن�شبة عمل االأطفال العاملني احل�شريني. وُيعزى 
90

ق�شماين

ذلك بح�شب الدرا�شة اإىل حم�شلة ع�امل الّطرد املتمّثلة يف افتقار الّريف ال�ّشمايل ال�ّشرقي اإىل الهيكلية االإمنائية االأ�شا�شية من جهة، 

وع�امل اجلذب يف حلب من جهة اأخرى نظًرا اإىل اأّنها حتتّل املرتبة االأوىل بني املدن ال�شناعية يف �ش�رية.

4-2-5	اخل�سائ�ص	بح�سب	م�ستوى	التح�سيل	العلمي	للأطفال	العاملني:

 ُيفيُد معظم الّدرا�شات باأّن الغالبّية العظمى من االأطفال العاملني، هم اإّما مت�شّرب�ن من املدار�ص اأو غري م�شّجلني فيها لك�نهم مل يلتحق�ا 

ة يف �شف�ف االإناث منهم، مع وج�د ن�شبة قليلة من االأطفال اّلذين ي�ّفق�ن  بها اأ�شال. وترتفع ن�شبة االأمّية بني االأطفال العاملني، وبخا�شّ

اأو  اأّن  معظم االأطفال العاملني غري م�شّجلني يف املدار�ص  بني الدرا�شة والعمل يف ال�قت عينه. وقد اأ�شارت درا�شة عبد اهلل اأط�ز، اإىل 

تخّل�ا عن الدرا�شة ، علًما اأّن 13% من االأطفال العاملني انتقل�ا للعمل مبا�شرة دون االلتحاق باملدر�شة، و52% منهم ترك�ا املدر�شة وتفّرغ�ا 

 فقد �شّلطت ال�ش�ء على ارتفاع ن�شبة االأّمية بني االأطفال العاملني، 
91

للعمل، و35% ي�ّفق�ن بني الّدرا�شة والعمل. اأّما درا�شة �شذا ق�شماين

ة يف �شف�ف االأطفال العاملني االإناث. واأكدت نتائج الّدرا�شة الكّمية اّلتي قامت بها الهيئة ال�ّش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة يف اإطار اإعداد  وبخا�شّ

الفقر  بني  االرتباط  عالقة  على   ،
92

لل�ّشكان املتحدة  االأمم  و�شندوق  الّدولة  تخطيط  هيئة  مع  بالتعاون  لل�ّشباب،  ال�طنية  االإ�شرتاتيجية 

 ت�شّبب بعدم التحاق 2% من االأطفال باملدر�شة نهائيا، وبت�شّرب 6.72% منهم، مع 
93

والّت�شّرب لدى اأفراد عّينة الّدرا�شة، واأظهرت اأّن الفقر

االإ�شارة اإىل اأّن اأكرث من ن�شف املت�شّربني قد ترك�ا الدرا�شة يف املرحلة االبتدائية.

اأّن اأكرث من ن�شف االأطفال العاملني يف الفئة العمرية )10–11 �شنة( يتابع�ن الدرا�شة 
 94

وبّينت درا�شة عمل االأطفال يف �ش�رية عام 2002 

بانتظام، وانخف�شت هذه الن�شبة ب�شكل حاد اإىل )11.5%( من اإجمايل العاملني يف هذه ال�شن يف الفئة العمرية )12–14 �شنة(، ووا�شلت 

انخفا�شها اإىل )1.5%( يف الفئة )20 – 24 �شنة(.

 مرجع �شبق ذكره
  88

اأ�شباب ونتائج عمالة االأطفال يف �ش�رية، مرجع �شبق ذكره
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 حتليل اإح�شائي ل�اقع عمل االأطفال يف مدينة حلب، درا�شة ميدانية لنيل درجة املاج�شتري يف ال�شكان، 2008
 90

حتليل اإح�شائي ل�اقع عمل االأطفال يف مدينة حلب، مرجع �شبق ذكره
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التمكني وامل�شاركة املجتمعية لل�شباب، م�شروع دعم اال�شرتاتيجية ال�طنية لل�شباب يف �ش�رية، التقرير الكمي
 92
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جدول	16:	التوزيع	الن�سبي	للأطفال	العاملني	)10	– 24	�سنة(	ح�سب	فئات	ال�سن	والنتظام	بالتعليم

20 – 1824 – 1519 – 1217 – 1014 – 11النتظام بالتعليم

52.511.53.52.11.5منتظم

47.588.596.597.998.5غري منتظم

100100100100100املجموع

ف ال�ّشاد�ص االبتدائي حيث يبلغ عمر الّطفل )12( عاما  وتعّد هذه الّنتائج منطقية، الأّن مرحلة الّتعليم االأ�شا�شي مل تكن تتعّدى اآنذاك ال�شّ

ّفني اخلام�ص وال�ّشاد�ص االبتدائيني ميكن اأن ت�ؤدي اإىل  اإذا مل ير�شب يف اأّي �شّف. وي�شاف اإىل ذلك اأّن الّنقلة الّن�عية يف منهاجي ال�شّ

ت�شّرب الكثري من االأطفال ، اإذا مل تت�افر لهم م�شاعدات تدري�شية من خارج املدر�شة، وهذا اأمر ي�شعب تاأمينه يف االأ�شر الكبرية العدد 

والفقرية.

4-2-6	اخل�سائ�ص	بح�سب	العمر

ة بني االأطفال الّذك�ر، فيما ترتاجع هذه  اأجمعت الّدرا�شات على اأّن ن�شبة عمل االأطفال متيل اإىل االرتفاع مع ازدياد عمر الّطفل، وبخا�شّ

الن�شبة يف �شف�ف االإناث . وميكن تف�شري ذلك من خالل ربطه با�شتمرار انت�شار عادة الّزواج املبّكر املكف�ل قان�نيا بني االإناث بح�شب ما 

اأظهره امل�شح العنق�دي متعدد امل�ؤ�شرات )2006( الذي ي�شري اإىل اأّن ح�اىل خم�ص ن�شاء العينة قد تزوجّن قبل اإمتام الّثامنة ع�شرة من 

، اأّن عمل االأطفال يزداد 
95

العمر. ومبعزل عن الت�زع بح�شب الن�ع االجتماعي، بّينت  درا�شة “عمل االأطفال يف �ش�رية” )عام 2002(

ب�شكل ملح�ظ مع ارتفاع عمر الّطفل، اإذ يرتّكز اأكرث من ثلثي قّ�ة العمل من االأطفال )68%( يف الفئة العمرية )15–17( �شنة. كذلك 

اأن ن�شبة االأطفال العاملني من الفئة العمرية )6-14( قد بلغت 7،6% من اإجمايل االأطفال يف تلك الفئة 
96

اأظهر تقرير وحدة بيانات الطفل 

العمرية عام 2000. لكّن هذه الن�شبة ترتفع كلما ارتفعت اأعمار االأطفال، فقد بلغت 3،1% يف الفئة العمرية )10-11( �شنة، و12،8% يف 

الفئة العمرية )12-14( �شنة، و32،9% يف الفئة العمرية )15-17( �شنة، مع تفاوت ملح�ظ بح�شب اجلن�ص، كما ه� مبنّي يف اجلدول 

الّتايل:

جدول	17:		ن�سبة	عمل		الأطفال	ح�سب	العمر	واجلن�ص	لعام	2000

)15-17()12-14()10-11(العمر

16.3%8.4%3.3%اإناث

48.8%17%2.8%ذكور

32.9%12.8%3.1%املجموع

املرجع: تقرير وحدة بيانات الطفل 

على نتائج هذه الدرا�شة، اإذ بّينت اأّن عمل االأطفال اّلذين ترتاوح اأعمارهم بني )8-14( �شنة، يزداد 
97

كما اأّكدت درا�شة عبد اهلل اأط�ز 

98

كّلما ازداد عمر الّطفل، وهذا ما ت��شلت اإليه اأي�شا درا�شة �شذا ق�شماين.

4-2-6	اخل�سائ�ص	بح�سب	الّنوع	الجتماعي

ال ميكن لالإح�شاءات اأن تعطي �ش�رة حقيقّية عن تفاوت ظاهرة عمل االأطفال بح�شب الن�ع االجتماعي، ما ي�ؤدي اإىل حمدودية عمق 

التحاليل املتعّلقة بهذه الظاهرة. غري اأّن عمل االأطفال يّت�شم بفروقات كربى من حيث انت�شار الّظاهرة يف �شف�ف الذك�ر واالإناث، و�شن 

البدء يف العمل، وخارطة االنت�شار اجلغرايف، وكذلك من حيث ن�ع القّطاعات اّلتي ترتّكز فيها الّظاهرة، باالإ�شافة اإىل م�شت�ى االأجر. وقد 

اإعداد: املكتب املركزي لالإح�شاء، معهد فاف�، منظمة االأمم املتحدة للطف�لة )ي�ن�شيف(، مرجع �شبق ذكره
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 املكتب املركزي لالإح�شاء بالتعاون مع الي�ني�شيف، 2004
96

اأ�شباب ونتائج عمل االأطفال يف �ش�رية، مرجع �شبق ذكره
 97

  حتليل اإح�شائي ل�اقع عمل االأطفال يف مدينة حلب، مرجع �شبق ذكره
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املكتب املركزي لالإح�شاء، الي�ني�شيف، �شدر عام 2008
 100
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 عام 2002، اأّن معّدل م�شاهمة االأطفال يف الّن�شاط االقت�شادي يرتاوح بني 10% لالإناث و%25،2 
99

اأظهرت درا�شة عمل االأطفال يف �ش�رية

 2006، في�ؤّكد 
100

ر اأن ن�شبة االإناث من اإجمايل عدد االأطفال العاملني تبلغ نح� 27،5%. اأّما امل�شح العنق�دي متعّدد امل�ؤ�شرات للّذك�ر، وُيَقدَّ

على ارتفاع  ن�شبة االأطفال العاملني من اإجمايل عدد االأطفال لدى الّذك�ر اإىل 5%، بينما تنخف�ص اإىل 3% لدى االإناث. واأظهرت درا�شة 

اأّن ن�شبة عمل االإناث تتجاوز ن�شبة عمل الّذك�ر يف الفئة العمرية )8-9( �شن�ات، بينما يربز اجّتاه معاك�ص يف الفئة   
101

اأط�ز عبد اهلل 

العمرية 12-14 �شنة. وُيعزى ذلك اإىل الّزواج املبّكر يف �شف�ف االإناث، كما ُذِكر �شابًقا، باالإ�شافة اإىل القي�د االجتماعية اّلتي حتّد من 

حرية وحراك الفتيات مع يف مرحلة البل�غ. 

4-2-7	اخل�سائ�ص	بح�سب	القّطاعات	ونوع	العمل

ا يف القطاع غري املنّظم. كما اأظهرت اأّن  اأظهرت الّدرا�شات اأّن الغالبّية العظمى من االأطفال العاملني ترتّكز يف القّطاع اخلا�ص، وخ�ش��شً

عدًدا من االأطفال يعمل�ن حل�شابهم اخلا�ص، واأن ن�شبة البطالة بني االأطفال العاملني ترتاوح بني 3% و%6.

يف ال�اقع، بنّي تقرير عمل االأطفال يف �ش�رية، عام 2002، اأّن 97.0% من االأطفال العاملني يعمل�ن يف القّطاع اخلا�ص من دون فروقات 

ج�هرية بني الذك�ر واالإناث يف هذا امل�شمار. وُيعزى هذا الت�زيع اإىل اأ�شباب كثرية، منها تف�شيل اأ�شحاب العمل )يف القطاع املنظم اأو 

غري املنظم( ا�شتخدام االأطفال  لرخ�ص اأج�رهم وجهلهم بحق�قهم، مع االإ�شارة اىل اأن اأق�شى ما ي�شعى اإليه االأطفال املحتاج�ن ه� 

فر�شة عمل باأي ثمن كان . 

اأّما فيما يخ�ّص بطالة االأطفال، فهي ترتكز يف الفئة العمرية )15–17( �شنة. ويرتفع هذا املعدل اىل اأعلى م�شت�ى اأي 9.5% يف “باقي 

. كما يبلغ  لدى الّذك�ر 4.2% مقابل 2.9% لدى االإناث.
102

احل�شر”، مقارنة مب�شت�اه يف مراكز املحافظات 4.4%، ويف الريف %2.7

6.9% يف �شف�ف الذك�ر يف الفئة  اأّن البطالة تبلغ  2008 اإىل  متا�شًيا مع هذه النتائج، ت�شري االأرقام ال�اردة يف امل�شح االإح�شائي لعام 

العمرية 15-17 �شنة )من اإجمايل عدد الفتيان العاطلني عن العمل(. وينطبق ذلك على بطالة االإناث للفئة املرية ذاتها )%6.8(. 

4-2-8	اخل�سائ�ص	بح�سب	الّتوّزع	بني	القّطاعات

ك�شفت الّدرا�شات ال�ّشابقة عن نتائج مماثلة يف ت�ّزع االأطفال على خمتلف القطاعات، اإذ تركز الق�شم االأكرب يف الّن�شاط الّزراعي، وتاله 

ناعات الّتح�يلية واال�شتخراجية، ثم قطاع اخلدمات، واأخرًيا قطاع البناء. وقد اأظهرت درا�شة عمل االأطفال  يف املرتبة الّثانية ن�شاط ال�شّ

يف �ش�رية )عام 2002( اأّن نح� 56% من جمم�ع عدد االأطفال العاملني يعمل�ن يف الزراعة، واأّن ن�شبة االإناث العامالت يف الّزراعة تتجاوز  

ن�شبة الّذك�ر.  

جدول	18:	توزع	املتعطلني	)15– 24	�سنة(	ح�سب	فئات	ال�سن	واجلن�ص	لعام	2007

املجموعمتعطل مل ي�سبق له العملمتعطل �سبق له العملفئات ال�سن

جمم�عاإناثذك�رجمم�عاإناثذك�رجمم�عاإناثذك�ر

17 - 15360210974699224931106233555260951215938254

19 - 18475710425799265801663143211313371767349010

24 - 201275431391589377904775491554539065880688171346

اإعداد: املكتب املركزي لالإح�شاء، معهد فاف�، منظمة االأمم املتحدة للطف�لة )ي�ن�شيف(، مرجع �شبق ذكره
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اأ�شباب ونتائج عمل االأطفال يف �ش�رية، مرجع �شبق ذكره
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عمل االأطفال يف �ش�رية، 2002
 101

 عمل االأطفال يف �ش�رية، 2002
 102

درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية



62

  اأط�ز 2005. »ا�شباب ونتائج عمل االأطفال يف �ش�رية«
 103

جدول	19:	التوزيع	الن�سبي	للأطفال	العاملني	ح�سب	الن�ساط	القت�سادي	واجلن�ص

قطاع الن�ساط القت�سادي

10 – 17 �سنة

10 – 14 �سنة
املجموعاإناثذكور

65.1%55.6%94.0%41.1%الزراعة وال�شيد 

ال�شناعات التح�يلية 

واال�شتخراجية
%23.2%3.8%17.9%15.2

4.4%8.4%0.6%11.4%بناء 

11.5%13.9%0.3%19.0%التجارة واملطاعم والفنادق

1.0%1.3%-1.8%النقل والت��شيل

0.1%0.1%-0.1%اخلدمات املالية

2.7%2.8%1.4%3.4%خدمات اأخرى

100100100100املجم�ع

املرجع: درا�شة عمل االأطفال يف �ش�رية، 2002 )�ص 11(

وي�شتخدم عبد اهلل اأط�ز يف درا�شته ت�شنيفا اآخر للمهن اّلتي يعمل فيها االأطفال. وقد خل�ص اإىل النتائج التالية. على غرار ما ورد يف 

اأّن ن�شبة االإناث منهم تتخطى ن�شبة  العاملني ترتّكز يف قطاع الزراعة )44%(، علًما  الن�شبة االأكرب لالأطفال  اأّن  بنّي  التقارير االأخرى، 

الذك�ر. لكن وفًقا لدرا�شة اأط�ز، يعمل 34% من االأطفال يف قطاع اخلدمات والبيع ويف وظائف هام�شية اأخرى مثل الت�شّ�ل.  

103
�سكل	6:	توزع	الأطفال	العملني	ح�سب	اجلن�ص	ونوع	العمل
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4-2-9	اخل�سائ�ص	بح�سب	اأجور	الأطفال	العاملني

اأ�شارت الّدرا�شات ال�شابقة اإىل اأّن ن�شبة االأطفال العاملني باأجر تكاد تعادل ن�شبة اّلذين يعمل�ن دون اأجر، مع ترّكز العمل دون اأجر يف 

القطاع الزراعي بني االأطفال العاملني يف املن�شاآت االأ�شرية، وبخا�شة االإناث. كما اأجمعت الّدرا�شات على تدين اأج�ر االأطفال، وافتقارهم 

اإىل القدرة على املفاو�شة من اأجل حت�شني ظروف العمل.

اإىل ذلك، ال تتخطى ن�شبة االأطفال العاملني باأجر 47% من اإجمايل االأطفال العاملني، فيما تبلغ ن�شبة االأطفال العاملني لدى اأ�شرهم بدون 

اأجر 44%. لكّن معظم العاملني دون اأجر يعمل�ن يف الزراعة )77%(، واأغلبهم من االإناث.

اأّما الّدخل ال�ّشهري لالأطفال العاملني فيرتاوح، يف الغالب، بني )2000–3000( ل.�ص. واأظهرت درا�شة �شذا ق�شماين اأن نح� 29% من 
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االأطفال العاملني يح�شل�ن على اأجر �شهري يقّل عن 1000 ل.�ص. يف املقابل، اأ�شارت درا�شة الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة ووزارة ال�ش�ؤون 

االجتماعية والعمالإىل اأّن االأجر ال�شهري لالأطفال العاملني يرتاوح بني 4000 و8000 ل.�ص، مع االإ�شارة اإىل اأن هذه الّدرا�شة رّكزت ب�شكل 

اأ�شا�شي على مدينة دم�شق، حيث االأج�ر هي عم�ما االأعلى. كما اأن تنفيذ الدرا�شة االأخرية قد جرى بعد ارتفاعات االأج�ر يف القطاع العام. 

وقد ت�افقت الدرا�شتان على اأّن  دخل االأطفال العاملني يخ�شع ل�شيطرة االأهل. 

4-2-10 �ساعات	عمل	الأطفال

قّدر عدد �شاعات العمل االأ�شب�عي، بح�شب الّدرا�شات ال�ّشابقة، بنح� )40( �شاعة ، اأي ما يزيد عن )6( �شاعات ي�ميا، وبلغ اأحيانا 12 

�شاعة ي�مّيا، مع االإ�شارة اإىل اأّن عدد �شاعات العمل لالأطفال الذين يجمع�ن بني الدرا�شة والعمل كان اأقل بكثري من عدد �شاعات عمل 

االأطفال املت�شّربني من املدر�شة. يف ال�اقع، تبنّي اأّن 81% من االأطفال يعمل�ن 40 �شاعة فاأكرث يف االأ�شب�ع، وهم من االأطفال الذين ترك�ا 

.
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املدر�شة

 واأ�شارت درا�شة �شذا ق�شماين اإىل تعار�ص عدد �شاعات عمل االأحداث مع ما ن�ّص عليه قان�ن العمل ال�ّش�ري يف هذا املجال، واإىل اأن نح� 

85% من االأطفال يتناوب�ن يف العمل لياًل ونهارًا، وبع�شهم ميار�ص اأعمااًل اإ�شافية اإىل جانب عمله الرئي�شي.

4-2-11	اأ�سواأ	اأ�سكال	عمل	الأطفال

على �ش�ء املعطيات االإح�شائية املتاحة، ي�شعب الّتمييز يف ظاهرة عمل االأطفال بني اأ�شكال العمل ال�ّشّيء واأ�شكال العمل اجلّيد، انطالقا 

اأ�شكال عمل االأطفال. و�شنحاول يف  اأ�ش�اأ  1999 املتعلقة بحظر  182 لعام  ة االّتفاقية رقم  من ت�شنيفات منظمة العمل الّدولّية، وبخا�شّ

هذه الفقرة تناول تلك امل�شاألة، ا�شتنادا اىل الّدرا�شات ال�ّشابقة اّلتي حاولت ر�شد عمل االأطفال يف بع�ص االأن�شطة الهام�شية مثل الّتهريب 

والّدعارة واالجّتار باملخّدرات. 

، االأ�شباب والّنتائج 2003” اأّن 96% من االأطفال الّذك�ر يف االإ�شالحيات ويف �شجن حلب 
105

فقد اأظهرت “درا�شة ظاهرة جن�ح االأطفال

املركزي كان�ا يعمل�ن قبل التحاقهم باالإ�شالحّية، وبينهم 14% يعمل�ن يف الّتهريب. يف املقابل، و�شلت ن�شبة االإناث الل�اتي كّن يعملن قبل 

التحاقهّن باالإ�شالحية اإىل %38.

اأّما البحث امليداين ملركز مالحظة حم�ص 2006، فقد بنّي اأّن ن�شبة االأطفال امل�ق�فني بجرمية الّتهريب )مثاًل بيع ال�شجائر االأجنبية( 

قد بلغت 11% عام 2004 و7% عام 2005. وا�شتنتج البحث اأّنه “كّلما قّيدت الّدولة ا�شترياد �شلعة ما وراج تهريبها، ازداد عدد االأحداث 

العاملني بها ...حيث اأن احلدث اإذا ما مت �شبطه يك�ن عقابه اأقل بكثري من البالغني.” 

، 2006، اأّن ن�شبة 3% من االأطفال يف الفئة العمرية )5-14( عاما امللتحقني باملدار�ص، قام�ا 
106

كما اأظهر امل�شح العنق�دي متعّدد امل�ؤ�ّشرات

باأعمال �شاّقة. لكن جتدر االإ�شارة اإىل اأّن هذا التقدير ه� مبثابة حّد اأدنى، نظًرا اإىل اإمكانية قيام الكثري من االأطفالباأعمال خطرة لكن 

لعدد �شاعات اأقل من العدد املحّدد يف منهجّية البحث املتعارف عليها.

4-2-12و�سع	الأبوين:

ك�شفت الّدرا�شات عن وج�د عالقة بني بع�ص خ�شائ�ص ال�الدين االجتماعّية واالقت�شادّية وبني عمل االأطفال. فم�شاهمة االأطفال يف قّ�ة 

العمل كانت اأعلى عند االأ�شر اّلتي تراأ�شها ن�شاء، ويف االأ�شر التي ال تعمل االأّمهات فيها. اإىل ذلك، تربز عالقة عك�شية بني عمل االأطفال 

اأّن معّدل االأطفال الذين يلتحق�ن بالق�ى العاملة يزداد كّلما انخف�ص م�شت�ى التح�شيل  وم�شت�ى التح�شيل العلمي لدى االأب�ين، حيث 

العلمي لدى ال�الدين. 

ومن امللفت اأّن ن�شب عمل االأطفال تتدنى، حّتى يف االأ�شر الفقرية، يف حال كانت االأم تعمل، اأو تتمّتع بحّد اأدنى من التح�شيل العلمي. اإىل 

ذلك، تزداد م�شاهمة االأطفال يف قّ�ة العمل يف االأ�شر اّلتي يك�ن فيها اأحد ال�الدين من اأ�شحاب العمل، اأو يعمل حل�شابه اخلا�ص. واأفادت 

 باأّن دخل االأم يلعب دورًا رئي�شًيا يف عمل االأطفال، وعزا ذلك اإىل ك�ن دخل االأم م�ؤ�شرا “يدّل على م�شت�ى دخل 
107

درا�شة عبد اهلل اأط�ز

عمل االأطفال يف �ش�رية 2002
 104

 
  د.حممد �ش� بحث ميداين �شمل جميع االأطفال، الذك�ر واالإناث، امللتحقني ب�شجن حلب املركزي )للذك�ر( ومركز االإ�شالح يف حلب  يف الفرتة 2002-2001
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املكتب ال�ش�ري املركزي لالإح�شاء، الي�ني�شيف، مرجع �شبق ذكره
 106

اأ�شباب ونتائج عمالة االأطفال يف �ش�رية، مرجع �شبق ذكره
 107
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اأط�ز، عبداهلل. 2005. ا�شباب ونتائج عمل االأطفال يف �ش�رية
 108

109    درا�شة �شذا ق�شماين، �شنة

110  بدعم من منظمة الي�ني�شيف، �شنة

رورة الق�ش�ى. االأ�شرة”. كما اأّن البيئة االأ�شرية اّلتي حترتم حّق االأّم يف العمل متتنع عن اللج�ء اإىل ت�شغيل االأطفال، اإال يف حاالت ال�شّ

108
ع	عينة	الأطفال	العاملني	)8-14	�سنة(	ح�سب	الدخل	ال�سهري	للأم جدول	20:	توزُّ

الن�سبة العددفئات الدخل

4%240ال ي�جد اأم

46%2760ال ي�جد دخل لالأم

[ 6000 – 4000[2790%46.5

[ 8000 – 6000[180%3

[10000 – 8000[30%0.5

100%6000املجم�ع

وت��شلت درا�شة �شذا ق�شماين اإىل الّنتائج ذاتها، ب�شاأن ارتفاع م�شاهمة االأطفال يف قّ�ة العمل لدى االأ�شر التي تراأ�شها الّن�شاء، وب�شاأن تاأثري 

انخفا�ص امل�شت�ى التعليمي لل�الدين. كما ظهر اأن انخفا�ص امل�شت�ى الّتعليمي لل�الد ي�ؤّثر يف ن�عّية املهنة اّلتي يلتحق فيها الّطفل العامل.

4-3	عمل	الأطفال	يف	املخيمات	والتجمعات	الفل�سطينية

قّدرت ن�شبة عمل اأطفال الالجئني الفل�شطينيني بنح� 1.5% من االأطفال يف عمر 5-14 �شنة، وارتفعت هذه الّن�شبة لدى االأطفال الذك�ر. 

وظهر اأّن عمل االأطفال يزداد بني املت�شربني من املدر�شة )اأ�ش�ًة باالأطفال ال�ش�ريني( وبني اأطفال الّريف ويف خميمات حلب.

4-4		تاأثري	عمل	الأطفال	على	الطفال

املبّكر لالأطفال  الّدخ�ل  ي�ؤّدي  والنف�شية،  حة اجل�شدية  ال�شّ فعلى م�شت�ى  االأطفال.  لعمل  ال�شلبية  االآثار  ال�ّشابقة على  الّدرا�شات  اأّكدت 

ا  اإىل �ش�ق العمل اإىل تاأّخر منّ�هم اجل�شمي، واإىل �شعف تطّ�ر قدراتهم العقلّية والّذهنّية. اإىل ذلك، يعاين الكثري من االأطفال اأمرا�شً

وعاهاٍت دائمة نتيجة عملهم املبكر )اآالم العم�د الفقري، واملفا�شل، والرب� والتح�ش�ص، اإلخ(. واإ�شافة اإىل ذلك، ي�ّلد العنف الال مت�ازن 

اّلذي ميار�ص على االأطفال العاملني، عنفًا م�شادًا من جانب ه�ؤالء، وهذا ما ظهر عند معظم االأطفال امل�ج�دين يف م�ؤ�ش�شات الرعاية 

)االإ�شالحيات( والذين كان�ا يعمل�ن قبل دخ�لهم اإىل هذه امل�ؤ�ش�شات.

واأظهرت درا�شة د.حممد �ش� اأّن 23% من االأطفال الذين تعّر�ش�ا لال�شتغالل اأو االإعتداء اجلن�شي يف العّينة، كان�ا يعمل�ن، وقد جرى 

االعتداء عليهم يف حميط العمل.

. وميكن تف�شري ذلك بحاجة الّطفل 
109

باالإ�شافة اإىل ذلك، يت�شّبب عمل االأطفال ب�شي�ع اآفات اجتماعية عديدة، كالّتدخني واالإدمان، اإلخ

املحروم اإىل التع�ي�ص عن كّل العنا�شر الناق�شة يف حياته، خ�ش��شا يف حال التفّكك االأ�شري. من جهة اأخرى، “غالبا ما يتعّر�ص االأطفال 

ا املت�شّرب�ن من املدر�شة، اإىل خمتلف اأن�اع العنف والتحّر�ص اجلن�شي، ال �شّيما االإناث العامالت يف  امللتحق�ن بالق�ى العاملة وخ�ش��شً

جمال اخلدمة املنزلية.”

فقد اأفادت بتعّر�ص نح� 41% من اأفراد العّينة للمعاناة من 
 110

اأّما درا�شة الهيئة ال�ش�رّية ل�ش�ؤون االأ�شرة ووزارة ال�ّش�ؤون االجتماعّية والعمل

اأمرا�ص متنّ�عة ناجمة عن عملهم. 
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

5. �لدر��شة �مليد�نية

5-1	املنهجية

 �شعًيا اإىل ر�شد ظاهرة اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال يف �ش�رية، مّت اإجراء درا�شة ن�عية ا�شتناًدا اإىل تقنيتني اثنتني، هما: جمم�عات املناق�شة 

املركزة، واملقابالت املعمقة. ومع اأن الدرا�شة الن�عية ت�شيء على الكثري من ج�انب هذه الظاهرة، اإال اأنه من غري اجلائز تعميم نتائجها 

مهما بلغ عمقها. مما يعني اأن نتائج الدرا�شة الن�عية، رغم اأهميتها، قد ال تعطي اإال �ش�رة تاأ�شريية عن ال��شع ال�شائد. وقد ي�شاهم ذلك 

يف بل�رة الربامج وامل�شاريع الرامية اإىل معاجلة م�شكلة عمل االأطفال وانت�شارها. وتتنامى اأهمية الدرا�شة الكيفية نظًرا اإىل اأّنها ت�شتكمل 

ما �شبقها من ف�ش�ل يف هذا التقرير، وت�شكل جمال اختبار ملا ت��شلت اإليه هذه الدرا�شات من نتائج. 

يف ما يلي اأهم امل��ش�عات اأو املحاور التي تناولتها الدرا�شة الن�عية:

املحور الأول: اأ�شباب التحاق االأطفال ب�ش�ق العمل؛

املحور الثاين: بيئة عمل االأطفال؛

املحور الثالث: البيئة االأ�شرية للطفل العامل؛ 

املحور الرابع: االآثار الناجمة عن عمل الطفل.

ومتا�شيًا مع ت�شميم البحث، والأغرا�ص حتقيق اأهدافه، مّت ت�شكيل )27( جمم�عة اإرتكاز �شملت خمتلف مناطق القطر وذلك وفًقا ملا يظهر 

يف اجلدول رقم )21(:

	�سكل	7:	خارطة	اجلمهورية	العربية	ال�سورية	
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جدول	21:	توزع	جمموعات	الإرتكاز	مع	الطفال	والهايل	وفق	التوزع	اجلغرايف	والنوع	الجتماعي	
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

�سكل	8:	توزع	املقابلت	املعمقة	املنفذة	مع	اجلهات	احلكومية	وغري	احلكومية	

وا�شتكماال ملجم�عات االإرتكاز، وتدعيما للنتائج التي خل�شت اإليها، اأجرى فريق الدرا�شة )34( مقابلة معمقة �شملت خمتلف االأطراف 

اإىل ت�زع املقابالت بني هذه  ال�شكل رقم )7(  اإلخ. وي�شري  املعنية بعمل االأطفال، من جهات حك�مية وجمعيات خريية ومنظمات دولية 

اجلهات:  

)(

  

5-1-1	املعايري	املعتمدة	يف	اختيار	عينة	الدرا�سة	النوعية

	

اأ-  العامل اجلغرايف: مت متثيل املناطق ال�ش�رية، كافة، ب�اقع مدينتني على االأقل من كل منطقة، مع الرتكيز على مناطق حمّددة اأكرث من 

غريها، اإما ب�شبب حجمها كاملنطقة اجلن�بية، اأو ل�ج�د الجئني فيها )فل�شطينيني وعراقيني(.

ب-  الو�سع التنموي: على م�شت�ى التنمية، مّت اإغفال بع�ص املحافظات من اخلطط اخلم�شية ما قبل العا�شرة.وقد اأولتها اخلطة العا�شرة 

العاملني بح�شب  انتقاء هذه املحافظات، مع مراعاة تغطية املدن واالأرياف فيها، وت�ّزع االأطفال  ال�شبب، مّت  اهتماما خا�شا. لهذا 

اجلن�ص. وجتدر االإ�شارة اإىل اأّن هذه املناطق ت�شّجل اأعلى ن�شب للنم� ال�شكاين والفقر والبطالة. وبالتايل، مّت تخ�شي�ص 4 جمم�عات 

ارتكاز للمحافظات ال�شرقية، اإ�شافة اإىل جمم�عة اإرتكاز ُتعنى بالفتيات يف االإ�شالحيات واأهلهّن . بدايًة، كانت املنطقة ال�شرقية 

ممّثلة مبحافظة حلب.ولكن بالنظر اىل انتهاء م��شم احل�شاد فيها، ت�جه فريق البحث اإىل ريف اإدلب، لر�شد ظاهرة عمل االأطفال 

يف الزراعة هناك وبخا�شة الفتيات.

ج-  الفئة العمرية: تراوحت اأعمار االأطفال بني 9 �شن�ات و15 �شنة، وفًقا ملا ورد يف م�شروع البحث. وقد �شملت العينة االأطفال ابتداًء 

من عمر ت�شع �شن�ات، نظًرا اإىل ارتفاع معّدالت الت�شرب من املدر�شة واالإلتحاق ب�ش�ق العمل ابتداًء من ال�شف الرابع، اأي يف عمر 

9-10 �شن�ات. كما مّت اعتماد احلد االأعلى للعمر امل�شتهدف عند عتبة 15 �شنة، الأن اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال تقع يف هذا ال�شن وما 

دونه. ويع�د ذلك اإىل اأن القان�ن ال�ش�ري، كما جاء يف ف�شل االإطار القان�ين، التزم باالتفاقيات الدولية املتعلقة بعمل االأطفال، و�شمح 

بت�شغيل االأطفال من عمر 15 �شنة وما ف�ق، وب�شروط معينة ترمي اىل حماية اأولئك االأطفال. اأما قبل هذا العمر فيمنع عمل االأطفال 

مب�جب الق�انني. ولكن هذا ال ميكن اأن يعني عدم وج�د اأطفال عاملني دون �شّن الـ14. يف ال�اقع، ما زالت اأغلب الدول، اإن مل نقل 

جميعها، عاجزة عن اجتثاث هذه الظاهرة.
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ح-  التمثيل اجلندري لالأطفال: حر�ص فريق البحث، قدر االإمكان، على متثيل كل من االأطفال الذك�ر والطفالت االإناث يف جمم�عات 

االإرتكاز، رغم ال�شع�بات التي واجهت الفريق. وبرزت ال�شع�بة يف ال��ش�ل للطفالت االإناث ب�شكل خا�ص، مقارنة ب�شع�بة ال��ش�ل 

اإىل الذك�ر. وانطلق هذا احلر�ص على متثيل االأطفال الذك�ر واالإناث من القناعة باختالف اله�ية اجلندرية لكل من اجلن�شني، وه� 

االختالف الذي يغذيه القان�ن يف بع�ص االأحيان. فمثال اإن ال�شّن القان�نية لتزويج الفتاة، اأقل من ال�شن القان�نية لتزويج الفتى، وهذه 

ال�شن قد تك�ن دافعا للت�شرب اأوال والعمل الحقا. كما يقف وراء هذه اله�ية، اأي�شا، ما جرى التعارف على ت�شميته بال�شقف الزجاجي 

غري املرئي املعرّب عن العادات والتقاليد واالأعراف، التي حتدد خ�شائ�ص لعمل الفتيات تختلف عن خ�شائ�ص عمل الفتيان، �ش�اء من 

حيث الدافع للعمل اأو ن�ع العمل اأو مكانه اأو اأجره ... و�ش�ال اإىل اأ�شكال التحكم باالأجر. 

ه- التمثيل املهني )قدر الإمكان(: ا�شتخل�ص من الدرا�شات ال�شابقة ومن املقابالت التي مّتت مع بع�ص امل�ش�ؤولني يف بداية البحث، اأن 

العلكة وم�شح  الهام�شية كبيع  اإىل االأعمال  اإ�شافة  التح�يلية وبع�ص فروع اخلدمات،  الزراعة وال�شناعات  عمل االأطفال قد ترّكز يف 

ال�شيارات والت�ش�ل، ولذلك �شعى فريق البحث قدر االإمكان اإىل متثيل االأطفال العاملني يف هذه االأن�شطة. 

و-  اإ�سالحيات الأحداث املت�سارعني مع القانون: حر�ص فريق البحث على ر�شد االآثار ال�شلبية لعمل االأطفال يف �شن مبكرة من خالل 

متابعة بع�ص احلاالت التي اأو�شلت االأطفال العاملني، الذك�ر واالإناث، اإىل االنحراف، ولذلك مت اإجراء عدد من جمم�عات االإرتكاز 

�شمن اإ�شالحيات االأحداث املت�شارعني مع القان�ن ومن ذوي امل�شاكل ال�شل�كية. 

ز-  تزامن اإجراء البحث مع القب�ص على ع�شابة تعمل على ا�شتغالل االأطفال بت�شغيلهم بالت�ش�ل واالأعمال الهام�شية، ومت القب�ص على 

مع عدد من  وتنفيذ جمم�عات ح�ارية  اإىل هذه اجلمعية  الت�جه  ولذلك مت  االأهلية،  اإحدى اجلمعيات اخلريية  الع�شابة مب�شاعدة 

االأطفال الذين ا�شتغلتهم تلك الع�شابة.

5-1-2	ال�سعوبات	امليدانية

اأ- اخلوف من العرتاف بعمل الأطفال

 اندرجت اأعمار عينة االأطفال امل�شتهدفة حتت ال�شن القان�ين املحدد للعمل اأي 15 �شنة، وبالتايل فاإن عمل اأولئك االأطفال ه� عمل غري 

قان�ين، وميكن اأن يحا�شب عليه ذووهم واأ�شحاب عملهم، ولهذا كان من ال�شعب جدًا االعرتاف بعمل الطفل من قبل ذويه اأو رب عمله. 

لكن كان يتم تذليل هذه ال�شع�بة، قدر االإمكان، باال�شتعانة باأ�شخا�ص م�شاعدين من املجتمع املحلي، وحتى من قادة الراأي يف املجتمع 

املحلي، عرب زيارتهم وحتفيزهم مل�شاعدة الفريق ومرافقته اأثناء عمله.

ب-  ال�سعوبات املاثلة يف جمع الأطفال يف مكان واحد:

تطلب تنفيذ جمم�عات االإرتكاز نقل بع�ص االأطفال من منطقة اإىل اأخرى الأغرا�ص التمثيل اجلغرايف للعينة، وهذا ما كان يخلق خ�فًا 

لدى االأطفال وذويهم، ما يدفعهم يف كثري من االأحيان اىل رف�ص الذهاب مع فريق البحث اإىل منطقة اأخرى الإجراء احل�ار معهم، رغم 

التحفيز الذي قّدم لهم. وتتكامل هذه ال�شع�بة مع �شابقتها لت�شكل عائقًا حقيقيًا اأمام فريق البحث.

ج- ال�سعوبة يف متثيل الإناث:

اإىل  البحث  فريق  ا�شطر  ما  ولذلك، غالبا  اجتماعيا.  املحافظة  املناطق  وبخا�شة يف  اأمرًا �شعبًا،  بالتحديد،  االإناث،  اإىل  ال��ش�ل  كان 

زيارتهن يف م�اقع عملهن، �ش�اء يف االأر�ص الزراعية اأو يف املنازل التي يعملن يف اخلدمة املنزلية فيها، وغالبا ما كان ذلك يعر�ص فريق 

البحث واملبح�ثات، معا، لل�شغط امل�شتمر من قبل رب العمل.

د- �سعف الإ�ستجابة لدى بع�س اجلهات املعنية:

الإجراء  م�اعيد  على  احل�ش�ل  يف  �شلبيا  دورا  املعمقة،  للمقابالت  بالن�شبة  وبخا�شة  البريوقراطية،  واالإجراءات  االإداري  الروتني  لعب 

املقابالت مع بع�ص اجلهات الر�شمية، وقد تكرر طلب امل�عد اأكرث من مّرة مع اجلهة الر�شمية نف�شها. وا�شطر فريق البحث، يف كثري 

من االأحيان، اإىل القيام باأكرث من زيارة واحدة لتنفيذ اأو ا�شتكمال املقابالت. حتى اأن بع�ص اجلهات مل ت�افق اأ�شال على اإجراء املقابلة 
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املعمقة، مما ا�شطر فريق البحث الإر�شال االأ�شئلة مكت�بة اإىل هذه اجلهات، التي اأر�شلت االإجابات مقت�شبة جدًا. وقد تعامل فريق البحث 

مبرونة مع جممل هذه امل�اقف، ويف بع�ص االأحيان اكتفى الفريق باحل�ش�ل ول� على جزء من املعل�مات بداًل من عدم احل�ش�ل عليها 

مطلقًا.

5-2	خ�سائ�ص	الأطفال	يف	العّينة	امل�سمولة	بالدرا�سة

بلغ عدد االأطفال العاملني الذين �شملتهم جمم�عات العمل املركزة )173( طفاًل وطفلة، وقد ت�زع�ا وفق جملة من املتغريات كاالآتي:

5-2-1	العمر

ت�زع ه�ؤالء االأطفال العامل�ن وفق متغري العمر كما يلي:

�سكل	9:	توزع	اأفراد	العينة	وفق	العمر

وي�شتفاد من ال�شكل اأعاله اأن عمل االأطفال يزداد مع ازدياد العمر، حيث �شّجلت اأعلى ن�شب لالأطفال العاملني بني عمر )13-15( �شنة، مع 

بل�غها الذروة يف عمر الـ14. ولعل ما يف�ّشر ذلك، اأن البنية اجل�شدية للطفل يف هذا العمر هي اأق�ى من بنيته يف عمر الـ9 اأو 10 �شن�ات، 

ا، وبهذا يك�شب رب العمل جهدًا اأكرب من الطفل يف ال�قت الذي يدفع له  ويف نف�ص ال�قت يتقا�شى اأجًرا مماثاًل الأجر االأطفال االأ�شغر �شنًّ

اأجرا اأقل. 
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5-2-2	النوع	الإجتماعي

ت�زع االأطفال العامل�ن الذين �شملهم البحث وفق متغري الن�ع االإجتماعي كما يلي:

�سكل	10:	توزع	اأفراد	العينة	وفق	متغري	النوع	الإجتماعي

	

 

61%

39%

توزع الجنس
ذكر أنثى

والدرا�شات  االأبحاث  نتائج  مع  يتنا�شب  ك�نه  مقب�ال،  الت�زع  هذا  ويعترب  لالإناث،   )%39( مقابل   )%61( العينة  يف  الذك�ر  ن�شبة  بلغت 

ال�شابقة، التي اأ�شارت اإىل انت�شار اأكرب لعمل االأطفال بني الذك�ر مقارنة باالإناث. 

5-2-3	مكان	الإقامة

ت�زع االأطفال العامل�ن وفق متغري مكان االإقامة كما يلي:

�سكل	11:	توزع	اأفراد	العينة	وفق	متغري		مكان	الإقامة	

 

62%

38%

مكان اإلقامة
مدينة ريف
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تركزت العينة بن�شبة )62%( يف مدن القطر مقابل )38%( يف االأرياف. ال ُيعترب ذلك مطابًقا لل�اقع، اإذ ي�شّكل �شكان الريف 54% من 

جمم�ع ال�شكان. لكن، نظًرا اإىل احلاجة اإىل ر�شد التن�ع املهني لالأطفال بقدر االإمكان، ت�ّجب اإعطاء وزن اإ�شايف اإىل املدن، حيث ي�شمل 

املتمثل يف  االأحادي  الن�شاط  الريف  بينما غلب على عملهم يف  والت�ش�ل وغريها،  الرثة  واالأعمال  والبناء  ال�شناعة  االأطفال قطاع  عمل 

الزراعة. ولهذا ال�شبب كانت العينة يف املدينة اأكرب منها يف الريف. 

5-2-4	عدد	اأفراد	الأ�سرة

ت�زع االأطفال العامل�ن امل�شم�ل�ن بالبحث وفق متغري حجم االأ�شرة كما يلي:

�سكل	13		توزع	اأفراد	العينة	وفق	متغري	حجم	الأ�سرة

 

13%

41%

46%

حجم األسرة
)4-1(صغيرة  )7-5(متوسطة  )فأكثر8(كبيرة 

اأظهرت نتائج العمل امليداين اأن ح�ايل ن�شف االأطفال العاملني )46%( يتحّدرون من اأ�شر كبرية احلجم )8 اأ�شخا�ص فاأكرث(، وجاءت 

يف املرتبة الثانية )41%( االأ�شر التي تراوح عدد اأفرادها بني )5-7( اأفراد، بينما حّلت يف املرتبة االأخرية )13%( االأ�شر التي يبلغ عدد 

اأفرادها )4 اأفراد فاأقل(. وب�شكل عام احت�شنت االأ�شر الكبرية احلجم ظاهرة عمل االأطفال بن�شبة اأكرب، وبخا�شة اإذا كان امل�شت�ى املادي 

لالأ�شرة متدنيًا. ففي هذه البيئة بالذات )اأ�شرة كبرية، �شعف الدخل اأو انعدامه، م�شت�ى تعليم منخف�ص...( تتجمع العنا�شر املحّفزة 

على عمل الطفل. 

)1-4( )5-7( )8(
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5-2-5		ترتيب	الطفل	يف	الأ�سرة

ت�زعت عينة االأطفال العاملني وفق متغري ترتيب الطفل يف االأ�شرة كما يلي:

 �سكل	13:	توزع	اأفراد	العينة	وفق	متغري	ترتيب	الطفل	بني	اإخوته

28%

53%

16%

3% ترتيب الطفل
األكبر األوسط األصغر وحيد

تظهر النتائج اأن )29%( من عينة االأطفال العاملني هم االأكرب عمرا بني اإخ�تهم، ويجري ت�شغيلهم غالبًا مل�شاعدة االأهل يف امل�شروف. 

واإذا كان اأكرث من ن�شف اأطفال العينة يقع�ن يف منزلة عمرية و�شطى، فهذا يع�د على االأرجح اإىل واقع حجم االأ�شرة الكبري واإىل وج�د 

اأكرث من طفل يعمل يف االأ�شرة ال�احدة، مبا يف ذلك االأخ االأكرب. فللكثري من اأطفال العينة )50% من اأطفال العينة( اإخ�ة كبار يعمل�ن 

لكن مل ت�شملهم عينة البحث.

5-2-6 امل�ستوى	التعليمي	للطفل

ت�زع اأفراد العينة من االأطفال العاملني وفق متغري امل�شت�ى التعليمي للطفل كما يلي:

 �سكل	14:	توزع	الأطفال	العاملني	وفق	م�ستواهم	التعليمي

 
9%

63%

28%

المستوى التعليمي للطفل
16أمي  109متسرب  48مستمر 

 
9%

63%

28%

16 109 48
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اأو مت�شرب�ن، يف حني ي�ا�شل )28%( من االأطفال  اأمي�ن  اإما  اأرباع االأطفال العاملني هم  اأن نح� ثالثة  يتبني من الن�شب ال�اردة اأعاله 

التحاقهم بالتعليم اإىل جانب ممار�شتهم للعمل. وهذا يعني اأن ق�شمًا من ه�ؤالء االأطفال يبقى معر�شا للت�شرب فيما بعد، نتيجة �شع�بة 

ا�شتمرار اجلمع بني العمل والتعليم، وبخا�شة مع ارتفاع عمر االأطفال. وت�ؤكد هذه النتائج ق�ة العالقة بني عمل االأطفال وت�شربهم من 

املدر�شة.

5-2-7	امل�ستوى	التعليمي	للأولياء

ت�زع االأطفال العامل�ن بح�شب امل�شت�ى التعليمي لالأب�ين كما يلي:

�سكل	15:	توزع	اأفراد	العينة	وفق	متغري	امل�ستوى	التعليمي	للأب	والم

 

0.00
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20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

أمي منخفض متوسط مرتفع

المستوى التعليمي لألب واألم 

األم األب

كما ظهر يف الر�شم البياين ال�ارد اأعاله، يتحّدر اأكرث من ثالثة اأرباع العينة من بيئة اأمية اأو ذات تعليم منخف�ص )�شف �شاد�ص فما دون 

وه� ال�شهادة االبتدائية �شابقًا(، حيث بلغت ن�شبة االآباء واالأمهات االأميني وذوي التعليم االبتدائي تباعا )78.4%( و)81.51%(. وتكاد 

تنعدم هذه الن�شبة يف االأ�شر التي ميلك فيها االآباء م�شت�ى تعليم مرتفع )جامعة فاأكرث(، حيث مل تتجاوز )4.6% لالأب( واالأمهات )%2.3 

لالأم(. وميكن ربط هذه النتيجة بعدد اأفراد االأ�شرة، كما جاء يف ال�شكل )11(، حيث تظهر الدرا�شات ذات ال�شلة اأن تعليم االأب�ين، 

وبخا�شة االأم، يزيد من ا�شتخدام و�شائل تنظيم االأ�شرة. 
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التفكك	الأ�سري

يت�زع االأطفال العامل�ن بح�شب ت�اجد االأهل مع االأطفال اأو انف�شالهم عنهم كاالآتي: 

�سكل	16	ن�سب	التفكك	الأ�سري	)حالت	عدم	عي�ص	الأبوين	معًا(

 

9%
1%

4%

12%

74%

حاالت عدم عيش األبوين معاً
طالق انفصال أو هجر سفر أحد الزوجين أحد الوالدين متوفى ال ينطبق

اأظهرت نتائج البحث امليداين اأن اأكرث من ربع عينة االأطفال العاملني قد جاوؤوا من اأ�شر مفككة نتيجة وفاة اأو طالق اأو هجر الخ. وهذه 

الن�شبة لي�شت قليلة اإذا ما ق�رنت بن�شبة االأ�شر املفككة من اإجمايل عدد االأ�شر على امل�شت�ى ال�طني، وهي تدل على غياب البيئة احلا�شنة 

لالأطفال يف مثل هذا العمر احلرج الذي يتطلب متابعة واهتمام كبريين من االأهل.

5-2-8	و�سعية	الأهل	يف	العمل

اأ- الر�شم التايل يظهر و�شع االأهل يف العمل:

 �سكل	17:	احلالة	العملية	للأبوين

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

ال يعمل يعمل متوفى

عمل الوالدين

األم األب
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اأظهرت نتائج الدرا�شة امليدانية اأن اآباء )30.1%( من االأطفال عاطل�ن عن العمل، وهذا ما ينطبق اأي�شا على )79.8%( من االأمهات، 

باأنهم يعمل�ن كي ال تعمل  اأفاد بع�ص االأطفال يف جل�شات احل�ار  مما ي�شري اىل عالقة ترابط بني عدم عمل االأم وعمل االأطفال. وقد 

اأمهاتهم اأو اأخ�اتهم، وهذا تعبري عن م�روث اجتماعي ما زال �شائدا، وبخا�شة يف احل�شر واملدن، ف�شال عن ك�نه مرتبطا من جانب اآخر 

مب�شت�ى تعليم االأم وم�شت�ى تاأهيلها. فاالأم املتعلمة والتي جتد فر�شة عمل الئق ال ت�شبب اإحراجا لالأ�شرة، حيث يرتاجع امل�روث االجتماعي 

يف هذه احلالة ليحل مكانه االحرتام لل��شع االجتماعي الذي ي�فره العمل الالئق للمراأة. ويف ظل قلة فر�ص العمل، ال �شيما لالأ�شخا�ص 

ذوي امل�ؤهالت ال�شعيفة، ي�شطر االأطفال للعمل. وي�شجع على ذلك اأن عمل االأطفال مرغ�ب من قبل بع�ص اأرباب العمل، نظرا اإىل تدين 

وعمل  االأطفال  عمل  بني  ال�شلبي  التنا�شب  ه�  الالفت  واالأمر  واحد.  عمل  من  باأكرث  ت�شغيلهم  واإمكانية  عملهم  �شاعات  وط�ل  اأج�رهم 

، اإىل 
111

االأمهات، وتن�شجم هذه النتيجة مع نتائج بع�ص الدرا�شات العربية التي بحثت يف عمل االأطفال، حيث ت�شري التجربة امل�شرية، مثال

وج�د هذا التنا�شب، مما �شّجع على البدء بتجارب ملكافحة عمل االأطفال من خالل تاأمني فر�ص عمل لالأمهات.

ب- ال��شع العملي لالأ�شّقاء:

 ي�شري ال�شكل االآتي اإىل و�شع االأخ�ة اإزاء م�شاألة العمل:

�سكل	18:	احلالة	العملية	لإخوة	واأخوات	الأطفال	العاملني
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األخت األخ

اأظهرت النتائج امليدانية اأن ن�شبة )56.7%( من االأطفال العاملني من اأفراد العينة لديهم اإخ�ة ذك�ر يعمل�ن، ومن �شمن ذلك )%40.46( 

لديهم اأخ واحد يعمل، و)15.61%( اأكرث من اأخ ملتحق بالعمل. وهذا يدل على وج�د اجتاه منطي لدى بع�ص االأ�شر نح� ا�شتغالل عمل 

االأطفال، ب�شغط، غالبًا، من ال��شع االقت�شادي الذي ي�شطر االأهل اإىل تف�شيل عمل االأطفال على حت�شيلهم العلمي. اأما عمل اأخ�ات 

اأخت واحدة تعمل  اأقل من عمل االإخ�ة الذك�ر، حيث بلغت ن�شبة االأخ�ات العامالت )23.70%( يف حال وج�د  االأطفال فكانت ن�شبته 

و)4.05%( يف حال وج�د اأكرث من اأخت تعمل، اأي ما جمم�عه )%27.75(.

   كما ورد يف االإطار االقت�شادي واالجتماعي يف هذه الدرا�شة
 111
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5-2-9	ظروف	الأهل	الإقت�سادية

ت�زع اأطفال العينة بح�شب نظرتهم اإىل و�شعهم االقت�شادي وفق ما يلي:

�سكل	19:		امل�ستوى	القت�سادي	للأ�سرة
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37%
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المستوى االقتصادي لألسرة
منخفض متوسط مرتفع

ت�شري هذه النتائج اىل اأن )60%( من االأطفال العاملني قد اأجاب�ا باأنهم ينتم�ن اىل بيئة فقرية، بينما اأجاب ما ن�شبته )37%( اأنهم من 

اأ�شر مت��شطة احلال، ومل تتجاوز ن�شبة االأطفال العاملني الذين اأجاب�ا باأنهم من اأ�شر ذات م�شت�ى اقت�شادي مرتفع ن�شبة )3%(. وهذا 

ي�ؤكد دور الفقر وغالء املعي�شة كعامل رئي�ص كامن وراء عمل االأطفال. وجتدر املالحظة اأن اإجابة الطفل عن م�شت�ى معي�شة عائلته، ال تعني 

بال�شرورة تقييما م��ش�عيا مل�شت�ى االأ�شرة املعي�شي، وبالتايل ميكن اأن يك�ن هناك خطاأ يف التقييم الذاتي للطفل، وذلك لعاملني: خجل 

الطفل من احلديث �شراحة عن و�شعه املادي، اإ�شافة اإىل اأن كفاية الغذاء وت�فر اللبا�ص، ول� ن�شبيا، ميكن اأن يك�نا م�ؤ�شرا عند الطفل 

على ج�دة م�شت�ى العي�ص، اأو على االأقل على كفاية ال��شع املادي لالأ�شرة.

5-2-10	الو�سع	ال�سحي	للأهل

يظهر ال�شكل االآتي ت�زع عينة االأطفال بح�شب احلالة ال�شحية لالأب�ين:

�سكل		20:	احلالة	ال�سحية	للأبوين
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

بح�شب  الن�شبة  هذه  تفاوت  مع  مزمنة،  اأمرا�ص  من  اآباوؤهم  يعاين  العاملني  االأطفال  ربع  من  اأكرث  اأن  امليدانية  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 

االأمهات املري�شات )15.6%( واالآباء املر�شى )26.1%(. واالأمرا�ص التي تكرر ذكرها هي اأمرا�ص الظهر واملفا�شل، والرب�، وارتفاع 

�شغط الدم، وال�شكري... ما يعني اأن هذه االأمرا�ص قد تعيق، يف معظمها، االآباء عن العمل، وهذا يتنا�شب مع ما متخ�شت عنه نتائج 

اأو�شاع االآباء اإزاء العمل، والتي ظهر فيها اأن )30%( من االأطفال يعي�ش�ن يف اأ�شر ال يعمل فيها االأب. كما اأن وج�د هذه االأمرا�ص يعني 

احلاجة اإىل م�شروف �شهري لالأدوية يحّمل االأ�شر الفقرية عبئًا اإ�شافيًا. 

5-2-11	احلالة	ال�سحية	للطفل

اأ- قبل ان�سمامهم اإىل �سوق العمل: ي�شري ال�شكل االآتي اإىل ن�شبة االأمرا�ص التي كان يعاين منها االأطفال قبل ان�شمامهم اإىل �ش�ق العمل:

�سكل	21:	الو�سع	ال�سحي	للطفل	قبل	العمل
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يالحظ من اجلدول اأعاله اأن ن�شبة املر�ص لدى االأطفال قبل عملهم كانت قليلة جدًا، لكن مع ذلك فقد مّت ت�شغيل من كان يعاين منهم من 

اأمرا�ص، و�شاعف ذلك بالتايل من تاأثري تلك االأمرا�ص عليهم وبخا�شة اأمرا�ص التنف�ص والقلب واملفا�شل.
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ب-  الأمرا�س الناجتة عن العمل: ي�شري ال�شكل االآتي اإىل االأمرا�ص التي يعاين منها االأطفال ب�شبب العمل:

�سكل	22:		الو�سع	ال�سحي	للطفل	بعد	العمل	)المرا�ص	الناجتة	عن	العمل(
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تفيد هذه النتائج باأن )11%( من االأطفال العاملني يعان�ن من اأمرا�ص املفا�شل والظهر، و)5.8%( من اإ�شابات عمل كاجلروح الناجمة 

عن ال�شق�ط اأو ت�شغيل االآالت، اأو من اآثار �شرب )للخادمات( متت معاينتها اأثناء املقابالت. كما اأن )0.6%( من االأطفال يعان�ن من 

اإ�شابات ع�شبية كارجتاج الدماغ نتيجة ال�شق�ط اأو نتيجة احل�ادث التي يتعر�ص لها االأطفال اأثناء الذهاب للعمل اأو الع�دة منه. وهذه 

الن�شب مر�شحة لالزدياد با�شتمرار طاملا بقي عمل الطفل م�شتمرًا. ويالحظ ب�ش�رة عامة اأن ن�شبة االأطفال الذين يعان�ن من اأمرا�ص بعد 

التحاقهم يف العمل تكاد ت�شل اىل ثالثة اأ�شعاف مثيلها قبل انخراطهم يف العمل. 

5-2-12	التدخني	وتعاطي	املواد	املخدرة

اأ- التدخني: يبني ال�شكل االآتي ت�زع االأطفال العاملني بح�شب ممار�شتهم التدخني:

 �سكل	23:		ن�سب	التدخني	لدى	الأطفال	العاملني
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

ت�شري النتائج اإىل اأن اأكرث من ربع اأطفال العينة )27%( مدخن�ن، يف حني جرب ما ن�شبته )11%( التدخني ومل ي�شتمروا به. وتعترب هذه 

الن�شبة كبرية ومقلقة الأطفال مل يتجاوزوا اخلم�ص ع�شرة �شنة، وهم م�ج�دون يف بيئة ت�شجع هذا العدد على االرتفاع يف ا�شتمرار. 

ب- تعاطي املخّدرات والإدمان: يبني ال�شكل االآتي ت�زع اإجابات االأطفال العاملني ح�ل م��ش�ع التعاطي:

�سكل	24:	ن�سب	التعاطي	وادمان	الكحول	لدى	الأطفال	العاملني
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ي�شري ال�شكل رقم )23( اإىل اأن )10%( من اأطفال العينة يتعاط�ن م�اد خمدرة، بدءًا من ال�شعلة )مادة ال�شقة لزجة وذات رائحة واخذة( 

ومرورا با�شتن�شاق الغاز )غاز ال�ق�د املنزيل(، وانتهاء ببع�ص اأن�اع احلب�ب. وبرزت هذه الظاهرة خ�ش��شا لدى االأطفال الذين و�شل�ا 

تعاطي  اإىل  بع�شهم  اأ�شار  بل  بالذات،  املخدرة، هم  امل�اد  تعاطيهم  االأطفال عن  يعرب  فلم  االأخرى  املقابالت  اأما يف  االإ�شالحيات،  اإىل 

اأهاليهم اأو اأحد اأقربائهم اأو جريانهم اأو اأ�شدقائهم. وب�شكل عام ي�شعب على الطفل االإقرار باأنه يتعاطى امل�اد املخدرة، بالنظر اىل اأن 

هذا امل��ش�ع ممن�ع كليًا وترتّتب عنه تداعيات وعق�بات كبرية جدًا. 

 

88

  

 

88
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5-2-13	اأ�سلوب	التن�سئة	املعتمد	يف	الأ�سرة

يظهر ال�شكل رقم )24( اأ�شل�ب التن�شئة املعتمد مع االأطفال يف بيئتهم االأ�شرية.

�سكل	25	اأ�ساليب	العقاب	املتبعة	من	الأهل
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عقوبة األهل
ال يوجد عقوبة لفظي عقوبة باليد ة عقوبة بأدا حجز وضرب حرق وطرد

االأهل، يف حني جرت معاقبة  بال�شرب )بالّكف( من قبل  العينة )52%( كان�ا قد ع�قب�ا  اأطفال  اأكرث من ن�شف  اأن  النتائج  يتبنّي من 

اأو كابل...، و)5%( متت معاقبتهم باحلجز يف املنزل مع ربطهم باجلنزير و�شربهم  اأو خرط�م املياه  باأداة كالع�شا  )16%( بال�شرب 

)5%( اأي�شًا مت حرقهم اأو طردهم خارج املنزل، ليك�ن�ا لقمة �شائغة لل�شارع بكل ما يحمل ذلك من خماطر. والن�شبتان  ون�شبة  “فلقة”، 
االأخريتان كانتا اأكرث ارتفاعا لدى االأطفال الذين و�شل�ا اإىل االإ�شالحيات، لكنهما طاولتا اأي�شا بقية االأطفال العاملني الذين مل ي�شل�ا 

 حيث تعر�ص اأغلب 
اإىل االإ�شالحيات، وبخا�شة يف املناطق ال�شرقية. وت�ؤكد هذه املعطيات نتائج درا�شة “العنف امل�جه �شد الطفل”112

اأطفال العينة للعنف االأ�شري. فما ن�شبته 88.3% من اأطفال العينة تعر�ش�ا للعنف الكالمي و72.5% تعر�ش�ا لل�شرب و49.47% للحرمان 

.
113

و59.25% للتهديد و42.71% للحب�ص

   وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل، وزارة الرتبية، بالتعاون مع مكتب الي�ني�شيف يف دم�شق، د.مطاع بركات،2004
 112

ال�شفحة 21
 
املرجع نف�شه،

 113



81

درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

5-2-14	الو�سع	املهني	للأطفال

يبني اجلدول االآتي ت�زع االأطفال بح�شب القطاعات االإقت�شادية واملهن التي يعمل�ن بها:

جدول	22:	توزيع	الأطفال	وفق	القطاع	الإقت�سادي	واملهني
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وللتو�سيح اأكرث مت عر�س النتائج اأعاله يف ال�سكل الآتي:

 �سكل	26:توزع	الأطفال	امل�سمولني	بالعينة	بح�سب	نوع	الن�ساط	اأو	املهنة
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نوع النشاط والمهنة

النسبة   للمهنة

النسبة لكل قطاع 

فالزراعة   ،)%22( ال�شناعة  جمال  يف  العمل  ويليها   ،)%24( بن�شبة  اخلدمات  جمال  يف  االأطفال  عمل  تركز  اإىل  اأعاله  النتائج  ت�شري 

)18%(، فاالأعمال الرثة كالت�ش�ل وجمع النفايات اإ�شافة اإىل الدعارة، ثم احلرف فالبناء. وبالرغم من عدم اإمكانية تعميم هذه النتائج، 

اإال اأن الن�شب املذك�رة ت�شري اإىل تغرياٍت يف ترتيب القطاعات التي يرتكز فيها عمل االأطفال. فالدرا�شات ال�شابقة كانت ت�شري اإىل تركز 

عمل االأطفال اأ�شا�شا يف الزراعة ثم ال�شناعة، بينما تظهر نتائج الدرا�شة الكيفية احلالية اجتاها لرتكز عمل االأطفال يف جمال اخلدمات 

ثم ال�شناعة وحتل الزراعة ثالثًا. واإذ تختلف هذه النتائج عما �شبقها، اإال اأنها تبدو منطقية، حيث اأن قطاع اخلدمات �شهد يف ال�شن�ات 

ا �شريًعا، وبخا�شة يف املدن و�ش�احيها. وهذا ين�شجم مع النتائج التي �شبق اأن اأ�شارت اإىل ترّكز العدد االأكرب من االأطفال  االأخرية من�ًّ

العاملني يف احل�شر. كما اأن الزراعة تراجعت كثريًا، و�شّكل اجلفاف ظاهرة ثقيلة ال�طاأة، خ�ش��شا يف املناطق ال�شرقية. وتبدو بالتايل 

هذه النتائج مقب�لة لكنها حتتاج اىل تدعيم مب�ش�حات اإح�شائية الحقة للتثبت منها. 

وتعك�ص النتائج ال�شابقة اأي�شا اخلط�رة التي ميكن اأن يتعر�ص لها الطفل يف العمل. ورغم تفاوت درجة خط�رة هذه االأعمال على االأطفال، 

اإال اأن االأمر االأكيد اأنها تنط�ي، يف معظمها، على خماطر، قد ي�شّح ت��شيف بع�شها باأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال، ال �شيما اإذا اأخذنا يف 

االعتبار اأن اأطفال العينة، جميعهم، مل يتجاوزوا اخلام�شة ع�شر من العمر. فا�شتنادا اإىل االأعمال ال�شابقة، تعد اأعمال الت�ش�ل والدعارة 

واخلدمة يف البي�ت من اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال حتى ف�ق �شن )15( �شنة، فما بالنا باأطفال العينة الذين مل يتجاوزوا اخلم�شة ع�شر 

عامًا. ويعّر�ص العمل يف الت�ش�ل الطفل للح�ادث واال�شتغالل والتحر�ص، ال �شيما اأن اأغلب االأطفال العاملني يف الت�ش�ل يعمل�ن اإما حل�شاب 

اأحد االأب�ين، وغالبا يك�ن من اأ�شحاب ال�شلطة على الطفل، كاالأب اأو االأخ الكبري، اأو حل�شاب “ع�شابة” ت�شت�يل على مداخيلهم لقاء 

تاأمني املنامة لهم، ويتعر�ص البع�ص منهم للتحر�ص من قبل اأع�شاء هذه الع�شابة، طفالت واأطفاال. وهذا ما �شيتم ت��شيحه الحقًا واإيراد 

اأمثلة عنه. كذلك فاإن خدمة الطفالت يف البي�ت يجعلهن عر�شة للعنف اجل�شدي وللتحر�ص اجلن�شي اأي�شًا، وقد ورد يف العينة تعر�ص 

الطفالت اخلادمات لل�شرب من قبل االأ�شرة التي يعملن عندها، حيث �شاهد فريق البحث اآثار ال�شرب على ج�شد اإحداهن. واإن كان الفقر 

ه� الذي يدفع االأ�شر لت�شغيل بناتهن يف هذا العمل، اإال اأن الطفلة هي من تدفع الثمن بالدرجة االأوىل.

ويزداد االأمر �ش�ءًا حني تق�م الطفلة ببيع ج�شدها لقاء املال، �ش�اء مب�افقتها اأو مب�افقة اأهلها اأو زوجها. وقد �شجل ذلك الأكرث من مرة 

اأثرها ال�شحي والنف�شي  اإىل  اأ�شكال العمل نظرا  اأ�ش�اأ  بني طفالت العينة. وتعترب هذه احلاالت، واإن كانت حاالت قليلة يف العينة، من 

- 
- 

 

-

 - 
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واالجتماعي على الطفلة واملجتمع. فالدعارة تعر�ص الطفلة لالأمرا�ص املنق�لة جن�شيًا، وما اأخطرها، وتق�م الطفلة يف ال�قت نف�شه بنقله 

لل�شركاء املتجددين با�شتمرار، فت�شكل ب�ؤرة خطرة على الفرد واملجتمع. كما اأن هذه احلاالت تعر�ص الطفلة، ف�ق ذلك، اإىل عدم احرتام 

وتقدير ذاتها... وامللفت للنظر وج�د طفل )ذكر عمره 12 �شنة( بني من يعمل�ن يف الدعارة واملالهي، ويق�م هذا الطفل بجمع املال الذي 

ينرث على الراق�شة، ويرافقها من منت�شف الليل حتى اخلام�شة �شباحًا، وهذا يعطي فكرة عما �شي�ؤول اإليه م�شري هذا الطفل الذي يعمل 

طيلة �شاعات الليل �شمن هذه االأج�اء. 

ويتعر�ص االأطفال الذين يعمل�ن يف جمال امليكانيك والكهرباء واخلراطة الأخطار ج�شيمة، اأقلها اجلروح، وقد ي�شل االأمر اإىل حد برت 

اإ�شبع اأو يد...الخ، وكما ذكر �شابقًا يف ال�شكل رقم )21( اأن )5.8%( من اأطفال العينة قد اأ�شيب�ا بجروح ب�شبب اإ�شابات العمل. وينطبق 

هذا على العمل يف جمال بخ ال�شيارات اأو امل�بيليا وحتى يف احلالقة، حيث يتعر�ص الطفل الأمرا�ص التح�ش�ص والرب� نظرًا للتاأثري امل�ؤذي 

للم�اد الكيميائية امل�شتخدمة على جهازه التنف�شي. كذلك يعَر�ص العمل يف الزراعة االأطفال الأذى املبيدات، ناهيك عن �شاعات العمل 

عر�شة  االأطفال  فتجعل  الطلبات،  بت��شيل  املتعلقة  اخلدمات  اأعمال  اأما  املبا�شرة.  ال�شم�ص  اأ�شعة  حتت  االأطفال  يق�شيها  التي  الط�يلة 

حل�ادث ال�شري اإ�شافة اإىل اإمكانية التحر�ص بهم عند اإي�شالهم الطلبات اإىل املنازل.

وي�شكل العمل يف جمال البناء م�شدر خطر كبري على الطفل، اإذ اأن العمل يف هذا املجال يتطلب جهدًا كبريًاً، خ�ش��شا عندما يتعلق االأمر 

بنقل )البل�ك( والرمل والبح�ص لعدة ط�ابق اأحيانًا، وقد �شبق اأن  تعر�ص بع�شهم ل�شق�ط البل�ك من يدهم واإ�شابتهم. وقد راجت يف 

ال�شن�ات االأخرية مهنة جمع النفايات من حاويات القمامة يف �شف�ف االأطفال، واخلطري يف امل��ش�ع ه� ت�شغيل الطفل، حتى من قبل 

اأهله، يف هذا العمل. فج�شد الطفل اأ�شغر من ج�شد البالغ، وتبعا لذلك يق�م والد الطفل اأو معلمه باإنزاله �شمن احلاوية للبحث عن امل�اد 

البال�شتيكة وغريها من النفايات املطل�بة، فيك�ن الطفل �شمن مرتع للجراثيم والفريو�شات التي قد حتمل له االأمرا�ص اخلطرية. 

5-2-15	عدد	�ساعات	عمل	الطفل

توزع اأطفال العينة بح�سب عدد �ساعات عملهم وفق ال�سكل الآتي:

�سكل		27:	عدد	�ساعات	عمل	الطفل
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اإن الن�شبة الكربى من اأطفال العينة )58.4%( يعمل�ن اأكرث من ت�شع �شاعات يف الي�م، اأي ما يزيد عن  �شاعات العمل الي�مية لل�شخ�ص 

البالغ، يف حني يعمل اأكرث من ربع العينة ما بني 7 و9 �شاعات ي�ميًا، ويعمل الباقي �شت �شاعات فاأقل، اأي ما يكاد ي�ازي عدد �شاعات ي�م 

العمل للبالغني. 
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5-2-16	الأجر	الأ�سبوعي	الذي	يتقا�ساه	الطفل

ت�زعت اإجابات اأطفال العينة بح�شب م�شت�ى االأج�ر التي يتقا�ش�نها على النح� التايل:

�سكل	28:	الأجر	الذي	يتقا�ساه	الأطفال	العاملون	اأ�سبوعيًا
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يتقا�شى اأكرث من ن�شف اأطفال العينة اأجرا يقل عن 1000 ل.�ص باالأ�شب�ع، يف مقابل نح� الثلث  يتقا�ش�ن اأجرا يرتاوح بني )1000-

2500( ل.�ص اأ�شب�عيًا. وي�شار اىل اأن ريع الت�ش�ل، الذي يتجاوز اأحيانا )1000( ل.�ص ي�ميا، ه� الذي �شاهم يف رفع املعدل، بغ�ص النظر 

عن املاآل الذي يذهب اإليه هذا الريع يف املطاف االأخري.

الغري من  يعمل�ن لدى  العينة  اأطفال  اأن )2.9%( من  امللفت  لكن  اأجر.  العائلة دون  تعمل مع  ن�شبة )%7.5(  العاملني  وقد �شجلت بني 

دون اأن يعرف�ا مقدار اأجرهم، حيث يتم ا�شتالمه من قبل ويل االأمر مبا�شرة. وقد ل�حظ ذلك يف اأعمال الفتيات يف الزراعة ويف خدمة 

املنازل. كما ت�جد ن�شبة مماثلة )2.9%( من االأطفال، خ�ش��شا املت�ش�لني، يعمل�ن لقاء طعامهم و�شكنهم، حيث يق�م�ن بالت�ش�ل ل�شالح 

�شخ�ص ما مقابل اإي�ائهم لديه بعد اأن طردوا اأو فروا من اأ�شرهم. واإذا كان بع�ص االآباء ي�شتلم�ن اأجر اأبنائهم مبا�شرة، فاإن هذا ال يعني 

اأن باقي االآباء ال ي�شادرون جزءا من هذا االأجر اأو كله. وال�اقع اأن معظم اأطفال العينة يعط�ن اأجرهم الأ�شرهم، اإما كاماًل اأو جزئيا، بعد 

ا�شتالمهم اأج�رهم من رب عملهم. واالأمر الالفت اأن عددا من االأطفال ا�شتك�ا من ك�ن والدهم ه� رب عملهم ويجمع ال�شلطتني معا، 

و�شرح�ا باأنهم يف�شل�ن العمل عند الغريب، الأن اأجرهم ميكن اأن يك�ن اأح�شن. 

 

50
0

 25
0

1
 



85

درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

5-2-17	العقوبات	التي	يتعر�ص	لها	الطفل	يف	عمله

يبني ال�سكل التايل اأنواع عقوبات العمل التي يتعر�س لها الأطفال:

�سكل	29:	عقوبات	العمل
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تبني النتائج ال�اردة اأعاله اأن )43%( من اأطفال العينة اأفادوا باأنهم مل يتعر�ش�ا لعق�بات يف عملهم، يف حني تعر�ص الباق�ن لعق�بات 

متفاوتة ال�شدة، واأغلبها كان اإما لفظيًا )35%(، اأو ارتدى طابع العقاب اجل�شدي االأعنف )16%(، اأو احل�شم من االأجر )8%(. ورمبا ال 

يج�ز تعميم هذه الن�شب، الأنها حتتاج اإىل تدقيق اأكرب، اإذ ل�حظ اأثناء املقابالت اأن االأطفال مييل�ن اىل التكتم عن حجم ون�ع العق�بات، 

وهم ال يرون يف تعنيف رب العمل، اأثناء مرحلة تعليمهم للمهنة، عقابًا بل يرونه مبثابة تعليم وتدريب لهم. وهذا االأمر يبدو تاأثريه م�شاعفًا 

حني يك�ن االأب ه� رب العمل، فتزداد ن�شبة التعنيف، الأن االأب يف هذه احلالة ميلك ال�شلطتني ال��شائية واالقت�شادية.  

5-2-18طموحات	الأطفال	واأحلمهم

يظهر ال�شكل االآتي طم�حات االأطفال وما كان�ا يحلم�ن يف حتقيقه: 

�سكل	30	طموح	واأحلم	الأطفال	العاملني
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تعرب نتائج اجلدول عن اأحالم االأطفال العاملني وطم�حاتهم، وهي ت�شري اإىل اأن )40%( من اأطفال العينة لي�ص لديهم حلم اأو طم�ح، 

بينما اأجاب )39%( منهم باأنهم يريدون احل�ش�ل على �شهادات جامعية يف الطب والهند�شة واملحاماة...الخ يف حني اأراد )9%( منهم اأن 

ي�شبح�ا اأ�شحاب �شنعة اأو ور�شة م�شتقلة، و)7%( اأرادوا اأن ي�شبح�ا العبني ريا�شيني، وحتديدًا العبي كرة قدم. وما يلفت النظر يف هذه 

النتائج، �شخامة عدد االأطفال الذين ال اأحالم اأو طم�حات لهم. ويبدو اأنه مل تتح له�ؤالء الفر�شة للحلم، ف�جد بع�شهم نف�شه ب�شرعة خارج 

التعليم، اأو وجد نف�شه يف �ش�ق العمل مبا�شرة، اأو �شمن اأ�شرة مفككة تخلت عنه، مما ا�شطره اىل حمل م�ش�ؤولية نف�شه، ورمبا م�ش�ؤولية 

بع�ص اأفراد عائلته باكرًا، فاأيقن اأنه ال قدرة له على احللم. وقد عرّب العديد من االأطفال عن ذلك �شراحة اأثناء املقابلة معهم. كما اأن 

ما يلفت اأي�شا ه� الطم�حات العالية لدى ق�شط ال ي�شتهان به من االأطفال ممن كان�ا يرغب�ن يف احل�ش�ل على �شهادات عليا كالطب 

والهند�شة واحلق�ق، وهذا يدل على اأنهم كان�ا يف�شل�ن متابعة تعليمهم ومل يك�ن�ا راغبني بالعمل املبكر ل�ال الع�امل الطاردة لهم من 

املدر�شة ومن االأ�شرة ومن ظروفهم املعي�شية.

اأما رغبة نح� )7%( من االأطفال يف اأن ي�شبح�ا العبني ريا�شيني، وبخا�شة يف جمال كرة القدم، فاإنها رمبا تع�د اىل االنت�شار املتزايد 

لهذه اللعبة على خمتلف امل�شت�يات، مبا يف ذلك يف و�شائل االإعالم املختلفة. كما تع�د اإىل حرمان ه�ؤالء االأطفال من حقهم يف اللعب، 

الأنهم وجدوا اأنف�شهم يف �ش�ق العمل باكرًا، ويعمل نح� )58.4%( منهم ف�ق 9 �شاعات ي�ميًا، بح�شب ما �شبق ذكره اأعاله، وهم ال ميلك�ن 

بالتايل وقتًا لَلعب، الذي ه� حق من حق�قهم وعامل اأ�شا�شي من ع�امل تك�ين �شخ�شيتهم. و�ش�اء كان لالأطفال حلم ومل يتحقق، اأو حتى 

ل� اأنهم مل يجروؤوا على احللم، فاإن ال�ش�ؤال يبقى مطروحا ح�ل من “اغتال” اأحالم االأطفال، اأهي اأ�شرهم اأم مدار�شهم اأم فقرهم، اأم 

هذه الع�امل جمتمعة؟  

5-3	اأ�سباب	العمل

تت�شابك الع�امل امل�ؤدية اإىل انت�شار عمل االأطفال وحت�له اإىل ظاهرة مقلقة ال تقف اآثارها عند حد تهديد م�شتقبل االأطفال العاملني فقط، 

بل تهّدد عملية التنمية برمتها. وقد اأكدت نتائج  الدرا�شة امليدانية على ما كانت قد خل�شت اإليه الدرا�شات ال�شابقة املتاحة، يف ت�شخي�شها 

للفقر ك�شبب اأول النت�شار هذه الظاهرة. فقد اأجاب نح� 58.4% من االأطفال العاملني باأنهم يعي�ش�ن يف بيئات فقرية . بل حتى اأن الت�شرب 

املدر�شي )وه� امل�شبب الثاين لعمل االأطفال(، ما كان ي�شهل التبكري به، ل�ال االآثار التي ي�لدها الفقر نف�شه. ويربز اأي�شا ترابط بني فقر 

االأ�شرة وتدين وعيها وارتفاع حجمها، حيث جتتمع هذه الع�امل لت�لد مناخا تت�شاءل فيه فر�ص تعليم الطفل وحمايته من الدخ�ل املبكر 

اإىل ميدان العمل. وي�شاهم التفكك االأ�شري الذي ي�شاعف الفقر من اآثاره، يف انت�شار ممار�شة العنف �شد االأطفال يف املنزل ومن ثّم يف 

املدر�شة. ومن االأهمية مبكان االإ�شارة اإىل اخلط�ة التي قامت بها احلك�مة ال�ش�رية من اأجل احلد من انت�شار الفقر، عرب و�شع خارطة 

وطنية للفقر )عام 2005( بهدف حتديد حجم امل�شكلة وت�فري متطلبات الت�شدي لها. 

ا  اأي�شً ترتدي  بل  متبادلة،  تاأثريات  لي�شت جمّرد  االأ�شري،  والتفكك  والت�شرب  الفقر  اأي  االأطفال،  لعمل  املحّفزة  االأ�شباب  تاأثريات  ولعّل 

طابعا تراكميا، ينتج عنه املزيد من الفقر والت�شرب والتفكك. واإذا كان ال بد من ك�شر هذه احللقة، فال بّد من بدء املعاجلة، باالأول�ية، يف 

الت�شدي لظاهرة الت�شرب املدر�شي، باعتبارها تختزل ب�شكل مكثف معظم الظ�اهر ال�شلبية االأخرى التي متت االإ�شارة اإليها.

5-3-1	الفقر

ماديًا،  االأهل  العمل متّثل  يف م�شاعدة  لهذا  االأ�شا�شي  والهدف  اإجابات ه�ؤالء.  االأطفال، بح�شب  لعمل  اأ�شا�شي  ك�شبب  الفقر  مّت حتديد 

وبخا�شة يف ظل الرتاجع العام يف امل�شت�ى املعي�شي. واأجمع على ذلك معظم االأطفال واالأهل الذين �شارك�ا يف اجلل�شات احل�ارية. ويق�ل 

اأحد االأولياء من ريف دم�شق، وه� �شخ�ص كبري يف ال�شن، “كنت اأتقا�شى )150 ل.�ص( ي�ميا، ونحن )11( فردًا، ومع ذلك كان الراتب 

يكفينا. اأما االآن فقد زادت االأ�شعار بن�شبة اأكرب بكثري من زيادة االأج�ر”. واإذا كان غالء املعي�شة ُيعزى يف جانب منه اإىل االأزمة االقت�شادية 

العاملية ويف جانبه االآخر اإىل ع�امل اقت�شادية داخلية، اإال اأن الظروف املناخية والطبيعية التي �شادت يف ال�شن�ات االأخرية، قد �شاهمت 

يف زيادة االأم�ر �ش�ءًا. فقد تركت م�جة اجلفاف التي متر بها البالد منذ فرتة، اآثارًا �شلبية على مناطق عّدة، وبخا�شة ال�شرقية منها. 

وقد ازدادت االأم�ر تعقيدًا حّتى ب�ج�د ال�شيا�شة احلك�مية الرامية اإىل ت�شحيح اأ�شعار املحروقات واالأ�شمدة. ومتخ�ص التفاعل بني هذه 
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وتزداد امل�شكلة �ش�ءًا يف الريف اأكرث من املدينة، وبخا�شة بالن�شبة لالإناث. وقد تبني من العمل امليداين، ومن نتائج املقابالت مع املعنيني، 

اأن الفقر وراء عمل االإناث، واأن هذا العمل يف الريف يرتكز بالدرجة االأوىل يف الزراعة، يف حني يرتكز يف خدمة املنازل واالأعمال اليدوية 

يف املدينة. 

»اأعمل يف الزراعة الأ�شاعد اأهلي الذين وافق�ا على ذلك ولهم تلتني اخلاطر« ح�شب تعبريها.   

طفلة من ريف درعا.   

“اأعمل يف الزراعة ب�شبب �ش�ء الظروف املادية اإذ اأن اأهلي مل ي�شتطيع�ا تاأمني م�شتلزمات درا�شتي”   

طفلة من ريف اإدلب، )15( �شنة.  

  “تركت املدر�شة الأنني اأعي�ص �شمن اأ�شرة م�ؤلفة من �شتة اأ�شخا�ص، ودخلنا املادي �شيء جدًا الأن اأبي غري م�ظف واأمي تعمل يف 

 الزراعة، فنحن نعاين من فقر �شديد، والنق�د امل�ج�دة غري كافية حتى للطعام ولي�ص لتكاليف املدر�شة من لبا�ص مدر�شي وغريه”.

طفلة من ريف الالذقية، )14( �شنة.

 »تركت املدر�شة الأنه مل يكن لدي احلد االأدنى من م�شاريف املدر�شة، فحتى ثمن القلم مل يكن مت�فرا الأن اأبي ال يعمل«

طفلة من حم�ص، )15( �شنة.

اأتقا�شى اأجرًا فاأهلي هم الذين ياأخذونه، وال اأعرف كم يبلغ هذا االأجر... قابلت اأهلي يف عيد االأ�شحى املا�شي  »اأنا ال 

وف�جئت ب�فاة اأبي يف تلك االأثناء. اأخ�اتي »قمر وهيفني و�شريين« مل اأرهن منذ 9 �شنني« 

طفلة ، )15( �شنة، تعمل خادمة يف حلب.

 »اأعمل يف الزراعة ب�شبب ظرويف ال�شعبة فاأمي واأبي مري�شان وال ي�جد من يعيلنا”

طفلة من درعا، )14( �شنة.

وتتعمق م�شكلة الفقر مع ك�ن االأب عاطال عن العمل، اإ�شافة اإىل اأن اأغلب اأمهات اأطفال العينة ال يعملن.

 وت�شّجل ظاهرة ت�شغيل الفتيات ال�شغريات كخادمات منازل يف املدن، خ�ش��شا يف املنطقة ال�شمالية وال�شرقية. وقد اأجاب اأحد ال��شطاء 

اأج�ر  “مفل�ش�ن” وي�شتلم�ن  االأهل  اأن  اإىل  يع�د  العمل،  اأ�شباب هذا  اأهم  اأن  الذي متت مقابلته يف حلب -  الفتيات -  بت�شغيل  العاملني 

الفتيات من االأ�شر التي ت�شّغل ابنتهم، ك�شلفة ملدة �شتة اأ�شهر اأو �شنة، ما يجعل الفتاة “اأ�شرية” مقابل هذا املبلغ الذي ا�شتلمه ذووها، وال 

متلك حرية ترك العمل، حتى ول� واجهت فيه اإ�شاءة اأو عنفا.

ويربز اأثر الفقر ب�شكل اأكرث و�ش�حا، لدى مر�ص اأحد ال�الدين، فيتحمل االأطفال امل�ش�ؤولية مبكرًا لعدم وج�د �شبكات اأمان اجتماعي تتكفل 

بهذه احلاالت.

واالجتماعية  االقت�شادية  االإ�شالحات  ظل  يف  املعي�شية  اأو�شاعها  ح�ل  ال�ش�رية  االأ�شرة  راأي  “ا�شتطالع  مع  النتيجة  هذه  وتن�شجم 

، حيث اأكد املبح�ث�ن على اأن “هناك فج�ة كبرية ما بني مت��شط الدخل الذي حت�شل عليه االأ�شرة يف �ش�رية وبني مت��شط 
االأخرية”114

.
ما تنفقه ... وقد تفاقم االختالل بني الدخل واال�شتهالك  ب�شبب ارتفاع تكاليف احلياة مبا يتجاوز ن�شبة االرتفاع يف م�شت�ى الدخ�ل”115

   الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة، 2006 
114

 ا�شتخال�شات ونتائج، ال�شفحة 85
 115

الع�امل عن نزوح ق�شم كبري من �شكان املناطق ال�شرقية اإىل املناطق ال�شاحلية واجلن�بية، وحتديدًا درعا نظًرا اإىل تنّ�ع الزراعات فيها. 

ويعي�ص ه�ؤالء “النازح�ن” راهنا يف خيام بعد اأن اأخرج�ا اأطفالهم من املدار�ص، خ�ش��شا االإناث، ليعمل�ا يف ال�شيف وي�ؤمن�ا م�ؤونة 

ال�شتاء. وو�شل االأمر ببع�ص القرى اأن اأقفرت متامًا من اأهلها.
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5-3-2	الت�سرب	من	التعليم

رغم اجله�د الكبرية التي بذلتها احلك�مات ال�ش�رية املتعاقبة من اأجل تاأمني التحاق جميع االأطفال ال�ش�ريني، ذك�را واإناثا، بالتعليم، 

والق�شاء على ظاهرة الت�شرب املدر�شي، ورغم جمانية التعليم يف مرحلة التعليم االأ�شا�شي )راجع ف�شل االإطار االقت�شادي واالجتماعي(، 

اإال اأن عمل االأطفال املبكر مازال يهدد هذه اجله�د، ك�نه ي�شكل دافعا رئي�شيا للت�شرب من التعليم.

وي�شعب الف�شل بني اأ�شباب الت�شرب وعمل االأطفال، اإذ اأن كال منهما ي�ؤدي اإىل االآخر، و�شط اعتقاد �شائد لدى البع�ص مفاده: اإذا ف�شل 

الطفل يف التعليم، الأي �شبب من االأ�شباب، فيجب و�شعه يف مهنة يتعلمها حتى ول� كان �شغري ال�شن، ومل يتهياأ بعد ج�شديًا اأو نف�شيًا للعمل 

اأو لبيئة العمل التي قد ت��شل الطفل يف بع�ص االأحيان اإىل االنحراف.  

اأ�سباب	الت�سرب	من	املدر�سة

اأ-		عدم	القدرة	على	التوفيق	بني	العمل	والواجبات	املدر�سية:

اأكدت نتائج البحث الكيفي اأن تدين امل�شت�ى االقت�شادي الأ�شر االأطفال قد �شّكل العامل االأ�شا�شي الذي دفع اأطفالهم للعمل. فرتك ق�شم 

من االأطفال امل�شم�لني بالعينة املدر�شة مبا�شرة يف حني ا�شتمر الق�شم االآخر فرتة اأط�ل حماواًل الت�فيق بني العمل والدرا�شة. وحني مل 

يتمكن�ا من اجلمع بني االثنني اجته�ا نح� الت�شرب من املدر�شة. والفقر ه� ال�شبب الكامن وراء الت�شرب يف مثل هذه احلاالت.

  »تركت املدر�شة الأن اأهلي طلب�ا مني امل�شاعدة يف العمل الزراعي، فالعمل كثري ويحتاج الأ�شخا�ص كرث، واأنا قبلت برتك 

 املدر�شة الأنني لن اأ�شتطيع الت�فيق بني درا�شتي والعمل«.

طفلة من ريف اإدلب، )15( �شنة.

   “اأخرجني اأبي من املدر�شة من ال�شف الثالث الأعمل واأنا اأريد الع�دة اإىل املدر�شة لكن اأبي مينعني”

طفل من احل�شكة، )13( �شنة.

ب-	العنف	اجل�سدي	واللفظي:

�شّكل العنف اجل�شدي واللفظي �شببًا اأ�شا�شيًا من اأ�شباب الت�شرب من املدر�شة، رغم تكرار التعليمات للمدر�شني ب�ج�ب اتباع االأ�شاليب 

الرتب�ية يف التعامل مع التالميذ وعدم ا�شتخدام العنف اجل�شدي اأو املعن�ي يف املدار�ص، باعتبارهما من االأ�شاليب غري الرتب�ية. وقد حدد 

التعميم رقم 543/120 )1/4( تاريخ 13-1-2004، ال�شادر عن ال�شيد وزير الرتبية، االإجراءات التي يتم اّتخاذها بحّق املدر�شني الذين 

ي�شتخدم�ن هذه االأ�شاليب )بعد التحقيق معهم وفق االأ�ش�ل(، والتي تبداأ من النقل اإىل مدر�شة اأخرى، و�ش�ال اإىل االإحالة اىل حمكمة 

م�شلكية. كما يحّمل التعميم مدير املدر�شة م�ش�ؤولية م�شرتكة مع املعلم، يف حال عدم التبليغ عن ال�اقعة واتخاذ االإجراءات املنا�شبة خالل 

)48( �شاعة من وق�عها على االأكرث.

وبالرغم من �شرامة هذا التعميم وتاأكيده على ا�شتبعاد العنف اجل�شدي واملعن�ي من املدار�ص اإال اأن هذا االأ�شل�ب ما زال م�شتمرًا، واإن كان 

يرتاجع يف العا�شمة دم�شق لكنه يزداد خارجها، ليبلغ اأ�شده يف حمافظة درعا ويف املحافظات ال�شمالية وال�شرقية.

 وقد اأدى هذا االأمر اإىل ن�ش�ء الكراهية للمدر�شة من قبل العديد من الطلبة، وبالتايل اىل ازدياد الت�شرب منها وااللتحاق ب�ش�ق العمل يف 

�شن مبكرة. وقد ا�شتكى معظم اأطفال العينة من العنف اللفظي واجل�شدي باأ�شكاله كافة، بدءًا من ال�شرب بالكف اإىل ال�شرب بالع�شا 

على اليدين وعلى قفا اليد وعلى الرجلني )فلقة( وال�شرب باخلرط�م.
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  »كنت اأتعر�ص جلميع اأن�اع �ش�ء املعاملة من قبل املعلمني واملعلمات. واأذكر اآخر مرة �شربتني املعلمة )كف�ف( وكان اأول 

ي�م امتحان. ويف نف�ص الي�م اأخذوين اإىل خمفر ال�شرطة الأنني مل اأقم بت�شليم الكتب ي�مها. فتعهدت باأن اأ�شلم الكتب 

يف الي�م التايل ومل اأقدم االمتحان وتركت املدر�شة نهائيًا« 

   ولدى �ش�ؤاله عن اإمكانية ع�دته اإىل املدر�شة اأجاب: “اأع�د ولكن ب�شرط اأال اأتعر�ص لل�شرب )فال�شرب ممن�ع اأ�شاًل(”.

طفل من الالذقية. 

 

   “مرنوح عاملدر�شة مناكل �شرب ومرنجع عالبيت بي�شربني اأهلي وبيق�ل�ا يل ارجع للدرا�شة”

طفل من دم�شق، دمر، )13( �شنة.

  “تركت املدر�شة بدون اأي �شبب فقط الأين اأكرهها، الأن املدر�شني يق�ش�ن على الطالب واأحدهم  ك�شر الع�شا على 

 ظهري واأخذين اأهلي اإىل امل�شت�شفى ومل اأ�شتك على املدر�شة”.

طفل من طرط��ص، )13( �شنة.

   “كنت اأحب املدر�شة لكنهم كان�ا ي�شرب�نا ويهددونا باحلب�ص يف غرفة الهياكل العظمية والفئران فكرهت املدر�شة 

 كثريا وتركتها”.

طفلة من حم�ص، )13( �شنة.

   مل اأ�شتطع اأن اأحب املدر�شة ي�ما. ملاذا؟ الأنهم كان�ا ي�شرب�ين بالع�شا على قفا يدَي، ومل اأكن اأفهم �شيئا”

طفل من درعا، )12( �شنة.

يده« فك�شرت  وخبط�  �شال�  االأ�شتاذ  جدوى،  دون  لكن  اأهله  عليه  فا�شتكى  عمتي  ابن  يد  ك�شر  االأ�شاتذة     »اأحد 

طفل من درعا.

كنت  نعم  منك.  جدوى  ال  الأنه  االآن  بعد  تاأتي  ال  يل  قال  االأ�شاتذة  اأحد  الأن  الدرا�شي  العام  بداية  يف  املدر�شة     »تركت 

اأنه ال جدوى مني وطلب مني عدم املجيء ففعلت” اأدر�ص لكن املدر�ص قال  اأن  اأريد   اأتعر�ص لل�شرب ومع ذلك كنت 

طفل من حلب، )14( �شنة.

دون  مقابلتهم،  الذين متت  واملبح�ثات  املبح�ثني  اأفاد جميع  ب�شكل خا�ص، حيث  درعا  اليد يف  قفا  على  ال�شرب  ل�حظت ظاهرة  وقد 

ا�شتثناء، باأن اأ�شاتذتهم ي�شرب�نهم على قفا اليد، اأما يف املناطق ال�شمالية وال�شرقية فل�حظ ال�شرب بـ”خرط�م املياه” ح�شب تعبريهم.

وال يقل العنف النف�شي اأثرًا عن العنف اجل�شدي، اإذ ي�شيب الطفل باالإحباط وي�شعف تقديره لذاته، خ�ش��شا اإذا ّوجه االنتقاد من قبل 

معلم يفرت�ص اأن يك�ن قدوة لهذا الطفل. وتزداد امل�شكلة �ش�ءًا حني ي�جه االأ�شتاذ االنتقاد اإىل �شخ�ص الطالب وقدراته وظرفه االجتماعي 

ولي�ص اإىل ت�شرف قام به.

وقد اأكد والد الطفل املذك�ر اأن �شبب ت�شرب ابنه ه� املدّر�ص الذي طلب منه عدم املجيء اإىل املدر�شة. كما اأن هناك البع�ص من االأطفال 

ا�شطر لرتك املدر�شة نتيجة ال�شع�ر بالتمييز �شدهم ب�شبب مظاهر الفقر البادية عليهم.
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  »مل اأتعر�ص لل�شرب باملدر�شة لكن كنت اأ�شعر بالتمييز من قبل املدر�شني الأنني كنت فقرية جدًا، ومظاهر الفقر كانت 

وا�شحة علي وعلى اأخ�تي، لهذا كنت اأ�شعر اأّن املعلمة تهتم مبن اأو�شاعهم اأف�شل وال تكرتث الأمري، فلذلك مل اأعد 

 اأرغب حتى بالذهاب للمدر�شة وال�شع�ر اأنني اأقل من غريي«

طفلة من ريف الالذقية، )15( �شنة.

   »لدي �شبي وحيد، جعلت بناتي االأربعة يرتكن الدرا�شة ويعملن من اأجل اأن اأعلمه لكنه ف�شل يف الدرا�شة«

والدة اإحدى الطفالت

   »و�شلت اإىل ال�شف الثالث وتركت ب�شبب قرار من االأهل فهم ال يريدون تعليم البنات«

طفلة من درعا، )14( �شنة.

  »اأخ�اتي يعملن مثلي، اإحداهن تعمل يف م�شر والثانية يف ادلب ... قان�ن العمل املبكر يف االأ�شرة ال يطبق على 

 الذك�ر.«

 طفلة ، 15 �شنة، تعمل خادمة يف حلب.

   تركت املدر�شة الأنه مل يعد هناك من ي��شلني اإليها، املدر�شة تبعد م�شافة ن�شف �شاعة عن بيتنا«

طفلة من حلب، )15( �شنة.

وتزداد ظروف االإناث �شع�بة خ�ش��شا يف البيئات املحافظة، كالبيئة ال�شمالية وال�شرقية، وحني تك�ن املدر�شة بعيدة عن املنزل وال ت�جد 

و�شائط ماأم�نة، من وجهة نظر االأهل، لتاأمني انتقالهم.

عدم	الهتمام	بتعليم	الإناث:

رغم اأن الدرا�شة امليدانية اأظهرت اأن ت�شّرب االأطفال يطال اجلن�شني، اإال اأن ت�شرب االإناث يتزامن يف العديد من احلاالت، وبخا�شة اإذا 

كان و�شع االأ�شرة املادي ال ي�شمح بتعليم اجلميع، مع اال�شتمرار يف تعليم الذك�ر، ناهيك عن اأن بع�ص البيئات ال تبدي االهتمام بتعليم 

االإناث ب�شكل عام.

وتتفق نتائج هذه الدرا�شة مع ما اأ�شار اإليه التقرير ال�طني الثاين ح�ل حتقيق اأهداف االألفية يف اجلمه�رية العربية ال�ش�رية )2005(، 

حيث بنّي اأن ن�شبة التحاق االإناث يف ال�شف االأول من التعليم االأ�شا�شي تقّل عن ن�شبة التحاق الذك�ر، وبخا�شة يف املحافظات ال�شرقية. 

وعلى �شبيل املثال مل تتجاوز ن�شبة التحاق االإناث يف الرقة )92.5%(، وجتاوزتها بقليل ن�شبة االلتحاق يف دير الزور )%93(. 

واأكد التقرير ال�طني االأول عن حالة ال�شكان يف اجلمه�رية العربية ال�ش�رية )2008( على النتائج ذاتها، عندما حتدث عن ارتفاع الفج�ة 

اجلندرية بني ن�شب التحاق الذك�ر ون�شب التحاق االإناث مع التقدم يف ال�شف�ف املدر�شية، حيث اأ�شار اإىل اّت�شاع “الفج�ة اجلندرية من 

)-4.2( خالل ال�شف�ف ال�شتة االأوىل من مرحلة التعليم االأ�شا�شي اإىل )-6.4( يف مرحلة ال�شف�ف الثالثة )االإعدادية(.” وخالل 

اإىل  املنطقة  النازحني من هذه  وال�شرقية، وكذلك بني  ال�شمالية  املنطقة  الظاهرة يف درعا ويف  اأمثلة على هذه  امليداين وجدت  البحث 

حمافظة درعا. 

ولكن مدير  املدر�شية مع م��شم احل�شاد،  االمتحانات  تتعار�ص  ال   حتى 
املنزلق”116 الدرا�شي  “العام  اعتمدت  قد  الرتبية  وزارة  وكانت 

التعليم االأ�شا�شي يف وزارة الرتبية اأجاب باأن هذا اخليار التعليمي “مل يعد واردا كت�شمية عامة، لكنه يبقى ممكنا يف املدر�شة اأو املنطقة 

التي لها ظروف معينة، على اأن تاأخذ املدر�شة م�افقة على امل��ش�ع”.

    اأي اأن ت�قيت ابتداء وانتهاء العام الدرا�شي لي�شا حمددين، بل يرتبطان بامل�ا�شم الزراعية
116
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

   »تركت املدر�شة الأين مل اأكن اأفهم اأي �شيء واملعلم�ن غري مبالني الأمر اأحد«

طفل من الالذقية.

   “ت�شربت من التعليم الأنه �شعب واأنا االأكرب وال ي�جد اأحد يعلمني يف البيت”

طفل من دم�شق.

ج-قانون	التعليم	الإلزامي

يعد قان�ن التعليم االإلزامي من الق�انني التي كان معَ�اًل عليها يف احلد من ظاهرة الت�شرب. ورغم اأن اأكرث املعنيني و�شف�ه عند �شدوره 

باأنه قان�ن جيد، اإال اأن خلاًل برز يف تطبيقه من جهة، وبرزت احلاجة اإىل حتديثه من جهة ثانية، �شعًيا اإىل م�اكبة التغري احلا�شل عرب 

الزمن. واأ�شار مدير اأحد املعاهد االإ�شالحية يف حلب اإىل اأن: “الدولة كانت ناجحة جدًا باإ�شدار قان�ن اإلزامية التعليم، اأما من ناحية 

تطبيقه ب�شكل �شحيح فاالأمر خمتلف...”.

اأعلى  وعلى  اللجان،  هذه  وج�د  اأكد  الت�شرب،  م��ش�ع  ملتابعة  جلان  وج�د  ح�ل  الرتبية  وزارة  يف  االأ�شا�شي  التعليم  مدير  �ش�ؤال  ولدى   

امل�شت�يات، كما اأكد وج�د “اأمني �شر التعليم االإلزامي املكلف باالإ�شراف على املدار�ص بحدود 20 مدر�شة لكل اأمني �شر، وه� يتابع اإدارة 

حاالت الت�شرب، ومن خالله يتم ت�جيه االإنذارات ومرا�شلة االأهل”. ولكن، ورغم ذلك، اأكد جميع من متت مقابلتهم باأنه مل ي�شلهم اأي 

اإنذار من اأحد بخ�ش��ص ت�شرب اأبنائهم من التعليم، وهذا ما اأكده اأغلب االأطفال اأي�شا.

 واأكد امل�ش�ؤول املعني يف وزارة الرتبية اأن ما اأفاد به اأهل االأطفال العاملني: “قد يك�ن �شحيحًا اأحيانًا .. ولذلك اأنهينا تكليف العديد من 

اأمناء ال�شر، وكلفنا غريهم .. لكن لدينا ع�ائق اأي�شًا من االأهل اأنف�شهم، فت�ا�شل االأهل مع املدر�شة �شعيف، واأحيانًا تبحث اللجنة عن 

االأهل كثريًا وال جتد عن�انهم”! واأ�شاف: “الغرامة املرتتبة على االأهل يف حال ت�شريب طفلهم هي )500 ل.�ص(، وهي قليلة وال يح�شب 

االأهل اأي ح�شاب لها، الأن مردود عمل الطفل اأكرب بكثري. وتنظر وزارة الرتبية حالًيا يف اإعداد م�شروع جديد لهذا القان�ن”.

د-	�سعوبة	املنهج	التعليمي	وقّلة	املدّر�سني	املوؤهلني

لقد مت حتديث املنهاج اأكرث من مرة يف �ش�رية. ويع�د  بدء العمل يف اآخر حتديث اإىل مطلع العام الدرا�شي 2010-2011، وذلك بح�شب اأحد 

املعنيني يف وزارة الرتبية. واإذا كانت االأهداف من ذلك نبيلة، وترمي اإىل رفع م�شت�ى التعليم يف القطر ب�شكل م�شتمر، اإال اأن الطم�حات 

تف�ق ما يجري حتقيقه على اأر�ص ال�اقع. اإذ ال يج�ز اعتماد تغيري املنهاج قبل اأن يتم االنتهاء من تاأهيل املعلمني وم�اكبتهم له ب�شكل كاف. 

فعدم االنتهاء من تاأهيل املدر�شني، وبخا�شة كلما ابتعدنا عن املركز، يجعل املنهاج �شعب التطبيق كما ذكر الكثري من االأطفال واأهلهم. 

ونظرا اإىل اأن غالبية اأهل االأطفال العاملني، االآباء واالأمهات، هم ذوو م�شت�يات تعليمية ال متكنهم من تقدمي امل�شاعدة للطفل بغية ردم 

الفج�ات التعليمية، فاإن ال حّل اإَذاك �ش�ى اال�شتعانة بدورات تعليمية اأو باأ�شتاذ خا�ص، وهذا ما ي�شطدم مب�شكلة الفقر. وقد اأجمع اأهل 

االأطفال الذين جرت مقابلتهم على اأنهم ال ي�شتطيع�ن تاأمني كلفة التحاق الطفل بدورات تعليمية اأو دفع اأج�ر درو�ص خ�ش��شية.

ومن االأم�ر التي تعرت�ص ح�شن ال�شري العملية التعليمية، اكتظاظ ال�شعب بالطالب، حيث ي�شل عدد طالب ال�شعبة ال�احدة يف كثري من 

احلاالت اإىل خم�شني طالبًا، ولهم قدرات واهتمامات متفاوتة. وي�شبح من ال�شعب على املدر�ص التعاطي مع هذا التفاوت نظًرا اإىل العدد 

الكبري من الطلبة، يف ال�قت الذي يظهر بع�ص االأطفال عدم القدرة على م�شايرة بقية زمالئهم يف الدرا�شة، ويحتاج�ن الهتمام خا�ص 

بهم. ومبا اأن ال طاقة للمدر�شني على القيام بذلك، فاإن الطالب الذي ي�شعفه احلظ ويك�ن م�شت�ى اأهله التعليمي جيدا، ميلك فر�شة طلب 

الدعم من االأهل. ولكن يف اأغلب االأحيان يك�ن امل�شت�ى التعليمي لالأهل منخف�شا اأو اأقرب اإىل االأمية ب�شبب االنقطاع الط�يل عن الدرا�شة، 

وهنا تربز امل�شكلة بالن�شبة اإىل الطالب. وقد ورد يف ال�شكل رقم )14( من هذه الدرا�شة اأن ن�شبة االأهل االأميني وذوي التعليم االبتدائي 

بلغت )78.4%( لالآباء و)81.51%( لالأمهات، وبالتايل فاإن ه�ؤالء ال ي�شتطيع�ن تقدمي امل�شاعدة الأبنائهم، وال يبقى اأمام االأهل والطالب 

اإال اللج�ء اإىل الدرو�ص اخلا�شة مرة اأخرى، وهنا يلعب امل�شت�ى املادي لالأهل دورًا كبريًا يف متابعة الطفل للتعليم اأو ت�شربه منه. واإ�شافة 

اإىل كثافة املنهاج وقلة تاأهيل املدر�شني، فاإن ما يدفع الطالب اإىل النف�ر من املدر�شة، ه� حذف الدرو�ص الرتويحية كالر�شم والريا�شة 

وامل��شيقى ل�شالح امل�اد االأخرى كالريا�شيات والفيزياء. واجلدير بالذكر اأّن هذه امل�اد الرتفيهية مل ت��شع عبثًا، بل هي ت�شكل فا�شاًل 
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من�شطًا للطفل، كما تنمي مهاراته الذهنية واحلركية، وتفرغ طاقاته ب�شكل اإيجابي، وتعادل اأهميتها اأهمية امل�اد االأخرى. اإال اأن املدر�شة 

غالبًا ما تهمل هذه امل�اد ل�شالح امل�اد االأخرى، ويف اأحيان اأخرى ال يهتم بع�ص مدر�شي هذه امل�اد، اأنف�شهم، بامل�اد التي يدَر�ش�نها وباأداء 

دورهم ب�شكل �شحيح، وقد عرب االأطفال عن ذلك مبنتهى ال��ش�ح.

وين�شجم هذا ال��شع امليداين مع ما خل�ص اإليه املبح�ث�ن يف “ا�شتطالع راأي االأ�شرة ال�ش�رية ح�ل اأو�شاعها املعي�شية يف ظل االإ�شالحات 

“اأ�شل�ب  كاالآتي:  التعليمية،  اخلدمات  م�شت�ى  لرفع  ال�شرورية  التح�شينات  اأهم  �شنف�ا  الذين   
االأخرية”117 واالجتماعية  االقت�شادية 

التدري�ص، وتدريب الك�ادر التعليمية، ...” 118

ه-نظام	الرتفيع	التلقائي	من	�سف	اإىل	اآخر

�شكل نظام الرتفيع التلقائي عاماًل من ع�امل الت�شرب، حيث ي�شتند هذا النظام اإىل فكرة عدم ج�از اأن ير�شب الطالب يف ال�شف ال�احد 

اأكرث من �شنتني، ولذلك يتم ترفيعه تلقائيًا اإىل ال�شف التايل. وقد يك�ن هذا النظام نافعًا اإذا مت اإرفاقه بدورات تعليم مكثفة، ترمم نقاط 

ال�شعف التي يعاين منها ه�ؤالء الطلبة، وتتيح لهم اللحاق برفاقهم  حتى ال يك�ن الفارق يف العمر كبريًا بينهم؛ لكن اأن يكتفى بنقل الطالب 

اإىل م�شت�ى اأعلى واأكرث �شع�بة دون اأن يك�ن م�شت�عبا ملا �شبقه، فاإن ذلك يخلق لديه �شع�بات اإ�شافية يف التعلم، تدفعه اإىل الت�شرب من 

التعليم واىل ان�شمامه اإىل العمل اأو ال�شارع اأو الت�ش�ل وغري ذلك.

 

وقد ل�حظ اأثناء البحث امليداين اأن ق�شمًا كبريًا من االأطفال و�شل�ا اإىل ال�شف اخلام�ص اأو ال�شاد�ص اأو ال�شابع اأحيانًا، ولكن من دون االإملام 

بالقراءة والكتابة! وهذا م�ؤ�شر لف�شل العملية التعليمية اأكرث منه لف�شل للطالب والأ�شرته، الأن املبداأ االأ�شا�شي يف التعليم اأن املدر�شة هي 

من تت�ىل العملية التعليمية، بحيث ال يحتاج الطفل الأية م�شاعدة من خارج املدر�شة. وقد تركزت احلاالت املذك�رة اأعاله يف درعا ويف دير 

الزور واحل�شكة، وهي املناطق التي تعاين اأكرث من غريها من �شع�بات جلهة ت�فر الكادر التعليمي امل�ؤهل.

ولدى �ش�ؤال امل�ش�ؤول املعني يف وزارة الرتبية عن حل هذه امل�شكلة اأجاب: “لدينا منهاج مكثف، وه� تعليم غري نظامي ومكثف، كل عام فيه 

يعادل عامني، حيث يطلب من املدار�ص فتح �شعب خا�شة، خارج اأو داخل الدوام، يدّر�ص فيها هذا املنهاج. لكن تكمن ال�شع�بة يف جتميع 

الطالب من اأحياء خمتلفة ومتباعدة يف مكان واحد”.

وبرزت اأي�شا، من خالل البحث، ع�امل اأخرى �شاهمت يف ت�شرب االأطفال وان�شمامهم اإىل �ش�ق العمل، كمحدودية كفاءة واندفاع بع�ص 

والن�ش�ج  تف�قًا،  منهم  االأقل  مب�شايقة  املتف�قني  التالمذة  بع�ص  وقيام  “ن�م”،  ح�شة  اإىل  الدرا�شية  احل�شة  حّ�ل�ا  الذين  املدر�شني 

اجل�شدي عند بع�ص االأطفال الذين يرتفع�ن ب�شكل تلقائي بعد الر�ش�ب، والذي يدفع زمالءهم لنبذهم اأو للخ�ف منهم، وغري ذلك من 

الع�امل التي حتتاج اىل بحث م�شتقل.

5-3-3	تفكك	الأ�سرة

يق�شد بتفكك االأ�شرة غياب اأحد ال�الدين اأو كليهما نتيجة وفاة اأو طالق اأو هجر، الخ. ويف هذه احلالة قد تفقد االأ�شرة معيلها، في�شطر 

باقي اأفراد االأ�شرة للعمل، وبخا�شة االأطفال منهم. 

  »االآن�شة /د/ تاأكل يف ال�شف وتر�شل الطالب ليجلب�ا لها البطاطا والك�ال واإذا فتح اأحد فمه ت�شربه 10 ع�شي على 

 االأقل وهي مدر�شة ر�شم ومل تعلمنا الر�شم وال مرة«

طفل من درعا.

   »مت�شرب من ال�شف اخلام�ص ور�شب يف ال�شف الثاين والثالث ال يعرف القراءة وال االإمالء«

طفل من درعا.

  الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة، 2006
117

   ا�شتخال�شات ونتائج، ال�شفحة 84
118
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

   »اأبي مت�فى واأختي الكربى يف ال�شف التا�شع واأعمل الأ�شرف على اأمي واأختي«

طفل من دم�شق.

ويطرح هذا املو�سوع م�ساألتني:

امل�ساألة	الأوىل:

تتمثل امل�شاألة االأوىل يف انح�شار ق�ي ل�شبكات االأمان االجتماعي التقليدية )التي كانت �شائدة يف اأمناط �شابقة من االإنتاج ومن التط�ر 

املجتمعي( كاالأ�شرة املمتدة اأو الع�شرية اأو القرية. وقد طراأ الكثري من التغيريات على اأدوار هذه ال�شبكات ووظائفها، االأمر الذي يظهر 

اأهمية وج�د �شبكات بديلة )مثال ال�شمان االجتماعي(، تق�م على اأ�ش�ص م�ؤ�ش�شاتية حديثة، وتلبي حاجات االأ�شر يف مثل احلاالت ال�اردة 

اأعاله، ويف كثري من حاالت اأخرى مل يتم ذكرها، حيث مت االكتفاء ببع�ص االأمثلة.

امل�ساألة	الثانية:

تتجلى امل�شاألة الثانية يف انت�شار ثقافة قب�ل عمل الطفل بداًل من عمل االأم، حيث �شمعنا من اأمهات الكثري من االأطفال العاملني اأن عملهن 

غري مقب�ل اجتماعيا، �ش�اء من الزوج الذي ال ي�شمح للمراأة بالعمل، اأو من املحيط االجتماعي الذي ي�شبغ قيمة اإيجابية على عمل الطفل 

اأف�شل بكثري من الطفل. كما اأن عمل االأمهات يخفف كثريًا من عمل  اأ�شرتها  اأم�ر  اأن االأم العاملة قادرة على تدبري  لـ “يعّي�ص اأمه”، رغم 

االأطفال، كما �شبقت االإ�شارة يف ف�شل االإطار االقت�شادي واالجتماعي. 

واإذا كانت وفاة اأحد ال�الدين اأو كليهما اأمرا يخرج عن م�ش�ؤولية االإن�شان، اإال اأن حاالت هجر بع�ص االآباء الأ�شرهم وتخليهم عن م�ش�ؤولياتهم 

العائلية، ينعك�ص �شلبا على االأ�شرة وي�شتتها، ويرتك اأثرًا نف�شيًا ال مّيحي عند الطفل. وقد ذكر املر�شد امليداين يف اأحد معاهد االأحداث 

يف دم�شق اأن التفكك االأ�شري ياأتي يف املرتبة الثانية بني حمددات عمل االأطفال بعد الفقر، وقد اأورد اأن: “من اأ�شل 250 حدث يف املعهد 

هناك اأكرث من 100 حالة طالق عند اأهل االأطفال، وهذا الطالق ي�شتت االأطفال بني االأب واالأم، ويعمق اخلالفات بينهما، مما يجعل 

اأولئك االأطفال عر�شة لال�شتغالل من قبل االآخرين”.

االأ�شرة  )عن  امل�ش�ؤولية  تاركني  اأخريات  من  وتزوج�ا  وذهب�ا  اأ�شرهم  ترك�ا  الذين  االآباء  من  الكثري  وج�د  عن  امليداين  العمل  وك�شف 

ال�شابقة( على عاتق اأطفالهم. وعلى �شبيل املثال ال ميكن جتاهل نظرات احلزن التي برزت يف عي�ن االأطفال حني حتدث�ا عن اآبائهم 

الذين ترك�هم، حتى اأن البع�ص ال يعرف�نهم. فاأحد اأطفال املنطقة ال�شرقية )ب�شام وعمره 9 �شن�ات( تركه والده منذ �شغره و�شافر اإىل 

لبنان، مما حال دون دخ�له اىل املدر�شة وا�شطره اإىل العمل يف عمر خم�ص �شن�ات وحتى االآن، مع ا�شتمرار دوام عمله حتى �شاعات 

ال�شباح الباكر، وغالبا ما كان يقف اأثناء عمله بالقرب من مركز لل�شرطة لالحتماء به يف حال حاول اأحد االعتداء عليه. ويق�ل هذا 

الطفل:

وبالتايل فه� عر�شة يف م�شتقبل قريب جدًا لتعاطي املخدرات، اإن مل يكن قد بداأ بها فعال. وكذلك عبد اهلل من دير الزور، )12( �شنة 

الذي تركه والده منذ �شغره، وتزوج و�شافر ليعي�ص يف حلب بعد طالق اأمه التي رحلت، هي االأخرى، بعد طالقها. وقال باكيًا اإنه “لن يعرف 

اأمه اإذا �شاهدها”! وه� يعي�ص يف بيت اأقربائه، ويعمل يف �ش�ق اخل�شرة ليعيل نف�شه.

   »اأنام يف احلدائق وال�ش�ارع كي ال اأخ�شر اأجرة الطريق« ويدخن وي�شم الغاز ويق�ل: »ريحته ريحة« مبعنى اأنها ممتعة.

طفل وعمره 9 �شن�ات، من احل�شكة.
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  »اأعمل الأننا دراوي�ص وو�شعنا املادي �شيء جدًا، واأبي م�شافر خارج البلد، وال ير�شل لنا م�شاعدات نهائيًا«
 

طفل من حلب، )13( �شنة.

  “انقطعت عن الدرا�شة وت�جهت للعمل الأن اأبي طلق اأمي واأنا اأ�شكن مع اأبي وزوجته، كانت اأمي ت�شاعدين يف درو�شي 

 وتتابعني وبغيابها ال ي�جد اأحد”

طفل من طرط��ص، )15( �شنة.

وي�شري ما �شبق اإىل احلاجة اإىل اآليات حلماية اأولئك االأطفال من اآثار التفكك االأ�شري واإهمال ال�الدين، اأحدهما اأو كليهما، وهذا ما بداأت 

اجلهات احلك�مية املعنية بالعمل عليه، مثل اإعداد م�شروع لقان�ن �شندوق النفقة و�شندوق التكافل االجتماعي، اإ�شافة اإىل م�شروع قان�ن 

الطفل الذي مت اإعداد م�ش�دته. فهذا القان�ن ي�شكل االأر�شية والبداية ال�شروريتني للعمل على معاجلة تلك الظ�اهر. واإ�شافة اإىل هذه 

اجله�د احلك�مية، ميكن اأن ي�شكل �شن قان�ن من اأجل احلماية من العنف االأ�شري، اآلية داعمة حلماية اأولئك االأطفال، باعتبار االإهمال 

�شكال من اأ�شكال العنف و�ش�ء املعاملة بحّق االأطفال.

5-3-4	تقدير	اأعلى	للعمل	املربح	على	ح�ساب	التعليم

ي�ش�د انعدام الثقة باأهمية العلم ب�شبب �شعف املردود املادي له، يف ظل تغري القيم واالأح�ال وارتباطها مبا ه� مادي بالدرجة االأوىل. ومبا 

اأن العلم، بح�شب ذلك االعتقاد الذي غّذته ال�شيا�شة االأجرية املتبعة منذ اأوا�شط الثمانينات من القرن املا�شي، ال يدر دخاًل جيدًا كالعمل 

احلر، فاإن ال فائدة منه، خ�ش��شا اأن الفرد  مي�شي ح�ايل �شتة ع�شر عامًا، على االأقل، للح�ش�ل على املرتبة اجلامعية االأوىل. ويف النهاية 

يك�ن دخله اأقل من دخل العمل احلر الذي ميار�شه اأمي اأو حامل لل�شهادة االإعدادية. ومن هنا بداأت تظهر فكرة لدى البع�ص باإمكانية 

اخت�شار الزمن واالنخراط مبا�شرة يف �ش�ق العمل جلني مردود مادي اأكرب واأ�شرع من املردود الذي يعد به التعليم.

5-4	الطفل	يف	بيئة	العمل

5-4-1	ال�سفات	املرغوبة	لدى	الطفل	العامل

 بينت نتائج املقابالت اأن اأرباب العمل يف�شل�ن الطفل املطيع وامل�شل�ب االإرادة، الذي ميكن تكليفه باأكرث من عمل يف ال�قت عينه ودون 

 ،16-12 االأطفال يف عمر  العمل على عمل  اأ�شحاب  وا�شح من قبل  ال�شغرية. وقد برز طلب  االأعمار  اإال يف  يتحقق  اعرتا�ص، وهذا ال 

وب�ش�رة اأكرث حتديدًا يف عمر 14–15 �شنة. وي�ؤكد ذلك اأحد املعنيني يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية باحل�شكة، ويق�ل اإن “اأ�شحاب العمل 

يف�شل�ن ا�شتخدام الطفل يف هذا العمر، الأن الطفل يف �شّن العا�شرة يك�ن م�شغ�اًل بالدرا�شة اإىل حد ما، و�شعيف البنية وال قدرة له على 

اأعمال التحميل. بينما الطفل ي�شبح رجاًل بعد �شن الـ16 �شنة ويطالب بحق�قه اأكرث وهذا ما ال يريدونه. وبالتايل يرغب�ن بالعمر ال�اقع 

�شاعات عمل ط�يلة مقابل اأجر زهيد، وه� ما ال يقبل به الطفل  يعمل  املذك�رة  العمر  الطفل يف مرحلة  اأن  كما  يف منزلة بني املنزلتني”. 

البالغ. وقد بني ال�شكل رقم )25( �شابقًا اأن )58.4%( من اأطفال العينة يعمل�ن اأكرث من ت�شع �شاعات يف الي�م، وكذلك اأظهر ال�شكل رقم 

)26( اأن اأكرث من ن�شف العينة يتقا�ش�ن اأقل من )1000( ل.�ص اأ�شب�عيًا مقابل �شاعات عملهم الط�يلة.

  »ها هم خريج� اجلامعات بدون عمل واأختي واحدة منهم، لذا فقد قررت اخت�شار الطريق وتعلم املهنة التي اأحبها”. 

 وت�شيف: “فبالنهاية نحن ندر�ص لن�شل اإىل م�شتقبل اآمن ماديًا وهذا لن يك�ن عن طريق الدرا�شة”

طفلة من طرط��ص.

“الدرا�شة اإ�شاعة وقت عالفا�شي”   

طفلة من الالذقية )15( �شنة.    
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

  »ي�شتخدم الطفل يف اأكرث من ن�شاط يف اآن معًا؛ فقد يغ�شل ال�شيارة، ويقدم امل�شروبات، وينظف املحل، وي��شل الطلبات 

اإىل البيت. وطبعًا الطفل يتقبل االأوامر ب�شكل طبيعي وال�شرب اأي�شًا، اأما م��ش�ع حق�قه فه� يجهله وينتظر ال�شدقة 

 من معلمه”

مدير اأحد املعاهد يف حلب.

  “اأ�شحاب العمل يرغب�ن بالطفل ذي الق�ة البدنية اجليدة لي�شتغن�ا عن عامل بالغ .. �شهل االنقياد، .. وعنده قدرة 

 على الت�ا�شل االجتماعي”

مدير اأحد امل�اقع االلكرتونية املعنية بامل��ش�ع.

  »عمل الفتيات يف الزراعة ط�يل وقد يبداأ يف ال�شفق وال ينتهي اإال عند املغيب مقابل اأجر 6000 لرية �ش�رية مل��شم 

 القطاف اأو احل�شاد«

والدة اإحدى الطفالت العامالت يف درعا.

  »من ال�شعب اأن تعمل فتاة يف املقهى اأو بالب�يا اأو بتجميع البال�شتيك وف�ارغ البيب�شي من القمامة، يف حني ال يق�م 

الفتى بقطاف البقدون�ص اأو اخل�شار...الخ، فاالأطفال الذك�ر يعمل�ن يف االأعمال اخلدمية غالبًا وب�ش�رة اأقل يف 

ال�شناعة، اأما الفتيات فيعملن علنا يف الزراعة بالدرجة االأوىل، ويف خدمة املنازل، وكذلك ميكن اأن تعمل �شّرا يف 

 جمال الدعارة«

اأحد م�ش�ؤويل ال�ش�ؤون يف احل�شكة.

   “املهنة هي التي تفر�ص جن�ص الطفل العامل، فاخلياطة الن�شائية ال تنا�شب طبيعة ال�شاب الذكر حيث ال ي�شتطيع 

 العمل واال�شتمرار فيها، بينما االأعمال الكيميائية تنا�شبه، فطبيعة املهنة تفر�ص اجلن�ص”

 اأحد م�ش�ؤويل ال�ش�ؤون يف دم�شق.

   “ال�لد مرغ�ب للمهن اأكرث من البنت الأنه اأق�ى ع�شليًا، والإمكانية ت�اجده يف اأماكن خا�شة بالرجال، ... اأما البنت 

 فيقت�شر عملها على خدمة املنازل، العناية بكبار ال�شن، العناية باالأطفال...”

مدير معهد �شيف الدولة بحلب.

واأظهرت املقابالت اأن �شاحب العمل، الذي يرغب بت�شغيل االأطفال، غالبًا ما يك�ن قد عمل يف �شن مبكرة ه� اأي�شا.

5-4-2	جن�ص	الطفل	وعلقته	بالعمل

بّينت نتائج الدرا�شة )راجع ال�شكل رقم 9( اأن عمل االأطفال الذك�ر اأكرث انت�شارا من عمل الطفالت، واإن كان كال اجلن�شني منخرطني 

بق�ة يف �ش�ق العمل. ولكن يربز من جهة اأخرى تق�شيم العمل بح�شب الن�ع االجتماعي )اجلندر( تفر�شه طبيعة املجتمع التي تنمط عمل 

كل من اجلن�شني يف اأدوار ووظائف حمددة. 

وقد بينت نتائج املقابالت اأن االإناث يعملن يف الزراعة بالدرجة االأوىل، كعامالت دون اأجر لدى االأهل، ويكرث ذلك يف البيئات التي تتميز 

مبعدل من� �شكاين مرتفع وبحجم اأ�شرة كبري، اأو يتم ت�شغيلهن لدى الغري لتعزيز م�شادر دخل االأ�شرة. وي�شتغرق عملهن وقتًا ط�ياًل، حيث 

يبداأ يف �شاعات ال�شباح الباكر حتى غياب ال�شم�ص، اأو يتم العمل على فرتتني �شباحية وم�شائية.

كما تعمل الفتيات يف خدمة املنازل، حيث تقيم ب�ش�رة دائمة لدى االأ�شرة التي تعمل عندها، وتق�م باأعمال اخلدمة طيلة ال�قت. كما تعمل 

الفتيات يف خدمة املنازل، حيث تقيم ب�ش�رة دائمة لدى االأ�شرة التي تعمل عندها، وتق�م باأعمال اخلدمة طيلة ال�قت.
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  »اإن االأهايل ي�شعرون باالأمان بالتعامل مع االأطفال عند اإي�شالهم الطلبات اإىل املنازل، فاأب�اب املنازل تفتح لالأطفال 

له” اأجر يعطى  باأي  التاأمينات، وه� ير�شى  الطفل �شمن  اأخرى ال يدخل  لل�شباب، هذا من جهة، ومن جهة   ولي�ص 

 مدير اإحدى االإ�شالحيات يف دم�شق.

  »يف منطقتنا يف�شل�ن ال�ش�ريني، بل اأهل املنطقة ال�شرقية حتديدًا، فالنا�ص هنا ال يف�شل�ن الغرباء، بل ي�شغل�ن من 

جدًا” الغنية  العائالت  قبل  من  اإال  االأحيان  اأغلب  يف  اجتماعيًا  مقب�لة  غري  لدينا  االأجنبية  العمالة  حتى  يعرف�نه، 
 

 اأحد اأع�شاء املجل�ص التنفيذي يف املنطقة ال�شرقية.

   »بالن�شبة للذك�ر، ُتعطى االأف�شلية يف العمل للطفل االأقل اأجرًا اأيًا كانت جن�شيته، اأما الفتيات الل�اتي يتم ت�شغيلهن 

يف اأعمال الدعارة فتكاد اأن تك�ن اجلن�شية العراقية/غري ال�ش�رية/االأكرث رواجًا بينها، واأعتقد اأن اأكرث هذه احلاالت 

 م�ج�دة يف دم�شق”

 حمامي اإحدى اجلمعيات يف حلب.

من  حمبب  غري  حمددة(  �شاعة  يف  وينتهي  �شباحا  يبداأ  ي�مي  دوام  �شكل  على  )اأي  مياومة  البنات    »ا�شتخدام 

ال�شباب« قبل  من  التحر�ص  مثل  البيت،  اإىل  الع�دة  اأثناء  الطريق  خماطر  من  عليها  يخاف�ن  الأنهم  االأهل،   قبل 

اأحد متعهدي  ا�شتخدام الطفالت.

اأما االأطفال الذك�ر فيعمل�ن يف االأعمال اخلدمية، كاإي�شال الطلبات من البقاليات اإىل املنازل، حيث يف�شل الزبائن ا�شتالم الطلبات من 

االأطفال على ا�شتالمها من االأكرب �شنا.

كما يعمل االأطفال الذك�ر يف ال�ر�شات ال�شناعية يف اأعمال �شاقة، كاالأعمال امليكانيكية، التي تتطلب ق�ة ع�شلية مل تكتمل لدى الطفل 

متامًا، ما ي�ؤثر على �شحته �شلبًا. وقد ذكر �شابقًا )راجع ال�شكل رقم 21(، اأن ن�شبة )11%( من االأطفال العاملني قد عان�ا بعد عملهم من 

اآالم واأمرا�ص يف الظهر واملفا�شل.

5-5	جن�سية	الطفل	والعمل

	
اأظهرت نتائج املقابالت وج�د اجتاهني ح�ل م��ش�ع جن�شية الطفل العامل. فاملحافظات ال�شرقية حتديدًا، وكذلك ريف املناطق ال�شمالية، 

ترف�ص الغرباء ب�شكل عام، حيث ال تزال العالقات القرابية واالأهلية فيها م�شيطرة، وال تزال االأ�شرة املمتدة حتظى ب�ج�د فيها. ومييل هذا 

النمط من العالقات نح� االنغالق، غالبًا، ورف�ص اأي �شيء خارج عن نطاقه.

اأما االجتاه االآخر فيربز ب�شكل ملح�ظ يف املدن ال�شناعية كدم�شق مثاًل، حيث ي�شعى راأ�ص املال اإىل تعظيم الربح، وت�شكل بالتايل اليد 

العاملة االأرخ�ص اأول�ية لديه، ويتم ا�شتغاللها اأيًا كانت جن�شيتها. وتعاين اليد العاملة الفتية، من اجلن�شيات كافة، من اال�شتغالل، ك�نها 

تعمل خارج احلماية القان�نية، لكن العراقيني قد يعان�ن اأكرث من غريهم لعدم امتالك بع�شهم اأوراقا ثب�تية. فهم غري قادرين على املث�ل 

اأمام اأي حمكمة، ما ي�شّهل بالتايل ا�شتغاللهم من قبل القطاع اخلا�ص، حيث يق�م بع�ص اأ�شحاب العمل بحجز ن�شف اأجر الطفل العامل 

لكي ي�شمن�ا ا�شتمراره يف العمل، لك�نه غريبا وميكنه مغادرة البلد يف اأي وقت.

ويعمل االأطفال العراقي�ن كال�ش�ريني يف املطاعم وت��شيل الطلبات واملهن احلرة، بينما مل يرد يف العينة من يعمل يف ال�ر�ص امليكانيكية 

والكهربائية، على �شبيل املثال. وقد يع�د ذلك لك�ن معظمهم غري مت�شرب من التعليم، بل مازال م�شتمرًا به. وغالًبا ما يك�ن دوام االأطفال 

ا من ال�شباح حتى امل�شاء، ولذلك فاإن عملهم يرتكز يف املطاعم وت��شيل الطلبات التي يكرث الطلب عليها يف  العاملني يف ال�شناعة ممتدًّ

فرتة الظهرية وما بعدها. اأما الفتيات العراقيات فاإن عددا منهن يعملن يف ال�شك والتطريز واالأعمال اليدوية، التي يقمن بها يف املنزل. 

وغالبًا ما تعمل االأم مع بناتها يف هذا املجال، وي�جد، عادًة،   �شخ�ص و�شيط بني التاجر من جهة واالأ�شرة العراقية من جهة اأخرى. وجتدر 

االإ�شارة اإىل اأّن وج�د هذا ال��شيط يعر�شهن لال�شتغالل، حيث يقتطع ح�شة من االأجر املخ�ش�ص لهن.
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

  »اآتي من املدر�شة يف ال�احدة. اأدر�ص حتى الرابعة ثم اأبداأ ب�شك اخلرز مع اأمي حتى ال�احدة اأو الثانية بعد منت�شف 

 الليل، اأ�شعر باالإرهاق واأحيانًا اأ�شاب باالإغماء ل�شدة تعبي”

الطفلة

   »حتر�ص بي �شخ�شان ي�شربان البرية لكني متكنت من الهرب منهما«

طفل يف ال�شف الثامن، يعمل من ال�شاد�شة م�شاًء حتى اخلام�شة �شباحًا.

  “يتعر�ص يل اأحيانًا اأ�شخا�ص ياأخذون مني النق�د وال اأخرب اأهلي الأين اأخاف اأن مينع�ين من العمل، واأخربت معلمي 

لكنه مل يفعل �شيئًا”
 

طفل )13( �شنة يف ال�شف ال�شاد�ص.

ولدى احت�شاب مت��شط اأج�ر االأطفال ال�ش�ريني والفل�شطينيني والعراقيني يف العينة، تبنّي اأنها متقاربة اىل حّد كبري )نح� 1100 ل.�ص 

اأ�شب�عيًا؛ 1111 ل.�ص لل�ش�ريني، و1106 ل.�ص للعراقيني والفل�شطينيني(، وهذا يدل على اأن اليد العاملة الفتية هي م��شع ا�شتغالل مهما 

كانت جن�شيتها، واأن ثمة �شقفا اأدنى الأجر االأطفال العاملني ي�شعب النزول حتته. 

وقد ل�حظ اجتاه وا�شح نح� متابعة التعليم لدى االأطفال العراقيني العاملني يف العينة. يف ال�اقع، يعمل جميع االأطفال العرتقيني يف العينة 

ويتابع�ن درا�شتهم با�شتثناء طفل واحد. ومن ال�ا�شح اأّن هذا اجلمع بني العمل والدرا�شة يحمل االأطفال اأعباء اإ�شافية ويعر�شهم لالإجهاد 

ال�شديد، فهم يع�دون من املدر�شة يف ال�احدة ظهرًا ومي�ش�ن من )2-3( �شاعات يف اأداء ال�اجبات املدر�شية وبعدها يبدوؤون العمل حتى 

�شاعة متاأخرة من الليل.

وب�شكل عام يتعر�ص االأطفال الذك�ر ملخاطر العنف والتحر�ص اأكرث من الفتيات، الأنهم يعمل�ن خارج املنزل، ويع�دون بعد منت�شف الليل 

اأو يف �شاعات ال�شباح الباكر.

وقد اأكد اأغلب االأطفال العراقيني اأنهم هم من طلب�ا العمل مل�شاعدة اأهلهم، ووافق االأهل نتيجة �شيق ظروفهم املادية، ولعل املثال ال�شابق 

دليل على ذلك. اإىل ذلك، يتميز االأطفال العراقي�ن يف العينة بك�ن اأكرث من ن�شفهم ينحدرون من اأ�شر تراأ�شها االأم، وكثري من االآباء 

مفق�دون يف العراق، وال تعلم االأ�شرة اإن كان�ا اأحياء اأو اأم�اتا. ونتيجة لذلك تعي�ص االأ�شرة يف ج� نف�شي �شعب ي�ش�ده القلق واالإحباط يف 

كثري من احلاالت، وحتديدًا لدى االأمهات الل�اتي ال يعرفن ماذا يخبئ الغد الأ�شرهن. وينعك�ص هذا ال��شع املعي�شي والنف�شي الع�شيب على 

االأ�شرة باأكملها، في�ش�د ج� من الت�تر والع�شبية وال�شراخ والت�بيخ وال�شرب. وقد اأكد جميع اأفراد العينة دون ا�شتثناء اأنهم يتعر�ش�ن 

اآباء  ن�شف  نح�  فقدان  فاإن  ذكرنا  وكما  اأنف�شهم.  االأخ�ة  بني  ي�ش�د  ال�شرب  واأن  االأم،  قبل  من  وحتديدًا  االأهل،  من  والت�بيخ  لل�شرب 

االأطفال العراقيني يزيد العبء على االأم، التي تتحمل وحدها امل�ش�ؤولية االقت�شادية والرتب�ية معًا، وجتد نف�شها مكرهة على ت�شغيل اأبنائها 

مل�شاعدتها يف حت�شيل لقمة العي�ص، وتراهم يبذل�ن جهدًا م�شاعفًا باجلمع بني الدرا�شة والعمل، يف ال�قت الذي كان يفرت�ص تفرغهم 

للدرا�شة فقط.  

يف  التمايز  بع�ص  ظهر  اأنه  غري  عم�ما.  ال�ش�ريني،  االأطفال  وبني  بينهم  كبرية  فروقات  تظهر  فلم  الفل�شطينيني  لالأطفال  بالن�شبة  اأما 

العك�ص يف خميم  �شاد  بينما  باملدار�ص،  الريم�ك ملتحقني  االأطفال يف خميم  اأغلب  يعي�ش�ن فيه. فكان  الذي  املخيم  اأو�شاعهم بح�شب 

جرمانا، حيث ت�شرب اأغلب االأطفال العاملني، وبخا�شة بعد انتقالهم من مدار�ص وكالة الغ�ث اإىل املدار�ص احلك�مية. واأ�شار اأهل االأطفال 

اإىل اأن متابعة اإدارات هذه املدار�ص لالأطفال املت�شربني �شعيفة، اإن مل تكن معدومة. 

اأما فيما يخ�ص العمل يف املنازل، فقد ظهر تف�شيل للخادمات غري ال�ش�ريات لدى بع�ص الفئات التي تتفاخر با�شتخدام اأولئك اخلادمات، 

لك�ن اأج�رهن مرتفعة اأكرث من اخلادمات ال�ش�ريات، االأمر الذي يعرب عن مالءة مالية.
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   »نعم لقد خف الطلب على البنت ال�ش�رية كثريًا عندما دخلت ال�شرييالنكية والفليبينية«

اأحد و�شطاء ت�شغيل الفتيات لدى االأ�شر.

  »اخلادمات االأجنبيات يدخلن به�يات مزورة )العمر مزور( فيكن بعيدات عن رعاية القان�ن وعن رعاية اأ�شرهن، 

وحني يدخلن ي�شعن يف زحمة احلياة وي�شبح ال��ش�ل اإليهن �شعبًا جدًا، وال يتم اإال يف حال حدوث م�شكلة اأو اأمر 

 ي�شل لل�شرطة، ول� اأتت اخلادمة وعمرها اأقل من 15 ال يتم اإدخالها، لذلك تدخل على اأ�شا�ص عمر اأكرب”

مديرة منظمة الهجرة الدولية

   »قد اأ�شمع بع�ص الكلمات النابية مع التنبيه، ورمبا لكمة اأو ركلة خفيفة، لكن ال م�شكلة فاأنا اأتعلم املهنة«

طفل من الالذقية.

  »اإذا �شرب املعلم ابني بحق فاأنا ال اأمانع �شمن احلدود ال�شليمة اأما اإذا مل يكن بحق فاأذهب مل�اجهة املعلم واأ�شاأله 

 باأي حق ت�شربه وه� مل يخطئ”

 والد اأحد االأطفال العاملني يف املنطقة ال�شرقية.

   “ال ي�شمح االأهل ب�شرب ابنتهم التي تخدم لدى االأ�شر عادًة اإال اأنه ال مانع من كف اأو كفني اإذا لزم االأمر”

اأحد و�شطاء ت�شغيل الفتيات.

  »ال تدخل ال�شحية للدعارة، على االأقل علنًا، لكن بعد دخ�لها قد يتم ا�شتغاللها اأو اإغراوؤها. فبالن�شبة للعراقيات 

ميكن اإغراوؤهن باملال، اأو ميكن اأن يعر�ص على الفتاة الغناء يف ملهى، و�شيئًا ف�شيئًا جتد نف�شها مت�رطة بالدعارة. 

والتحدي احلقيقي الذي ن�اجهه ه� اآلية ال�شبط )�شبط احلاالت(، وال اأعتقد اأن اجلن�شية عامل م�ؤثر، فال�شخ�ص 

 الذي ه� حتت �شن القان�ن وبالتايل خمالف له، ه� من الفئة امل�شتهدفة ب�شرف النظر عن جن�شيته«

مديرة منظمة الهجرة الدولية

ويف ال�قت نف�شه، تربز �شع�بات يف عمل ال�ش�ريات كخادمات يف املنازل، وهذا العمل غري منت�شر يف جميع املحافظات، لك�نه غري مقَدر 

اجتماعيًا. وال يتم ت�شغيل الفتيات اإال من قبل االأ�شر ذات امل�شت�ى املادي املنخف�ص جدًا، وال يتم اجلهر به غالبًا، الأن ذلك معيب بحق 

االأ�شر. وقد مت ال��ش�ل اإىل بع�ص ه�ؤالء الفتيات ب�شع�بة، واأجريت مقابالت مع بع�شهن ب�ش�رة �شرية، ك�نهن ال ي�شرحن بعملهن. اأما 

بالن�شبة للخادمات االأجنبيات الل�اتي يدخلن القطر عن طريق مكاتب ا�شتقدام العامالت االأجنبيات لغر�ص العمل يف املنازل، فقد اأكدت 

مديرة منظمة الهجرة الدولية اأن بع�شا منهن يدخلن به�يات مزورة خ�ش��شا جلهة العمر.

وقد يتم ت�شليل وا�شتغالل ه�ؤالء الفتيات اأحيانًا، ويجري ا�شتخدامهن يف اأعمال اأخرى غري تلك التي ا�شتح�شرن من اأجلها، كالدعارة مثال.

5-6	العنف	يف	بيئة	العمل

مّتت االإ�شارة �شابقا، يف فقرة خ�شائ�ص العينة ال�شكل )21(، اإىل تعر�ص الطفل يف بيئة العمل للتعنيف من قبل معلم املهنة، و�شط قب�ل 

الق�شم االأكرب من االأطفال العاملني، الأن هدفهم االأ�شا�شي ه� تعّلم املهنة، التي  ت�شكل امل�شتقبل بالن�شبة لهم. 

ويالحظ من الق�ل اأعاله اأن الطفل يذكر م��ش�ع تعنيفه على هام�ص كالمه وب�شكل غري مهم، بينما يرتكز االأمر االأ�شا�شي لديه يف تعلمه 

املهنة دون اإعطاء اأهمية لل��شيلة التي يتم بها ذلك. ولدى مقابلة االأهايل تبنّي غالبًا قب�ل ظاهرة تعنيف الطفل، اإذا كان ذلك ي�شمح 

بتعليمه املهنة.
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

  »اإن ح�ايل 80% من االأطفال امل�ج�دين يف املعهد، كان�ا يعمل�ن قبل دخ�لهم اإليه، و10% كان�ا يعمل�ن لدى االأ�شرة، 

 و10% طالب مدار�ص«

مدير اأحد املعاهد االإ�شالحية يف دم�شق. 

  »تعر�شت اأثناء عملي ملحاولة خطف اإذ حاول اأحدهم حملي وو�شعي يف �شيارته ولكني ا�شتطعت الهروب منه يف حني 

 كان قد هرب ب�شيارته«

 طفل.

  “حاول �شائق تك�شي اختطايف لكن حل�شن احلظ مر بقربي �شرطي دراج فاأوقفته واأخربته اأن ال�شائق يريد اختطايف 

 فقام باعتقاله..”

طفل )فل�شطيني(، يعمل حتى ال�شاعة احلادية ع�شرة لياًل، وقد حدث معه ذلك اأثناء ع�دته اإىل منزله لياًل.

ومن ال�ا�شح اأن ثمة ثقافة �شائدة تعترب ال�شرب من اأجل تعلم املهنة اأمرا عاديا ومقب�ال، متاما كما كان مقب�ال �شابقًا ا�شتخدام ال�شرب م

ن قبل معلم املدر�شة، حيث كان االأهل يق�ل�ن للمعلم “اإلك اللحمة واإلنا العظمة”! ويبدو اأن ثمة حت�ال يف حيثيات هذه الثقافة ل�شالح تعلم 

املهنة بداًل من التعليم املدر�شي، بالنظر اإىل �شع�بة ال��شع االقت�شادي والتغري الذي و�شع قيمة املال ف�ق كل قيمة. لكن االأمر الثابت الذي 

مل ي�شبه التغري ه� ثقافة التعنيف وال�شرب كاأ�شل�ب اأ�شا�شي يف تعلم اأي �شيء )درا�شة اأو مهنة اأو..(.

5-7	الآثار	الناجتة	من	عمل	الطفل

بيئة خ�شبة  ي�شكل  والنف�شية. كما قد  ال�شحية واالجتماعية  الن�احي  الطفل من  ب�شكل مبكر على  العمل  �ش�ق  الطفل يف  انخراط  ي�ؤثر 

النحرافه وو�ش�له اإىل االإ�شالحيات. وقد اأ�شارت اإح�شاءات فرع االأحداث يف اإدارة االأمن اجلنائي اإىل احتجاز 286 طفال وطفلة بتهمة 

احل�ارية  املجم�عات  نتائج  جاءت  وقد   .2009-2008 عامي  خالل  الدخان  بيع  بتهمة  طفال  و222  الدعارة  بتهمة  طفلة  و62  الت�ش�ل 

واملقابالت لت�ؤكد اأن معظم االأطفال الذين و�شل�ا اإىل معاهد االأحداث واالإ�شالحيات كان�ا من االأطفال العاملني.

الذين  االأهل  اأطفاال عاملني، وق�شم منهم يعمل لدى  اإىل هذا املعهد كان�ا  الذين و�شل�ا  90% من االأطفال  اأن ما يعادل  وبالتايل، يربز 

يفرت�ص اأن ي�شكل�ا بيئة اآمنة لطفلهم. واإذا كان من غري اجلائز تعميم الن�شب ال�اردة يف الدرا�شة، اإال اأنها تعطي م�ؤ�شرًا ق�يًا عن خماطر 

عمل الطفل والنتائج ال�شلبية املرتتبة عليه. ومن اأهم املخاطر التي يتعر�ص لها الطفل العامل:

5-7-1التحر�ص	اجلن�سي

يتعر�ص الطفل العامل اأكرث من غريه للتحر�ص اجلن�شي، الأنه يق�شي اجلزء االأكرب من ي�مه خارج نطاق اأ�شرته. وقد يك�ن االأطفال العامل�ن مع 

اأهلهم يف ماأمن من هذا االأمر ن�شبيا، اإال اأن االأطفال العاملني لدى الغري يك�ن�ن اأكرث عر�شة لذلك، واإن مل يكن يف بيئة العمل نف�شها، ففي 

ال�شارع اأثناء الذهاب اإىل العمل اأو الع�دة منه. وبالنظر اإىل اأن ن�شبة )58.4%( من اأطفال العينة كان�ا يعمل�ن اأكرث من ت�شع �شاعات يف 

الي�م، فاإن هذا يعني اأن عملهم ميتد حتى �شاعات متاأخرة من الليل، حتى اأن بع�ص االأطفال يعمل�ن حتى �شاعات ال�شباح الباكر، االأمر 

الذي يعر�شهم للتحر�ص باأ�شكاله كافة، وال�شيما التحر�ص اجلن�شي.

اأطفال عن تعر�ص بع�ص رفاقهم لالغت�شاب من قبل �شاحب العمل، كما حتدث البع�ص عن حاالت حتر�ص ح�شلت معهم  وقد حتدث 

اأنف�شهم.

وي�ؤكد بع�ص اأ�شحاب العمل وج�د بع�ص حاالت التحر�ص باالأطفال الذين يعمل�ن لديهم:
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  »ذات مرة حدثت حماولة حتر�ص جن�شي مع اأحد عمايل االأطفال فت�شاجرت مع ذلك ال�شخ�ص وفتحنا حم�شر �شبط 

 يف خمفر ال�شرطة.«

 �شاحب عمل.

5-7-2	الت�سول	وال�ستغلل

يتعر�ص بع�ص االأطفال لظروف وم�شكالت مع اأ�شرهم قد ت�شل اإىل حّد طرد الطفل من املنزل، اإ�شافة اإىل حاالت وفاة االأب�ين، وعدم 

وج�د معيل لالأطفال اأو ماأوى لهم، فيجدون اأنف�شهم يف ال�شارع بال اأية حماية. يف هذه احلاالت، اإما اأن يلقى القب�ص عليهم بتهمة الت�شرد، 

اأو تتلقفهم اأيدي ال�ش�ء كالع�شابة التي مت القب�ص عليها م�ؤخرًا، والتي تق�م با�شتدراج االأطفال الذين ال ماأوى لهم وتعدهم بتاأمني املاأوى 

والطعام مقابل عملهم لديها. ولدى مقابلة االأطفال الذين عمل�ا لدى هذه الع�شابة تبني اأنهم جاوؤوا من اأ�شر مفككة، وقد كان�ا يتعر�ش�ن 

لل�شرب املربح والربط باجلنزير من قبل اآبائهم اأو زوجات اآبائهم، ففروا من هذه البيئة اإىل ال�شارع. ومقابل لفظ اأ�شرههم لهم من جهة، 

اأمامهم ه� اللج�ء اىل مثل هذه الع�شابات، التي ت�شغل  واخل�ف من حجز حريتهم بتهمة الت�شرد من جهة اأخرى، ي�شبح احلل املتاح 

االأطفال وتخ�شعهم ل�شروطها وتعليماتها، مبا يف ذلك التكفل باإبالغ ال�شرطة بكل ما متليه عليه الع�شابة من طلبات.

وبح�شب ت�شريحات اأحد امل�ش�ؤولني يف جمعية تعمل يف رعاية وتاأهيل االأطفال املت�ش�لني، تكمن امل�شكلة االأ�شا�شية يف عدم امتالك االأطفال 

لالأوراق التي تثبت ه�يتهم. وعندما يجري �شمهم للع�شابة ي�شار ف�را اإىل تدريب االأطفال ح�ل كيفية التعاطي مع ال�شرطة اإذا ما قب�ص 

عليهم، كاأن يتم تلقني الطفل ما يلي: ا�شمك فالن الفالين ابن فالن )الذي ه� رئي�ص الع�شابة اأو اأحد اأفرادها(. وعندما يحكم باإخالء 

العائلة  ياأتي ويدعي فقدان دفرت  اأن  اأو...(،  الع�شابة  باال�شم غري احلقيقي، ميكن لالأب غري احلقيقي )رئي�ص  امل�شجل  �شبيل احلدث 

وجتري مطابقة ا�شمه يف اله�ية على ا�شم والد الطفل امل�شجل يف ال�شجالت الق�شائية، وهذا ما ي�شمح له با�شتعادة الطفل.

والتحر�ص، حيث  اأن�اع اال�شطهاد  لكل  يتعر�ش�ن خاللها  واحدة،  30-40 طفاًل وطفلة يف غرفة  اأحيانًا من  ت�ؤوي  الع�شابة  وكانت هذه 

يفر�ص عليهم اإح�شار مبلغ ال يقل عن 500-700 ل.�ص ي�ميًا. ويف حال مل ي�َفق الطفل باحل�ش�ل على احلد االأدنى من املال املطل�ب، 

ال ميكنه الع�دة حتى تاأمينه ول� عمل ل�شاعات متاأخرة من الليل، اأو يع�د ليلقى التعنيف وال�شرب املربح من معلمه. ويف حال عاد الطفل 

باملبلغ املطل�ب، تنتظره اأخطار اأخرى حتى عندما ياأوي اإىل ن�مه بعد �شاعات عمله امل�شنية، فيك�ن عر�شة للتحر�ص اجلن�شي يف اأق�شى 

درجاته )االغت�شاب(.

اأو فيما بني  ابنه  اأو  رئي�شها  تعر�ص لالغت�شاب من قبل  اأن معظمهم  تبني  الع�شابة،  الذين عمل�ا مع  االأطفال  وبناء على مقابالت مع 

االأطفال، حيث يعتدي الكبار فيهم على ال�شغار، وبخا�شة على الطفالت ال�شغريات امل�ج�دات بينهم. 

5-7-3	التدخني	وتعاطي	املخدرات

تبني �شابقًا اأن اأكرث من ربع عينة االأطفال العاملني مدخن�ن، و)10%( منهم يتعاط�ن اأي�شا م�اد خمتلفة ك�شم ال�شعلة )مادة لزجة ال�شقة، 

ذات رائحة واخذة( و�شرب الغاز والكح�ل واحل�شي�ص. ومعظم ه�ؤالء هم ممن و�شل�ا اإىل االإ�شالحيات.

   »اعتدى علي ابن رئي�ص الع�شابة مرة”

اأحد االأطفال املت�ش�لني الذي كان يعمل ل�شالح ع�شابة ت�شغل االأطفال يف الت�ش�ل.

      ”   “كان معنا طفلة ا�شمها )م( هاي البنت “خل�شت” من كرثة االعتداء عليها

اأحد االأطفال املت�ش�لني الذي كان يعمل ل�شالح ع�شابة ت�شغل االأطفال يف الت�ش�ل.  
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  »اأ�شم ال�شعلة والبنزين واأ�شرب الغاز و الكح�ل وبالتان وزوالم وك�كائني، حني اأ�شرب الغاز اأو املخدر اأح�ص باأنني 

 دايخ واأنام اأر�شًا فيظن النا�ص اأين مري�ص فيعط�نني املال« 

“اأ�شرب دخان، �شعلة، ح�شي�ص، عرق”.  

  »دخلت اإىل االإنرتنت و�شاهدت فيدي� )و�شخ(، ولكي اأمتكن من م�شاهدته �شرقت م�بايل من �شخ�ص بال�شارع ونزلت 

 ال�ش�ر عليه ح�ايل 175 مقطع فيدي� واأق�م ورفاقي مب�شاهدتها«

 اأحد االأطفال املت�ش�لني.

   »هناك اأطفال قد ينام�ن من �شدة التعب ويداهم قريبة من االآلة، يف قريتنا اأطفال برتت اأياديهم ب�شبب االآالت«

والد اأحد االأطفال.

   »هناك حاالت يتم فيها الت�قيع على ورقة تعفي رب العمل من اأية م�ش�ؤولية يف حال تعر�ص الطفل العامل الأية اإ�شابة«

اأحد اأهايل اإدلب.

وكما ه� معروف فاإن التدخني والتعاطي وغريها من هذه االأم�ر يتطلب املال، الذي قد ال ميتلكه دائمًا الطفل العامل اأو املت�ش�ل، وبخا�شة 

اإذا كان يعمل حل�شاب �شخ�ص اأو جمم�عة اأ�شخا�ص، ت�شتغله وال ترتك له �شيئًا يذكر من مردوده، االأمر الذي يدفع ببع�ص االأطفال لل�شرقة 

من اأجل احل�ش�ل على املال الالزم لهذا الغر�ص. كذلك تفتح هذه البيئة امل�ب�ءة اأعني الطفل، وه� يف هذا العمر املبكر، على اأم�ر اأخرى، 

كمتابعة ال�ش�ر اأو املقاطع االإباحية ون�شرها فيما بينهم، حيث اأفاد بع�ص االأطفال املت�ش�لني والعاملني يف االأعمال الهام�شية، كبيع العلكة 

وم�شح االأحذية، باأنهم يدخل�ن اإىل االإنرتنت يف بع�ص املقاهي ويح�شرون املقاطع االإباحية ويق�م�ن بتداولها فيما بينهم.

5-7-4		امل�ساكل	ال�سحية

واأهم اإ�شابات العمل هي تلك التي قد تتمخ�ص عن تعامل االأطفال مع اآالت ال ميلك�ن اخلربة الكافية لتجنب االأذى منها. وقد بينت نتائج 

املقابالت تعر�ص )5.8%( من االأطفال الإ�شابات العمل واجلروح الناجتة عن ال�شق�ط وغريها.

واالأكرث اإجحافًا يبقى اأّن ه�ؤالء االأطفال العاملني ال حق�ق لهم. ف�شاحب العمل يتحكم بلقمة عي�شهم، ويتخذ االإجراءات التي تعفيه من اأي 

م�ش�ؤولية جتاه االأطفال. و يقبل اجلميع بذلك )الطفل واأهله(، الأن �شاحب العمل يفاو�ص من م�قع ق�ة. وبهذا ال�شدد ي�ؤكد اأحد اأهايل 

اإدلب: 
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 6. جهود حماية �لطفولة ومكافحة �أ�شو�أ �أ�شكال عمل 

�الأطفال 
 

اأعلنت �ش�رية التزامها بعدد من االتفاقيات الدولية اخلا�شة بحماية الطف�لة ب�شكل عام، ومن �شمنها اتفاقيات العمل، كما جاء يف االإطار 

2004 يف مدينة  �شباط   9-7 بتاريخ  �ش�رية  للطف�لة يف  ال�طني  امل�ؤمتر  االأخرى. حيث عقد  االإجراءات  اإىل عدد من  اإ�شافة  القان�ين، 

اأ�شماء االأ�شد. و�شاهم هذا امل�ؤمتر يف ت�شليط ال�ش�ء على ق�شايا الطف�لة، ومن بينها ق�شايا العنف �شد االأطفال  حلب برعاية ال�شيدة 

وا�شتغاللهم باأي �شكل من االأ�شكال، وج�دة التعليم واقرتاح اآليات االنتقال من الكم اإىل الن�ع، الخ. 

 

كما عقد ملتقى حماية الطفل يف دم�شق بتاريخ 9-2004/12/11. وقد �شم خرباء حمليني وعرب ودوليني يف جمال حماية االأطفال من 

العنف واال�شتغالل، وذلك بالتعاون بني الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة ومنظمة الي�ني�شف وم�ؤ�ش�شة ق��ص قزح لطف�لة اأف�شل، اإ�شافة اإىل 

جمم�عة من امل�ؤ�ش�شات االأخرى. ومن اأبرز نتائج هذا امللتقى، اقرتاح م�شروع خطة وطنية حلماية االأطفال من العنف واال�شتغالل بكل 

اأ�شكاله. وقامت الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة بتقدمي م�شروع هذه اخلطة اإىل احلك�مة، بالتعاون مع اجلهات احلك�مية واالأهلية ذات 

ال�شلة. وقد اأقرتها احلك�مة باجتماعها الذي تراأ�شه ال�شيد رئي�ص اجلمه�رية بتاريخ 2005/10/2، ومت تخ�شي�ص ميزانية مالية لها. 

وكلفت الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة باالإ�شراف على تنفيذ اخلطة التي ت�شمل اإحدى ع�شرة فعالية، هي: اأبحاث واإح�شائيات ح�ل �ش�ء 

معاملة الطفل، وقاعدة بيانات وطنية لت�شجيل حاالت �ش�ء معاملة الطفل، وحمالت ت�عية اجتماعية، وت�شمني حق�ق الطفل يف مناهج 

وحدة  تاأ�شي�ص  ال�شلة،  ذوي  املهنيني  مهارات  وتعزيز  ال�شلة،  ذات  العايل  التعليم  مناهج  الطفل يف  وت�شمني حماية  االأ�شا�شي،  التعليم 

حلماية االأ�شرة، وتاأ�شي�ص ماأوى حلماية الطفل، وو�شع برنامج لدعم الطفل، وو�شع خط هاتف مل�شاعدة الطفل، وو�شع ت�شريع �ش�ري �شامل 

حلماية الطفل. وت�شمنت اخلطة تعريفا لال�شتغالل التجاري اأو غريه من اأ�شكال اال�شتغالل التي ميكن اأن يتعر�ص لها الطفل يف ملحق 

اخلطة ال�طنية: “املق�ش�د به ا�شتغالل االأطفال يف العمل اأو غريه من الن�شاطات لتحقيق منفعة لالآخرين. وي�شمل ب�شكٍل غري ح�شري 

عمالة االأطفال ودعارة االأطفال”.  

 

كذلك قامت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل بتنظيم ور�ص عمل كثرية، بالتعاون مع املكتب االإقليمي ملنظمة العمل الدولية والي�ني�شف، 

غري  اجلمعيات  وبع�ص  الدولية  واملنظمات  احلك�مية  الهيئات  ممثلي  من  عدد  فيها  و�شارك  االأطفال.  عمل  ظاهرة  من  احلد  ح�ل 

احلك�مية. 

 

اإىل ذلك، مّت اإدماج اتفاقية حق�ق الطفل يف ال�ثيقة ال�طنية ب�شاأن املعايري اخلا�شة باملنهج التنم�ي املدر�شي، ويتّم ت�شمني مبادئها يف 

املناهج التعليمية. كما اأّن اأ�شحاب ال�شهادات اجلامعية ذات ال�شلة ب التعليم اأو الطفل قد بداأوا بتعليم حق�ق الطفل.   

وبا�شرت الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة بتاأ�شي�ص وحدة حلماية االأ�شرة، وت�ّلت البدء بتدريب الفنيني الذين �ش�ف يعمل�ن يف هذه ال�حدة 

بالتعاون مع الي�ني�شيف وجمعية ق��ص قزح. اأما فيما يخ�ص الت�شريع ال�شامل املتخ�ش�ص بحماية الطفل، فقد انتهت الهيئة، بالتعاون مع 

خمتلف اجلهات املعنية من اإعداد م�شروع قان�ن حق�ق الطفل ورفعته اإىل رئا�شة جمل�ص ال�زراء، وجاء م�شروع القان�ن على ذكر �شمان 

الرقابة على اأ�شحاب العمل. كما قامت الهيئة بتنفيذ بحث ح�ل �ش�ء معاملة الطفل يف �ش�رية، اإال اأن هذا البحث مل يتطّرق اإىل عمل 

االأطفال اإال ب�شكل جزئي وحمدود، الأن هذا امل��ش�ع مل يكن �شمن غايات البحث. كما بداأ العمل على اإن�شاء قاعدة بيانات وطنية، وجرى 

 .
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تنفيذ حمالت ت�عية اجتماعية مكثفة ح�ل ع�اقب �ش�ء معاملة الطفل، �شاركت فيها خمتلف اجلهات املعنية وو�شائل االإعالم

، فقد جرى تنفيذ برامج عّدة خا�شة باالأطفال يف و�شائل االإعالم املتن�عة، وتعر�شت بع�ص امل�شل�شالت 
120

اأما فيما يخ�ص دور االإعالم

هذه  ح�ل  ال�عي  ن�شر  حم�رين:  على  تعمل  االإعالم  وزارة  اأن  اإىل  اإ�شافة  واأخطارها.  االأطفال  عمل  ظاهرة  اإىل  التلفزي�نية  والربامج 

لل�زارة  �شن�ية  اأن هناك خططا  كما  ثانية.  الطف�لة، من جهة  بق�شايا  اإعالمية متخ�ش�شة  ك�ادر  وتاأهيل  واإعداد  الق�شايا، من جهة، 

وم�ؤ�ش�شاتها تت�شمن اإنتاج برامج اإعالمية متن�عة ح�ل عمل االأطفال. 

، قامت وزارة الرتبية بالعديد من الربامج، منها ا�شرتاط ح�ش�ل معلم املرحلة االأوىل من التعليم 
121

ويف جمال تط�ير العملية التعليمية

ومّت و�شع  التعليم وم�شت�ى خمرجاته.  لتح�شني ج�دة  اإ�شافة ل�ج�د )17( م�شروعا  الرتبية،  اإجازة معلم �شف من كلية  االأ�شا�شي على 

مناهج جديدة لكل املراحل التعليمية يف العام 2010-2011، من ال�شف االأول للرابع، وال�شف ال�شابع، وال�شف العا�شر، ومن ثم �ش�ف 

   مقابلة مع ال�شيد يا�شر علي، مدير ال�شيا�شات يف الهيئة ال�ش�رية ل�ش�ؤون االأ�شرة
119

    مقابلة مع ال�شيد مازن نفاع، مدير االإعالم التنم�ي يف وزارة االإعالم
120

مقابلة مع مدير التعليم االأ�شا�شي يف وزارة الرتبية
 121
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تك�ن هناك مناهج جديدة لل�شف�ف جميعها. وتق�م املناهج احلديثة على التعلم الن�شط وت�شجيع الطالب على البحث والتق�شي، بحيث 

يق�م املعلم بدور املي�شر ولي�ص امللقن. كما يجري اإعادة تاأهيل املعلمني القائمني على راأ�ص عملهم يف كليات الرتبية للح�ش�ل على �شهادة 

18 �شنة، وبخا�شة  للتعلم ملن هم دون  الي�ني�شيف بتجربة جديدة ت�ّفر فر�شة ثانية  جامعية )معلم �شف(. وتق�م ال�زارة بالتعاون مع 

الفتيات، حيث يتم تعليمهن �شن�يًا، مبعدل 300-400 �شعبة ملن هم حتت 18 �شنة، ويذهب من هم 18 �شنة واأكرث اإىل �شف�ف حم� االأمية. 

وتعمل احلك�مة مع املنظمات الدولية من اأجل اإن�شاء “مدر�شة �شديقة للطف�لة” حيث ت�جد االآن 650 مدر�شة مماثلة، و�ش�ف ترتفع خالل 

اخلطة اخلم�شية القادمة اإىل 5000 مدر�شة. كما اأن وزارة الرتبية ب�شدد اإعداد م�شروع جديد لقان�ن مد اإلزامية التعليم حتى ال�شّف 

التا�شع.  

اأما على �شعيد الهيئات غري احلك�مية فقد قامت منظمة احتاد �شبيبة الث�رة ب�ر�شات عمل وندوات وحما�شرات ولقاءات مع ال�شباب ومع 

اأ�شرهم، وكان هدفها االأ�شا�شي رفع ال�عي ح�ل خطر العنف وعمل االأطفال وتر�شيخ ما ي�شمى “املنظ�مة الثقافية حلق�ق الطفل”. وكان 

اإ�شافة اىل اللقاءات الرامية اإىل ت�شجيع ال�شباب على  اأن�شطة متن�عة جتذبهم،  الرتكيز االأكرب باجتاه ال�شباب خارج املدار�ص، واإيجاد 

.
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الع�دة للتعليم

ونظمت رهبنة الراعي ال�شالح عدة خميمات �شيفية لالأطفال العاملني )اأكرثهم عراقي�ن مع بع�ص ال�ش�ريني(، وقامت بدفع اأجرة الطفل 

االأ�شب�عية لالأهل ل�شمان راحة الطفل النف�شية. وتعتمد الرهبنة برناجما �شيفيا له�ؤالء االأطفال، يت�شمن درو�ص تق�ية ودورات حالقة 

  .
123

و�شيانة امل�بايل. وقد عاد بع�ص االأطفال امل�شاركني يف هذه الدورات اإىل املدر�شة

واأطلق م�قع الرثى االلكرتوين حملة “اأطفال يف خطر” التي كانت م�جهة لر�شد االنتهاكات بحق االأطفال، ومنها عمل االأطفال. وبذلت 

واأمنت  ال�ش�ارع،  اأطفال  عمل  عن  خا�شة  بدرا�شة  فقامت   ،
124

االأطفال عمل  ملحاربة  مبا�شرة  جه�دا  حم�ص  يف  الطف�لة  حماية  جمعية 

امل�شاعدة يف الدرا�شة لالأطفال امل�ج�دين يف دار االإي�اء التي تديرها وب�ج�د مر�شدين اجتماعيني. وعملت اجلمعية على تاأمني فر�ص 

عمل لالأمهات �شمن املنازل )حت�شري اخل�شار، �شك اخلرز، تطريز، الخ( وفر�ص عمل اأخرى لالأخ�ة الرا�شدين ع��شا عن ت�شغيل الطفل، 

وذلك من خالل التعاون مع اأ�شدقاء اجلمعية من التجار وامل�شتثمرين. 

يتبنّي مما �شبق اأن الت�شدي لظاهرة خطرية، مثل عمل االأطفال يف �شن مبكرة، اأو عملهم يف اأعمال غري اآمنة، ما يزال يحتاج اإىل جه�د 

البدائل  اإيجاد  االأبرز يف  التحدي  واإىل وج�ب تن�شيق جميع هذه اجله�د. ويكمن  املعنية،  كبرية من اجلهات احلك�مية وغري احلك�مية 

العملية لال�شتغناء عن عمل االأطفال، وبخا�شة مع وج�د العديد من العقبات التي حتّد من تاأثري الربامج وامل�شاريع اآنفة الذكر.

6-1	ال�ستنتاجات

	

حاولت املقاربة امليدانية، باأبعادها وال�شروط املرجعية املحددة لها، �شرب غ�ر ظاهرة عمل االأطفال، جلهة اأ�شبابها وخ�شائ�ص االأطفال 

املنخرطني فيها، واأهم االآثار املرتتبة على عملهم. ويعر�ص الق�شم التايل خال�شات الدرا�شة جمم�عة �شمن خم�ص فئات: اخلال�شات 

عمل  فيها  ينت�شر  الت�ص  والبيئة  االأطفال،  عمل  اإىل  ت�ؤدي  التي  والع�امل  العاملني،  االأطفال  بخ�شائ�ص  املتعّلقة  اخلال�شات  ثم  العامة، 

االأطفال، واأخرًيا املخاطر التي يتعّر�ص لها االأطفال العامل�ن.  

لت اإليه الدرا�شات ال�شابقة، �ش�اء جلهة االأ�شباب التي  وخل�شت الدرا�شة امليدانية اإىل نتائج وا�شتنتاجات م�شابهة، اإىل حّد كبري، ملا ت��شّ

اأن بع�ص  بيد  املبكر.  االأطفال  املتاأتية عن عمل  املبا�شرة  النتائج  اأو جلهة  العاملني،  االأطفال  اأو جلهة خ�شائ�ص  للعمل،  االأطفال  دفعت 

االختالف عن نتائج الدرا�شات ال�شابقة، �شّجل يف الت�زع اجلغرايف والقطاعي لعمل االأطفال. 

 

6-1-1	ال�ستنتاجات	حول	خ�سائ�ص	الأطفال	العاملني	

اإذا اأخذنا بعني االعتبار اأن االأطفال الذي �شملهم البحث مل يتجاوزوا، جميعهم، اخلام�شة ع�شر من العمر، واأن عملهم يعر�شهم للعديد 

اأ�ش�اأ  االأطفال من  يزاولها ه�ؤالء  التي  االأعمال  كافيا العتبار  �شببا  يك�ن  يكاد  فاإن ذلك  واالإ�شابة،   والتحّر�ص  العنف  املخاطر مثل  من 

اأ�شكال عمل االأطفال، ال �شيما اأن ن�شبة ملح�ظة من ه�ؤالء كان�ا يعمل�ن يف الت�ش�ل والدعارة واخلدمة يف البي�ت يف عمر مبكر. وغالبا ما 

    لقاء مع ال�شيد ف�ؤاد عا�شي رئي�ص مكتب االأن�شطة الرتب�ية والريا�شية املركزي يف احتاد �شبيبة الث�رة 
122

     مقابلة مع االأخت ماري كل�د نداف، رئي�شة رهبنة الراعي ال�شالح
123

 مقابلة مع ال�شيد يحيى االأو�ص، مدير م�قع الرثى االلكرتوين، اأول م�قع �ش�ري يهتم بق�شايا الطفل واملراأة
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كان العامل�ن يف الت�ش�ل يعمل�ن اإما حل�شاب اأحد اأهليهم، الذي يك�ن من اأ�شحاب ال�شلطة على الطفل كاالأب اأو االأخ الكبري، اأو حل�شاب 

رمقهم.   ي�شد  وما  منامتهم  لقاء  مداخيلهم  على  “ع�شابات” ت�شت�يل 
 

ومن بني اأبرز ما تو�سلت اإليه الدرا�سة ب�ساأن خ�سائ�س عمل الأطفال، ميكن التوقف عند الآتي:  

اأكرب يف  االإناث بن�شبة  العمر، بينما يرتكز عمل  ●  يبداأ عمل االأطفال يف �شن مبكرة )9-10(، ويزداد لدى االأطفال الذك�ر مع ازدياد 
االأعمار ال�شغرية، وتنخف�ص هذه الن�شبة مع تقدم العمر؛  

●  ظاهرة عمل االأطفال الذك�ر اأ�شّد تركزا يف احل�شر مما هي يف الريف، بينما يربز اجتاه معاك�ص بالن�شبة اإىل عمل الطفالت الذي يرتكز 
اأكرث يف الريف؛ 

●  ينط�ي اختالف اله�ّية اجلندرية بني االأطفال الذك�ر والطفالت االإناث على فروقات مهمة يف بع�ص خ�شائ�ص هذه الّظاهرة، على نح� 
ي�شمل: �شن البدء يف العمل، الّت�ّزع اجلغرايف لهذا العمل، ت�ّزعه القطاعي واملهني، م�شت�ى االأجر. ب�شكل عام، تبداأ الفتيات بالعمل يف 

�شّن مبكرة لدى االأ�شرة بدون اأجر، اأو يعملن لقاء اأجر يف اأ�شر اأخرى لكّن اأجرهّن يذهب اإىل اأهلهّن. كما يعملن كخادمات يف البي�ت يف 

املدينة. اأّما الفتيان، فيعمل�ن يف م�اقع البناء اأو يف وظائف اأخرى ت�شتلزم قّ�ًة ج�شدية؛ 

●  معظم االأطفال العاملني هم اإما اأمي�ن اأو مت�شرب�ن من التعليم. اأما الذين مازال�ا ملتحقني بالتعليم، فيبق�ن معر�شني للت�شرب نتيجة 
�شغط العمل؛  

● اأغلب االأطفال اّلذين التحق�ا باالإ�شالحّيات كان�ا يعمل�ن؛ 

●  يتدرج تركز عمل االأطفال بح�شب القطاعات كاالآتي )وفًقا لعينة ت�شمن 173 طفاًل(: اأوال قطاع اخلدمات )24% من االأطفال العاملني(، 
ثم القطاع ال�شناعي )22%(، فالزراعة )18%(، ثم االأعمال الرثة كالت�ش�ل وجمع امل�اد من النفايات، اإ�شافة اإىل الدعارة، ثم احلرف 

والبناء؛ 

ل�ن اأقل من  ●  اأكرث من ثالثة اأرباع اأطفال عينة البحث يتقا�ش�ن اأجرا يقّل عن 1500 لرية �ش�رية يف االأ�شب�ع )من بينهم 16.2% يح�شّ
500 ل.�ص.(، مع مالحظة اأن ريع الت�ش�ل، الذي جتاوز اأحيانا )1000 ل.�ص( ي�ميا، ه� الذي رفع املعدل، بغ�ص النظر عن املاآل الذي 

يذهب اإليه هذا الريع. ومعظم اأطفال العينة يعط�ن اأجرهم الأ�شرهم، اإما كاماًل اأو جزئيا؛  

●  الفتيات، يف الغالب، يبداأن العمل يف �شن مبكرة يف احليازات العائلية دون اأجر، اأو يعملن باأجر عند الغري لكن االأهل هم من يح�شل�ن 
اأن االإناث غري  اأن الذك�ر غري مرغ�ب بهم يف هذا املجال، يف حني  على هذا االأجر، كما يعملن يف اخلدمة املنزلية يف املدن، حيث 

مرغ�ب فيهن يف ال�ر�ص، ويف االأعمال التي تتطلب بع�ص اجلهد الع�شلي. 

●  الن�شبة الكربى من اأطفال العينة )58.4%( يعمل�ن اأكرث من ت�شع �شاعات يف الي�م، يف حني يعمل اأكرث من ربع العينة من 7- 9 �شاعات 
ي�ميًا؛  

●  ال يعاين االأطفال، عم�ما، من متييز ب�شبب اجلن�شية. مع ذلك يبقى االأطفال العراقي�ن، اأكرث من غريهم، عر�شة للتمييز، نتيجة ميل 
بع�ص اأ�شحاب العمل نح� حجز جزء من اأج�رهم خ�فا من اأن يغادروا البلد دون اإنذار م�شبق.  

●  معظم االأطفال العراقيني غري مت�شربني من التعليم.  

●  الفتيات العراقيات يعملن يف قطاعات حمدودة، كاخلدمة املنزلية وال�شناعة وخدمات ال�شك والتطريز واالأعمال اليدوية يف املنزل، 
االأطفال  اأج�ر  مت��شط  العراقيني يقرتب جدا من  االأطفال  اأج�ر  ومت��شط  ا�شتغاللهن.  يت�ان�ن عن  ال  و�شطاء  ويتم ذلك غالبا عرب 

ال�ش�ريني.  

●  ينحدر اأكرث من ن�شف االأطفال العراقيني يف العينة من اأ�شر تراأ�شها االأم؛ 

●  مل يظهر فرق ملح�ظ بني االأطفال الفل�شطينيني واالأطفال ال�ش�ريني عم�ما، ولكن تفاوتت اأو�شاعهم بح�شب املخيم الذي يعي�ش�ن فيه، 
فكان اأغلب االأطفال يف خميم الريم�ك ملتحقني باملدار�ص، بينما كان العك�ص يف خميم جرمانا. 
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6-1-2	الإ�ستنتاجات	حول	اأ�سباب	عمل	الأطفال	

1- الفقر:  اأجاب معظم االأطفال باأنهم عمل�ا اأ�شا�شا بهدف م�شاعدة االأهل ماديًا، ووافقهم يف ذلك االأهل واأ�شحاب العمل وممثل� اجلهات 

الذين متت مقابلتهم )حك�مية، غري حك�مية، منظمات دولية(، ونتيجة الفقر وما ي�ؤدي اإليه من تدن ل�عي االأ�شرة ومل�شكالت 

اجتماعية مرتاكبة؛ 

املدر�شة،  واللفظي يف  العنف اجل�شدي  و�شي�ع  والدرا�شة،  العمل  الت�فيق بني  اأ�شبابه يف �شع�بة  اأهم  2- الت�سرب املدر�سي:  الذي متثلت 

وعدم االهتمام بتعليم االإناث، و�شعف املنهاج التعليمي وكفاءة العملية التعليمية، ف�شال عن نظام االنتقال التلقائي 

)الرتفيع من �شف اإىل اآخر( والت�شاهل يف تطبيق قان�ن التعليم االإلزامي. كما يت�شبب تزايد التقدير االجتماعي 

للمال على ح�شاب قيمة العلم يف تعزيز الت�شرب املدر�شي. 

3- التفكك الأ�سري:  يتزايد االأثر ال�شلبي لهذه الظاهرة مع ت�ا�شع فعالية الدور الذي تلعبه �شبكات االأمان االجتماعي التقليدية )االأ�شرة 

املمتدة اأو الع�شرية اأو القرية(، وتراجع �شبكات االأمان والدعم االأ�شري امل�ؤ�ش�شاتية، وانت�شار ثقافة قب�ل عمل الطفل 

بداًل من عمل االأم.  

6-1-3	الإ�ستنتاجات	حول	البيئة	التي	ينت�سر	فيها	عمل	الأطفال

	

1-   برز ارتباط عمل االأطفال بعدد من امل�ؤ�ّشرات املهمة. فقد وفد نح� )87%( من اأطفال العينة من اأ�شر كبرية احلجم تراوح عدد اأفرادها 

بني )5-8(، كما اأن اأغلب االأهل يعان�ن من االأمية.اإىل ذلك، )30.1%( من اآباء االأطفال العاملني و)79.8%( من اأمهاتهم ال يعمل�ن. 

كما يعاين اأكرث من ربع اآباء االأطفال من اأمرا�ص مزمنة، وكذلك )15.6%( من اأمهات االأطفال.  

2-  ينتمي اأكرث من ثالثة اأرباع االأطفال اإىل اأ�شر تعتمد العنف �شد االأطفال و�شيلة ترب�ية، بدًءا من ال�شرب بالكف اأو بالع�شا اأو خرط�م 

املياه اأو الكابل ...، اإىل احلجز يف املنزل مع الربط باجلنزير وال�شرب “فلقة”، و�ش�ال اإىل احلرق اأو الطرد خارج املنزل.

  

6-1-4	الإ�ستنتاجات	حول	املخاطر	التي	يتعر�ص	لها	الطفل	العامل

تتوزع هذه املخاطر كما يلي:  

● التحر�ص اجلن�شي الذي ميكن اأن ي�شل اإىل درجة االغت�شاب؛   

● العنف يف ميدان العمل، وبخا�شة يف �شف�ف الفتيات العامالت يف اخلدمة املنزلية؛    

● الت�ش�ل واال�شتغالل من جانب الع�شابات؛   

اأفراد العينة يدخن�ن(،  ●  ممار�شة العادات اخلطرية على �شحة االأطفال، اجل�شدية والنف�شية، مثل التدخني )اأكرث من ربع   
واقتناء ال�ش�ر واالأفالم االإباحية والل�اط واالإدمان؛  

● املر�ص الذي يطال نح� 18% من االأطفال بعد بدء عملهم.   

6-2	اأبرز	التحديات	

يعر�ص هذا اجلزء التحديات االأبرز ال�اجب م�اجهتها من اأجل مكافحة ظاهرة عمل االأطفال. وتعني هذه التحديات كالًّ من الهيئات 

احلك�مية واملجتمعية.  

اأ- على امل�ستوى احلكومي: 

●  االعرتاف ب�ج�د الظاهرة وانت�شارها ومعاجلتها باجلدية املطل�بة، حيث مل يتم التعامل معها حتى االآن كظاهرة خطرية تنعك�ص �شلبًا 
؛ 

125

على الطفل واالأ�شرة واملجتمع

     ق�ل اأحد اأع�شاء املكتب التنفيذي يف دير الزور: »نحن جنل�ص يف اأماكن عامة كاملطاعم واملقاهي مع اأ�شحاب قرار، واالأطفال يعمل�ن فيها ويقدم�ن االأكل 
125

وال�شرب واخلدمات اأمام اأعني امل�ش�ؤولني، وهم ال يحرك�ن �شاكنًا، وهذا يبني للنا�ص اأن هناك غ�ص نظر عن امل��ش�ع، االأمر الذي ي�شهم يف انت�شار الظاهرة«. 

ويق�ل مدير اأحد املعاهد االإ�شالحية: »اجلهات غري مدركة خلط�رة هذه الظاهرة، �شرطة االأحداث غائبة متامًا وبقية اجلهات املعنية اأي�شًا. فمثاًل مدير الناحية 

قد يطلب خ�شارًا من البقالية ويق�م طفل باإي�شال الطلب له، وهذا املدير يعطي الطفل بخ�شي�ص!
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للمخاطر  يت�شدى  وطني  اجتماعي  �شمان  نظام  من  جزءا  ت�شكل  بحيث  والرعائية،  احلمائية  االجتماعية  امل�ؤ�ش�شات  تفعيل  ●  �شع�بة 
املحدقة باالأطفال، خ�ش��شا يف حاالت الطالق اأو مر�ص االأب اأو وفاته؛ 

●  حتديث �شيا�شات “التنمية املحابية للفقراء”، قادرة على معاجلة االختالل يف ت�زع الثمار االقت�شادية واالجتماعية للتنمية بني فئات 
املجتمع وبني املحافظات، وتخفيف من اآثار اجلفاف و�شيا�شات رفع الدعم عن املحروقات وحمدودية فر�ص العمل؛ 

●  عدم كفاية “اإجراءات مكافحة جن�ح االأطفال” بحيث اأّن االإجراءات احلالية ال ترّكز على اأ�شباب تعاطي املخدرات واإدمان الكح�ل، بل 
؛ 

126

على االإدمان بحّد ذاته

●  �شعف جهاز التفتي�ص يف مديريات ال�ش�ؤون االإجتماعية، من حيث الكم والن�ع، حيث تقت�شر �شالحيات ال�زارة على اإ�شدار عق�بات 
، مع النق�ص يف عدد املراقبني، وعدم جتاوب املجتمع معهم اأي�شا؛ 

127

بحق �شاحب العمل

اللجنة  اإىل  اللجان )بدًءا من جلنة املدر�شة و�ش�ال  اإذ رغم وج�د العديد من هذه  الت�شرب من املدر�شة،  ●  �شعف عمل جلان مكافحة 
“حربًا على ورق، ومل تخرج اللجنة مرة واحدة  اإال  اأن هذه اللجان لي�شت  اأ�شاروا اإىل  املركزية يف ال�زارة(، فاإن العديد من املعنيني 

؛   للتفتي�ص عن ه�ؤالء االأطفال ومتابعتهم”

●  النق�ص يف البنية التحتية التعليمية، وحتديدًا املدار�ص، التي مل ت�اكب متديد مرحلة التعليم االأ�شا�شي اإىل ال�شف التا�شع؛ 

ال�شياحية املكلفة مبالحقة  اإدارة االأمن اجلنائي يف املحافظات كافة، و�شعف دور ال�شرطة  ●  عدم ا�شتكمال جهاز �شرطة االأحداث يف 
املت�ش�لني؛ 

●  �شعف الدعم املجتمعي واحلل�ل املحلية لالأطفال الذين يهرب�ن من منازلهم اأو يعي�ش�ن يف ظروف �شعبة، اإذ ينتهي بهم املطاف يف 
االإ�شالحيات حيث يتعّر�ش�ن اإىل خماطر جّمة.  

 

ب- على م�ستوى املجتمع املحلي ومنظمات املجتمع الأهلي: 

تربز التحديات على غري �سعيد، وبخا�سة يف املجالت التالية: 

االأ�شرة  يف  للتن�شئة  كاأ�شل�ب  العنف  ا�شتخدام  ظاهرة  ا�شتمرار  يف  ينعك�ص  ما  وهذا  املجتمع،  يف  الطفل  حق�ق  ثقافة  انت�شار  ●  �شعف 
واملدر�شة، ويف تعزيز البيئة التي ت�شجع االأطفال على الهروب من املنزل اأو الت�شرب من املدر�شة؛ 

“يقد�ص”  االأمهات، حيث  العمل، وبخا�شة بني  الن�شاء يف ق�ة  املناطق، ال ت�شجع على م�شاركة  العديد من  ●  وج�د ثقافة جمتمعية، يف 
الدور االإجنابي للمراأة على ح�شاب الدور االقت�شادي. وت�شّجع هذه الثقافة يف املقابل ت�شغيل االأطفال بحجة “حماية االأم من العمل”، 

خ�ش��شا لدى االأ�شر الفقرية، التي ل�حظ اأن اأكرث من ولد من اأبنائها قد عمل وه� �شغري. كما تنعك�ص هذه الثقافة اأي�شا يف التعامل مع 

عمل الطفالت، حيث ترتفع ن�شبة العامالت بينهن عندما يكن �شغريات، وتنخف�ص مع اقرتابهن من �شن الزواج؛

اآثار هذه الظاهرة، اإذ يبلغ  ●  قلة عدد املنظمات غري احلك�مية املعنية بهذا امل��ش�ع وبخا�شة يف مكافحة عمل االأطفال اأو يف معاجلة 
عددها يف �ش�رية نح� )46( جمعية، ويرتكز معظمها يف دم�شق وحلب وحم�ص والالذقية. وتدرج )26( منها م�شاألة االهتمام بالطفل 

بني اأهدافها، بينما تكتفي )9( منها ب��شع حماية االأطفال من الت�شرد �شمن تلك االأهداف، والبع�ص الثالث من اجلمعيات ي�شيف 

؛
128

م��ش�ع حماية الطفل من العمل

●  �شع�بة احل�ش�ل على تراخي�ص ال�شتحداث اجلمعيات “بحجة عدم احلاجة ...” حيث اأعيد 28 طلبا لتاأ�شي�ص جمعيات، مع اأنها كانت 
؛ 

ت�شتهدف املع�قني والتنمية االقت�شادية لذوي االحتياجات اخلا�شة”129

●  �شعف الدعم املايل احلك�مي للجمعيات، حيث تت�ىل كل جمعية ت�فري التم�يل بنف�شها، مع العلم اأن هناك تفاوتا يف االإمكانيات املالية 
اأي مت�يل من املانحني.  اأخذ م�افقة وزارة ال�ش�ؤون للح�ش�ل على  اأن املطل�ب من اجلمعيات  للجمعيات وفق انتماءاتها الدينية. كما 

ويرتافق هذا مع انت�شار معتقد �شائع باأن ال حاجة للتربع لدور اإعادة تاأهيل املت�ش�لني وامل�شردين، الأن الدولة هي امل�ش�ؤولة عن مكافحة 

الت�ش�ل، اأو اأن التربع لدور رعاية اجلانحات “حرام”؛ 

●  �شعف م�شت�ى التاأهيل واخلربة لدى املنظمات غري احلك�مية العاملة لال�شطالع بالدور املطل�ب منها، حيث اأن اأغلبها حديث العهد 
بهذا العمل، كما اأن “القان�ن ال يخ�لها ال��ش�ل اإىل الفئة امل�شتهدفة اإال عن طريق عقد ال�شراكة وه� غري كاٍف”، هذا باالإ�شافة اإىل 

 اأج�بة اإ�شالحية االأحداث
126

مقابلة مع االأ�شتاذ ماهر رزق مدير اخلدمات يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل، الذي قال: »اأرباب العمل يحفظ�ن �شكل املراقب و�شيارته، وتتم م�شاعدة رب 
  127

العمل على اإخفاء االأطفال مب�شاعدة اأفراد املجتمع«

اأخذت هذه املعل�مة من جدول للجمعيات املهتمة ب�ش�ؤون االأطفال، وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
 128

مقابلة مع ع�ش� مكتب تنفيذي يف جمل�ص حمافظة دير الزور
 129
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 قان�ن العمل وقان�ن العالقات الزراعية
 130

  ظهر يف البحث اأن اأ�شحاب الع�شابات غالبا ما يع�دون، اأنف�شهم، ال�شتالم االأطفال من االإ�شالحية اأو دور الرعاية، ويتم ت�شليمهم االأطفال بناء على ا�شم ال�الد، 
131

الذي ه� رئي�ص الع�شابة، ويك�ن الطفل قد اأعطاه عند االإم�شاك به

ندرة اجلمعيات املدنية العاملة يف جمال الطف�لة، وبخا�شة يف مكافحة عمل االأطفال اأو يف معاجلة اآثار هذه الظاهرة، حيث �شّجل وج�د 

جمعية واحدة ذات ت�جه مدين وطني، بني اجلمعيات احلا�شلة على عقد �شراكة مع وزارة ال�ش�ؤون لالإ�شراف على دور لرعاية االأطفال، 

وقد طغى الت�جه الديني على باقي اجلمعيات. 

6-3	التو�سيات

	

بالهيئات  اخلا�شة  الت��شيات  القان�نية،  الت��شيات  فرعية:  فقرات  خم�ص  �شمن  مق�ّشمة  البحث،  فربق  ت��شيات  التايل  الق�شم  يعر�ص 

احلك�مية، والت��شيات اخلا�شة بالتعليم، والت��شيات اخلا�شة باملجتمع االأهلي. 

6-3-1	على	ال�سعيد	القانوين

●  اإعالن ر�شمي على اأعلى م�شت�ى يف البالد، باإنهاء ظاهرة اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال مع عام 2016، وذلك ان�شجاما مع الهدف املاأم�ل 
ملنظمة العمل الدولية )عام 2006( والقرار اخلا�ص بعمل االأطفال، الذي مت اعتماده يف امل�ؤمتر الدويل الإح�شاءات العمل الثامن ع�شر 

عام 2008.  

●  اإعادة النظر وتعديل الق�انني بغية احرتام املعاهدات الدولية وتعزيز اآليات تطبيق القان�ن؛ 

●  اإحداث هيئة وطنية عليا )جمل�ص، هيئة، وزارة( ت�كل اإليها ق�شايا الطف�لة، كلها. وتك�ن مهمتها تقدمي م�شاريع ق�انني، واإعداد اخلطط 
وبرامج العمل، بالتعاون مع اجلهات املعنية احلك�مية وغري احلك�مية، ل�شمان النه��ص باأو�شاع االأطفال و�شيانة حق�قهم، مبا يف ذلك 

اإنهاء ظاهرة عمل االأطفال؛  

●  اإحداث هيئة رقابية تت�ىل مهمة ر�شد وتقييم حق�ق الطفل يف البالد. وتتمتع ب�شالحية رفع الدعاوى الفردية واجلماعية، ومقا�شاة 
املنتهكني اأو امل�شيئني حلق�ق الطفل. وي�شارك يف هذه الهيئة، ممثل�ن عن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل، ووزارات الرتبية والعدل 

والداخلية، وهيئة �ش�ؤون االأ�شرة، وممثل�ن عن اأ�شحاب العمل واحتاد نقابات العمال واملجتمع االأهلي؛ 

، وو�شع ن�ش��ص اأخرى تفر�ص �ش�ابط 
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●  تعديل الن�ش��ص ال�طنية التي ت�شتثني عمل االأطفال يف املن�شاآت التي تدار من قبل االأ�شرة
لعمل االأطفال �شمن هذه امل�شاريع، وتكفل حق�قهم اأي�شا، وت�شمح مبراقبة وتفتي�ص هذه املن�شاآت من قبل مراقبي وزارة العمل، للتاأكد 

من مطابقة �شروط العمل يف هذه املن�شاآت ملعايري ال�شالمة وال�شحة املفرو�شة مب�جب الق�انني؛ 

●  اإعادة النظر بقان�ن العمل وقان�ن التاأمينات االجتماعية، لي�شمال العاملني يف املن�شاآت، اأقل من 4 عمال، والعاملني حل�شابهم اخلا�ص، 
والعاملني يف القطاع الزراعي، وخدم املنازل، والعاملني يف العتالة، وامل�انئ؛ 

●  اإقرار قان�ن حلماية االأ�شرة، ي�شمن حدا اأدنى من الدخل لالأ�شرة، على اأن متّ�ل االأعباء املالية املرتتبة على تنفيذه، ب�ا�شطة �شندوق 
ت�شامن وطني، ت�شهم فيه امل�ازنة العامة للدولة، من خالل ر�ش�م خا�شة على املعامالت واالأرباح وروؤو�ص االأم�ال؛ 

●  تط�ير اآليات لل�قاية من العنف االأ�شري وامل�ؤ�ش�شاتي، وملعاجلة اآثاره؛ 

●  االن�شمام اإىل االتفاقيات الدولية اخلا�شة بالفح�ص الطبي لالأطفال العاملني؛ 

●  اعتماد اآليات منا�شبة لر�شد ومراقبة اأماكن حدوث اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال، وت�شديد العق�بة على القائمني واملت�شرتين عليها؛  

●  تعديل قان�ن العق�بات باإ�شافة م�اد تن�ص على: عدم جترمي االأحداث الذين يتم ا�شتغاللهم يف اأي عمل من االأعمال غري امل�شروعة، 
اأماكن  ب��شعهم يف  والرعاية،  احلماية  اإجراءات  اإال  بحقهم  تتخذ  وال  والت�شرد،  الدخان،  وبيع  املخدرات  والت�ش�ل وجتارة  كالتهريب 

خا�شة لتاأهيلهم واإعادة دجمهم باملجتمع من خالل م�ؤ�ش�شات حك�مية وجمعيات اأهلية ...، وكذلك اإ�شافة مادة جتَرم كل من �شاهم 

اأو �شاعد اأو علم بت�شغيل االأحداث باأي عمل من االأعمال غري امل�شروعة، �ش�اء بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، واحلكم عليه بعق�بة 

تتنا�شب والفعل املرتكب، مع ت�شديد العق�بة واحلكم باحلد االأعلى اإذا وقع الفعل من جانب اأحد اأ�ش�ل اأو اأقارب احلدث؛  

●   ردم الفج�ة امل�ج�دة يف الق�انني ال�ش�رية جلهة غياب ن�ص قان�ين يدين العمل اجلربي اأو الق�شري ب�شكل مبا�شر؛ 
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درا�شة وطنية ح�ل اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال فـي اجلمه�رية العربية ال�ش�رية

  ظهر يف البحث اأن اأ�شحاب الع�شابات غالبا ما يع�دون، اأنف�شهم، ال�شتالم االأطفال من االإ�شالحية اأو دور الرعاية، ويتم ت�شليمهم االأطفال بناء على ا�شم ال�الد، 
131

الذي ه� رئي�ص الع�شابة، ويك�ن الطفل قد اأعطاه عند االإم�شاك به

●  اعتماد عقد عمل خا�ص لت�شغيل االأحداث )15-17 �شنة(، يراعي خ�ش��شية و�شعهم و�شمان حق�قهم، ويت�شمن ت�قيعا الأحد ال�الدين 
على هذا العقد؛ 

 ،
131

●  و�شع �ش�ابط قان�نية ل�شمان ع�دة احلدث، الذكر واالأنثى، اإىل من ي�شمن اأمانهم ومن يحر�ص عليهم، �ش�اء من االأهل احلقيقيني
على اأن يتمتع االأب واالأم بنف�ص احلق�ق، اأو من االأو�شياء الذين تعتمدهم املحكمة املخت�شة.  

6-3-2	على	�سعيد	الوكالت	احلكومية	املعنية	بق�سايا	التنمية	عموما	والطفولة	خ�سو�سا

●  اإجراء م�شح كمي دوري لظاهرة عمل االأطفال يف �ش�رية، يحدد حجم الظاهرة بدقة ومدى انت�شارها وت�زعها ب�شكل تف�شيلي، والتغريات 
الطارئة عليها، وت�شمني اإ�شتمارات اأ�شئلة ب�شاأن عمل االأطفال يف �شائر الدرا�شات ال�طنية ذات ال�شلة؛ 

●  تعديل “اخلطة ال�طنية حلماية الطفل من العنف”، بحيث تت�شمن جزًءا خا�شا بحماية االأطفال من العمل، وبخا�شة العمل املبكر، 
وت�شمني اأي ا�شرتاتيجية وطنية اأو خطة حلماية الطفل، بن�دا خا�شة مبنع اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال؛ 

●  التزام احلك�مة بالعمل على حتقيق اأهداف االألفية التي التزمت فيها �ش�رية لعام 2015، وبالق�شاء على اأ�ش�اأ اأ�شكال عمل االأطفال عام 
2016 )ان�شجاما مع القرارات الدولية(، وذلك عرب حتديد اأهداف قابلة للقيا�ص؛ 

●  التزام احلك�مة بتنمية حمابية للفقراء، وبتط�ير دورها يف جمال اإعادة ت�زيع الدخل وت�فري فر�ص العمل واإزالة الف�ارق التنم�ية بني 
املناطق واالأقاليم، وحت�شني امل�شت�ى العام املعي�شي للم�اطنني؛ 

●  اعتماد �شيا�شات فاعلة وعملية لزيادة م�شاهمة الن�شاء يف ق�ة العمل، وبخا�شة اإذا كَن اأرباب اأ�شر، وحتفيز القطاع اخلا�ص ال�شتيعاب 
القرو�ص  جتارب  من  امل�شتخل�شة  الدرو�ص  مراعاة  ومع  الزواجية،  حالتها  عن  النظر  بغ�ص  حق�قها،  �شمان  مع  االأنث�ية،  العمل  ق�ة 

املقدمة للن�شاء يف عدد من امل�شاريع التنم�ية )وبخا�شة جلهة ن�عية امل�شاريع وحتكم �شاحبات القرو�ص بالقر�ص ومبردوداته(؛ 

●  اإعادة النظر بقان�ن التاأمينات االجتماعية لي�شمل تع�ي�ص البطالة، ودع�مات لل�افدين اجلدد اإىل �ش�ق العمل، واإحداث �شندوق للنفقة، 
ي�شمل املطلقات واالأرامل؛ 

●  اعتماد برامج تنم�ية هادفة للمناطق االأقل من�ًا، وتن�يع م�شادر الدخل فيها، وبخا�شة يف املناطق ال�شمالية ال�شرقية، حيث يرتكز جزء 
مهم من عمل االأطفال؛  

●  ن�شر ثقافة حق�ق الطفل يف املجتمع من خالل اعتماد ا�شرتاتيجية ح�ار وطنية قابلة للتطبيق؛ 

عمل  م��ش�ع  تطال  التي  املخالفات  ومراقبة  متابعة  من  تتمكن  حتى  والعمل،  االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  كادر  وتدريب  ●  تاأهيل 
االأطفال؛  

●  اإ�شراك املجتمع املدين واالأهلي، يف الت�شدي لظاهرة الف�شاد التي قد تطال اأعمال مراقبة من�شاآت العمل ومراقبة خروقات الق�انني، 
والقرارات اخلا�شة مبنع عمل االأطفال.

 

6-3-3	على	�سعيد	التعليم	

وال�شعيد  ال�طني  ال�شعيد  التعليم، على  املت�شربني من  اأو�شاع  االإلزامي، ومتابعة  التعليم  قان�ن  ●  ت�شكيل جلان لالإ�شراف على تطبيق 
االأهلية(،  واجلمعيات  املحلي  املجتمع  يف  الراأي  وقادة  املدر�شة  عن  ممثلني  املحافظات،  م�شت�ى  على  اللجان،  هذه  )ت�شم  االإقليمي 

ومنحها ال�شالحيات الالزمة، للتفتي�ص وفر�ص العق�بات والغرامات على املخَلني؛ 

هذه  لتدارك  �شعفهم  اأ�شباب  الرتب�يني مبتابعة  املر�شدين  وتكليف  االأوىل،  ال�شف�ف  ير�شب يف  ملن  م�شاعدة  ترميمية  دورات  ●  اإجراء 
االأ�شباب، ومتكينهم من م�اكبة زمالئهم، كي ال ي�شل�ا اإىل املرحلة االإعدادية وهم �شبه اأميني؛ 

●  اعتماد مبداأ “فر�ص تعليمية مفت�حة ودائمة للجميع”، عرب نظام تعليمي مفت�ح، خارج اأوقات الدوام الر�شمي، يتيح اإعادة الدخ�ل 
يف العملية التعليمية للمت�شربني واملنقطعني عن املدر�شة، وفق اأنظمة وبرامج تعدها وزارة الرتبية، وتك�ن متاحة يف املدار�ص احلك�مية 
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واملعاهد واملدا�ص اخلا�شة واالأهلية، التي تت�فر فيها �شروط االعتمادية التي ت�شعها ال�زارة؛  

●  ت�شكيل ك�ن�ش�ر�شي�م من اجلهات املانحة )منظمة الفاو، منظمة الي�ني�شيف، منظمة العمل الدولية، وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي(، 
لتنفيذ برنامج ال�جبة الغذائية املجانية يف مدار�ص املناطق االأقل من�ا يف �ش�رية؛ 

●  اإن�شاء �شندوق اإعانة يف املدر�شة، ي�ؤمن بع�ص التجهيزات وامل�شتلزمات لالأطفال الفقراء للحد من معاناتهم و ت�شربهم؛ 

●  ت�فري التاأهيل والتدريب امل�شتمران للمعلمني يف املجاالت كافة، علميا ومهنيا، مبا يتنا�شب و�شع�بة املنهاج وتعديالته، وفر�ص �ش�ابط 
�شارمة ملنع ا�شتخدام العنف مع االأطفال، باأ�شكاله كافة؛  

●  تعزيز االأبعاد التحليلية والتطبيقية يف االأداء التعليمي، وتزويد املدار�ص باحل�ا�شيب والتجهيزات الالزمة؛ 

●  حت�شني البيئة املدر�شية وتاأهيل املدار�ص لت�شم حدائق وخمابر واأمكنة للن�شطات الال�شفية، وتاأمني دورات مياه نظيفة للجن�شني، وكذلك 
م�شادر مياه نقية وجتهيزات للتدفئة واالإنارة ..، والعمل على تخفيف مت��شط عدد الطالب يف ال�شعبة ال�شفية ال�احدة؛  

●  االهتمام بدرو�ص الريا�شة وامل��شيقى واالأن�شطة الرتفيهية، ملا لها من دور يف جتديد ذهن الطالب وجذبه اإىل الدرا�شة، وتط�ير طاقاته 
ب�شكل اإيجابي؛ 

وا�شتخدام  االأ�شا�شي  التعليم  من  املبكرة  املراحل  يف  املهني  الت�جيه  مادة  اإدخال  عرب  والزراعي،  والفني  املهني  التعليم  كفاءة  ●  رفع 
املحفّزات ال�شريبية لت�شجيع القطاع اخلا�ص على دعم التعليم املهني، عرب الربط بني عدد فر�ص التدريب التي ي�فرها لطالب التعليم 

الفني، وعدد فر�ص العمل التي ي�شمنها خلريجي هذا التعليم. 

 

6-3-4	على	�سعيد	العمل	املجتمعي

	

من  ويخفف  احلك�مية،  غري  اجلمعيات  لعمل  وحتفيزية  اآمنة  بيئة  تاأمني  يف  ي�شاعد  مبا  للجمعيات،  اجلديد  القان�ن  باإقرار  ●  االإ�شراع 
اال�شرتاطات على ت�شكيلها، وتقدمي اأ�شكال دعم متن�عة لتط�ير عملها التنم�ي؛ 

التي تعزز  التنم�ية املدنية،  تاأ�شي�ص جمعيات تخت�ص بالطف�لة عم�ما، ومكافحة عمل االأطفال خ�ش��شا، ال�شيما اجلمعيات  ●  ت�شجيع 
االجتاهات ال�طنية على ح�شاب االجتاهات الفئ�ية؛  

●  حتفيز اجلمعيات، وبخا�شة اجلمعيات ذات الت�جه املدين وال�طني العام، على اإحداث اأماكن للرعاية البديلة يف حال وفاة اأحد االأب�ين 
اأو كليهما، لرعاية الطفل، وبخا�شة االأطفال �شحايا العمل املبكر )الذين يغادرون مكان اإقامتهم اإىل حيث  اأو عدم �شالح اأحدهما، 

يجدون فر�شة العمل(، على اأن يربط قرار انتقال االأطفال اإىل هذه االأماكن مبعايري و�ش�ابط قان�نية �شارمة وحمددة؛ 

●  اإ�شراك اجلمعيات االأهلية، يف ر�شد وتقييم مدى احرتام حق�ق الطفل على كافة امل�شت�يات. 
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ملحق 

درا�سات	احلالة

احلالة	الأوىل:

)ي( طفلة من حلب عمرها )15( عامًا تعمل خادمة يف البي�ت:

الطفلة )ي( مكت�مة النف��ص، ال متلك ه�ية �شخ�شية، جاءت من اأ�شرة فقرية وكبرية احلجم، م�ؤلفة من اأب واأم وزوجة اأب مت�فية و)4( 

اأخ�ة ذك�ر و)7( اإناث. اأخ�ها يف ال�شجن، وت�يف اأب�ها حديثًا ومل تعلم ب�فاته اإال بعد فرتة عند زيارة بع�ص اأفراد اأ�شرتها لها يف عيد 

االأ�شحى املا�شي، حيث ت�يف اإثر ن�بة قلبية، واأمها مري�شة بالقلب مثل اأبيها، وتاأخذ الدواء نف�شه دون الرج�ع للطبيب لعدم القدرة على 

اإجراء الفح��ص والتحاليل ب�شبب �ش�ء اأح�الهم املادية. 

مل تدخل املدر�شة اأبدًا وتعمل لدى اأ�شرة م�ؤلفة من االأب واالأم وثالثة اأوالد منذ )6( اأ�شهر، ولديها اأختان تعمالن خادمتني، اإحداهن يف 

اإدلب والثانية يف م�شر. مل تر بع�ص اأخ�اتها منذ )9( �شن�ات، وال تعرفهن اإال من خالل ال�ش�ر، وتق�ل اإن قان�ن العمل يف اأ�شرتها ال يطبق 

اإال على االإناث حيث اأن الذك�ر يف اأ�شرتها ال يعمل�ن.

هي تعمل مب�جب عقد مت ت�قيعه بني اأهلها واالأ�شرة التي تعمل لديها، وال تعرف مقدار اأجرها ال�شهري وال ت�شتلمه، اإذ ير�شل اإىل االأهل 

مبا�شرة. اأما ي�م عملها فيبداأ منذ ال�شابعة �شباحًا. وقد عملت قبل هذه االأ�شرة لدى اأ�شر اأخرى، منذ كانت يف الثامنة من عمرها، وقد 

تعر�شت خاللها لل�شرب املربح حتى اأن االآثار مازالت على ج�شدها حتى االآن )متت روؤية العالمات على ظهرها وبطنها من قبل الباحثات 

الل�اتي اأجرين املقابلة معها(. كذلك كانت ابنة ربة املنزل “تغار” منها وتق�م ب�شربها با�شتمرار، وذات مرة �شربتها ربة املنزل بخرط�م 

املياه، وكانت الفتاة قد قررت ترك العمل ل�شدة ظلمها، اإال اأنها عادت وخ�شعت لالأمر الأن اأهلها مدي�ن�ن. والطفلة )ي( لي�شت وحدها من 

يعمل �شمن هذه الظروف، بل تعمل اأي�شًا اأختاها ورفيقاتها وقريباتها.

)ي( ال تخرج وال تذهب اإىل اأي مكان اإال مع ربة االأ�شرة، كانت حتلم باأن تك�ن مدر�شة، وحتى االآن تتمنى اأن ت�شنح لها الفر�شة للتعلم، لكن 

�شرط اأن تنتهي دي�ن اأهلها ويخرج اأخ�ها من ال�شجن. 

)ي( رغم اأنها �شحية الأب متزوج من اأكرث من زوجة ولديه )11( ابنًا وابنة، ويعي�ص ه� وذك�ر العائلة على بيع بناته بهذه ال�ش�رة، فاإنها، 

مع ذلك، ما زالت تفكر باأهلها وال تريد حتقيق اأحالمها اإال بعد حتقيق اأحالمهم، ول� كان ذلك على ح�شاب حياتها ووج�دها.

احلالة	الثانية:

)م.�ص( طفل من دير الزور عمره )14( عامًا، يعمل يف ت��شيل اخل�شار للمنازل:

جاء )م.�ص( من اأ�شرة مفككة اليعلم عنها �شيئًا، فاالأب تركه وتزوج يف حلب وا�شتقر هناك مع زوجته، واأمه مطلقة منذ زمن بعيد وال يعلم 

عنها �شيئًا، وقد قال باكيًا باأنه اإذا راآها اأمامه لن يعرفها. 

يعي�ص الطفل يف بيت اأقربائه يف دير الزور، وقد در�ص حتى ال�شف ال�شاد�ص ومل ير�شب يف اأي �شف، لكنه مع ذلك ترك املدر�شة الأنه مل يعد 

ي�شتطيع الت�فيق بني العمل والدرا�شة، كما اأن وج�ده لدى اأقربائه مره�ن بعمله وباالأجر الذي يتقا�شاه، كي ي�شمن ا�شتمرارية عي�شه لدى 

هذه االأ�شرة التي حتت�شنه. يعمل يف نقل اخل�شار على عربة �شغرية وت��شيلها للمنازل مدة )8( �شاعات عمل ي�ميًا، وياأخذ من )25-10( 

ل.�ص عن كل ت��شيلة، معروف يف احلي باأنه )مقط�ع من �شجرة(، فيتعر�ص لل�شرب يف ال�شارع من قبل االأطفال العاملني مثله، فال اأحد 

يحميه ومطل�ب منه اأن يحل اأم�ره بنف�شه.

البيئة التي ي�جد فيها يف ال�شارع �شيئة، فالرفاق من ح�له مدخن�ن، جميعهم، لكنه ال يدخن، وه� طفل م�شامل يريد اأال يثري اأية م�شكلة 

كي ال يفقد املكان الذي يعي�ص فيه. يحب احلي�انات كثريًا ويحلم باللعب معها، وكان يتمنى اأن ي�شبح طبيبًا بيطريًا، لكنه يعلم اأن حلمه 
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اأ�شرة وجمتمع، فقد وجد نف�شه وحيدًا وم�ش�ؤواًل عن نف�شه يف �شن مبكرة جدًا، بل وم�ش�ؤول عن  التحقيق. هذا الطفل �شحية  م�شتحيل 

م�شاعدة االأ�شرة التي يعي�ص يف كنفها، وال ي�جد من ي�شاعده يف تي�شري �ش�ؤون حياته. وقد �شّكل عدم وج�د م�ؤ�ش�شات ذات �ش�ية جيدة، 

تهتم مبثل هذه احلاالت، وت�ؤمن لها ال�شكن واملال للعي�ص ومتابعة التعليم، خلاًل كبريًا، يجعل من هذا الطفل واأمثاله رهينة للظروف التي 

يعي�ص �شمنها ويبقى حتت رحمتها، فه� عر�شة لال�شطهاد يف البيت وال�شارع ويف كل مكان، ويدرك اأن ال اأحد يحميه، فيعي�ص يف قهر وال 

يكاد يتكلم كلمة حتى ت�شبقه دم�عه.

احلالة	الثالثة:

)م( طفل من الالذقية عمره )15( �شنة يعمل يف حمل للخياطة:

جاء )م( من اأ�شرة غري مفككة، اإال اأنه ت�شرب من التعليم ب�شبب كرهه للمدر�شة، الناجت عن �ش�ء معاملة املعلمني له. )م( ر�شب يف ال�شف 

الرابع وتابع حتى ال�شف ال�شاد�ص لكنه ال يعرف القراءة والكتابة حتى االآن. يق�ل: تعر�شت لكل اأ�شكال �ش�ء املعاملة يف املدر�شة، واآخر ي�م 

يل يف املدر�شة تعر�شت لل�شرب من املعلمة )كف�ف على وجهي(، وكان اأول ي�م من اأيام االمتحان، الأين مل اأ�شلم الكتب ي�مها، فاأخذوين 

اإىل خمفر ال�شرطة وتعهدت بت�شليم الكتب ويف الي�م التايل �شلمت الكتب وتركت املدر�شة نهائيًا. 

يعمل يف معمل للخياطة )12( �شاعة ي�ميًا، قد تزيد اأو تنق�ص ح�شب �شغط العمل، مقابل دخل قدره )500( ل.�ص يف االأ�شب�ع. يعطي 

ق�شمًا منها الأمه، وي�شع ق�شمًا يف املطم�رة، وي�شرف ق�شمًا ي�م العطلة حني يذهب مع رفاقه اإىل البحر، حيث ي�شرتي الف�ل معهم. يتعر�ص 

لل�شرب من معلمه يف العمل عند تاأخره عن دوامه اأحيانًا. كما يتعر�ص لل�شرب يف ال�شارع اأحيانًا اأثناء اإي�شاله الطلبات للزبائن. اتخذ 

قرار العمل وحده بعد تركه املدر�شة وعندها �شجعه والده على العمل، واأخذه اإىل ال�شخ�ص )املعلم( الذي يعمل عنده حاليًا. رفاقه يتابع�ن 

الدرا�شة وال دور لهم يف ت�شربه، ويتمنى اأن يك�ن معهم لكنه يخاف حني يطلب منه االأ�شتاذ ال�شع�د اإىل ال�شب�رة، يرجتف وي�شاب بدوار 

خ�فًا من اأن ي�ؤنبه اأو ي�شربه اأمام رفاقه اإذا اأخطاأ. 

مل  ل�  اأمتنى  وي�شيف:  ق�له،  حد  على  “�شغيل”،  اأما ه� ف�شيك�ن  ي�شعر باحلزن اأحيانًا الأن رفاقه �شيك�ن لهم م�شتقبل علمي حمرتم، 

يكن هناك �شرب يف املدر�شة فال�شرب ممن�ع بالقان�ن، لكن مع ذلك كان املعلم ي�شدين من �شعري )ناحية ال�ش�الف( باالجتاه املعاك�ص 

مما كان ي�ؤملني جدًا ويبكيني، فمعلمي يف العمل ممكن اأن ي�شربني )كف(، بينما يف املدر�شة كان�ا يربح�ين �شربًا بالع�شا واأنا مل اأكن 

لن اأجربها يف حياتي. يتمنى الع�دة للمدر�شة، لكن مدر�شة �شديقة  اإن�شاء اهلل  ويق�ل:  الرنجيلة،  اأو  التدخني  “�شاطرا”. )م( مل يجرب 
للتالميذ تك�ن املعاملة فيها جيدة. وكما ه� مالحظ فاإن املدر�شة كانت �شببًا يف ت�شرب هذه احلالة ومثلها حاالت كثرية.
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