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إن مسئولية اآلراء املعبر عنها في املقاالت أو الدراسات أو املساهمات األخرى التي حتمل توقيع ًا ،هي مسئولية مؤلفيها
وحدهم ،وال ميثل النشر مصادقة من جانب جامعة الدول العربية ،أو منظمة العمل الدولية ،أو منظمة العمل العربية ،أو
املجلس العربي للطفولة والتنمية ،أو منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،على اآلراء الواردة فيها.
كما أن اإلشارة إلى أسماء الشركات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة جامعة الدول العربية ،أو منظمة
العمل الدولية ،أو منظمة العمل العربية ،أو املجلس العربي للطفولة والتنمية ،أو منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
عليها ،كذلك إغفال ذكر أي شركات أو منتجات أو عمليات جتارية ليس عالمة على عدم إقرارها.
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للحصول على معلومات عن منشورات الشركاء
جامعة الدول العربية www.lasportal.org
منظمة العمل الدولية www.ilo.org/publns
منظمة العمل العربية www.alolabor.org
املجلس العربي للطفولة والتنمية www.arabccd.org
مكتب منظمة األغذية والزراعة www.fao.org

الشركاء

جامعة الدول العربية  -قطاع الشئون االجتماعية  -إدارة املرأة واألسرة والطفولة

تُعد إدارة املرأة واألسرة والطفولة اآللية العربية املعنية بقضايا متكني املرأة وحمايتها ،وإرساء حقوق األطفال
وحمايتهم والنهوض بأوضاعهم ،ومتكني األسرة ،وتضم اإلدارة ثالثة أقسام وتعمل على بلورة الرؤية العربية
فيما يتعلق بالقضايا املعنية بتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة كافة في هذا اإلطار .وتعد اإلدارة األمانة الفنية
للجنة املرأة العربية ،وجلنة األسرة العربية ،وجلنة الطفولة العربية ،وقد َّ
مت إنشاؤها بقرار من مجلس اجلامعة
على غرار اآلليات الدولية ذات العالقة.
www.lasportal.org

منظمة العمل الدولية

إنّ منظمة العمل الدولية هي إحدى وكاالت األمـم املتحدة املتخصصـة ،وهـي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة
األمم املتحدة التي تتميز بتركيبتها الثالثية والتي تضم  -في ٍآن واحد ًّ -
كل من احلكومات ومنظمات العمال
جهد مشترك؛ من أجل وضع معايير وسياسات العمل للنهوض
وأصحاب العمل في الدول األعضاء فيها في ٍ
بالعمل الالئق في مختلف أنحاء العالم.
www.ilo.org

منظمة العمل العربية

إحدى املنظمات املتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية ،أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشئون
العمل والعمال على الصعيد القومي ،وتعمل على تنسيق اجلهود في ميدان العمل والعمال على املستويني العربي
والدولي ،وتهدف إلى تطوير تشريعات العمل في الدول األعضاء والعمل على توحيدها.
www.alolabor.org

املجلس العربي للطفولة والتنمية

www.arabccd.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) هي وكالة متخصصة تقود اجلهود الدولية للقضاء على اجلوع،
هدفها حتقيق األمن الغذائـي للجميع .وتعمل املنظمة في أكثر من  130دولة على مستوى العالم ،وينضم إليها
أكثر من  194دولة عضو ًا.
www.fao.org
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منظمة عربية إقليمية غير حكومية تعمل في مجال تنمية الطفولة ،تأسست عام  1987مببادرة من صاحب السمو
امللكي األمير طالل بن عبد العزيز ،رئيس املجلس ،وبناء على توصية صادرة من جامعة الدول العربية .ويعمل
املجلس على تهيئة بيئة عربية داعمة حلقوق الطفل في التنمية واحلماية واملشاركة والدمج.
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تقديــم

يعد عمل األطفال ظاهرة قدمية في بعض بلدان املنطقة العربية ،خصوص ًا عندما يتعلق األمر بقطاعات
بعينها مثل الزراعة واملهن احلرفية التقليدية الصغيرة والصناعات غير الرسمية كصناعة املالبس والسجاد،
باإلضافة إلى بعض األنشطة املتعلقة بالبناء .ولكن على مدى السنوات العشر املاضية التي شهدت فيها املنطقة
اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية وصراعات وحروب ًا ،أدت إلى نزوح جماعي للسكان ،داخل الدول وفيما
بينها ،كل ذلك أدى إلى تغير الوضع وتفاقمه.
فقد شهدت املنطقة العربية زيادة مطردة في االستخدام املباشر وغير املباشر لألطفال  -باعتبارهم من أكثر
الفئات ضعف ًا  -فقد َّ
مت جتنيد األطفال واستخدامهم دروع ًا بشرية ،إضافة إلى استخدامهم في كل قطاعات
الزراعة واخلدمات والصناعات وفي الشوارع ،وفي أنشطة غير مشروعة مثل االستغالل اجلنسي وفي أشكال
معينة من العمل القسري والسخرة ،وانخراطهم بشكل متزايد في أسوأ أشكال عمل األطفال؛ مما ينطوي على
مستوى خطير ومقلق من االستغالل واإلساءة وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل بشكل مباشر.
وجتدر اإلشارة إلى أن قضية عمل األطفال حتظى باهتمام على املستوى اإلقليمي العربي ،فقد صادقت الدول
األعضاء على معظم االتفاقيات الدولية ذات العالقة ،والعديد من االتفاقيات اإلقليمية ،ووضع اإلستراتيجيات
واخلطط ملواجهة هذه الظاهرة ،إال أن التقدم الذي أحرزته املنطقة العربية نحو القضاء على عمل األطفال،
وبشكل خاص أسوأ أشكاله ،ونحو ضمان االلتحاق في الدراسة ،ومعاجلة أسباب التسرب املدرسي وإعادة
التأهيل ،وجتفيف منابع الفقر والبطالة املؤدية لزيادة أعداد األطفال الداخلني في سوق العمل ،أصبح محل خطر
في ظل املتغيرات واملستجدات الراهنة في املنطقة.
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لقد أصبحت هناك حاجة ملحة وفورية حلماية األطفال في املنطقة العربية وبصفة خاصة في تلك الدول التي
تعاني من اإلرهاب واالحتالل والنزاعات املسلحة ،سواء كان استغاللهم اخلطير نتيجة لقضايا اقتصادية بحتة،
أو مقترن ًا بالصراعات والنزوح واللجوء .ويجب على دول املنطقة أن تعي وتدرك أن عمل األطفال يفرض حتديات
فورية ومستقبلية ،ليس فقط على األطفال أنفسهم ،ولكن أيض ًا على بلدانهم ومجتمعاتهم احمللية وكذلك على
االقتصاد الوطني .ومن األهمية مبكان ،معاجلة األسباب اجلذرية والعواقب املترتبة على زيادة عمل األطفال،
والقضاء جوهر ّي ًا عليهم ،ال سيما أسوأ أشكاله.
ومن هذا املنطلق ،كانت احلاجة إلى أهمية توفر معلومات موثقة وحديثة عن وضع عمل األطفال ونسب
التسرب من التعليم املدرسي؛ لوضع وتنفيذ التدابير املطلوبة لذلك ،فإن التوصية الصادرة بالدورة العشرين
للجنة الطفولة العربية (نوفمبر  )2014دعت جامعة الدول العربية مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل
العربية واملجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) إلى التعاون والشراكة

في إجراء دراسة إقليمية حول حجم ومالمح عمل األطفال في املنطقة العربية؛ لتحديد السمات واالجتاهات
الرئيسة لعمل األطفال على مدار السنوات العشر املاضية ،في سياق األوضاع السائدة في املنطقة العربية.
ومن اجلدير باإلشارة أنه هناك نقص وندرة في البيانات املتاحة في املنطقة العربية حول عمل األطفال،
السيما في البلدان التي تواجه أزمات ونزاعات مسلحة مثلت حتد ًيا للباحثني القائمني على الدراسة ،ومع هذا،
فقد مت وضع البيانات ذات الصلة كافة ،ال سيما ذات الطبيعة النوعية.
وتعد هذه الدراسة اإلقليمية خطوة علمية نحو حتفيز الدول األعضاء في جامعة الدول العربية على تكثيف
جمع البيانات حول عمل األطفال ،ووضع خطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال،
والتمهيد إلعداد إستراتيجية إقليمية ملكافحة عمل االطفال ملواجهة االنتهاك غير املقبول حلقوق اإلنسان وحقوق
الطفل ،وللعمل على وضع برامج متكن من تغيير الواقع من أجل مستقبل مشرق ألمتنا العربية ..فأطفالنا
مستقبلنا.
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شكر وتقدير
تشكر األمانة العامة جلامعة الدول العربية الشركاء كافة ،الذين أسهموا في إعداد الدراسة اخلاصة حول
«عمل األطفال في الدول العربية» من الناحيتني الفنية والعلمية ،وتخص بالشكر اآلليات املعنية بالطفولة في
الدول األعضاء ،واملنظمات الشريكة التالية:
منظمة العمل الدولية
-

-

د .ربا جرادات ،املدير اإلقليمي للدول العربية
فرانك هاغمان ،نائب املدير اإلقليمي للدول العربية ،مدير فريق الدعم الفني للعمل الالئق للدول
العربية (.)ILO-ROAS
بيتر فان غوى ،مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،ومدير الفريق الفنى للعمل الالئق لدول
شمال إفريقيا .
الرس يوهانسن ،رئيس وحدة البرامج اإلقليمية في املكتب اإلقليمي للدول العربية.

منظمة العمل العربية

 فايز علي املطيري ،املدير العام.املجلس العربي للطفولة والتنمية

 د .حسن البيالوي ،األمني العام.منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)
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 عبدالسالم ولد أحمد ،مدير عام مساعد وممثل إقليمي في مكتب منظمة األغذية والزراعة اإلقليميللشرق األدنى وشمال إفريقيا (.)FAORNE
 ألفريدو إميبيغليا ،مسئول تنفيذ املبادرة اإلقليمية حول الزراعة األسرية للحيازات الصغيرة فيإقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا (.)FAORNE
 موريس سعادة ،ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في لبنانوتشيد باجلهود التنسيقية والعلمية التي قدمتها د .حياة عسيران ،االستشارية األولى في مجال عمل
األطفال ،املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية.
و َّ
مت إعداد هذا التقرير بواسطة مؤسسة البحوث واالستشارات ( ،)CRIوهو يستند إلى النتائج
اإلحصائية لدراسة «عمل األطفال في الدول العربية :حتليل وصفي» ( ،)2017التي أعدها فريق فهم عمل
األطفال (. )UCW

فريق مؤسسة البحوث واإلستشارات ()CRI
 د .كمال حمدان ،املدير التنفيذي ورئيس الفريق. ديانا كالس ،مستشارة قانونية وباحثة/محققة رئيسة. رضا حمدان ،إحصائي رفيع املستوى ومنسق. ألكسندر عمار ،اختصاصي اجتماعي اقتصادي واستشاري في عمل األطفال.فريق «فهم عمل األطفال» ()UCW
 فوريو روساتي ،مدير األبحاث في مشروع  UCWوجامعة  ICIDفي روما Tor Vergata إليونورا بوريكا ،باحث في مشروع  UCWوجامعة  ICIDفي روما Tor Vergataفرق العمل من املنظمات الشريكة:
جامعة الدول العربية

 ماچى مينا ،مسئول ملف حماية الطفولة  -إدارة املرأة واألسرة والطفولة. عمران فياض ،عضو إدارة املرأة واألسرة والطفولة.املجلس العربي للطفولة والتنمية

 محمد رضا فوزى ،مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة. إميان بهي الدين ،مديرة إدارة إعالم الطفولة. مروة هاشم ،منسقة إدارة إعالم الطفولة. محمد أمني ،مسئول الطباعة والنشر ومصمم الدراسة. إميان عباس ،مساعد فني بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة.منظمة العمل العربية

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)

 أريان جينثون ،خبيرة في عمل األطفال ،قسم التنمية االقتصادية واالجتماعية (روما). فاتن عضاضة ،املنسقة الوطنية للحماية االجتماعية ومكافحة عمل األطفال (لبنان). أنستازيا احلاج ،مستشارة اإلعالم والتواصل (لبنان).منظمة العمل الدولية

 -ميكايله دو كوك ،رئيس وحدة البحث والتقييم ،وفرع «املبادئ واحلقوق األساسية في العمل».
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 حمدي أحمد ،وزير مفوض ،مدير إدارة احلماية االجتماعية. -رانيا فاروق ،رئيسة وحدة املرأة و الفئات اخلاصة.
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 فريديريكو بالنكو ،كبير اإلحصائيني في (.)ILO-FUNDAMENTALS يوشى نوغوتشي ،متخصصة رفيعة املستوى في قانون العمل( ،جنيف). إنصاف نظام ،كبير املوظفني الفنيني (حاالت الكوارث واألوضاع الهشة)( ،جنيف). نادين عسيران ،كبير مسئولي البرامج والعمليات في إفريقيا( ،جنيف). نادر كيروز ،املستشار اإلقليمي إلحصاءات العمل  -املكتب اإلقليمي للدول العربية( ،بيروت). رمي الشربيني ،مديرة البرنامج الوطني ملكافحة عمل األطفال (القاهرة). نهاية دبدوب ،منسقة البرنامج الوطني ملكافحة عمل األطفال (األردن). ربيعة جلول ،مسئولة مشروع وطني( ،لبنان). سلوى كناعنة مسئولة االتصاالت اإلقليمية واملعلومات العامة (املكتب اإلقليمي للدول العربية  -بيروت). ريهام راشد ،املسئولة الوطنية لالتصاالت (املكتب اإلقليمي للدول العربية  -بيروت) . أسماء رزق ،املسئولة الوطنية لالتصاالت (القاهرة).استفاد التقرير من املداخالت واملراجعة من ِقبل:
اللجنة الدولية للصليب األحمر

املعني باحلماية اإلقليمية للسكان املدنيني (الشرق األدنى والشرق األوسط).
 إرنستو غرانيليو ،املستشارّ
منظمة اليونيسف

 إيزابيال كاستروجيوفاني ،مستشارة إقليمية حلماية الطفل ،مكتب اليونيسف اإلقليمي للشرقاألوسط وشمال إفريقيا.
 ميكايلال باسيني ،اختصاصية حماية الطفل ،مكتب اليونيسف (سوريا).منظمة األونروا

 داميان ليللي ،رئيسة قسم احلماية (منظمة األونروا  -عمان ،األردن).عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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امللخـّص التنفيذي
شهدت البلدان العربية خالل األعوام األخيرة موجات ع ّدة من النزاعات املسلّحة والنزوح السكاني،
التي كان متو ّقعا أن تطلق بدورها موجات جديدة من عمل األطفال التي ال يزال مدى انتشارها ودرجة
ح ّدتها يحتاجان إلى قياس شامل .وقد جاء هذا املعطى ليضاف إلى املشكالت االجتماعية القائمة أص ًال
في املنطقة ،سواء في أريافها أو في مدنها ،واملتف ّرعة من هشاشة االقتصاد والنقص في فرص التعليم
واملعايير واألعراف االجتماعية املؤاتية.
ويأتي هذا االرتفاع املتو ّقع في عمل األطفال وسط جهود عاملية للقضاء على هذه الظاهرة اخلطيرة،
وفي ظل اجلهود امللحوظة التي تبذلها احلكومات العربية ملواءمة أطرها القانونية واملؤسسية الوطنية مع
املعايير الدولية ذات الصلة بهذه الظاهرة.
تتناول هذه الدراسة ظاهرة عمل األطفال في املنطقة العربية التي تض ّم  22دولة هي ال ّدول األعضاء في
جامعة الد ّول العربية ،ومن ضمنها  12دولة يغطيها املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية للدول العربية،
و 10دول تقع في املنطقة اإلفريقيةَّ .إل أنّ التفاوتات اإلقليمية احلادة جتعل من الصعب تقدمي صورة
شاملة عن مدى انتشار ظاهرة عمل األطفال ّ
بشكل
واتاهاتها في املنطقة العربية كك ّل .ويعود ذلك،
ٍ
خاص ،إلى عدم وجود تقديرات إقليمية عا ّمة وشاملة حول عمل األطفال ،كما هو ّ
موضح أدناه .غير
أنّ البلدان العربية تواجه مسائل وحت ّديات مشتركة في ما يتعلّق بهذه الظاهرة ،ومن ضمنها :ضرورة
حتسني قدرات تفتيش العمل ،وإجراء املزيد من الدراسات واألبحاث واستحداث قاعدة بيانات حول عمل
األطفال ،والقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ،مبا في ذلك االجتار باألطفال ،والرقّ  ،واالستغالل
اجلنسي ألغراض جتارية ،واستخدام األطفال في النزاعات املسلّحة ،واألعمال اخلطرة ،وحتديد أشكال
عمل األطفال «اخلف ّية» ومعاجلتها ،كاخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر والعمل املنزلي.

استناد ًا إلى املعطيات اإلحصائية الوطنية والدراسات احمللية املتاحة (للفترة الزمنية ما بني عام
وعام  ،)2017يق ّدم هذا التقرير حملة عا ّمة عن اخلصائص الرئيسة لعمل األطفال في املنطقة العربية
بحسب القطاع االقتصادي ،كما يتناول أثر النزاعات املسلّحة وحركة النزوح الس ّكاني على عمل
األطفال .وتعتمد الدراسة على أربع ركائز منهجية رئيسة ،هي:
 )1مراجعة النصوص واالتفاقيات الدولية والعربية والدراسات املتو ّفرة حول عمل األطفال في املنطقة
العربية.

2006
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( 2املعطيات اإلحصائية املتاحة في دراسة أجراها برنامج «فهم عمل األطفال»  UCWحتت عنوان «عمل
األطفال في ال ّدول العربية :حتليل وصفي» ( ،)2017والتي تسلّط الضوء على اجتاهات عمل األطفال
وخصائصه في فئتني عمريتني ( 14 - 5و  17-15سنة) في عشر دول عربية تتو ّفر عنها البيانات ذات
الصلة.
 )3استمارة إحصائية ّ
مت توجيهها إلى ال ّدول األعضاء في جامعة ال ّدول العربية؛ ليتم تعبئتها.
 )4إعداد  12فقرة أو مربع ًا ( )Boxلإلضاءة على جوانب مح ّددة موضوعاتية أو قطاعية من عمل
األطفال في دول املنطقة.
الخصائص واالتـّجاهات العامـّة

مما يتطابق مع ّ
االتاه العاملي الذي تشير إليه
ّ
تسجل البلدان األكثر فقر ًا أعلى مع ّدالت عمل األطفال؛ ّ
التقديرات العاملية األخيرة ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية ( .)2017وميكن تلخيص االجتاهات الرئيسة في املنطقة
العربية على الشكل التالي:
وتسجل معدالت عمل أعلى لدى األطفال في الفئة
 يرتفع مع ّدل عمل األطفال كلّما ارتفعت األعمار،ّ
العمرية  17 – 15سنة مقارنة مبع ّدالت العمل لدى األطفال في الفئة العمرية  14 – 5سنة .وينبغي
إيالء اهتمام خاص بارتفاع مع ّدل األعمال اخلطرة بني املراهقني في الفئة العمرية  17 -15سنة.
 إنّ مع ّدالت األطفال املنخرطني في العمل هي أعلى بني األطفال الذكور .ولكن ينبغي اإلشارة إلىأنّ معظم املسوحات اإلحصائية تبقى عاجزة عن كشف بعض األشكال اخلف ّية من عمل األطفال
اإلناث  -مثال العمل املنزلي واخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر -التي ينبغي أن حتظى باملزيد
من الدراسة والتح ّقق.
بشكل عام ،أعلى في املناطق الريفية مقارنة باملناطق املدينية.
 إنّ مع ّدالت األطفال العاملني هي،ٍ

أما بالنسبة إلى اخلصائص الرئيسة لعمل األطفال يف املنطقة العربية ،فيمكن تلخيصها كاآلتي:
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خص الوضعية في العمل ،فإنّ العمل في األسرة من دون أجر هو األكثر شيوع ًا بني األطفال
 في ما ّالذين تتراوح أعمارهم بني  5و  14سنة ،وبني األطفال اإلناث ،وفي املناطق الريفية ،في حني أن العمل
لدى الغير بأجر هو األكثر شيوع ًا بني األطفال في الفئة العمرية  17 – 15سنة ،وبني األطفال الذكور،
وفي املناطق املدينية.
 مييل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  15و  17سنة واألطفال الذكور إلى العمل لساعات أطولمن نظرائهن اإلناث.
 كما أنّ األطفال العاملني الذين يرتادون املدرسة مييلون إلى العمل لساعات أق ّل من الذين اليرتادون املدارس.

 مييل األطفال إلى العمل لساعات أطول في املناطق املدينية .وجتدر اإلشارة إلى أنّ العمل الزراعيموسمي.
هو عمل مك ّثف بدرجة عاليةَّ ،إل أنه في الوقت ذاته عمل
ّ
االتـجاهات وظروف العمل بحسب القطاع

يتر ّكز عمل األطفال في املنطقة العربية ،في أغلبيته ،في الزراعة ،ويليها قطاعا اخلدمات والصناعة.
وتشير املعطيات اإلحصائية املتاحة أيض ًا إلى ّ
االتاهات األساسية التالية:
 إنّ أعلى نسبة لعمل األطفال في الزراعة هي بني األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  5و 14سنة،في حني أنّ توزّع األطفال بني  15و 17سنة هو األكثر تن ّوع ًا بحسب القطاعات املختلفة ،مع ارتفاع
في مع ّدل العمل في قطاعي اخلدمات والصناعة مقارنة باألطفال األصغر س ّن ًا.
 تختلف قطاعات نشاط األطفال اإلناث إلى ح ّد كبير بني البلدان تبع ًا خلصوصية االقتصاداتاحملل ّية ،مع مراعاة أنّ مسوحات األسر املعيشية غالب ًا ما تغفل أو تعجز عن رصد أنواع مع ّينة
خف ّية من عمل األطفال في صفوف الفتيات.
الزراعة :الحيازات الزراعية الصغرية الحجم

إنّ غالبية األطفال الناشطني في القطاع الزراعي هم عاملون في األسرة من دون أجر ،وبخاصة األطفال
بشكل رئيس ،باحليازات
الذين تتراوح أعمارهم بني  5و  14سنة .ويرتبط عمل األطفال في الزراعة،
ٍ
الزراعية الصغيرة احلجم حيث يرتفع الطلب على اليد العاملة املك ّثفة والرخيصة ،وبخاصة في املزارع
العائلية التي تعتمد  -في أكثر األحيان  -على العمل اإلضافي للطفل .إنّ إلقاء نظرة عن كثب على
أوضاع األطفال في الزراعة في ك ّل من لبنان واملغرب ومصر واليمن يسلّط الضوء على العوامل التالية
احمل ّفزة لعمل األطفالَ :ف ْقر ا ُأل َسر ،تدنّي مستوى تعليم األبوين وغلبة األعراف االجتماعية ،النقص
في التعليم أو النقص في إنفاذ التعليم اإللزامي ،وهشاشة البنية التحتية واالفتقار إلى شبكات املياه
والكهرباء ،انعدام األمن االجتماعي.

وغالب ًا ما يفتقر األطفال الذين يعملون في املزارع العائلية إلى احلماية االجتماعية والقانونية .وميكن
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تبي أنّ الزراعة هي أكثر قطاعات عمل األطفال مدعاة للمخاطر .فاألطفال العاملون في هذا القطاع
وقد ّ
يتع ّرضون ألخطار تتفاوت جلهة درجة اخلطر ومصادره تبع ًا للنشاط ،كاآلتي :التع ّرض للمواد الكيميائية
واملبيدات والغبار واألدخنة؛ رفع األحمال الثقيلة؛ العمل لساعات طويلة واالنحناء والوقوف املتك ّرر؛
العمل على ارتفاعات عالية في أماكن العمل؛ العمل في عزلة؛ التع ّرض لساعات طويلة ألش ّعة الشمس
والعوامل املناخية األخرى؛ استخدام األدوات اخلطرة في العمل ونقل أجزاء من اآلالت الزراعية؛
االفتقار إلى لوازم احلماية أو اإلسعافات األ ّولية في موقع العمل.
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للبلدان املعنية بهذا املوضوع أن تط ّبق االستثناء الذي تسمح به املادة  5من اتفاقية ّ
منظمة العمل ال ّدولية
رقم  ،138وتستبعد األطفال العاملني في املزارع األسرية من األحكام القانونية املتعلّقة باحل ّد األدنى
لسنّ العمل .إال أن هذا االستثناء ال يشمل أي شكل من أشكال األعمال اخلطرة .هذا مع اإلشارة إلى
محدودية قدرات تفتيش العمل والتغطية اجلغرافية التي يشملها؛ مما يترك عمل األطفال في املناطق
الريفية النائية خارج نطاق املراقبة واإلشراف احلكومي.
الصناعة والخدمات :القطاع غري النظامي
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يتر ّكز عمل األطفال في قطاعي الصناعة واخلدمات في القطاع غير النظامي الذي يعتمد ،بصورة
خاصة ،على عمل األطفال؛ نظر ًا إلى كونه  -بحكم تعريفه  -متفلّتا من أنظمة التفتيش الرقابي .ويتم ّيز
عمل األطفال في القطاع الصناعي بأنّه يرتدي  -في الغالب -طابع العمل املدفوع األجر لدى الغير،
في حني أنّ وضعية العمل في قطاع اخلدمات تبدو أكثر تن ّوع ًا ولو استم ّرت الهيمنة النسبية للعمل بأجر
لدى الغير.
إنّ النظر عن كثب إلى األطفال في القطاع غير النظامي في األردن واملغرب والعراق يضيء على
مح ّددات عمل األطفال التاليةَ :فقر األسر واالعتماد على ال ّدخل اإلضافي الذي يو ّفره عمل األطفال،
وبخاصة بني الالجئني والنازحني داخل ّي ًا؛ تقدير محدود لقيمة التعليم في ظل ضعف أو غياب التو ّقعات
املتعلّقة بفرص عمل مستقبلية؛ القدرات احملدودة لتفتيش العمل؛ وامليل نحو استخدام األطفال ،من
منظور أصحاب العمل؛ لكونهم مي ّثلون اليد العاملة األرخص واألسهل جلهة إدارتها.
ويواجه األطفال العاملون في هذه القطاعات أخطار ًا مختلفة؛ تبع ًا لنوع النشاط .أ ّما األخطار األكثر
شيوع ًا فهي التالية :ساعات العمل الطويلة ،أخطار الغبار والتل ّوث ،مخاطر التع ّرض لإلصابات املتن ّوعة
وتهديد سالمة األطفال ،رفع األحمال الثقيلة ،العمل دون وسائل احلماية .واستناد ًا إلى الدراسات
القطرية املتو ّفرة ،فإنّ غالبية األطفال العاملني في هذه القطاعات ال يرتادون املدارس.
أ ّما بالنسبة إلى الفتيات الصغيرات دون سنّ السادسة عشرة من عمرهنّ املنخرطات في العمل املنزلي،
فهنّ يواجهن أوضاع ًا مقلقة بسبب مخاطر العزلة ،وعدم ارتياد املدرسة ،وانتهاك حقوقهنّ بوصفهن
أطفا ًال.
وهنا تسلّط ّ
منظمة العمل ال ّدولية الضوء على احلاجة إلى حتسني عملية جمع املعطيات والبيانات من
أجل قياس طبيعة ومدى حجم ظاهرة العمل املنزلي بني األطفال ضمن نطاق املنطقة العربية بأكملها،
خاصة بعمل األطفال املنزلي.
كما أنها تدعو إلى وضع إستراتيجية استجابة
ّ
عمل األطفال يف النزاعات املس ّلحة

األطفال هم الضحية األولى والرئيسة للنزاعات املسلّحة والنزوح السكاني في املنطقة .ومييل عمل

األطفال إلى االرتفاع بني الالجئني والنازحني داخل ّي ًا ،وكذلك في املجتمعات املضيفة في ك ٍّل من لبنان
سجل انخراط أطفال النازحني والالجئني في قطاعات اقتصادية مختلفة ،ارتفاع ًا
واألردن والعراق .و ُي ّ
ملحوظ ًا في ظاهرة عمل الشوارع ،والعمل سداد ًا ِل َد ْين ،والزواج املبكر ،واالستغالل اجلنسي ألغراض
جتارية .ويش ّكل عمل األطفال لألسر النازحة والالجئة التي تواجه الفقر املدقع والبطالة بني أفرادها
البالغني ،آلية للمواجهة أو التك ُّيف .ويعمل األطفال لساعات أطول وبأجور أدنى من األطفال احملليني.
وقد أفاد األمني العام لألمم املتحدة عن زيادة جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل اجلماعات املسلّحة،
سواء بني الس ّكان احملليني أو الالجئني ،وهذا ما ينطبق أساس ًا على اليمن وسوريا والعراق .وأشار إلى
أنّ غالبية األطفال املجنّدين هم من الفتيان ،ولكن مع ميل ناشئ لتجنيد املزيد من الفتيات واألطفال دون
سنّ اخلامسة عشرة من عمرهم .كذلك يجري احتجاز مئات األطفال في جميع أنحاء املنطقة العربية،
وهم يتع ّرضون للتعذيب الرتباطهم باجلماعات املسلّحة .ووفق ًا لتقرير األمني العام لألمم املتّحدة ،فإنّ
العوامل التي تسهم في جتنيد األطفال هي الرواتب املرتفعة نسب ّي ًا ،والتأثيرات الدينية واإليديولوجية
والدعائية ،وأحيان ًا الضغط واإلكراه من جانب مجتمعاتهم احمللية .ومع ذلك ،فإنّ التجنيد ليس دائم ًا
سجل ميل متزايد نحو التجنيد اإلجباري أو التجنيد «املم ّوه» .ومن الشواغل الرئيسة
طوع ّي ًا؛ إذ ُي ّ
األخرى ،مسألة تع ّرض الفتيات للزواج القسري ،واالجتار واالستغالل اجلنسي.
وعالوة على ذلك ،يقع األطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع ،ضحية لألزمة اإلنسانية .فباإلضافة
إلى ظروف الفقر املدقع ،والتهديدات الصح ّية واألمنية ،والضرر الذي حلق بنظام التعليم ،يجد األطفال
أنفسهم مجبرين على االنخراط في أنواع جديدة من األنشطة املالئمة حلاالت النزاع املسلّح ،مثل تهريب
السلع عبر احلدود أو بني مناطق القتال ،وجمع النفايات النفطية ،والقيام باألعمال املتعلّقة بدفن املوتى
(جمع األشالء ودفنها) ،وتأدية األعمال املنزلية ،مبا في ذلك خصوص ًا جلب املياه أو جمع الطعام من
احلقول ومكبات النفايات.
التوصيات

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

إن احملددات الرئيسة لعمل األطفال  -التي ّ
متخضت عن دراسة هذه الظاهرة بتجلّياتها املختلفة
في املنطقة العربية  -ال تختلف في عناوينها الكبيرة عن محددات عمل األطفال في مناطق أخرى
من العالم .فعمل األطفال ينشأ في املجتمعات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وهشاشة
البنية التحتية والنقص في التعليم واحلماية االجتماعية .ويزيد التع ّرض للصدمات ،مثل النزاع املسلح
والنزوح السكاني خصوص ًا ،من ضعف األسر ويؤدي إلى تفاقم العوامل املؤدية إلى عمل األطفال .وفي
خضم أزمة النزوح واللجوء الراهنة ،فإن تعزيز أطر احلماية الوطنية يفيد ّ ً
كل من النازحني والالجئني
واملجتمعات املضيفة .وتستدعي ضخامة األخطار واآلثار الضارة لعمل األطفال ،االنكباب على وضع
مجموعة من السياسات التدخل ّية العابرة للقطاعات ،موزّعة على ثالثة أهداف عامة.
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ّ
التدخل
مجاالت

أهداف السياسات

تعزيز اإلطار املؤسسي والتشريعي.
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القوانني واألنظمة الوطنية.

اإلطار املؤسسي.

احلماية من الضعف االقتصادي
واالجتماعي.

سياسات سوق العمل.

احلماية من أثر النزاع املسلّح.

برامج إنسانية ومساعدات للنازحني والالجئني.
حماية األطفال من التجنيد واالستخدام في النزاعات
املسلّحة.
إعادة تأهيل وإدماج األطفال الذين استخدموا في
النزاعات املسلّحة.

احلماية االجتماعية.
الوصول إلى اخلدمات األساسية ،مبا في ذلك التعليم.

املقدمــــة
شهدت البلدان العربية في األعوام األخيرة املاضية موجة واسعة من النزاعات املسلّحة والنزوح السكاني
التي كان متو ّقعا أن تطلق بدورها موجات جديدة من عمل األطفال ،التي ال يزال مدى انتشارها ودرجة
ح ّدتها يحتاجان إلى قياس شامل ) .(1وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات حديثة حول عمل األطفال
)(2
في جميع الدول العربية املتأثرة بالنزاعات املسلّحة ،فإن التقديرات العاملية ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية لعام
 2017قد أرست عالقة قوية بني عمل األطفال وحاالت النزاع والكوارث().)(3
وتنعكس النزاعات املسلّحة تفاقم ًا في ظاهرة عمل األطفال ،التي يعود  -في األصل  -وجودها في
املناطق الريفية واملدينية العربية إلى ما قبل هذه النزاعات ،والتي يح ّفزها الضعف االقتصادي والضعف
في التعليم اجل ّيد واألعراف االجتماعية املؤاتية.
ويتزامن هذا االرتفاع املتو ّقع في عمل األطفال وسط جهود عاملية للقضاء على هذه الظاهرة اخلطيرة،
وفي ظل اجلهود امللحوظة التي تبذلها احلكومات العربية ملواءمة أطرها القانونية واملؤسسية الوطنية مع
املعايير الدولية ذات الصلة.
وقد ح ّدد املجتمع العاملي هدف ًا إلنهاء عمل األطفال بحلول عام  .2025وتشمل خطة التنمية املستدامة
لعام  2030سبعة عشر هدف ًا للتنمية املستدامة و 169غاية ترمي إلى توجيه اجلهود اإلمنائية الدولية للعقد
املقبل .وفي إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بالعمل الالئق والنمو االقتصادي،
حتث النقطة السابعة منه البلدان على ما يلي:

اتّخاذ تدابير فورية وف ّعالة للقضاء على العمل اجلبري ،وإنهاء ال ّرق احلديث واالجتار بالبشر ،وضمان
حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها ،مبا في ذلك جتنيدهم واستخدامهم جنو ًدا ،وإنهاء عمل
األطفال بجميع أشكاله بحلول عام .2025

 )1تشــمل أحــدث التقديـرات العامليــة ملنظمــة العمــل الدوليــة البيانــات املتعلقــة بالعـراق واليمــن ،ولكنهــا ال تتض ّمــن بيانــات عــن ليبيــا أو
الصومــال أو الســودان أو ســوريا( .املصــدر :منظّمــة العمــل الدّوليــة ( .)2017منهجيــة التقديـرات العامليــة لعمــل األطفــال،2016 – 2012 ،
منظّمــة العمــل الدّوليــة ،جنيــف.)2017 ،
 )2منظّمــة العمــل الدّوليــة (« .)2017التقدي ـرات العامليــة لعمــل األطفــال :النتائــج واالت ّجاهــات ،»2016 – 2012 ،منظّمــة العمــل الدّوليــة،
جنيــف.2017 ،
املتوســط العاملــي .كــا أ ّن مع ـدّل
 )3إ ّن مع ـدّل انتشــار عمــل األطفــال يف البلــدان املتأثّــرة بالنزاعــات املس ـلّحة هــو أعــى بنحــو  % 77مــن
ّ
انتشــار العمــل الخطــر يزيــد بنحــو  % 50يف البلــدان املتأثّــرة بالنزاعــات املس ـلّحة منــه يف العــامل بأجمعــه (التقدي ـرات العامليــة ملنظّمــة
العمــل الدّوليــة .)2017
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وتُظهر تقديرات منظمة العمل الدولية لعام  2017بشأن عمل األطفال أنّ التق ّدم نحو إنهاء عمل األطفال
َبي وجود  152مليون طفل يعملون
كان بطيئ ًا خالل السنوات األربع األخيرة ()2016-2012؛ حيث ت َّ
حال ّي ًا في جميع أنحاء العالم ،ومنهم ما يقارب النصف ميارسون أعما ًال خطرة.
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تتناول هذه الدراسة ظاهرة عمل األطفال في املنطقة العربية التي تض ّم  22دولة هي ال ّدول األعضاء
في جامعة الد ّول العربية .وتنطوي هذه املنطقة التي متت ّد على مساحة جغرافية واسعة ومتفاوتة،
على تفاوتات كبيرة بحسب متغ ّيرات املساحة ،واجلغرافيا ،وحجم الس ّكان ،ومستوى ال ّدخل ،والتكوين
القطاعي للناجت احمللّي اإلجمالي وللقوى العاملة ،وكذلك بحسب مدى تأثر ك ّل من هذه البلدان بالنزاعات
الصعب تقدمي صورة عا ّمة ومشتركة عن حجم ّ
واتاهات
احمللّية وحركات النزوح الس ّكاني .لذلك ،من ّ
عمل األطفال في جميع أنحاء املنطقة؛ نظر ًا إلى ارتباطها بالواقع االجتماعي واالقتصادي لك ّل بلد ،وإلى
عدم تو ّفر تقديرات إقليمية شاملة عن عمل األطفال كما هو ّ
موضح أدناه.
وتتوزّع البلدان العربية الـ  22املشمولة بالدراسة إلى منطقتني مختلفتني وفق ًا لدراسات منظمة العمل
ال ّدولية ومجاالت عملها .ويو ّفر تقرير التقديرات العاملية ملنظمة العمل الدولية لعام  2017مجموعتني من
البيانات واملعطيات اإلقليمية التي تهم دراستنا (اجلدول رقم  ،)1وهي :أ ّو ًال ،البيانات املتعلقة بعمل
األطفال في املنطقة التي يغطيها املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية للدول العربية )،ILO-ROAS(1
والتي تشير إلى أنّ  %3من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  5و 17سنة هم منخرطون في عمل
األطفال؛ وثاني ًا ،البيانات املتعلقة باملنطقة اإلفريقية ) (2التي تشير إلى نسبة أعلى بكثير توازي نحو
( %20ما يقارب ضعف املع ّدل العاملي) .وجتدر اإلشارة إلى أنّ ما يقارب نصف األطفال العاملني في
املنطقتني هم منخرطون في أعمال خطرة.
اجلدول رقم  :1نسبة األطفال (بني  5و 17سنة من العمر) املنخرطني يف عمل األطفال ويف األعمال اخلطرة

عمل األطفال األعمال اخلطرة
العالم

9،6

4.6

البلدان العربية
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(تشمل  12بلد ًا يغطيها املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملنظمة
العمل الدولية،
وهي بلدان أعضاء في جامعة ال ّدول العربية :البحرين ،العراق ،األردن،
الكويت ،لبنان،
األراضي الفلسطينية احملتلّةُ ،عمان ،قطر ،السعودية ،سوريا ،اإلمارات،
اليمن).

2.9

1.5

 )1يغطــي املكتــب اإلقليمــي للـدّول العربيــة يف بــروت البلــدان الـــ  12التالية :البحريــن ،العـراق ،األردن ،الكويــت ،لبنان ،األرايض الفلســطينية
املحتلّــةُ ،عــان ،قطر ،الســعودية ســوريا ،اإلمــارات ،اليمــن( .املصــدر.)www.ilo.org/beirut :
 )2تضـ ّم القــا ّرة اإلفريقيــة عــرة بلــدان أعضــاء يف جامعــة الـدّول العربيــة؛ ســبعة منهــا يغطيهــا املكتــب اإلقليمــي الفرعــي ملنظمــة العمــل
الدّوليــة يف القاهــرة ،وهــي :مــر ،الســودان ،ليبيــا ،تونــس ،الجزائــر ،املغــرب ،الصومــال( .املصــدر. )www.ilo.org/beirut :

إفريقيا

(تشمل  54بلد ًا؛ عشرة منها بلدان أعضاء في جامعة ال ّدول العربية،
وهي :اجلزائر،
جزر القمر ،جيبوتي ،مصر ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب ،الصومال،
السودان ،تونس).

19.6

8.6

واالتاهاتّ ،2016 -2012 ،
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،جنيف.2017،
املصدر :التقديرات العاملية لعمل األطفال :النتائج
)web pdf( 0-130153-2-92-ISBN: 978

وينبغي قراءة هذه التقديرات وتفسيرها بتح ّفظ ووفق ًا لسياقاتها؛ نظر ًا إلى احمل ِّددات واملع ّوقات التالية:
( )1ال تشمل التقديرات العمل «املخفي» أو «غير املرئي» الذي يجري داخل األسرة أو ما يس ّمى
اخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر ( ،)UHSفض ًال عن أسوأ أشكال عمل األطفال ،وبخاصة في حاالت
احلروب)(1؛ ( )2ثم إن التقديرات تعتمد على دراسات مختلفة أجريت في سنوات مختلفة تبع ًا للبلد؛ ولذلك
ينبغي قراءتها بعناية؛ نظر ًا إلى اختالف منهجية البحث وتعريف عمل األطفال باختالف البلد املعني؛
( )3كما أن التقديرات تستند إلى بيانات قطرية تعود في معظمها إلى العام  2012أو2013؛ وبالتالي ال
تع ّبر عن اآلثار الكاملة التي خلّفتها النزاعات اجلارية على عمل األطفال في العديد من هذه البلدان؛ ()4
وأخير ًا ،ال تق ّدم هذه التقديرات بيانات ومعطيات شاملة ،أو سالسل إحصائية زمنية ،حول عمل األطفال
في منطقة جامعة ال ّدول العربية.

 )1ال تتض ّمــن التقديــرات العامليــة ملنظّمــة العمــل الدّوليــة  2017تقديــرات حــول االســتغالل الجنــي ألغــراض تجاريــة وعمــل األطفــال
القــري أو الجــري ،ولكــن يت ـ ّم احتســابها بشــكل منفصــلٍ كجــزء مــن التقدي ـرات العامليــة الحديثــة للـ ّ
ـرق الحديــث يف التحالــف 8.7
(الغايــة  7مــن الهــدف  8مــن أهــداف التنميــة املســتدامة) :العمــل الجــري والــزواج القــري .2017 ،هــذا باإلضافــة إىل أ ّن هــذه التقديـرات
العامليــة ال تتض ّمــن جميــع البلــدان التــي تعــاين مــن النزاعــات املس ـلّحة .وعــى ســبيل املثــال ،يف مــا يتعلّــق بالبلــدان العربيــة املتأثّــرة
أي بيانــات حــول عمــل األطفــال
بالنزاعــات املسـلّحة ،تتض ّمــن التقديـرات بيانــات عــن عمــل األطفــال يف العـراق واليمــن فقــط ،وال توجــد ّ
كل مــن ليبيــا والصومــال والســودان وســوريا( .املصــدر :منظّمــة العمــل الدّوليــة  .)2017منهجيــة التقديـرات العامليــة لعمــل األطفــال،
يف ّ
 ،2016 – 2012منظّمــة العمــل الدّوليــة ،چنيــف.)2017 ،
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وتواجه البلدان العربية مسائل اجتماعية واقتصادية مشتركة ذات أثر على اجتاهات عمل األطفال
وخصائصه ،مثل التباطؤ االقتصادي العام ،التح ّوالت الدميوغرافية غير املكتملة ،البطالة بني الشباب،
انخفاض العائد على التعليم .وهي تواجه أيض ًا حت ّديات متماثلة في ما يتعلّق بعمل األطفال ،ومن بينها
على سبيل املثال :حتسني قدرات تفتيش العمل؛ إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث واستحداث قاعدة
بيانات حول عمل األطفال؛ القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ،مبا في ذلك االجتار باألطفال،
والرقّ  ،واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية ،واألعمال اخلطرة؛ حتديد أشكال عمل األطفال «اخلف ّية»
ومعاجلتها ،كاخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر ،والعمل املنزلي.
الصلة ،حاضرة
إنّ احمل ّددات الرئيسة لعمل األطفال ،على النحو املنصوص عليه في األدبيات العا ّمة ذات ّ
في جميع أنحاء املنطقة العربية ،وخصوص ًا في ما يتعلّق ب َفقر األسر والنقص في فرص احلصول على
التعليم اجل ّيد.
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واستناد ًا إلى اإلحصاءات الوطنية والدراسات القطرية املتو ّفرة ،تق ّدم هذه الدراسة حملة عامة عن أبرز
خصائص عمل األطفال في املنطقة العربية مصنّفة بحسب قطاع النشاط االقتصادي ،كما تبحث في
أثر النزاعات املسلّحة والنزوح السكاني على ظاهرة عمل األطفال.
ويتضمن التقرير ستّ ة فصول ،هي التالية:
ّ

األول :يستعرض منهجية الدراسة ،ويق ّدم حملة عامة عن مصادر املعطيات اإلحصائية
 الفصل ّوعن احمل ِّددات واملع ّوقات التي واجهتها الدراسة على هذا الصعيد.
 الفصل الثاني :يق ّدم تعريف ًا موجز ًا لعمل األطفال وفق ًا للمعايير ال ّدولية ،و ُيبرز أثر األحكامالقانونية الوطنية على تعريف عمل األطفال وعملية قياسه.
 الفصل الثالث :يعرض ويحلّل االجتاهات واخلصائص الرئيسة لعمل األطفال في املنطقةالعربية.
 الفصل الرابع :يتناول ظاهرة عمل األطفال بحسب قطاع النشاط. الفصل اخلامس :يستكشف أثر النزاع املسلّح على عمل األطفال. الفصل السادس :يخلص إلى حتليل السياسات واقتراح توصيات؛ بهدف معاجلة مسألة عملاألطفال في املنطقة.
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 .1املنهجيـــة
تشمل الدراسة البلدان العربية األعضاء في جامعة ال ّدول العربية ( 22دولة) .وهي تعتمد على أربع ركائز
منهجية رئيسة ،كاآلتي:
)1
)2

)3
)4

مراجعة األدبيات املتو ّفرة حول عمل األطفال في املنطقة العربية.
االستفادة من دراسة أجراها برنامج «فهم عمل األطفال»  UCWوتستند إلى املعطيات اإلحصائية
املتاحة ،حتت عنوان «عمل األطفال في ال ّدول العربية :حتليل وصفي» ( ،)2017وهي تسلّط الضوء
على اجتاهات عمل األطفال وخصائصه في فئتني عمريتني ( ،14 - 5و ،)17 -15وتشمل عشر دول
عربية تتو ّفر لديها املعطيات اإلحصائية ذات الصلة.
استمارة إحصائية ُأ ِ
رسلت إلى ال ّدول األعضاء في جامعة ال ّدول العربية؛ كي تت ّم تعبئتها.
إعداد  12فقرة أو مربع ًا ( )Boxلإلضاءة على جوانب مح ّددة موضوعاتية أو قطاعية من عمل
األطفال في دول املنطقة.

الجولة األوىل من عملية مراجعة األدبيات

هذه هي الدراسة األولى التي تتناول عمل األطفال في املنطقة العربية كك ّل ،وقد ص ّممت انطالق ًا من
اثني ،هما :غياب املعطيات الك ّمية الشاملة واحلديثة حول عمل األطفال في املنطقة العربية على
مح ِّدد ْين ْ
املتخصصة حول هذه الظاهرة في بعدها العربي
املستويني القطري واإلقليمي ،والنقص في الدراسات
ّ
الكلّي .ونظر ًا إلى هذه الندرة في األدبيات؛ اعتمدت مراجعة األدبيات -في أغلب األحيان -على مقاربة
تنطلق من أسفل إلى أعلى :استخالص االجتاهات العربية العا ّمة من خالل مراجعة األدبيات القطرية.
وتستند هذه املقاربة إلى خمسة أنواع رئيسة من املصادر:
 )1األدبيات العا ّمة حول عمل األطفال عموم ًا (وهي ال تقتصر على املنطقة العربية).
)2

)5

 1منظمــة العمــل الدّوليــة ،برنامــج «فهــم عمــل األطفــال» (« :)UCW 2014التحدّيــان التوأمــان املتمثــان يف عمــل األطفــال وتشــغيل الشــباب
يف الــدول العربيــة :ملحــة عا ّمــة» .منظمــة العمــل الدّوليــة ،بــروت ،يوليــو /متــوز .2014
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)3
)4

بشكل أساسي دراستني أجريتا عام
األدبيات حول عمل األطفال في املنطقة العربية ،والتي تتض ّمن
ٍ
 2014وعام  2017من قبل برنامج «فهم عمل األطفال ( :)UCWاألولى حول عمل األطفال وتشغيل
الشباب في البلدان العربية ) ،(1واألخرى هي عبارة عن حتليل وصفي لعمل األطفال في ال ّدول العربية
وقد جرى إعداده خصيص ًا من أجل هذه الدراسة.
دراسات موضوعاتية ( )UCWتشمل العديد من دراسات احلالة املتعلّقة باملنطقة العربية.
دراسات أو تقارير قطرية (منظمة العمل ال ّدولية ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةّ ،
منظمة
اليونيسف ،وزارة العمل األميركية ،جهات رسمية عربية ،منظمات أهلية محلّية ودول ّية).
الوثائق القانونية :املعاهدات ال ّدولية؛ القوانني واألنظمة احمللية.
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املقابالت املعمقة واملوجة الثانية من عملية مراجعة األدبيات

ّ
مت إجناز عدد من املقابالت املع ّمقة مع األطراف التالية (امللحق رقم :)1
 ثالثة خبراء من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،الذين ق ّدموا مطالعات مع ّمقة حول األنشطةواألخطار املرتبطة بالقطاعات الزراعية الفرعية.
 جهات اتّصال في ّمنظمة اليونيسف (عدد  )1ومنظمة العمل ال ّدولية (عدد ،)3التي زودتنا مبعلومات
ومراجع ووثائق إضافية (ال سيما التقارير القطرية ذات الصلة)).(1
كما َّ
مت إرسال عدد من االستمارات إلى مسئولي ارتباط إقليميني من منظمة العمل الدولية ومنظمة
اليونيسف نتجت عنها الئحة جديدة من املراجع (والسيما تقارير وطنية لم يكن قد ّ
مت نشرها).
تقرير برنامج «فهم عمل األطفال» « :UCWعمل األطفال في ال ّدول العربية -حتليل وصفي» ()2017
أع ّد برنامج «فهم عمل األطفال» ( )UCWعام  ،2017بوصفه جز ًءا من هذه الدراسة ،أع ّد تقرير ًا حول
«عمل األطفال في ال ّدول العربية» ،باالستناد إلى البيانات واملعطيات املتاحة حول األطفال العاملني في
عشر دول عربية .وينبغي لفت النظر إلى عدد من احمل ِّددات التي اعترضت هذه الدراسة:
 )1تغطي الدراسة الفترة الزمنية ما بني عام  2006وعام  ،2016وهي ال تق ّدم بالتالي صورة وافية عن
كامل اآلثار التي خلّفها النزاع السوري وأزمة النزوح على عمل األطفال في املنطقةُ .يضاف إلى ذلك
موحد جلمع البيانات ،بحسب ما ورد في هذه الدراسة:
افتقار املعطيات القطرية املتاحة إلى نظام ّ
«يش ّكل النقص في املعطيات والبيانات مصدر قلق كبير ًا وأحد الشواغل امله ّمة في ال ّدول العربية،
ويقف عائق ًا أمام عملية وضع السياسات املالئمة ،كما يشير إلى احلاجة إلى االستثمار اإلضافي
في جمع املعلومات بصورة منتظمة حول حالة عمل األطفال في ال ّدول العربية»).(2
 )2تعتمد الدراسة على املعطيات والبيانات املتعلّقة باألطفال العاملني لتقدمي صورة عامة عن ّ
اتاهات
عمل األطفال في ال ّدول العربية .وعلى الرغم من أنّه ال ميكن اعتبار جميع األطفال املنخرطني في العمل
من ضمن فئة «األطفال العمال»  ،child labourersفإن االنطالق من مفهوم األطفال العاملني يبقى
الطريقة األكثر موثوقية ملقارنة اجتاهات هذه الظاهرة في البلدان العربية التي تتفاوت فيها التعريفات
القانونية واإلحصائية لعمل األطفال (راجع القسم الالحق املتعلّق بالتعريف واإلطار القانوني).
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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االستمارة اإلحصائية
(22

ّ
مت إرسال مجموعة من األسئلة (امللحق رقم  )3عبر جامعة الدول العربية إلى جميع ال ّدول األعضاء
دولة) .وقد تل ّقت اجلامعة  15ر ّد ًا (امللحق رقم  )4حتى وقت تسليم هذا التقرير ،.ثم دونت مالحظاتهم
اإلضافية على التقرير.
 1معظم هذه الدراسات نفذت بالتعاون مع الحكومات املعنية.
 )2برنامج فهم عمل األطفال (« .)UCW 2017عمل األطفال يف الدّول العربية :تحليل وصفي».

املربعات ()Boxes
ّ
محصلة مراجعة األدبيات املتاحة واملقابالت املن ّفذةّ ،
مت إعداد مجموعة من املر ّبعات البحثية
استناداً إلى
ّ
التي تسلّط الضوء على جوانب مح ّددة من ظاهرة عمل األطفال في املنطقة العربية ،مع تن ّوع هذه
اجلوانب بحسب املوضوعات والبلدان وقطاعات النشاط املعنية .وروعي في اختيار املوضوعات والبلدان
مدى متثيلها أبرز االجتاهات السائدة ،جلهة حجم هذه الظاهرة عموم ًا ،ودرجة غلبة عمل األطفال في
القطاع /البلد املعني ،فض ًال عن مدى توافر املعلومات املتاحة.
االجتماع التشاوري

جرى في الثامن والعشرين من كانون الثاني  2018تقدمي النتائج األساسية للدراسة خالل اجتماع
تشاوري ّ
نظمته جامعة ال ّدول العربية في القاهرة؛ حيث ّ
مت تأكيد معظم هذه النتائج إضافة إلى جمع
املالحظات والتعليقات التي أوردها اخلبراء احمللّيون والدوليون وممثلّو البلدان املشاركة في االجتماع.
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 .2التعريف واإلطار القانوني
بشكل عام ،ميكن تعريف عمل األطفال بصفته عم ًال يزاوله األطفال دون سنّ الثامنة عشرة من عمرهم
ٍ
في أنواع من األنشطة أو في ظروف عمل تعتبر مض ّرة بصحتهم أو بنم ّوهم اجلسدي أو العقليَّ .إل أنّ
ذلك يجب َّأل يعني باملطلق إدانة استخدام األطفال بجميع أشكاله ) .(1فقد يشارك بعض األطفال في
العمل لساعات محدودة ومسموح بها لسنّهم وضمن بيئة آمنة؛ مما يتيح لهم اكتساب بعض املهارات من
دون أن يؤ ّثر ذلك على تعليمهم .وبالتالي فإنه ميكن التمييز بني مفهوم األطفال العاملني عموم ًا ،ومفهوم
عمل األطفال على وجه اخلصوص.
وهناك ثالث اتفاقيات دولية توفّ ر اإلطار العام لتعريف عمل األطفال وتنظيمه ،وهي التالية:

تنص على وجوب أن تتّخذ ال ّدول األطراف تدابير
 اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل  1989 -التي ّتشريعية وإدارية واجتماعية واقتصادية وتربوية تكفل حماية األطفال «من االستغالل االقتصادي
أي عمل قد يع ّرض الطفل للخطر أو يتعارض مع تعليمه ،أو أن يكون ضا ّر ًا بصحة
ومن أداء ّ
تنص
الطفل أو بنموه البدني ،أو العقلي ،أو الروحي ،أو املعنوي ،أو االجتماعي» .ولهذا الغرضّ ،
االتفاقية على أن تعتمد ال ّدول األطراف ح ّد ًا أدنى لسنّ العمل وتنظيم ساعات العمل وشروطه (املا ّدة
 .)32وتستكمل هذه االتفاقية ببروتوكولَ ْي اختيار َي ْي بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال :بروتوكول
اختياري بشأن مشاركة األطفال في النزاعات املسلّحة ( ،)2000وبروتوكول اختياري بشأن ّ
االتار
باألطفال ،وبغاء األطفال ،واستخدام األطفال في املواد والعروض اإلباحية (.)2000
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 اتفاقية ّاحلد األدنى لسن االستخدام لعام  ،1973التي
الدولية رقم  138بشأن
ّ
منظمة العمل ّ
تلزم الد ّول األعضاء بتحديد السنّ األدنى للعمل على َّأل يق ّل عن  14سنة أو  15سنة في حالة البلدان
األق ّل تط ّور ًا (املا ّدة َّ ،)2
وتنص االتفاقية على
وأل يق ّل عن  18سنة في األعمال اخلطرة (املا ّدة .)3
ّ
أنّه يجوز للقوانني واألنظمة الوطنية أن تسمح باستخدام أو تشغيل األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بني  13و 15سنة (بني  12و 15سنة في البلدان األق ّل تط ّور ًا) في أعمال خفيفة ال يحتمل أن تكون
ضا ّرة بصحتهم ومن ّوهم وتعليمهم (املا ّدة .)7
 -اتفاقية اتفاقية منظمة العمل الدولية  182بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات

الفورية للقضاء عليها لعام  ،1999التي تع ّرف األطفال بكونهم جميع األشخاص الذين هم دون
وتقسم أسوأ أشكال عمل األطفال إلى أربع فئات (املا ّدة
سن الثامنة عشرة من عمرهم (املا ّدة ،)2
ّ
 ،)3وهي كاآلتي:

النــص العــريب عــى ترجمــة املفاهيــم كاآليت :اســتخدام األطفــال  ،child work or child employmentاألطفــال العاملــون
 )1اعتمــد
ّ
 ،children in employmentعمــل األطفــال  ،child labourاألطفــال العــال .child labourers

ّ
واالتار بهم وعبودية ال ّد ْين والقنانة
أ) أشكال الرقّ كافة أو املمارسات الشبيهة بالرقّ  ،كبيع األطفال
والعمل القسري أو اإلجباري ،مبا في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في
صراعات مسلحة؛
ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة ،أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض
إباحية؛
ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غير مشروعة ،وال سيما إنتاج وجتارة املخ ّدرات
ّ
واالتار بها؛
الصلة
بالشكل الذي ح ّددت فيه في املعاهدات الدولية ذات ّ
د) األعمال التي يرجح أن تؤدي ،بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها ،إلى اإلضرار بصحة
األطفال أو بسالمتهم أو بسلوكهم األخالقي( .حت ّدد القوانني أو األنظمة الوطنية الئحة بهذه األعمال
تنص عليه املا ّدة .)4
وفق ًا ملا ّ
بالنسبة إلى الفئة الرابعة التي تشير إلى األعمال اخلطرة ،تترك االتفاقية لكل دولة عضو مه ّمة حتديد
قائمتها اخلاصة بأنشطة العمل اخلطرة .غير أنها تشير صراحة إلى التوصية  190باعتبارها مرجع ًا
للتشريعات الوطنية بشأن تنظيم العمل اخلطر) .(1وتطرح هذه التوصية املبادئ التوجيهية بشأن أنواع
األنشطة التي ينبغي اعتبارها أعماال خطرة ،وهي التالية:
العمل ذو الطبيعة الخطرة

)1
)2
)3
)4

األعمال التي تع ّرض األطفال لالستغالل البدني أو النفسي أو اجلنسي؛
األعمال التي تزاول في باطن األرض ،أو حتت املياه ،أو على ارتفاعات خطرة ،أو في أماكن
محصورة؛
األعمال التي تستخدم فيها آالت ومع ّدات وأدوات خطرة ،أو التي تستلزم مناولة أو نقل أحمال
ثقيلة يدو ّي ًا؛
األعمال التي تزاول في بيئة غير صح ّية ميكن أن تع ّرض األطفال ،على سبيل املثال ،ملواد أو
عوامل أو عمليات خطرة ،أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات ضا ّرة بصحتهم؛

العمل يف ظروف خطرة

 ) 1ميكــن قـراءة االتفاقيتــن رقــم  138و 182يف ضــوء توصيــة منظّمــة العمــل الدّوليــة رقــم  )1973( 146بشــأن الحـ ّد األدىن لسـ ّن االســتخدام،
والتوصيــة رقــم  )1999( 190للمنظمــة نفســها بشــأن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،اللتــن تقدّمــان تفسـرات غــر ملزمــة يف أحكامهــا.
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 )٥األعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة كالعمل لساعات طويلة مث ًال ،أو خالل الليل ،أو
العمل الذي يحتفظ فيه بالطفل في مكان صاحب العمل دون سبب معقول.
يق ّدم الشكل رقم  ،1أدناه ،حملة عا ّمة عن مختلف فئات األطفال العاملني استناد ًا إلى هذا اإلطار العام.
يبي أنّه ضمن الفئة الواسعة من األطفال العاملني ميكن أن جند على نحو خاص:
وهو ّ
 )1عمل األطفال الذي ينطوي على أسوأ أشكال العمل من دون أن يقتصر عليها؛
 )2العمل اخلفيف الذي يعتبر استثناء للح ّد األدنى للسنّ الذي تسمح به القوانني الوطنية لألطفال
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من سن  12أو  13إلى  15سنة ،هو عمل (أ) ال يحتمل أن يكون ضا ّر ًا بصحتهم أو من ّوهم؛ و(ب)
ال ّ
يعطل مواظبتهم في املدرسة ،واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب التي تق ّرها السلطة
املختصة ،وال يضعف قدرتهم على االستفادة من التعليم الذي يتل ّقونه (االتفاقية رقم  ،138املا ّدة
ّ
 .)7وألغراض القياس اإلحصائي ،تع ّرف التقديرات العاملية ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية لعام 2017
العمل اخلفيف بأنه يشمل األطفال الناشطني في العمل الذين تتراوح أعمارهم بني  12و 14سنة
ويزاولون أعما ًال غير خطرة ألق ّل من  14ساعة في األسبوع.
األطفال العاملون
العمل اخلفيف √

استثناء للح ّد األدنى لسنّ العمل ،في حال
تو ّفرت الشروط التالية:
( )1عمل غير خطر وغير محظور.
( )2الطفل بني  12و 14سنة من عمره.
( )3ال ّ
بصحة الطفل أو من ّوه.
يضر
ّ
( )4ال يعيق تعليم الطفل.

عمل األطفال 
أسوأ أشكال عمل األطفال
( )1أسوأ أشكال العمل غير املشروطة.
( )2األعمال اخلطرة.

الشكل رقم  :1الفئات الفرعية لألطفال العاملني
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التزمت معظم ال ّدول العربية باالتفاقيات ال ّدولية املذكورة أعاله) ،(1واعتمدت أحكام ًا وطنية حلماية
الطفل من عمل األطفال (امللحق رقم  .)7وتنص هذه األحكام على ح ّد أدنى لسنّ االستخدام أو
العملّ ،
وتنظم ظروف العمل لألطفال الذين تق ّل أعمارهم عن  18سنةَّ .إل أنّ التعريف القانوني لعمل
بلد إلى بلد تبع ُا لثالث فئات رئيسة من القوانني الوطنية:
األطفال يختلف من ٍ
 .1احل ّد األدنى لسن االستخدام أو العمل الذي يتراوح بني  14سنة (موريتانيا ،اليمن) ،و 16سنة
(اجلزائر ،جيبوتي ،األردن ،قطر ،تونس).
 .2احل ّد األقصى لعدد ساعات العمل لألطفال دون سنّ الثامنة عشرة من عمرهم ،والذي ميكن
حتديده بشكل متفاوت بحسب الفئات العمرية املختلفة .أ ّما التحديد األكثر شيوع ًا لعدد ساعات
العمل القصوى لألطفال في املنطقة العربية ،فهو  6ساعات يوم ّي ًا.
 .3أنواع األنشطة اخلطرة احملظورة على األطفال حتت سن الثامنة عشرة أو ما يشار إليه بـ
«الئحة األعمال اخلطرة» .ففي حني اعتمدت معظم البلدان العربية مثل البحرين ولبنان وسوريا،
ومفصلة باألعمال اخلطرة ،اختارت بلدان أخرى حظر األعمال اخلطرة عموم ًا مثل
الئحة كاملة
ّ
السعودية ،أو وضع قيود قانونية أق ّل تفصي ًال مثل الصومال.
أي اتفاقيــة مــن اتفاقيــات املنظمــة) ،والصومــال
 )1باســثناء فلســطني (وهــي ليســت عضــوا ً يف منظمــة العمــل الدّوليــة؛ وبالتــايل ،ال تنتمــي إىل ّ
(التــي مل تصـدّق عــى اتفاقيــة املنظّمــة رقــم  138بشــأن الحـ ّد األدىن لسـ ّن العمــل).

 .3الخصائص واالتجاهات العامـّة
ث ّمة اعتقاد قوي بأن حجم ظاهرة عمل األطفال في املنطقة العربية اجته نحو االرتفاع أخير ًا؛ بوصفه نتيجة
للنزاعات املسلّحة الدائرة راهن ًا وملا ترتّب عليها من نزوح س ّكاني متفاقم((( .واستناد ًا إلى تقرير برنامج «فهم
عمل األطفال»  UCWحول «عمل األطفال في ال ّدول العربية :حتليل وصفي» ( ،)2017يق ّدم هذا الفصل حملة
عا ّمة عن اجتاهات عمل األطفال وخصائصه في املنطقة العربية خالل مطلع العقد احلالي (كون معظم املعطيات
املتاحة تعود إلى البدايات األولى ألزمة النازحني السوريني واندالع النزاعات املسلّحة في منطقة اخلليج).
وسوف يجري البحث في أثر النزاعات املسلّحة وأزمة النازحني في الفصل السادس من هذا التقرير.
يقدم هذا الفصل صورة عن نسب األطفال العاملني (باعتبارها مؤشر ًا استدالل ّي ًا غير مباشر عن عمل
األطفال) ،وتوزّعهم بحسب العمر والنوع االجتماعي واملوقع اجلغرافي (القسم  ،)1 .3كما يستطلع خصائص
عمل األطفال في املنطقة العربية ،بحسب عدد من املتغ ّيرات مثل وضعية العمل وعدد ساعات العمل (القسم .)2 .3
 3.1االتجاهات العامة الستخدام األطفال
إنّ دراسة االجتاهات الرئيسة الستخدام األطفال تش ّكل اخلطوة األولى نحو تصميم السياسات والتدخالت
األكثر استهداف ًا في مكافحة هذه الظاهرة .ويستكشف هذا القسم معدالت استخدام األطفال املتفاوتة في دول
املنطقة العربية ،وتوزّعهم بحسب العمر والنّوع االجتماعي واملوقع اجلغرافي.
نسبة األطفال العاملين

يتفاوت مع ّدل انخراط األطفال في العمل إلى ح ّد كبير بني دولة عربية وأخرى (اجلدول رقم )2؛ حيث
سجلت البلدان األكثر فقر ًا املشمولة بالدراسة أعلى معدالت لألطفال العاملني :السودان ( %12.6من األطفال
ّ
في الفئة العمرية  ،14-5و %19.2في الفئة العمرية  ،)17-15واليمن ( 13.6و  ، %34.8بالتتابع) .في
سجلت أدنى املع ّدالت في األردن ( % 1في الفئة العمرية  ،14 - 5و %5.6في الفئة العمرية .)17-15
املقابل ّ
التوزّع بحسب العمر

 1املوقع اإللكتروني ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية -البرنامج ال ّدولي للقضاء على عمل األطفال ( .)2017عمل األطفال في ال ّدول العربية .متو ّفر على
شبكة اإلنترنت على الرابط التالي:
ّ ( http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/arab-states/lang-en/index.htm
مت الدخول إلى املوقع في األول
من يوليو /متوز . )2017

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

يرتفع مع ّدل انخراط األطفال في العمل كلّما ارتفع سلّم األعمار ،بحسب ما تب ّينه املعطيات اإلحصائية
املتاحة في البلدان العربية التي جرى فيها قياس هذه الظاهرة .وتتجاوز نسبة األطفال العاملني في الفئة
بشكل ملحوظ نسبتهم في الفئة العمرية ( 14-5اجلدول رقم .)2
العمرية 17-15
ٍ
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اجلدول رقم  :2نسبة األطفال العاملني
الفئة العمرية
 14 - 5سنة

الفئة العمرية
 17 - 15سنة

اجلزائر 2012

6.7

(غير متو ّفر)

العراق 2011

4.9

13.5

مصر 2012

1.2

األردن 2016
السودان

()1

8.6

1.0

2008

سوريا 2006
تونس 2013

5.6

12.6

19.2

5.4

(غير متو ّفر)
9.9
34.8

(غير متو ّفر)
13.6

اليمن 2010

وتش ّكل مع ّدالت عمل األطفال أداة ملقارنة مدى انتشار هذه الظاهرة بحسب البلدان .ولكن ،نظر ًا إلى
تفاوت حجم السكان بحسب البلدان العربية ،فإنّ مقاربة حجم ظاهرة عمل األطفال باألعداد املطلقة وتوزّعها
على فئات األعمار داخل البلد نفسه ،يتيح لواضعي السياسات اختيار أدوات املعاجلة املالئمة التي تستهدف
أكبر عدد ممكن من األطفال .فعلى سبيل املثال ،في بلدان مثل مصر والعراق ،يوازي عدد األطفال العاملني في
الفئة العمرية  17-15سنة ما يزيد على ضعف عدد األطفال العاملني في الفئة العمرية  ،14-5وهذا ما تعكسه
النسب املئوية لألطفال العاملني في الفئتني العمريتني .أ ّما في بلدان أخرى مثل السودان واليمن ،فإنّ نسبة
األطفال العاملني في الفئة العمرية  17 - 15سنة هي األعلى ،في حني يبقى العدد املطلق لألطفال العاملني في
الفئة العمرية  14 - 5سنة هو األعلى.
اجلدول رقم :3عدد األطفال العاملني
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املجموع

الفئة العمرية
 14 - 5سنة

الفئة العمرية
 17 - 15سنة

مصر 2012

185.399

463.599

العراق 2011

104.365

287.098

391.463

األردن 2016

32.426

43.556

75.982

السودان 2008

461.315

377.056

838.371

834.866

538.859

1.373.724

اليمن

2010

648.998

 - 1ينبغي اإلشارة إلى أن أحدث األرقام املتاحة عن السودان تعود إلى عام  ،2008أي الى ما قبل انفصال اجلنوب السوداني ،وهي تغطي
بالتالي واقع ًا جغراف ّي ًا ودميوغراف ّي ًا أوسع نطاق ًا.

المربع رقم ( )١المراهقون في األعمال الخطرة

 2التقديرات العاملية ملنظمة العمل ال ّدولية .2017
 2منظمة العمل ال ّدولية  .2017القضاء على عمل األطفال بحلول العام  :2025مراجعة السياسات والبرامج ،مكتب العمل ال ّدولي (،)ILO
جنيف.2017 ،
Guarcello. L.. Lyon S.. Valdivia. C. (2016). “Adolescents in hazardous work: Child labour among children aged 4
)years”. UCW Working Paper. July 2016. (Figures are from Egypt 2009 and Jordan 2007 17 15«املراهقون في األعمال اخلطرة :عمل األطفال في الفئة العمرية »17 - 15
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تظهر التقديرات العاملية ملنظمة العمل الدولية لعام  2016أنّ  37مليون مراهق في العالم تتراوح
أعمارهم بني  15و 17سنة يشاركون في أعمال خطرة .وعلى الرغم من أن هذا العدد ينطوي
حتسن ملحوظ باملقارنة مع تقديرات عام ( 2012مع انخفاض هذا العدد من  47مليون ًا إلى
على ّ
 37مليون مراهق) ،فإنه ال يزال يطال  %25من عمل األطفال و %42من إجمالي عدد املراهقني
العاملني((( .وتشير التقديرات أيض ًا إلى أنّ نحو نصف إجمالي عدد املراهقني الذين يزاولون أعما ًال
خطرة على الصعيد العاملي موجودون في القطاع الزراعي ،وما تب ّقى منهم يتوزّع بالتساوي بني
قطاعي اخلدمات والصناعة(((.
ومي ّثل املراهقون الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 17عام ًا ويزاولون أعما ًال خطرة أكثر من %60
من األطفال املنخرطني في عمل األطفال في البلدان العربية كمصر واألردن ،وأكثر من  %70من
إجمالي املراهقني العاملني(((.
إن اجلهود الرامية إلى القضاء على عمل األطفال وتعزيز السالمة املهنية للشباب حتتاج إلى إيالء
اهتمام خاص باملراهقني العاملني في األعمال اخلطرة؛ مما يتطلب وضع إستراتيجية من أجل)1( :
إبعاد املراهقني عن الوظائف التي تنطوي بحكم طبيعتها على مخاطر جسيمة ،وضمان حصول هؤالء
على الدعم االجتماعي ،وعلى فرصة ثانية للحصول على التعليم والتدريب والعمل الالئق؛ ( )2إزالة
الظروف اخلطرة التي يواجهها الشباب في مكان العمل في القطاعات أو املهن التي ال تعتبر خطرة
بحكم طبيعتها ولكنّها تندرج على القائمة الوطنية لألعمال اخلطرة .وينبغي دعم هذه اإلستراتيجيات
ببرامج تدريب وتوعية تستهدف العمال الشباب وأرباب العمل والنقابات العمالية بشأن السالمة
والصحة املهنية ،وإنشاء آليات ف ّعالة للرصد والتفتيش في العمل.
وجتدر اإلشارة إلى أنّ الطفل إذا كان في عمر يتجاوز احل ّد األدنى لسن االستخدام أو العمل ،فإنّ
عمله مع وجود خطر ال يعتبر عم ًال خطر ًا في احلاالت التالية )1 :إذا كان باإلمكان إزالة اخلطر؛ )2
كاف عن اخلطر بحيث تنتفي إمكانية تع ّرضه لهذا اخلطر؛  )3إذا
إذا كان ميكن فصل الطفل
بشكل ٍ
ٍ
بصحة أو سالمة أو
أتيح احل ّد من املخاطر املرتبطة بهذا العمل اخلطر بحيث ينتفي احتمال اإلضرار
ّ
أخالق الطفل .وتشير منظمة العمل ال ّدولية إلى هذه املقاربة بصفتها مقاربة «حتديد األعمال اخلطرة
تشجع املنظمة هؤالء على «احلد من املخاطر التي
واحل ّد من املخاطر» .وفي توجيهاتها ألرباب العملّ ،
يتع ّرض لها جميع العاملني ،سواء كانوا من البالغني أو املراهقني ،من خالل حتسني شروط السالمة
والصحة في مكان العمل».
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يالحظ أنّ نسبة األطفال الذكور الناشطني في العمل تفوق ،في معظم البلدان ،نسبة األطفال اإلناث (اجلدول
رقم  .)4وينطبق ذلك على كلتا الفئتني العمريتني ،مع اإلشارة إلى أنّ الفجوة بني اجلنسني متيل نحو التصاعد
في الفئة العمرية  17 - 15سنة (يبلغ عدد األطفال العاملني من الذكور ضعفي عدد األطفال اإلناث املنخرطات
في العمل في هذه الفئة العمرية في ك ّل من تونس واليمن والسودان ،وما يوازي أربعة أضعاف في مصر
والعراق واألردن) .ويظهر هذا الواقع أنّ االعتبارات القائمة على النوع االجتماعي تلعب دور ًا مه ّم ًا في قرارات
األسرة في ما يتعلّق بتشغيل األطفال .ولكن يجدر لفت النظر إلى أنّ الدراسات امليدانية اإلحصائية قد تغفل
املخصصة عادة للفتيات ،مثل أعمال الرعاية املنزلية داخل منزل األسرة
أو تعجز عن رصد بعض األنشطة
ّ
(كالتنظيف ،والطهي ،ورعاية األطفال) ،واخلدمة املنزلية لدى طرف ثالث .ويعتبر هذا النوع من األعمال أق ّل
األنواع وضوح ًا وظهور ًا للعيان ،وغالب ًا ما ال تعكس املسوحات حجمه الفعلي.
ويظهر االستثناء الوحيد الرتفاع نسبة العاملني من األطفال الذكور مقارنة باألطفال اإلناث ،في األراضي
بشكل الفت عن نسبة
الفلسطينية احملتلّة حيث تق ّل نسبة األطفال الذكور العاملني في عمر  15إلى  17عام ًا،
ٍ
األطفال اإلناث ( %16لألطفال اإلناث مقابل  %1فقط لألطفال الذكور).
اجلدول رقم  :4نسبة األطفال الناشطني يف العمل بحسب النّ وع االجتماعي
الفئة العمرية  14 - 5سنة
ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

اجلزائر 2012

7.6
2

5.8

العراق 2011

األردن 2016

1.6

0.4

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

1.2

3.3
0.3

21.9

4.9

األراضي الفلسطينية احملتّلة

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

0.9

السودان 2008

15.3

9.5

26.3

11.8

سوريا 2006

7.1

3.6

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

تونس 2013

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

13.8

5.6

14.5

12.6

43.9

23.7

مصر 2012

2012

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

32

الفئة العمرية  17 - 15سنة

اليمن

2010

14.3
9.9

2.4
0.9

15.7

املصدر :مبادرة «فهم عمل األطفال» .UCW ، 2017
مالحظة :الفئة العمرية  14 - 5سنة ،هي :في مصر 14 - 6؛ العراق 14-12؛ السودان .14-10

المربع رقم ( )2الخدمات المنزلية غير مدفوعة األجر (Unpaid Household
)Services

Dayioglu. M. (2012). “How sensitive are estimates of working children and child labour

to definitions? A comparative analysis”. MICS Methodological Papers. No. 1. Statistics
and Monitoring Section. Division of Policy and Strategy. United Nations Children’s
Fund. New York. 2012
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وفق ًا التفاقيات منظمة العمل ال ّدولية وملعظم األطر القانونية الوطنية ،ال يشمل تعريف عمل األطفال
األنشطة التي تقع خارج حدود اإلنتاج كما هو مح ّدد في نظام األمم املتّحدة للحسابات القومية.
وهذا يعني عدم شمول تقديرات عمل األطفال ألنواع األعمال املنزلية كافة التي يقوم بها أفراد األسرة
أو ما يعرف باخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر ،مثل التنظيف ،وغسل الصحون ،ورعاية األشقاء
والشقيقات األصغر س ّن ًا .ويعتقد خبراء اإلحصاء أنّ هذا اإلغفال يح ّد من اإلحاطة الكاملة بحجم
(ينص القرار املتعلّق بإحصاءات عمل األطفال الذي تبنّاه املؤمتر ال ّدولي الثامن
ظاهرة عمل األطفال
ّ
عشر الختصاصي العمل عام  ،2008على أنّ اخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر تؤ ّثر إلى ح ّد
كبير على نسبة عمل األطفال ّ
ينص القرار املتعلّق بقياس وقت العمل الذي تبنّاه
باتاه الزيادة) .كما ّ
املؤمتر نفسه على اعتبار جميع األنشطة التي تقع ضمن حدود اإلنتاج العا ّمة (مبا فيها األنشطة غير
املدرجة في نظام األمم املتحدة للحسابات القومية) أنشطة منتجة .وتهدف التوصية بإدراج األنشطة
غير املدرجة ضمن نظام األمم املتح ّدة للحسابات القومية في حسابات فرعية أو تابعة ،إلى حتقيق
«فهم أوسع ومقاربة أشمل لسوق العمل والسياسات االقتصادية واالجتماعية»( .القرار رقم ،1
صفحة  .)42وباملثل ،أدرجت دراسات اليونيسف املتعددة املؤشرات اخلدمات املنزلية غير مدفوعة
األجر واخلطرة ضمن تعريف عمل األطفال؛ ويعتبر القيام باألعمال املنزلية ملا يفوق  28ساعة في
األسبوع من األعمال اخلطرة.
وتعتبر ظاهرة اخلدمات املنزلية أكثر شيوع ًا في صفوف الفتيات .وفي الواقع ،أظهر حتليل أجراه
برنامج « فهم عمل األطفال» عام  ،2012أنّ إدراج اخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر اخلطرة
بطبيعتها ضمن تعريف عمل األطفال له األثر األكبر على تقديرات عمل األطفال بالنسبة إلى الفتيات.
وهذا هو حال األردن الذي
يسجل انخراط ًا أكبر للفتيان في عمل األطفال مقارنة بالفتيات ،ولكنّ
ّ
إدراج األطفال املنخرطني في اخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر مبا يتجاوز  20ساعة عمل
أسبوع ّي ًا ضمن تقديرات عمل األطفال يؤ ّدي إلى زيادة نسبة عمل األطفال لدى الفتيات من %0.3
إلى %2.4؛ مما يجعلهنّ متساويات مع الفتيان جلهة انخراطهن في عمل األطفال.
ّ
التدخل املستقبلية التي ينبغي أن تأخذ في االعتبار ظاهرة
وتعتبر هذه النتائج مه ّمة لسياسات
اخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر اخلطرة ،وأثرها على نوعية احلياة واآلفاق التعليمية واملهنية
للفتيات في املنطقة العربية.
املصدر:
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بشكل عام ،أعلى في املناطق الريفية في الفئات العمرية كافة.
إنّ نسبة األطفال العاملني هي،
ٍ
وينطبق هذا على اجلزائر ،ومصر ،والعراق ،واألراضي الفلسطينية احملتلّة ،وسوريا ،وتونس ،واليمن.
ويسجل اليمن مثا ًال ساطع ًا على هذا الصعيد؛ حيث تزيد نسبة األطفال العاملني في الفئة العمرية - 5
ّ
 14سنة مبع ّدل أربعة أضعاف في املناطق الريفية عن نسبتها في املناطق املدينية ،ويصل هذا املع ّدل
إلى الضعفني في الفئة العمرية  17 - 15سنة (اجلدول رقم .)5
ووفق ًا لتحليل مبادرة «فهم عمل األطفال» ،ميكن تفسير هذا التباين «بالطلب على عمل األطفال في
املزارع العائلية» ،والتأثير األقوى حمل ّددات عمل األطفال في الريف« :ارتفاع مستويات الفقر وتدني
مستويات تغطية اخلدمات األساسية في املناطق الريفية ،وكالهما يدفع باجتاه زيادة اعتماد األسر
الفقيرة على عمل األطفال».
اجلدول رقم  :5نسبة األطفال العاملني بحسب مكان اإلقامة
الفئة العمرية  14-5سنة
املناطق املدينية

املناطق الريفية

املناطق املدينية

املناطق الريفية

اجلزائر 2012

6.0

7.9

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)
11

العراق 2011

2.5

9.4

9.6

21.3

مصر 2012

األردن 2016

1.2
0.8

1.2
1.9

5.3
5.5

5.8

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

7.6

السودان 2008

4.4

12.3

12

19.6

سوريا 2006

3.5

7.3

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

تونس 2013

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

8.5

12.2

اليمن 2010

4.1

16.7

18.6

40.7

األراضي الفلسطينية احملتلّة
2012

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

34

الفئة العمرية  17-14سنة

10.4

املصدر«:فهم عمل األطفال» UCW

مالحظة :الفئة العمرية 14 - 5سنة ،هي :في مصر 14 - 6؛ العراق  ،14 - 12السودان  14 - 10سنة

ويبرز عدد من القيود واحمل ِّددات التي ينبغي أخذها في االعتبار لدى البحث في ظاهرة غلبة
استخدام أو تشغيل األطفال في املناطق الريفية ،وأه ّم هذه القيود واحمل ِّددات هي التالية:
 -على الرغم من أنّ النسب املئوية تو ّفر أداة مفيدة إلجراء مقارنة بني البلدان ،فإنه ينبغي األخذ في

التوصل إلى سياسات ّ
تدخل
االعتبار األعداد املطلقة لألطفال العاملني بحسب مكان اإلقامة بغية
ّ
وطنية أكثر استهداف ًا .فاألعداد املطلقة تق ّدم صورة أفضل ملدى انتشار الظاهرة وحجم الفئات
املستهدفة .ففي اجلزائر على سبيل املثال؛ حيث يبلغ مع ّدل األطفال العاملني في الفئة العمرية
 14 - 5سنة نحو  %6في املناطق املدينية مقارنة بنحو  %7،9في املناطق الريفية ،جند أنّ العدد
املطلق لألطفال العاملني في هذه الفئة العمرية أعلى إلى ح ّد كبير في املناطق املدينية (نحو 234
ألف طفل مقابل  180ألف ًا في املناطق الريفية) .وهذا ينطبق أيض ًا على األردن حيث يزيد مع ّدل
بشكل ملحوظ في املناطق الريفية ،ولكن األعداد
األطفال العاملني في الفئة العمرية  14 - 5سنة
ٍ
املطلقة لألطفال العاملني في املناطق املدينية يتجاوز ضعفي مستواها في املناطق الريفية .وهذا
ينطبق أيض ًا على األراضي الفلسطينية احملتلّة؛ حيث العدد املطلق لألطفال العاملني في الفئة
العمرية  17 - 15سنة يكون أعلى في املناطق املدينية منه في املناطق الريفية( .اجلدول رقم 6
أدناه)
 يشير حتليل برنامج «فهم عمل األطفال»  UCWإلى أنّ عدد األطفال املدينيني العاملني مق ّدر بأدنىمن مستواه في بعض البلدان :فغالب ًا ما يكون األطفال املدينيون ،والفتيات منهم بوجه خاص ،غير
مم ّثلني في ع ّينات البحث بشكل يتناسب مع حجمهم الفعلي؛ نتيجة انخراطهم في أشكال من عمل
األطفال أق ّل وضوح ًا ،مثل اخلدمة املنزلية لدى أسرة أخرى والعمل في الشوارع؛ مما يؤ ّدي إلى
سوء تقدير أعدادهم في املسوحات امليدانية املتعلّقة باألسر.
اجلدول رقم  :6عدد األطفال العاملني بحسب مكان اإلقامة
الفئة العمرية  14-5سنة
املناطق املدينية
اجلزائر 2012

مصر 2012

العراق 2011

األردن 2016

السودان 2008
سوريا 2006
تونس 2013
اليمن 2010

70.935
34.286
22.517

179.814

املناطق املدينية

املناطق الريفية

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

70.079

135.683

151.415

114.464
9.908

114.057
36.185

349.541
7.371

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

20.421

47.659

275.918

77.694

222.063

94.042

191.487

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

25.442

21.601

77.427

461.432

62.297

772.568

5.655

املصدر »:فهم مبادرة األطفال « UCW
مالحظة :الفئة العمرية 14 - 5سنة ،هي :في مصر 14 - 6سنة؛ العراق  14 - 12سنة؛ السودان  14 - 10سنة
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المربع رقم ( )3المسح الوطني لعمل األطفال في تونس 2017

إن املعطيات اإلحصائية الواردة في هذا الفصل حول عمل األطفال في تونس ،تعود إلى عام .2013
غير أنه جرى تنفيذ دراسة إحصائية جديدة حول هذا املوضوع في الفصل الثاني من عام ،2017
ولكن استحال احلصول على نتائجها التفصيلية في الوقت املتاح كي يجري تضمينها في منت هذه
الدراسة .مع ذلك ،فإننا نعرض أدناه أه ّم ما نشر عن النتائج الكلّية لهذا التحقيق اإلحصائي؛ حيث
تشير هذه النتائج (اجلدول  )7إلى أن نسبة عمل األطفال بلغت  ،%7.9ومن ضمنها  %6لنسبة
سجلت نسب أعلى لعمل األطفال في الفئة العمرية  17-13سنة،
األطفال في األعمال اخلطرة .وقد ّ
سجلت نسب أعلى في صفوف األطفال اإلناث،
وفي املناطق الريفية مقارنة باملناطق املدينية .كذلك ّ
مع لفت النظر إلى أن الدراسة اإلحصائية قد ال تكون الحظت بعض األشكال غير املرئية من عمل
األطفال اإلناث ،مثلها معظم الدراسات من هذا النوع.
اجلدول رقم  :7نسبة األطفال العاملني ونسبة عمل األطفال يف تونس بحسب العمر
واجلنس ومكان اإلقامة
نسبة األطفال
العاملني

Children in

نسبة عمل
األطفال

child labour

employment

املجموع
الفئة العمرية

اجلنس
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مكان اإلقامة

نسبة األطفال في
األعمال اخلطرة
Hazardous
work

9.5

7.9

5.4

12.8

5.4

6.0

10.3

7.9

ذكور

11.1

9.7

7.4

إناث

7.7

6.0

4.5

املناطق املدينية

4.8

3.8

2.9

املناطق الريفية

18.5

15.7

11.9

 12 - 5سنة
 15-13سنة
 17-16سنة

20.7

14.3

3.2

14.3

املصدر :املسح الوطني لعمل األطفال في تونس :2017

Enquête Nationale sur le Travail des Enfants en Tunisie de 2017 - Principaux résultats /

Bureau International du Travail. Service des Principes et droits fondamentaux au travail
(FUNDAMENTALS). Institut National de la Statistique de la Tunisie (INS); République
Tunisienne - Tunis: BIT. 2017

 3.2خصائص األطفال العاملني

يبحث هذا القسم في أوضاع األطفال العاملني (مدفوعي األجر ،وغير مدفوعي األجر ،والعاملني حلسابهم)،
وعدد ساعات العمل بحسب فئات األعمار والنوع االجتماعي ومكان اإلقامة.
الوضعية في العمل

تصنّف وضعية األطفال العاملني بحسب ثالث فئات :األطفال العاملني بأجر لدى الغير واألطفال العاملني
في أسرهم من دون أجر ،واألطفال العاملني حلسابهم اخلاص .ونورد فيما يلي االجتاهات الرئيسة املتعلّقة
بوضعية األطفال في العمل على النحو الذي أبرزه التحليل الذي أجرته مبادرة «فهم عمل األطفال» :UCW
 يعمل ما يزيد على نصف األطفال في الفئة العمرية  14-5سنة مع األسرة عاملني من دون أجر،تليها نسبة ال بأس بها من األطفال العاملني بأجر ،ونسبة ضئيلة ج ّد ًا من األطفال الذين يعملون
حلسابهم اخلاص .ويزاول غالبية األطفال األكبر س ّن ًا ( 17 - 15سنة) العمل املدفوع األجر لدى
الغير ،باستثناء اليمن والسودان حيث ال يزال معظم األطفال األكبر س ّن ًا يعملون في أسرهم من دون
أجر .أ ّما في ما يتعلّق باألطفال العاملني حلسابهم اخلاص ،فإنّ هذا الشكل من العمل هو نسب ّي ًا أكثر
تسجل معدالت مرتفعة تصل إلى  %16في العراق ،و %26في
شيوع ًا بني األطفال األكبر س ّن ًا حيث ّ
السودان( .اجلدول رقم .)7
 وفي حني أنّ مع ّدل استخدام األطفال اإلناث هو أعلى في فئة العمل في األسرة من دون أجر ،فإنّاستخدام األطفال الذكور هو األكثر شيوع ًا في فئة العمل لدى الغير بأجر ،ال س ّيما بني األطفال في
الفئة العمرية  17-15سنة .ويختلف هذا الوضع لدى األطفال األكبر س ّن ًا في ك ٍّل من األراضي
بشكل ملحوظ ،املنخرطات في عمل
الفلسطينية احملتلّة وتونس؛ حيث ترتفع نسبة األطفال اإلناث،
ٍ
مدفوع األجر لدى الغير ،وترتفع كذلك نسبة األطفال الذكور في عمل من دون أجر مع األسرة.
تسجل
وتسجل أعلى نسبة من األطفال العاملني في األسرة من دون أجر في املناطق الريفية ،في حني ّ
ّ
أعلى نسب األطفال العاملني بأجر لدى الغير في املناطق املدينية.
اجلدول رقم  :8وضعية األطفال يف العمل بحسب الفئات العمرية والبلد

العاملون لدى
الغير بأجر

العاملون
حلسابهم
اخلاص

العاملون في
األسرة من
دون أجر

43.8

2.1

54.1

اجلزائر 2012

15.3

0.0

العراق 2011

27.3

11.4

مصر 2012

األردن 2016

25.2

5.3

العاملون لدى
الغير بأجر

84.7

العاملون
حلسابهم
اخلاص

العاملون في
األسرة من
دون أجر

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

61.3

46.9

16.4

36.7

65.0

56.3
63.6

5.1
9.0

38.6
25.7
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األراضي الفلسطينية
احملتلّة 2012
السودان 2008
سوريا 2006
تونس 2013
اليمن 2010

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

48.5

1.1

50.4

18.1

19.9

62.0

30.3

26.0

43.7

28.2

0.0

71.8

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

(غير متو ّفر)

70.4

7.0

22.6

20.6

8.9

70.5

6.0

2.3

91.7

مالحظة :الفئة العمرية  14 - 5سنة ،هي :في مصر 14 - 6سنة ،العراق  14-12سنة ،السودان  14-10سنة.

«فئات أخرى» ال تظهر في اجلدول :األردن %5.4 ،في الفئة العمرية  14-5سنة؛ و %7.1في الفئة العمرية  17-15سنة.
ساعات العمل

وتنص
يش ّكل عدد ساعات العمل أحد املعايير الرئيسة لتحديد ما إذا كان األمر يتعلّق بعمل األطفال.
ّ
التوصية رقم ّ )1973( 146
ملنظمة العمل ال ّدولية على توجيهات بشأن احل ّد األدنى لسنّ االستخدام .ويتفاوت
عدد الساعات القصوى لعمل األطفال بحسب البلدان ،ولكن ّ
منظمة العمل ال ّدولية اعتمدت  -في إعدادها
للتقديرات العاملية  -احل ّد األقصى البالغ  14ساعة عمل في األسبوع لألطفال في الفئة العمرية 14 - 12
سنة ،و 43ساعة عمل في األسبوع لألطفال األكبر س ّن ًا.
وتظهر دراسة أجراها برنامج «فهم عمل األطفال»  UCWأنّ األطفال العاملني في املنطقة العربية يعملون
لساعات طويلة ج ّد ّا ،وفق ًا لالجتاهات التالية:

 معظم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  5و 14عام ًا يتجاوز عدد ساعات عملهم  14ساعة أسبوع ّي ًا،وتسجل الكثافة األعلى لساعات العمل بني األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني -15
باستثناء اجلزائر.
ّ
 17حيث تبلغ  44ساعة عمل أسبوع ّي ًا في مصر ،و 38ساعة أسبوع ّي ًا في العراق ،و 41ساعة أسبوع ّي ًا
في األردن( .راجع اجلدول  8أدناه)

 يبرز ترابط سلبي بني عدد ساعات العمل واملواظبة على ارتياد املدرسة؛ حيث مييل األطفال العاملونالذين يواظبون على ارتياد املدرسة إلى العمل لساعات أق ّل مقارنة باألطفال غير امللتحقني باملدرسة.

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

38

 يعمل األطفال الذكور لساعات أطول من األطفال اإلناث في جميع دول املنطقة العربية ،باستثناءاألراضي الفلسطينية احملتلّة حيث تعمل اإلناث اللواتي يتراوح عمرهنّ بني  15و 17سنة  41ساعة في
بحذر نظر ًا إلى أنّها
األسبوع مقارنة بـ  23ساعة لألطفال الذكور .ومع ذلك ،ينبغي قراءة هذه األرقام ٍ
ال تأخذ في احلسبان األعمال املنزلية التي تؤ ّديها الفتيات.
 مييل األطفال في جميع األعمار بشكل عام إلى العمل لساعات أطول في املناطق املدينية (باستثناءاألطفال الصغار السنّ في اجلزائر ومصر) .وميكن تفسير ذلك باملرونة العالية التي تتسم بها الترتيبات
التي تتعلّق بالعمل مع األسرة من دون أجر ،الذي يعتبر منط ّي ًا في املناطق الريفية .هذا باإلضافة إلى
أنّ العمل الزراعي عادة ما يكون مك ّثف ًا ،ولكنه موسمي؛ مما يجعل من الصعب على مسوحات األوضاع

املعيشية لألسر قياس مدى كثافة هذا النوع من األعمال .فاألطفال في املناطق الريفية يعملون لساعات
أق ّل وسط ّي ًا ،ولكن لساعات أطول خالل املواسم الزراعية.
اجلدول رقم  :9متوسط عدد ساعات عمل األطفال األسبوعية بحسب فئة األعمار

اجلزائر 2012

الفئة العمرية
 14 - 5سنة

25.7
الفئة العمرية

3.2

(غير متو ّفر)

العراق 2011

34.8

42.2

44.3

مصر 2012

األردن 2016

21.9

43.9

األراضي الفلسطينية احملتلّة 2012

(غير متو ّفر)

سوريا 2006
اليمن 2010

17.7
21.5

38.2
(غير متو ّفر)
40.0
28.8

املصدر« :فهم مبادرة األطفال» UCW
مالحظة :الفئة العمرية 14 - 5سنة ،هي :قي مصر 14 - 6سنة؛ العراق  14 - 12سنة.

وجتدر اإلشارة إلى أنّ األطفال املنخرطني في العمل غالب ًا ما يؤ ّدون اخلدمات املنزلية أيض ًا التي تضاف
املخصص للترفيه والدراسة .وقد يكون هذا أيض ًا حال األطفال
إلى وقت عملهم األسبوعي وتستنفد من وقتهم
ّ
«اخلاملني» الذين ال يعملون وال يرتادون املدارس :فهذه الفئة من األطفال قد تكون هي األخرى منخرطة في
تأدية أعمال منزلية غير معلن عنها أو في أشكال من العمل احملظور؛ وهو ما يستدعي بالتالي اهتمام واضعي
السياسات.
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المربع رقم  :4الطفل الخامل (غير الناشط في العمل وال يرتاد المدرسة)

لدى النظر إلى وضعية نشاط الطفل ،ميكننا حتديد أربع فئات من األطفال )1( :األطفال الذين يعملون
بدوام كامل؛ ( )2األطفال الذين يرتادون املدارس بدوام كامل؛ ( )3األطفال الذين يجمعون بني النشاط
االقتصادي وارتياد املدرسة؛ ( )4األطفال غير النشطني اقتصاد ّي ًا والذين ال يرتادون املدارس.
وينظر إلى الفئة األخيرة من األطفال (الذين ال يعملون وال يرتادون املدارس) على أنها فئة األطفال
«اخلاملني» .وتبرز هذه الظاهرة بني أطفال الريف واألطفال الذين ينتمون إلى األسر الفقيرة ،كما يبدو
أنها أكثر بروز ًا بني الفتيات مقارنة بالفتيان .وغالب ًا ما تتجاوز نسبة األطفال املعنيني بهذه الظاهرة
نسبة األطفال الناشطني اقتصاد ّي ًا .وعلى سبيل املثال تظهر دراسة أجرتها مبادرة «فهم عمل األطفال»
 UCWوتستند إلى بيانات ومعطيات من أواخر التسعينيات ،أن األطفال الذين يندرجون ضمن فئة
«األطفال اخلاملني» ميثلون نحو  ،%14.5من األطفال في الفئة العمرية  14-7سنة في عدد األطفال
في اليمن (راجع اجلدول  9أدناه) .وهذه الفئة من األطفال شديدة الهشاشة والضعف؛ مما يستدعي
تشديد انتباه واهتمام واضعي السياسات بها ،وذلك لسببني رئيسني )1( :أن هؤالء األطفال ال يذهبون
إلى املدرسة ،و( )2أنهم معرضون خلطر االنخراط في عمل األطفال كلما تعرضت أسرهم للصدمات،
سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي.
اجلدول رقم  :10وضعية نشاط الطفل (باستثناء األعمال املنزلية) بحسب النّ وع
االجتماعي و(العمر بني  7و 14سنة) مثال يف اليمن

البلد

اليمن
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املصدر(2004) :

وضعية النشاط

ذكر ()%

أنثى ( )%املجموع ()%

يعمل وال يرتاد املدرسة

5.0

10.8

7.9

يرتاد املدرسة وال يعمل

62.6

38.4

50.9

يعمل ويرتاد املدرسة

6.3

2.0

4.2

ال يعمل وال يرتاد املدرسة

26.1

48.8

37.1

Adapted from Guarcello et al.

مالحظة :البيانات مستقاة من املسح االوطني للفقر  ،1999اليمن.

إنّ أحد األسباب الرئيسة لهذا «اخلمول» قد يكون مرتبط ًا مبسائل تتعلّق بعملية القياس :فيكون
بعض هؤالء األطفال قد ّ
مت إغفال انخراطهم في العمل عن قصد (تر ّدد األهل في التصريح
عن ممارسة أطفالهم ألعمال محظورة ،أو اإلفادة بخمول أو عدم نشاط الطفل لكونه لم يكن
يعمل في وقت املقابلة) ،أو قد يكون هؤالء األطفال يؤ ّدون أعماال منزلية لم تتم ّكن الدراسة من
تل ّمسها أو التقاطها .كذلك قد يعود سبب «اخلمول» أو عدم مزاولة النشاط أ ّي ًا كان نوعه ناجت ًا
عن أوضاع صح ّية ،أو مرتبط ًا باعتبارات متعلّقة بسوق العمل :فقد يكون األطفال غير النشطني
أو «اخلمولون» من املتس ّربني من املدرسة ويبحثون عن عمل ،أو من املتسربني من سوق العمل.
وأخير ًا ،قد يكون «اخلمول» أو «عدم النشاط» خيار ًا اقتصاد ّي ًا لألسرة :فكلّما كان حتصيل
التعليم مكلف ًا ج ّد ًا وعائدات العمل ضئيلة ،فإنّ األسر متيل نحو االنسحاب من ك ّل من اخليارين.
وينشأ مثل هذا االجتاه عندما تكون املدارس باهظة التكلفة أو موجودة على مسافة بعيدة من
مسكن األسرة ،وتكون فرص العمل متو ّفرة فقط على مسافة بعيدة عن هذا املسكن .وفي كثير من
احلاالت ،فإن هذا الوضع يعني أنّ األسرة ال متلك أرض ًا أو مشروع ًا صغير ًا يستطيع األطفال
العمل فيه ،أو أنّ لديها عدد ًا كبير ًا من األطفال.
املصدر:

Guarcello. L.. Lyon S.. Rosati. F.C. (2004). “Child labour and access to basic services: evidence
form five countries”. UCW 2004.; Biggeri. M.. Guarcello. L.. Lyon. S.. Rosati. F. (2003). “The
puzzle of ‘idle’ children: neither in school nor performing economic activity. Evidence from
six countries”. UCW Working Paper. October 2003
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 3.3الخالصة
يف ختام هذا الفصل ،ميكن تلخيص االجتاهات الرئيسة لألطفال العاملني يف املنطقة العربية على
النحو التالي:

تسجل البلدان األكثر فقر ًا أعلى مع ّدالت األطفال املنخرطني في العمل.
ّ

 يرتفع مع ّدل األطفال العاملني كلّما ارتفع سلّم فئات األعمار؛ حيث يزيد هذا املع ّدل لدى األطفال فيالفئة العمرية  17 - 15سنة مقارنة مبثيله لدى األطفال في الفئة العمرية  14 - 5سنة .وينبغي إيالء
اهتمام خاص بارتفاع مع ّدل األعمال اخلطرة بني املراهقني في الفئة العمرية  17 - 15سنة.
 إنّ مع ّدالت األطفال العاملني هي أعلى بني الذكور ،ولكن جتدر اإلشارة إلى أنّ املسوحات قد تغفلأو تعجز عن كشف بعض األشكال اخلف ّية لعمل األطفال في صفوف الفتيات  -مثال العمل املنزلي،
واخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر -مما يستدعي املزيد من الدراسة والتح ّقق.
بشكل عام ،أعلى في املناطق الريفية مقارنة باملناطق املدينية.
 إنّ مع ّدالت األطفال العاملني هي،ٍ
ّأما بالنسبة إلى خصائص األطفال العاملني يف املنطقة العربية ،فيمكن تلخيصها على الشكّ ل التالي:

خص الوضعية في العمل ،فإنّ العمل في األسرة من دون أجر هو األكثر شيوع ًا بني األطفال
 في ما ّالذين تتراوح أعمارهم بني  5و  14سنة ،وبني األطفال اإلناث ،وفي املناطق الريفية ،في حني أن العمل
لدى الغير بأجر أكثر شيوع ًا بني األطفال في الفئة العمرية  17 - 15سنة ،وبني األطفال الذكور ،وفي
املناطق املدينية.

 مييل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 17سنة واألطفال الذكور عموم ًا إلى العمل لساعاتأطول من نظرائهن اإلناث .كما أنّ األطفال العاملني الذين يرتادون املدرسة مييلون إلى العمل لساعات
أق ّل من الذين ال يرتادون املدارس.
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بشكل
 مييل األطفال إلى العمل لساعات أطول في املناطق املدينية .وإذا كان العمل الزراعي يتم ّيزٍ
موسمي في أغلب األحيان؛ مما يجعل من
عام بدرجة عالية من الكثافةَّ ،إل أنه في الوقت ذاته عمل
ّ
الصعب على مسوحات األوضاع املعيشية لألسر قياس مدى كثافة هذا النوع من األعمال .فاألطفال
في املناطق الريفية يعملون لساعات أق ّل وسط ّي ًا ،ولكن لساعات أطول خالل املواسم الزراعية.

 .4االتجاهات وظروف العمل بحسب القطاع
تختلف ّ
اتاهات عمل األطفال وخصائصه وأخطاره باختالف األنشطة والقطاعات االقتصادية .ويتناول
ّ
واالتاهات الرئيسة بحسب قطاع النشاط
هذا الفصل التوزّع القطاعي لألطفال العاملني في املنطقة العربية،
(القسم  .)4.1كما يستكشف خصائص عمل األطفال وأخطاره ومح ّدداته بحسب القطاع ،مرفقة بأمثلة
توضيحية من بعض البلدان تتعلّق بالقطاع الزراعي الذي تطغى عليه احليازات الزراعية الصغيرة احلجم
(القسم  ،)4.2وتتعلّق كذلك بعمل األطفال في القطاع غير النظامي الذي ينتشر على نطاق واسع في النشاطات
الصناعية واخلدمية (القسم .)4.3
 4.1االتجاهات العامة
وفق ًا للتقديرات العاملية ملنظمة العمل ال ّدولية ،يتر ّكز عمل األطفال على املستوى العاملي ،أساس ًا ،في القطاع
ّ
الزراعي .وتظهر التقديرات أنّ هذا ّ
التوطد؛ حيث استوعب القطاع الزراعي نحو  %71من
االتاه آخذ في
عمل األطفال عام  ،2016مقارنة بنحو  %60عام  .2008وبعد الزراعة ،تأتي اخلدمات ( )%17ث ّم الصناعة
(( )%12اجلدول رقم .((()11
اجلدول رقم  :11التوزّ ع القطاعي لعمل األطفال

(بالنسب املئوية لألطفال يف الفئة العمرية  17-5سنة) لألعوام  2008و  2012و 2016

القطاع االقتصادي
الزراعة
الصناعة
اخلدمات
(ومن ضمنها العمل املنزلي)

2008

2012 - 2008

60

58.6

70.9

7

7.2

11.9

25.6

32.3

17.2

4.9

6.9

100

100

100

املصدرّ :
منظمة العمل ال ّدولية  .البرنامج العاملي للقضاء على عمل األطفال  ،2013منظمة العمل ال ّدولية 2017

مالحظة :ينبغي قـراءة هـذه البيانات بحـذر نظـر ًا إلى احمل ِّددات املنهجية :التقديرات اخلاصة بك ّل فترة تعتمد على دراسات مختلفة من
سنوات مختلفة ،كما تستند هذه الدراسات إلى تعريفات مختلفة لعمل األطفال وإلى منهجيات بحث مختلفة بحسب البلد.

ّ 1
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2013التق ّدم احملرز في مكافحة عمل األطفال  -التقديرات العاملية واالجتاهات  .2012-2000املكتب ال ّدولي
للعمل ،البرنامج ال ّدولي للقضاء علـى عمل األطفال -جنيفّ :
منظمة العمل ال ّدولية ( « .)2017التقديرات العاملية لعمل األطفال :النتائج
واالجتاهات ،»2016 2012- ،منظمة العمل ال ّدولية ،جنيف.2017 ،
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وتظهر املنطقة اجتاهات مماثلة عبر تسجيلها نسبة لعمل األطفال في الزراعة تصل إلى نحو  %85في
إفريقيا و %60في ال ّدول العربية ( )ILO – ROASخالل الفترة ( 2016-2012اجلدول رقم .)12هذا مع
اإلشارة إلى أنّ البيانات املتو ّفرة ال تسمح بإجراء مقارنة عبر الزمن ،كما أنّ التقديرات ال تتض ّمن بيانات عن
أثر النزاع املسلّح على عمل األطفال في جميع أنحاء املنطقة ،وهو ما سيت ّم تناوله في فصل منفصل من هذه
الدراسة.
اجلدول رقم  :12التوزّ ع القطاعي لعمل األطفال (بالنسب املئوية لألطفال يف الفئة العمرية
( 17-5سنة) لألعوام 2016 - 2012

القطاع االقتصادي

إفريقيا

ال ّدول العربية

()ILO – ROAS

85.1

60.3

الصناعة

3.7

12.4

اخلدمات

11.2

27.4

املجموع

100

100

الزراعة

املصدرّ :
منظمة العمل ال ّدولية 2017

مالحظة :ينبغي قراءة هذه البيانات بحذر نظر ًا إلى احمل ِّددات املنهجية؛ حيث تعتمد التقديرات اخلاصة بك ّل فترة على دراسات مختلفة
من سنوات مختلفة ،كما تستند هذه الدراسات إلى تعريفات مختلفة لعمل األطفال وإلى منهجيات بحث مختلفة بحسب البلد.

تتناول دراسة «عمل األطفال في البلدان العربية :حتليل وصفي» (برنامج «فهم عمل األطفال» UCW-
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 ،)2017تتناول األطفال الناشطني في العمل بحسب القطاع االقتصادي في البلدان التالية :مصر ،العراق،
األردن ،األراضي الفلسطينية احملتلّة ،تونس ،السودان ،اليمن((( .ويسلّط هذا التحليل الضوء على مجموعة من
االجتاهات ذات الصلة بالتركيب القطاعي لألطفال العاملني بحسب العمر والنّوع االجتماعي ومكان اإلقامة،
فض ًال عن عدد ساعات العمل بحسب قطاع النشاط االقتصادي .وقد ّ
مت جتميع النشاط االقتصادي وفق ًا
مبني على فئات فرعية من القطاعات الثالثة؛ والثاني على القطاعات الثالثة من دون تفريع:
ملستويني اثنني؛ األول ّ
 املستوى األ ّول يح ّدد  6فئات من القطاعات )1( :الزراعة )2( ،التصنيع )3( ،صناعات أخرى(التعدين/احلدادة ،والكهرباء ،والغاز ،واملياه ،والبناء) )4( ،التجارة )5( ،اخلدمات املنزلية)6( ،
خدمات أخرى (النقل والتخزين والفنادق واملطاعم وخدمات أخرى).

 1مالحظة أوردها برنامج «فهم عمل األطفال»  :UCWاعتمد املسح الذي أجري في مصر ،والعراق ،واألراضي الفلسطينية احملتلّة،
املوحد ( )ISICلتحديد قطاعات األنشطة االقتصادية كافة .وبالنسبة إلى تونس
والسودان ،واليمن ،على التصنيف الصناعي ال ّدولي
ّ
واألردن حصر ًا ،استندت عملية حتديد القطاعات إلى نظم التصنيف الوطنية.

 ويجمع املستوى الثاني القطاعات االقتصادية الثالثة )1( :القطاع األ ّولي (الزراعة) )2( ،القطاعالثانوي (الصناعة) )3( ،القطاع الثالث (اخلدمات).
الرتكيب القطاعي بحسب العمر
الزراعة هي قطاع النشاط الغالب بالنسبة إلى األطفال العاملني الذين تتراوح أعمارهم بني 14 - 5

سنة؛ إذ هو يستوعب أكثر من نصف األطفال العاملني في هذه الفئة العمرية :اليمن ( ،)%70والسودان
( ،)%67والعراق ( ،)%63ومصر ( .)%56ويستقطب قطاعا الصناعة واخلدمات كذلك حصة وازنة بني
سجلت
األطفال في هذه الفئة العمرية في معظم البلدان ،مع اإلشارة بشكل خاص إلى حالة األردن التي ّ
أعلى نسبة لألطفال العاملني في القطاع التجاري ( %48مقارنة بنحو  %40في القطاع الزراعي).
(راجع اجلدول رقم  13أدناه).
اجلدول رقم  :13األطفال الناشطون يف العمل ،يف الفئة العمرية  14 - 5سنة،
بحسب القطاع االقتصادي والبلد
القطاع

مصر

2012

العراق 2011

األردن

2016

السودان
2008

اليمن

2010

القطاع األ ّولي (الزراعة)

56.2

62.6

43.6

67.5

70.0

القطاع الثانوي (الصناعة)

24.4

18.9

14.3

9.1

2.2

القطاع الثالث (اخلدمات)

19.3

املجموع

100

18.6
100

42.1
100

23.4
100

27.7
100

املصدر « :فهم عمل األطفال « UCW 2017
مالحظة :الفئة العمرية في مصر  14 - 6سنة؛ والعراق  14 - 12سنة؛ والسودان  14 - 10سنة.
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أ ّما بالنسبة إلى األنشطة االقتصادية لألطفال األكبر س ّن ًا (الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 17سنة)،
فإنّها تبدو أكثر تفاوت ًا بحسب البلدان ،مع هيمنة الزراعة في بلدان كمصر ( )%48والسودان ( )%57واليمن
( ،)%58وهيمنة الصناعة في تونس ( ،)%49واخلدمات في األردن ( )%48واألراضي الفلسطينية احملتلّة
( .)%60ويق ّدم العراق مثا ًال مثير ًا لالهتمام حيث يبدو أنّ األطفال العاملني في هذه الشريحة من األعمار
متساو إلى ح ّد كبير ،وهم يتم ّثلون بحصة أكبر في الصناعة ( )%39وفي
بشكل
يتوزّعون بني القطاعات
ٍ
ٍ
الزراعة (( .)%36اجلدول رقم .)14
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اجلدول رقم  :14األطفال الناشطون يف العمل يف الفئة العمرية  ،17 - 15بحسب القطاع والبلد
القطاع

مصــر
2012

العراق
2011

األردن
2016

األراضي
الفلسطينية
احملتلّة 2012

السودان
2008

تونس
2013

اليمن
2010

القطاع األ ّولي (الزراعة)

48.3

35.8

15.5

21.4

57.5

22.7

57.4

القطاع الثانوي(الصناعة)

34.3

38.8

29.7

18.9

13.5

48.7

7.8

القطاع الثالث (اخلدمات)

17.4

25.4

54.8

59.7

29.1

28.6

34.9

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

املصدر :برنامج «فهم عمل األطفال» UCW 2017

مالحظة :الفئة العمرية في مصر  14 - 6سنة؛ والعراق  14 - 12سنة؛ والسودان  14 - 10سنة.

الرتكيب القطاعي بحسب النوع االجتماعي ومكان اإلقامة

تبرز تفاوتات كبيرة بني البلدان جلهة توزّع األطفال العاملني بحسب القطاعات والنّوع االجتماعي:
ففي حني يتم ّيز بعض البلدان بنسب أعلى للفتيات في الزراعة (مصر ،العراق ،األردن) ،تشهد بلدان
أخرى نسب ًا أعلى للفتيان في الصناعة واخلدمات ،مع بعض االستثناءات مثل اليمن والسودان حيث
تسجل أعلى النسب للفتيات في قطاع اخلدمات .وميكن تفسير ذلك بارتفاع حصة اخلدمات املنزلية
ّ
في هذين البلدين؛ حيث إن معظم األطفال العاملني في هذا القطاع هم من اإلناث .وهناك استثناء آخر
وبشكل ملحوظ ،أعلى نسبة من اإلناث العامالت.
يسجل في تونس حيث يستقطب القطاع الصناعي،
ٍ
ّ
وكذلك األمر ،يختلف التوزّع القطاعي لألطفال العاملني في ما بني املناطق الريفية واملناطق املدينية
داخل البلد الواحد ،بالرغم من أنّ جميع البلدان تشهد ،بحسب ما هو متو ّقع ،غلبة النشاط الزراعي على
عمل األطفال في املناطق الريفية ،ونسق ًا من التوزّع القطاعي للعاملني أكثر تن ّوع ًا في املناطق املدينية.
ساعات العمل بحسب القطاع االقتصادي
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تظهر املعطيات املتاحة أنّ األطفال يعملون لساعات أطول في القطاعني الثانوي والثالث( ،اجلدول
رقم  15واجلدول رقم .)16وهذا ينطبق على جميع البلدان وعلى الفئات العمرية كافة ،وإن بقي عدد
ساعات العمل مرتفع ًا نسب ّي ًا في الزراعة ،الس ّيما في بلدان كمصر والعراق حيث يعمل األطفال ألكثر
من  32ساعة في األسبوع .واستناد ًا إلى تقرير برنامج «فهم عمل األطفال»  ،UCWفإنه ميكن تفسير
ارتفاع عدد ساعات العمل في قطاعي الصناعة واخلدمات ،انطالق ًا من طبيعة ترتيبات العمل التي تبدو
بشكل عام ،عم ًال شديد الكثافة،
أق ّل مرونة في هذين القطاعني .ويشار إلى أنّ العمل الزراعي يعتبر،
ٍ
ولكن يصعب قياس مدى كثافته ومتوسط عدد ساعات العمل فيه عبر دراسات ومسوحات األسر؛ نتيجة

لطبيعته املوسمية .فقد يعمل األطفال في املناطق الريفية لساعات أق ّل وسط ّي ًا ،ول ّكنهم يعملون لساعات
أطول خالل ذروة املواسم الزراعية.
اجلدول رقم  :15متوسط عدد ساعات العمل لألطفال يف الفئة العمرية  14 - 5سنة ،بحسب قطاع
النشاط والبلد
القطاع

القطاع

مرص
2012

العراق
2011

األردن
2016

اليمن
2010

القطاع األ ّولي

الزراعة

38.8

32.9

16.8

21.8

التصنيع

47.7

44.9

30.4

37.3

صناعات أخرى

45.3

36.9

29.8

33.4

التجارة

47.1

40.1

31.3

25.3

اخلدمات املنزلية

51.5

0.0

9.7

7.6

خدمات أخرى

44.8

44.9

26.6

33.0

القطاع الثانوي

القطاع الثالث

املصدر :مبادرة «فهم عمل األطفال». UCW 2017
مالحظة :الفئة العمرية ملصر هي  14 - 6سنة ،وللعراق  14 - 12سنة.

اجلدول رقم  :16متوسط عدد ساعات العمل لألطفال يف الفئة العمرية  17 - 15سنة ،بحسب قطاع
النشاط والبلد

القطاع األ ّولي

الزراعة

41.1

33.2

24.4

25.6

25.8

التصنيع

49.3

46.4

52.5

41.6

33.3

صناعات أخرى

44.3

38.8

40.6

0.0

38.9

التجارة

48.8

44.8

53.6

44.4

34.6

اخلدمات املنزلية

0.0

38.0

14

0.0

11.7

خدمات أخرى

49.8

43.0

47.7

42.1

46.0

القطاع الثانوي

القطاع الثالث

املصدر :مبادرة «فهم عمل األطفال» )UCW (2017
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القطاع

القطاع

مرص
2012

العراق
2011

األراضي
الفلسطينية
احملتلّة 2012

األردن
2016

اليمن
2010
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 4.2الزراعة :الحيازات الزراعية الصغرية الحجم

يرتبط عمل األطفال في الزراعة بصورة أساسية باحليازات الزراعية الصغيرة؛ حيث يكثر الطلب
على اليد العاملة املك ّثفة والرخيصة ،وبخاصة في املزارع العائلية التي غالب ًا ما تعتمد على العمل
اإلضافي للطفل .وتتناول هذه الفقرة )1( :نظرة عامة على األطفال العاملني في الزراعة على مستوى
املنطقة العربية ،مع إبراز حاالت مح ّددة من عمل األطفال في بعض بلدان املنطقة؛ ( )2املزارع العائلية
في املغرب؛ ( )3املزارع العائلية في مصر؛ ( )4زراعة القات في اليمن.
 4.2.1لمحة عامة

مت ّثل الزراعة ما يقارب  %4من الناجت احمللي اإلجمالي على مستوى العالم ،في مقابل  %7.2من
هذا الناجت في املنطقة العربية  .وباستثناء السودان  -حيث تش ّكل الزراعة ثاني أكبر قطاع من خالل
استئثارها بنحو  %39من الناجت احمللّي اإلجمالي عام  ، 2016فإن هذا القطاع يبقى األق ّل وزن ًا نسب ّي ًا
في جميع البلدان العربية جلهة حصته من الناجت احمللّي اإلجمالي ،وإن كان هذا الوزن يزيد نحو 3
املتوسط العاملي في العديد من البلدان العربية ،مثل :سوريا ( %18عام  ،)2007واملغرب
أضعاف عن
ّ
( %13عام  ،)2016واجلزائر ( %13عام  ،)2016ومصر ( %12عام  ،)2016واليمن ( %10عام ،)2016
وتونس ( %10عام  . )2015ومع ذلك ،فإن الزراعة تواصل استقطابها حلصة كبيرة من القوى العاملة
الوطنية في اليمن ( ،)%33واملغرب ( ،)%33ومصر ( ،)%25والعراق ( ،)%20وسوريا (. )%18
(راجع امللحق رقم  ،6نسبة الناجت احمللّي اإلجمالي والقوى العاملة بحسب القطاع).
بشكل رئيس في الزراعة؛ حيث إن نحو %71
واأله ّم هو أنّ عمل األطفال بوصفه ظاهرة عاملية يتر ّكز
ٍ
(((

(((

(((

من «األطفال الع ّمال»  Child Laboursفي جميع أنحاء العالم يعملون في هذا القطاع  .وميكن تفسير
هذا الواقع انطالق ًا من درجة التمركز العالية ل ُألسر الضعيفة في املناطق الريفية بالذات؛ حيث تعتمد
أساس ًا على الزراعة لتأمني أمنها الغذائي ،وعلى عمل األطفال ،بصفة خاصة؛ باعتبارها آلية للتأقلم
والتك ّيف .كما ميكن تفسيره أيض ًا بطغيان الطابع غير النظامي على النشاط الزراعي؛ حيث يعمل معظم
«األطفال الع ّمال» مزارعني من دون أجر لدى ُأ َسرِ هم ،مع ازدياد الطلب في هذا القطاع على اليد العاملة
الرخيصة وذات املهارات املتدنية.
(((
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1
2

3

4

تعود هذه األرقام إلى عام  .2015وتشمل األرقام املتعلّقة بالبلدان العربية ال ّدول األعضاء في جامعة ال ّدول العربية ( 22دولة عربية)
موقع البيانات اإلحصائية البنك ال ّدولي ( .)2017الزراعة ،القيمة اإلضافية ( %من الناجت احمللّي اإلجمالي) .متاح على الرابط التالي:
( http://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/lang--en/index.htmمتّت زيارة املوقع في  25أغسطس/آب .) 2017
(يق ّدم البنك ال ّدولي أحدث البيانات املتو ّفرة لك ّل بلد .وتعود اإلحصاءات املق ّدمة إلى سنوات مختلفة بالنسبة إلى مختلف البلدان).
موقع البيانات اإلحصائية للبنك ال ّدولي ( .)2017العاملون في الزراعة (نسبة مئوية من إجمالي العاملني) (تقديرات ّ
منظمة العمل ال ّدولية
منمذجة) ،متاح على اإلنترنت على الرابط التالي.https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS :
(متت زيارة املوقع في  17يناير /كانون الثاني )2018؛ قاعدة بيانات ّ
منظمة العمل ال ّدوليةّ ،
مت سحب البيانات في آذار .2017
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ( « .)2017التقديرات العاملية لعمل األطفال :النتائج واالجتاهاتّ ، « 2016 - 2012 ،
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،
جنيف.2017 ،

وبالنسبة إلى عمل األطفال في املنطقة العربية ،فإن الزراعة تضطلع بدور مهيمن في البلدان
لي ضخم (جلهة حصته من إجمالي القوى العاملة) ،مثل اليمن
املذكورة أعاله ،التي تشتمل على قطاع أ ّو ّ
والسودان ومصر؛ حيث تستقطب الزراعة أكثر من نصف األطفال العاملني (اجلدول رقم.)17
اجلدول رقم  :17نسبة األطفال املستخدمني يف الزراعة بحسب الفئات العمرية
مصــر
2012

العراق
2011

األردن
2016

األراضي
الفلسطينية
احملتلّة 2012

السودان
2008

تونس
2013

اليمن
2010

الفئة العمرية 14-5

56.2

62.6

43.6

غري متوفر

67.5

غري متوفر

70.0

الفئة العمرية 17-15

48.3

35.8

15.5

21.4

57.5

22.7

57.4

املصدر :برنامج «فهم عمل األطفال» UCW

خاص ًا؛ نظر ًا إلى أنّ هذا القطاع يتم ّيز األطفال العاملون فيه
إنّ هيمنة الزراعة تستدعي اهتمام ًا
ّ
بانخراطهم في العمل في سنّ مبكرة (أحيان ًا في سنّ اخلامسة أو السابعة) .وقد صنّفته ّ
منظمة العمل
ال ّدولية من بني قطاعات العمل الثالثة األكثر خطورة عامل ّي ًا بالنسبة إلى جميع األعمار ،إلى جانب قطاعي
املناجم والبناء .ويتّسم العمل في الزراعة مبستويات عالية من وفيات العمل واإلصابات غير املميتة
واألمراض املهنية .وهذا ناجم عن التعامل مع مع ّدات خطرة ،والتع ّرض للمبيدات ،فض ًال عن ساعات
العمل الطويلة واملضنية (في ذروة املواسم الزراعية).
إنّ معظم األطفال العاملني في القطاع الزراعي في املنطقة العربية هم من العاملني مع األسرة
بشكل خاص ،على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  5و 14سنة.
من دون أجر .وهذا األمر ينطبق،
ٍ
(اجلدول رقم  ،18واجلدول رقم .)19
(((

اجلدول رقم  :18وضعية األطفال العاملني يف الزراعة ،الفئة العمرية  41-5سنة ،بحسب البلد

العاملون بأجر لدى الغير

17.1

0.8

4.4

14.8

5.6

العاملون حلسابهم

1.7

7.4

1.8

16.9

1.8

العاملون في أسرهم من دون أجر

81.2

91.8

84.6

68.3

92.6

املصدر :تستند العمليات احلسابية لبرنامج « فهم عمل األطفال»  UCWإلى املسوحات الوطنية لألسر.
مالحظة :الفئة العمرية :في مصر  14 - 6سنة؛ العراق 14-12؛ السودان  14-10سنة.
فئات أخرى ال تظهر في اجلدول «غير ذلك» .األردن .% 11
Child labour in agriculture in protracted crises. fragile and humanitarian contexts 1

ّ
ّ
والهشة.
منظمة األغذية والزراعة الفاو ( .)2017عمل األطفال في الزراعة في األزمات املمت ّدة ،السياقات اإلنسانية
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مصــر
2012

العراق
2011

األردن
2016

السودان
2008

اليمن
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اجلدول رقم  :19وضعية عمل األطفال العاملني يف الزراعة ،الفئة العمرية  ،17-15بحسب البلد
مصــر
2012

العراق
2011

األردن
2016

األراضي
الفلسطينية
احملتلّة 2012

السودان
2008

تونس
2013

اليمن
2010

العاملون بأجر لدى الغير

29.3

1.4

17.4

26.6

21.1

31.7

15.5

العاملون حلسابهم

3.1

9.6

5.1

0.0

23.0

13.7

3.2

العاملون في أسرهم من دون
أجر

67.6

89

66.5

73.4

55.9

54.6

81.2

املصدر :العمليات احلسابية لبرنامج « فهم عمل األطفال»  UCWاستناد ًا إلى املسوحات الوطنية لألسر.
فئات أخرى ال تظهر في اجلدول (غير ذلك) :األردن .% 1،1

إنّ غلبة األطفال العاملني في األسرة من دون أجر تعود إ ّما إلى اعتماد أسرهم على الدخل اإلضافي
الذي يولّده عمل أطفالها ،وإما إلى أن املؤسسة األسرية تعتمد على عملهم .
(((

وسواء كان عمل األطفال عم ًال في األسرة من دون أجر أو عم ًال مدفوع األجر لدى الغير ،فإن
النسب املرتفعة في هاتني الوضعيتني تشير إلى تر ّكز الطلب على عمل األطفال في هذا القطاع لكونه
احلاضن لليد العاملة الرخيصة خصوص ًا بالنسبة إلى املزارع الصغيرة احلجم التي يغلب عليها طابع
العمل املك ّثف وغير املمكنن ،مع ما ينطوي عليه من مخاطر عالية وتكاليف إنتاج مرتفعة بالنسبة إلى
مالكي املزرعة  .وفي ما يلي أمثلة توضيحية حول ظاهرة عمل األطفال في احليازات الزراعية الصغيرة
احلجم في املنطقة العربية.
(((

محددات عمل األطفال في الزراعة :حالة لبنان
المربع رقم :5
ّ
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يش ّكل الفقر العامل الرئيس لعمل األطفال في الزراعة على مستوى العالم ،إلى جانب عوامل أخرى مثل
محدودية فرص التعليم والتقنيات الزراعية ،وانصراف البالغني للعمل خارج القطاع الزراعي ،فض ًال عن
وجود مواقف وسلوكيات تقليدية إزاء مشاركة الطفل في األنشطة الزراعية .ونظر ًا إلى ارتفاع نسبة
املخاطر ،فإنه من الصعب مصادفة أشكال آمنة لعمل الطفل في الزراعة ،ولكن يبقى أنّ مشاركة األطفال
في بعض احلاالت ،ميكن اعتبارها إيجابية في األعمال الزراعية غير اخلطرة؛ ذلك أنّها تؤ ّمن انتقال
املهارات بني األجيال وزيادة األمن الغذائي.3
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2017القضاء على عمل األطفال بك ًل أشكاله بحلول العام  :2025مراجعة السياسات والبرامج ،مكتب ّ
ّ
منظمة
1
العمل ال ّدولية ،جنيف.2017 ،
 2مقابلة مع الس ّيدة فاتن عضاضة والس ّيد علي درويشّ ،
منظمة األغذية والزراعة -لبنان 2 ،نوفمبر /تشرين الثاني .2017
 3املوقع اإللكتروني ملنظمة العمل ال ّدولية -برنامج القضاء على عمل األطفال ( .)2017عمل األطفال في الزراعة ،املرجع السابق نفسه.

وتشوب القوانني واألنظمة الراعية لعمل األطفال في الزراعة فجوات ونواقص ع ّدة .وينبغي على سياسات
الت ّدخل أن تبرز العوامل واحمل ّددات االقتصادية واالجتماعية املؤ ّثرة في هذه الظاهرة ،وتلك املتعلّقة
بسوق العمل .وقد سلّطت النقاشات مع خبراء ّ
منظمة األغذية والزراعة (الفاو) في لبنان الضوء على
مح ّددات عمل األطفال في الزراعة من منظور ك ّل من أصحاب العمل واألسر.
منظور صاحب العمل

إنّ احليازات الزراعية في لبنان هي حيازات صغيرة ج ّد ًا ،وهي حتتاج إلى اليد العاملة الرخيصة في
غياب اإلنتاج املمكنن على نطاق واسع .ونتيجة لذلك ،يت ّم استخدام الفتيات في أنشطة العمل املك ّثف؛
كونهنّ ميثلن الي ّد العاملة األق ّل كلفة مقارنة بالفتيان.

وعالوة على ذلك ،فإن املزارعني ال يؤ ّمنون على محاصيلهم ض ّد أخطار الصقيع والعوامل املناخية
اخلطيرة األخرى ،وهم يأخذون على عاتقهم تكاليف اإلنتاج ومخاطره كافة ،ويلجئون ،بالتالي ،إلى اليد
العاملة الرخيصة واألق ّل تكلفة .هذا مع العلم أن املزارعني اللبنانيني باتوا يبتعدون أكثر فأكثر عن العمل
املباشر في الزراعة :فهم يلجئون إلى استخدام األطفال السوريني للعمل في حيازاتهم ،بينما ّ
يفضل
أطفالهم االنتقال إلى بيروت للعمل في مطعم على سبيل املثال.
وميكن خفض تكاليف اإلنتاج من خالل اعتماد املمارسات الزراعية اجل ّيدة ،كاإلدارة املتكاملة لآلفات
الزراعية وزيادة املكننة .ومن شأن هذه التدخالت أن تخ ّفف من مخاطر السالمة ومن االعتماد على عمل
األطفال .وينبغي أن تستهدف التدخالت تنظيم األسواق الزراعية والسعي إلى معاجلة املسائل املتعلّقة
بأسعار املنتجات الزراعية وكلفة إنتاجها وقنوات التسويق (مسائل التخزين والطاقة على سبيل املثال)،
فض ًال عن تعزيز البنية املؤسس ّية للتعاونيات وتنظيمها وتفعيل دورها ومسئولياتها.

منظور األسرة

املصدر  :مقابلة مع السيدة فاتن عضاضة والسيد عيل درويش ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف لبنان ٢ ،نوفمرب  /ترشين الثاين .٢٠١٧
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ّ
بتفشي الفقر
من منظور ا ُألسر ،يبدو أنّ العوامل التي حت ّفز وحتثّ على عمل األطفال ترتبط أساس ًا
وباملعايير االجتماعية السائدة وعدم تطبيق التعليم اإللزامي وغياب األمن االجتماعي .وتعتبر التكاليف
اخلف ّية للتعليم مرتفعة ج ّد ًا بحيث تفوق طاقة احتمال األسر ،بدء ًا من تأمني الوجبات اليومية اخلفيفة،
إلى تكلفة الكتب ورسوم التسجيل .ويؤ ّمن عمل األطفال مدخو ًال إضاف ّي ًا ل ُألسر النازحة يضاف إلى
التحويالت النقدية اإلنسانية .ومن أجل معاجلة مح ّددات عمل األطفال من جانب األسرة ،ينبغي تخفيض
تكلفة الطفل على األسرة إلى حدود الصفر .وهذا ال يعني فقط توفير احلماية االجتماعية ،بل كذلك توفير
مجان ًا أو بتكلفة منخفضة من أجل القضاء على احلاجة
فرص احلصول على خدمات الكهرباء واملياه ّ
إلى دخل إضافي.
وقد أطلقت منظمة األغذية والزراعة (الفاو) برنامج ًا للحماية االجتماعية بالتعاون مع وزارة الزراعة
اللبنانية ،يتض ّمن عمل األطفال وجوانب أخرى من احلماية االجتماعية مثل الصحة واملعاشات التقاعدية
للمزارعني .كما يعمل البرنامج على توفير فرص احلصول على العمل الالئق لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بني  15و  18سنة ،وعلى زيادة الوعي حول الصحة والسالمة املهنية ومخاطر املبيدات الزراعية.
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 4.2.2المزارع العائلية في المغرب

يظهر املسح الوطني للعمل عام  2012أنّ  ،%5من األطفال الريفيني (ما مجموعه  113ألف طفل)
هم ناشطون اقتصاد ّي ًا ،مقارنة بنحو  ،%0،4في املناطق املدينية ،وأنّ  ،%25فقط من األطفال الناشطني
يرتادون أيض ًا املدارس .وإذ يشير هذا املسح إلى توازن نسبي جلهة النوع االجتماعي في صفوف
األطفال العاملني في الزراعة ( %51للذكور و  %49لإلناث)  ،فإن مسح عام  2017يظهر ارتفاع نسبة
الذكور إلى  %65.4من مجموع األطفال العاملني في هذا القطاع.
كما يظهر مسح عام  2017أن  %89من األطفال املنخرطني في العمل الزراعي هم من العاملني في
نظامي؛ مما
مرئي» وغير
األسرة من دون أجر .وهذا يعني أنّ انخراطهم في العمل غالب ًا ما يكون «غير
ّ
ّ
يجعل من الصعب اإلحاطة بهؤالء األطفال وحمايتهم من أشكال عمل األطفال اخلطرة .
وتظهر دراسة أجرتها منظمة العمل ال ّدولية  -البرنامج ال ّدولي للقضاء على عمل األطفال عام
 2008في املغرب حول األخطار التي يتع ّرض لها األطفال العاملون في الزراعة  -أنّ هؤالء األطفال
يعملون في ظروف غير مؤاتية في زراعة احلبوب ،واخلضراوات ،وغرس األشجار ،وتربية املواشي،
وملدة  8ساعات في اليوم وسط ّي ًا .وقد أفاد نحو  ،%44من األطفال عن عدم حصولهم على أيام الراحة
األسبوعية ،كما أفاد نحو  ،%90عن عدم حصولهم على اإلجازة السنوية .هذا باإلضافة إلى أنّ هؤالء
األطفال ليست لديهم تغطية اجتماعية ،وهم عرضة لألخطار كانعدام احلماية ،والعمل في املالجئ أو
اخليم البالستيكية ،واإلجهاد ،وكثافة العمل (وتيرة العمل) .أما املسح الوطني للتشغيل عام  2017فإنه
يشير إلى عدد ساعات عمل أسبوعي قدره  36.8لألطفال العاملني في الزراعة.
ويتر ّكز عمل األطفال في املغرب في الزراعة واملناطق الريفية الفقيرة .وأبرز أسباب هذا التر ّكز:
النقص في البنية التحتية (املدارس ،واملياه ،والكهرباء) ،وتدني املستوى التعليمي للوالدين ،وال سيما
األمهات .ويبدو األطفال أقرب إلى ارتياد املدرسة عوض ًا عن االنخراط في العمل في احلاالت التالية:
ّ
وباألخص
( )1إذا كان الوالدان متعل َم ْي )2( ،إذا كانت املدرسة على مسافة قريبة من مكان السكن)3( ،
ّ
إذا ما تو ّفرت لألسرة إمدادات املياه والكهرباء .كما تلعب بنية األسرة ،أيض ًا ،دور ًا على هذا الصعيد؛
ذلك أنّ وجود فرد بالغ إضافي في األسرة يقلّل من احتمال تشغيل الطفل ،في حني أنّ وجود األطفال
الصغار السنّ (من صفر إلى  5سنوات من عمرهم) يزيد من احتمال تشغيل األطفال األكبر س ّن ًا (من
 7إلى  17سنة من عمرهم) .
(((

(((

(((

(((

(((
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 1برنامج «فهم عمل األطفاا» « .UCW 2004فهم عمل األطفال في املغرب :تقرير حول عمل األطفال» .مجموعة التقارير القطرية لبرنامج
فهم عمل األطفال ،مايو /أ ّيار .2004
2
3

4
5

املسح الوطني للتشغيل .2017
ّ
منظمة العمل ال ّدولية (Etude sur la collecte de données sur les activités des enfants dans le secteur des .)2015
petites exploitations agricoles au Maroc - Rapport d’enquête / Organisation internationale du Travail.
Programme international pour l'abolition du travail des enfants - Genève: OIT. 2015
منظمة األغذية والزراعة (La FAO et ses actions destinées à éliminer le travail des enfants dans ،)2010
l’agriculture. Novembre 2010. www.fao.org/docrep/013/am036f/am036f11.pdf
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2015مرجع سبق ذكره.
برنامج «فهم عمل األطفال» ( .UCW (2004مرجع سبق ذكره.

مثال من املغرب :برامج حتسني وضع األطفال العاملني يف الزراعة يف املغرب
فمنذ عام  2000مت البدء بالعديد من البرامج التي تكافح عمل األطفال  ،وخصوص ًا في قطاع
الزراعة .احلديث منها يتضمن:
 - 1املبادرة الوطنية لتنمية اإلنسان ) (NIHDاملدعومة من ملك املغرب واحلكومة وتهدف إلى
مساعدة سكان املناطق املعزولة وخصوص ًا املناطق الريفية منها (أكثر من  1000منطقة)
عبر تأمني املدارس والبنية التحتية واخلدمات األساسية الالزمة ،وتدعيم إنشاء مشروعات
اقتصادية صغيرة وخصوص ًا املوجهة إلى األمهات ،بهدف زيادة نسبة االلتحاق باملدارس
وخاصة الفتيات.
 - 2برنامج تيسيير  Taysirلوزارة التربية الوطنية الذي جنح في خفض معدل التسرب من
املدرسة وزيادة نسب االلتحاق عبر إعطاء مساعدات نقدية وعينية حلوالي مليون أسرة ما
بني عامي (.)2017-2015
 - 3اطالق وتنفيذ برنامج وطني ملكافحة عمل األطفال عبر وزارة التضامن االجتماعي واملرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية ،و  Entraide Nationaleالذي يتضمن جزء كبير منه األطفال
العاملني في الزراعة .وخصوص ًا الفتيات ،من خالل تقدمي برامج تربوية ومحو أمية وخدمات
اجتماعية.
 - 4برنامج  (2014-2017) Promise pathwaysخلفض عمل األطفال خصوص ًا في املناطق
الريفية عبر التعليم والعمل الالئق الذي يهدف إلى ايجاد فرص تعليم لعدد  5500طفل
باإلضافة إىل تقديم خدمات اجتامعية واقتصادية إىل أرسهم.
املصدرwww.indh,ma-en :
socialprotection.org/programmetaysir-cash-transferprogrammechildren.
مالحظات الحكومة املغربية لدى جامعة الدول العربية (Entraide National).

 4.2.3المزارع العائلية في مصر

يستحوذ القطاع الزراعي في مصر على غالبية األطفال العاملني في جميع أنحاء البلد .ووفق ًا
للمسح الوطني لعمل األطفال عام  ، 2010ينطبق تعريف عمل األطفال على أغلب األطفال العاملني
( .)%87.7وتستأثر الزراعة بنحو  %63.5من عمل األطفال ،وذلك على النحو التالي %52 :من «األطفال
الع ّمال»  labourers childينشطون في الزراعة عاملني في األسرة غير مدفوعي األجر ،و %11منهم
ينشطون في الزراعة عاملني بأجر .ومعظم هؤالء األطفال ( %55من مجمل األطفال العاملني) يعملون
في املزارع والبساتني واألراضي الزراعية .والعمل في الزراعة هو أكثر انتشار ًا بني الفتيات؛ إذ بلغت
نسبتهن نحو %77من إجمالي عدد األطفال العاملني من اإلناث ،مقارنة بنحو  %60لألطفال العاملني
من الذكور .وتظهر نتائج املسح أنّ أكثر من  %70من األطفال الناشطني في العمل ،يجمعون ما بني
(((
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 1البرنامج ال ّدولي للقضاء على عمل األطفال  ،IPECاجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  .)CAMPAS (2012األطفال العاملون
في مصر :نتائج املسح الوطني لعمل األطفال عام ّ /2010
منظمة العمل ال ّدولية ،البرنامج ال ّدولي للقضاء على عمل األطفال ،اجلهاز
املركزي للتعبئة واإلحصاء ،القاهرة. ILO. 2012 - 1v :
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الدراسة والنشاط االقتصادي ،ويشارك معظمهم أيض ًا في تأدية اخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر.
يصح إدراجهم ضمن فئة
وتظهر الدراسات املتاحة أنّ مجمل األطفال العاملني في الزراعة يكاد
ّ
األطفال الذين يعملون في ظروف خطرة .وأكثر أخطار العمل انتشار ًا هو «التع ّرض للغبار أو األدخنة»
الذي يطال نحو  %45،7من «األطفال الع ّمال» ،مع غلبة هذا النوع من األخطار على املزارع العائلية.
ويليه ،في املرتبة الثانية من املخاطر« ،العمل الذي يؤ ّدي إلى اإلرهاق الشديد» ( ،)%34،7وفي املرتبة
الثالثة « العمل الذي يتطلّب االنحناء لوقت طويل» ( .)%29،8هذا فض ًال عن عدم تو ّفر دورات املياه،
واحتماالت التأ ّثر باألعمال ذات الصلة باألسمدة الكيماوية واملبيدات.
ويعمل األطفال مبع ّدل أربع ساعات في اليوم ،بينما يعمل نحو ربع عدد األطفال  43ساعة أو أكثر
في األسبوع .وهناك نسبة كبيرة من األطفال ( )%43يعملون طوال أيام السنة ،في حني تبلغ نسبة
األطفال الذين يعملون  3أو  4أشهر في السنة نحو  %23،5وذلك خالل العطلة الصيفية.
وتستخدم ا ُألسر التي متلك أرض ًا أو مزرعة لتربية املواشي و/أو الدواجن أطفالها أيدي عاملة؛ حيث
تش ّكل ملكية األرض أحد احمل ّددات الرئيسة لعمل األطفال في الزراعة  .ويعزى عمل األطفال أيض ًا إلى
تدنّي مستوى تعليم الوالدين ،وبخاصة بني األمهات.
(((

 4.2.4قطاع القات في اليمن

يعتبر القات في اليمن أحد القطاعات الزراعية الفرعية امله ّمة من حيث استقطابه لعمل األطفال،
وارتباطه بعوامل النم ّو والربحية .ويظهر التقييم السريع الذي أجري عام  ، 2015أنّ األطفال الذين
يعملون في زراعة القات تتراوح أعمارهم بني  12و 17سنة .وهم في معظمهم من الفتيان ،في حني
تستخدم الفتيات  -في بعض األحيان -لتأدية أنشطة ّ
أخف في املزارع العائلية ،مثل التعشيب والقطاف.
وكذلك األمر بالنسبة إلى الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بني  12و 13سنة ،بينما يشارك الفتيان األكبر
س ّن ًا في أنشطة مثل ّ
رش املبيدات وإعداد األرض .أ ّما األطفال الذين هم في سنّ  17من عمرهم ،فإنّهم
يشاركون في نقل وبيع القات في األسواق ،وحراسة املزارع خالل النهار ،وأحيان ًا في املساء .ويعمل
غالبية هؤالء األطفال بدوام جزئي خارج دوام الدراسة ،إ ّما في أسرهم من دون أجر ،وإما لدى الغير
بأجر يتراوح بني دوالرين وثالثة دوالرات أميركية في اليوم ،يضاف إليها كيس من القات.
(((
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ويتع ّرض األطفال العاملون في قطاع القات ألخطار ع ّدة مثل املبيدات واملواد الكيميائية ،واألدوات
 1أظهرت دراسة البنك ال ّدولي حول «مفارقة الثروة « «« The Wealth paradoxفي باكستان وغانا أنّ األطفال في األسر الغنية في
متلّكها لألراضي هم أقرب إلى االنخراط في العمل وعدم ارتياد املدارس من نظرائهم في األسر الفقيرة في متلّك األراضي .ويرتبط
ذلك بإخفاقات أسواق العمل والعقار ،في حني أنّ عجز سوق القروض االئتمانية قد يؤ ّدي إلى إضعاف ق ّوة هذه املفارقة .وتتقلّص هذه
املفارقة بالنسبة إلى الفتيان في حني تست ّمر بالنسبة إلى الفتيات بعد إجراء عملية تصحيح وتكييف لعدد من املتغيرات املختلفة.

(S. Bhalotra and C. Heady. Child Farm Labor: The Wealth Paradox. The World Bank Economic Review.
	)Vol. 17. No. 2. Child Labor and Development (2003). pp. 197227-
Alaug A.. Arwa Alakhfash A.. Salem M. Child Labor in Qat Agriculture and Marketing in Yemen. 2
Limited-Scale Rapid Assessment

اخلطرة ،ورفع األحمال الثقيلة ،وتسلّق الساللم املرتفعة لقطف الثمار  .وهم يعانون من اإلصابات
ومشكالت صحية أخرى كالصداع ،واحلساسية ،وآالم في الصدر ،وأمراض العيون ،والتس ّمم ،والسعال.
ويتع ّرض عدد كبير منهم أيض ًا الستهالك القات الذي يؤ ّثر على أوضاعهم الصحية العا ّمة :فقدان الوزن،
واألرق ،ومشكالت في اجلهاز الهضمي.
بشكل أساسي ،عن الفقر واحلاجة إلى تأمني دخل
إنّ العمل في قطاع زراعة القات في اليمن ناجم،
ٍ
إضافي لألسرة ،فض ًال عن تأثير املفاهيم الثقافية واألعراف السائدة :فالفتيان الصغار يشاركون في
سوق العمل من أجل حت ّمل املسؤولية واالستعداد ملرحلة النضوج.
(((

المربع رقم  :6المخاطر المرتبطة بالحيازات الزراعية الصغيرة الحجم
والصناعات الغذائية :حالة لبنان
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نتيجة لتد ّفق النازحني السوريني الى لبنان ،ارتفعت نسبة مشاركة األطفال بالعمل في احليازات الزراعية
الصغيرة والصناعات الغذائية ،مع ما تنطوي عليه هذه األنشطة من مخاطر .ونشير في ما يلي إلى أمثلة
على بعض أنواع هذه األنشطة واملخاطر املترتبة عليها:
العمل غير مدفوع األجر يف املزارع العائلية :األطفال الذين يعملون في املزارع العائلية هم إما أطفال
مالك املزرعة وإما أطفال الع ّمال األجانب الذين يقيمون ويعملون فيها .ويعمل هؤالء األطفال ملدة ساعة أو
ساعتني يوم ّي ًا ،تتوزّع بني فترة الصباح الباكر واملساء ،بحيث ال يتعارض عملهم مع تعليمهم وارتيادهم
للمدرسة .وهم يشاركون في أنشطة مثل حلب املواشي اليدوي ،وتنظيف األوعية واملع ّدات لدى استخدام
آالت ومضخات احللب ،وإطعام األبقار وجمع البيض يدو ّي ًا .إنّ اخلطر الرئيس الذي يواجهه هؤالء
ّ
يتنشقونها خالل إطعامهم لل ّدجاج ،والتي ميكن أن تؤ ّثر على
السامة التي
األطفال يتعلّق باألبخرة ّ
عيونهم وجهازهم التن ّفسي.
قطاف البقول واخلضراوات يف احلقول :يسود استخدام الفتيات في األعمال املك ّثفة مثل القطاف بسبب
أجورهنّ األق ّل كلفة .ويوازي بدل ساعة عمل الفتيات ثلثي بدل ساعة عمل الفتيان .وتستخدم الفتيات
في قطاف الفاصوليا ،واخلضار الورقية ،والبطاطا ،وما إلى ذلك .وهنّ تواجهن مخاطر ناجمة عن العمل
 7ساعات أو أكثر يوم ّي ًا حتت أشعة الشمس ،فض ًال عن مخاطر حمل األوزان الثقيلة وحركات االنحناء
والوقوف املتك ّررة واإلساءة اللفظية واجلسدية.
بشكل رئيس في جني محاصيل األشجار املثمرة كالزيتون والت ّفاح،
العمل يف البساتني :يشارك األطفال
ٍ
كما يتع ّرضون ملخاطر املبيدات ،سواء عن طريق مشاركتهم في ّ
رشها؛ حيث تسقط قطرات املبيدات
ّ
الرش.
عليهم من األشجار ،أو من مزجها مع املياه وتعبئة خزانات
إنتاج املخلّالت يف وادي البقاع :يت ّم استخدام األطفال ،وبخاصة أطفال النازحني السوريني في املخ ّيمات،
وتشمل
عملية
مراحل
من قبل وحدات زراعية وتصنيعية غير مسجلة ،وهم يشاركون
مختلف ّ
أكتوبر/
اإلنتاج12 ، .
ولية في اليمن
العمل ال ّد
منظمة
في مكتب
منسق
 ، ..Alaug A. et alاملرجع السابق نفسه؛ مقابلة ّمع السي ّد علي دهاقّ ،
.2017
تشرين األ
يشاركون فيها ،ما يلي :إنتاج شتل اخليار في احلاضنات البالستيكية؛ حيث يقوم الفتيان
األنشطة ّولالتي
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صوان ثقيلة الوزن من التربة واألواني ،وزرع الشتول في احلقل
بإجناز هذه األعمال وما تتطلبه من حمل
ٍ
(وهو عمل مك ّثف غالب ًا ما تقوم به الفتيات) ،والتعشيب ،ومزج املبيدات ّ
ورشها ،وأعمال القطاف ،وغسل
اخليار في البراميل ،وتليها أخير ًا تعبئة املخلّالت املخ ّمرة في جرار صغيرة .وهذا العمل يتطلّب رفع
أحمال ثقيلة ونقلها ،واالنحناء ،والتع ّرض طوي ًال للحرارة الشديدة داخل البيوت الزراعية البالستيكية،
فض ًال عن العوامل املناخية األخرى (مثل الشمس والرياح) وخطر املبيدات واملياه احلمضية للمخلالت
وساعات العمل الطويلة واملرهقة.
تقشير الثوم :يت ّم تشغيل الفتيات في تقشير الثوم بغرض استخدامه في املطاعم .وهذا يع ّرضهنّ
لالنحناء لساعات طويلة ،ويتلف اجللد على أصابعهن نتيجة مالمستهن املتك ّررة للثوم املنقوع املبلل.

تعبئة وتوضيب املواد الغذائية :تستخدم الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بني  15و 25سنة
للعمل في تعبئة وتوضيب املنتجات وفرزها على الرفوف (الزعتر ،واللوز األخضر ،واخلضار والفاكهة،
واخلضار الورقية ...إلخ)؛ وهنّ يعملن وقوف ًا لساعات طويلة.
ويشار إلى تزامن وجود جميع هذه املخاطر مع عدم تو ّفر أبسط أشكال اإلسعافات األ ّول ّية في حال
أي نوع كان ،ناهيك عن عدم تو ّفر أي معدات أو جتهيزات وقائية.
أي إصابة من ّ
حدوث ّ

املصدر :مقابلة مع السيدة فاتن عضاضة والس ّيد علي درويش ،منظمة األغذية والزراعة (الفاو) في لبنان 2 ،نوفمبر /تشرين
الثاني .2017
مالحظة :ترتكز هذه املعلومات إلى املعاينات امليدانية ،ولكن لم يت ّم بعد قياس مدى انتشار هذه الظاهرة .وهناك راهن ًا دراسة
قيد اإلعداد تستهدف تسليط الضوء على مدى انتشار ظاهرة عمل األطفال في القطاع الزراعي وخصائصه في لبنانChild:
 ،Labour in the Agriculture Sector in Lebanon – The Demand Sideاليونيسف والفاو ،مؤسسة البحوث
واالستشارات .CRI ، 2017

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

56

 4.3الصناعة والخدمات :القطاع غري النظامي

في حني يرتبط عمل األطفال في الزراعة أساس ًا باحليازات الزراعية الصغيرة احلجم ،والس ّيما
املزارع العائلية ،فإنّ عمل األطفال في القطاعني الثاني والثالث يبرز في القطاع غير النظامي الذي
مييل ،بشك ّل خاص ،نحو استقطاب عمل األطفال؛ نظر ًا إلى أنّه ،بحكم تعريفه ،من الصعب ضبطه من
قبل أنظمة التفتيش الرقابي.
ويق ّدم هذا القسم ( )1حملة عا ّمة عن تشغيل األطفال في الصناعة واخلدمات في املنطقة العربية ،ومن
ث ّم يعرض بعض األمثلة التوضيحية حول عمل األطفال في ( )2القطاع غير النظامي املديني في األردن،
و( )3القطاع التقليدي في املغرب ،و( )4مصانع الطابوق (الطوب أو القرميد) في العراق.
عامة
 4.3.1لمحة
ّ

بشكل أساسي ،إلى املشاريع اخلاصة الصغيرة غير الزراعية وغير
يحيل القطاع غير النظامي،
ٍ
ّ
املسجلة نظام ّي ًا في قطاعي الصناعة
املرخصة  ،أي بتعبير آخر إلى األنشطة االقتصادية غير
ّ
بشكل عام الع ّمال غير النظاميني ،سواء كانوا غير املعلن
واخلدمات .ويشمل االقتصاد غير النظامي
ٍ
عنهم في مشاريع القطاع النظامي أو العاملني في القطاع غير النظامي ،مثل األفراد الذين يعملون
حلسابهم اخلاص ،وع ّمال األسرة املساهمني ،واملستخدمني الذين يشغلون وظائف غير نظامية  .ووفق ًا
ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية ،مي ّثل االقتصاد غير النظامي ما يتراوح بني  %50و %75من إجمالي العاملني غير
الزراعيني في البلدان النامية .
(((

(((

(((

ونورد ،يف ما يلي ،حملة عامة عن استخدام األطفال يف قطاعي الصناعة واخلدمات.
األطفال العاملون يف القطاع الصناعي

مت ّثل الصناعة نحو  %26من إجمالي الناجت احمللّي على مستوى العالم ،ونحو  %39من إجمالي
الناجت احمللّي على مستوى املنطقة العربية  .وتشمل هذه األرقام املتعلّقة بقطاع الصناعة «القيمة
املضافة في مجاالت التعدين ،والتصنيع ،والبناء ،والكهرباء ،واملياه ،والغاز» ،بحسب املوقع اإللكتروني
للبنك الدولي .وتش ّكل الصناعة عموما ثاني أكبر قطاعات النشاط االقتصادي في املنطقة العربية؛ حيث
بلغت حصتها من الناجت احمللي اإلجمالي في مصر ( %33عام  ،)2016وسوريا ( %33عام ،)2007
(((

http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm

 4تعود هذه األرقام إلى العام  .2015وتشمل بيانات املنطقة العربية الـبلدان الـ  22األعضاء في جامعة ال ّدول العربية .املصدر :موقع
إحصاءات البنك ال ّدولي (.)2017
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 1وفق ًا للتعريف الذي اعتمده املؤمتر ال ّدولي اخلامس عشر خلبراء إحصاءات العمل ( )ICLSفي العام .1993
 2وفق ًا لتعريف العمل غير النظامي الذي اعتمده املؤمتر السابع عشر خلبراء إحصاءات العمل في كانون األ ّول .2003
 3املوقع اإللكتروني ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية ( .)2017االقتصاد غير النظامي ،متو ّفر على الرابط التالي (متّت زيارته في  12ديسمبر /كانون
األ ّول :)2017
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واألردن ( %29عام  )2016وتونس ( %28عام  ،)2015واملغرب ( %30عام  ، )2016وتصل هذه
احلصة الى الذروة في اليمن ( %48عام  .)2016ويستحوذ القطاع الصناعي على حصة كبيرة من
ّ
القوى العاملة؛ حيث تبلغ في قطر ( ،)%54وسوريا ( ،)%39واجلزائر ( ،)%35والبحرين ( ،)%33وما
يزيد على  %20في بلدان كالكويت ( ،)%27ومصر وليبيا ( ،)%25والسعودية ( ،)%23واملغرب والعراق
واإلمارات املتّحدة ( ،)%21في حني تبقى حصة هذا القطاع من القوى العاملة ضئيلة في بعض البلدان
كموريتانيا ( ،)%10والصومال وجزر القمر (( . )%5راجع امللحق رقم  ،6النسبة املئوية من الناجت
احمللّي اإلجمالي ومن القوى العاملة بحسب القطاع).
(((

(((

(((

ويؤ ّثر هذا الواقع في معدالت عمل األطفال في القطاع الصناعي في عدد من البلدان العربية التي
املتوسط العاملي البالغ  ،%12وبخاصة بني األطفال في فئة األعمار
تسجل معدالت لعمل أطفال أعلى من
ّ
ّ
 17 - 15سنة .وهذا ما ينطبق على ك ّل من مصر ( %24من األطفال في الفئة العمرية  14-5سنة
و %34من األطفال في الفئة العمرية  17-15سنة) ،والعراق ( %19و ،%39بالتتابع) ،واألردن (%32
يس ّجل في القطاع الصناعي أعلى مع ّدل
من األطفال في الفئة العمرية  17 - 15سنة) ،وتونس (حيث ُ
لعمل األطفال في الفئة العمرية  17-15سنة مقترب ًا من نسبة ( )%49اجلدول رقم .)20
اجلدول رقم  :20النسب املئوية لألطفال العاملني يف القطاع الصناعي بحسب الفئة العمرية

الفئة العمرية

 14-5سنة
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األراضي
الفلسطينية
احملتلّة
2012

السودان
2008

تونس
2013

اليمن
2010

التصنيع

11.1

4.0

6.2

غري متوفّر

0.9

غري متوفّر

1.1

صناعات أخرى

13.3

14.9

8.1

غري متوفّر

8.2

غري متوفّر

1.1

املجموع

24.4

18.9

14.3

غري متوفّر

9.1

غري متوفّر

2.2

القطاع
الفرعي

مصــر
2012

العراق
2011

األردن
2016

 1املوقع اإللكتروني إلحصائيات البنك ال ّدولي ( .)2017الصناعة ،القيمة املضافة ( %من الناجت احمللّي اإلجمالي)( .شبكة اإلنترنت) متاح
على الرابط التالي( .http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS. :متّت زيارة املوقع في  12كانون األ ّول
( .)2017يق ّدم البنك ال ّدولي أحدث البيانات املتاحة لك ّل بلد .وبالتالي ،فإنّ هذه اإلحصاءات تعود إلى سنوات مختلفة لبلدان مختلفة).
وهذه األرقام املتعلّقة بقطاع الصناعة «تشمل القيمة املضافة في مجاالت التعدين ،والتصنيع ،والبناء ،والكهرباء ،واملياه ،والغاز».
 2هذه األرقام هي أحدث ما هو متو ّفر بالنسبة إلى هذا البلد .غير أنّ القطاع الصناعي قد عانى من أضرار جسيمة نتيجة الصراع الدائر
منسق مكتب
واحلصار املفروض على اليمن؛ مما أ ّثر على البنية التحتية وتوفر الوقود والكهرباء واملياه( .مقابلة مع الس ّيد علي دهاق ّ
ّ
منظمة العمل ال ّدولية في اليمن 12 ،أكتوبر /تشرين األ ّول .)2017
 3املوقع اإللكتروني للبيانات اإلحصائية للبنك ال ّدولي ( .)2017العاملون في الصناعة ( %من مجموع العاملني) (تقديرات ّ
منظمة العمل
ال ّدولية منمذجة) .متاح على الرابط التالي على شبكة اإلنترنتhttps://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL. :
ّ
مت الدخول إلى الرابط في  17كانون الثاني )2018؛ ّ
للمنظمة َّ .ILOSTAT
َّ ( ZS
مت سحب
منظمة العمل ال ّدولية ،القاعدة اإلحصائية
البيانات في مارس /آذار .2017

 17-15سنة

التصنيع

12.8

7.2

20.1

18.9

3.1

32.9

4.1

صناعات أخرى

21.5

31.6

12.0

0.0

10.4

15.8

3.7

املجموع

34.3

38.8

32.1

18.9

13.5

48.7

7.8

املصدر :برنامج «فهم عمل األطفال» UCW. 2017
مالحظة :الفئة العمرية هي :في مصر  14-6سنة؛ العراق  14-12سنة؛ السودان  14-10سنة

ويتم ّيز عمل األطفال في القطاع الصناعي بأنّه  -في غالبيته -عمل لدى الغير مدفوع األجر؛ حيث
مت ّثل هذه الفئة ما يزيد على  %60من األطفال العاملني في هذا القطاع في األردن و %80في بلدان
كمصر والعراق ،وما يوازي  %100من األطفال العاملني الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 17سنة في
األراضي الفلسطينية احملتّلة ،و %88من األطفال العاملني في الفئة العمرية ذاتها في تونس .واالختالف
الوحيد يظهر في السودان؛ حيث إن غالبية األطفال العاملني في هذا القطاع هم من فئة األطفال العاملني
لدى األسرة من دون أجر ،ونحو الربع هم من العاملني حلسابهم( .اجلدول رقم  21واجلدول رقم .)22
اجلدول رقم  :21وضعية األطفال العاملني يف القطاع الصناعي،
الفئة العمرية  ،14 - 5بحسب البلد ()%
2012

العراق
2011

األردن

السودان
2008

اليمن

مصر

العاملون لدى الغير بأجر

89

83.9

59.8

18.6

63.9

العاملون حلسابهم اخلاص

1

11.1

العاملون في أسرهم من دون أجر

10

5

2016
6.4

33.7

23.6
57.8

2010
5.6

30.6

املصدر :برنامج «فهم عمل األطفال» .UCW 2017
مالحظة :الفئة العمرية هي :في مصر  14-6سنة؛ العراق  14-12سنة؛ السودان  14-10سنة.

اجلدول رقم  :22وضعية األطفال العاملني يف القطاع الصناعي 17-15 ،سنة ،بحسب البلد ()%

العاملون لدى الغير بأجر

91.8

82.9

75.3

100

38.9

87.9

58.5

العاملون حلسابهم اخلاص

2.3

9

10.1

0

19.7

2.4

21.7

العاملون في أسرهم من دون أجر

5.9

8.1

14.6

0

41.4

9.8

19.8

املصدر :العمليات احلسابية لبرنامج « فهم عمل األطفال»  UCWاستناد ًا إلى املسوحات الوطنية لألسر.
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مصــر
2012

العراق
2011

األردن
2016

األراضي
الفلسطينية
احملتلّة 2012

السودان تونس
2013 2008

اليمن
2010
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األطفال العاملون يف قطاع الخدمات

تستأثر اخلدمات بنحو  %69من إجمالي الناجت احمللّي على املستوى العاملي ،و %54من الناجت
احمللّي اإلجمالي على مستوى املنطقة العربية  .وهي تش ّكل عموم ًا أكبر قطاع للنشاط االقتصادي في
املنطقة العربية؛ حيث تزيد مساهمة هذا القطاع في الناجت احمللّي اإلجمالي عن  %50في بعض البلدان
العربية كمصر ( %55عام  ،)2016والسودان ( %58عام  ،)2016واملغرب ( %58عام  ،)2016وتونس
( %61عام  ،)2015واألردن ( %67عام  ،)2016ولبنان ( %81عام  . )2016وتبلغ حصة اخلدمات من
القوى العاملة نحو  %50على نطاق العالم ،و %55على نطاق املنطقة العربية ككل .
وفي حني تبلغ حصة قطاع اخلدمات من عمل األطفال نحو  %17عامل ّي ًا ،فإنها ال تتع ّدى  %11في
إفريقيا وترتفع إلى  %27في ال ّدول العربية  .وتعكس األرقام املب ّينة في اجلدول رقم  22أدناه ،هذا
االجتاه بوضوح حيث تقترب دول مثل مصر والعراق من املع ّدل العاملي ،بينما تزيد حصة قطاع اخلدمات
من عمل األطفال (أو توازي) نسبة  %27في دول عربية أخرى مثل اليمن وتونس واألردن واألراضي
الفلسطينية احملتلّة (الفئة العمرية .)17-15
(((

(((

(((

(((

اجلدول رقم  :23النسب املئوية لألطفال العاملني
يف قطاع اخلدمات بحسب الفئة العمرية

الفئة
العمرية

 14-5سنة
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1
2
3

4

األراضي
الفلسطينية
احملتلّة
2012

السودان
2008

تونس
2013

اليمن
2010

التجارة

14.8

8.9

25.6

غري متوفّر

2.8

غري متوفّر

5.9

اخلدمات املنزلية

0.3

0.0

12.2

غري متوفّر

13.3

(غري متوفّر)

19.9

خدمات أخرى

4.2

9.7

4.3

غري متوفّر

7.3

(غري متوفّر)

1.9

املجموع

19.3

18.6

42.1

غري متوفّر

23.4

(غري متوفّر)

27.7

القطاع
الفرعي

مصــر
2012

العراق
2011

األردن
2016

تعود هذه األرقام إلى العام  .2015وتشمل األرقام املتعلّقة باملنطقة العربية الدول األعضاء الـ  22في جامعة ال ّدول العربية .املصدر:
موقع البنك ال ّدولي للبيانات اإلحصائية (.)2017
موقع البيانات اإلحصائية للبنك ال ّدولي ( .)2017اخلدمات ،القيمة املضافة ( %من الناجت احمللّي اإلجمالي) .متاح على اإلنترنت على
الرابط التالي( https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS :متت زيارة املوقع في  12ديسمبر /كانون األ ّول
)2017
ّ
موقع البنك الدولي للبيانات اإلحصائية ( .)2017العاملون في اخلدمات ( %من إجمالي العاملني) .تقديرات منظمة العمل الدولية
املنمذجة متاح على اإلنترنت على الرابط التاليّ ( https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS :
مت الدخول في
ّ
 17يناير /كانون الثاني ّ :)2018
للمنظمة ّ .ILOSTAT
مت سحب البيانات في مارس /آذار
منظمة العمل ال ّدولية ،القاعدة اإلحصائية
.2017
ّ
تقديرات منظمة العمل الدولية .2017

 17-15سنة

التجارة

9.4

12.4

32.3

21.0

5.6

13.1

14.4

اخلدمات املنزلية

0.0

0.0

5.2

0.0

9.4

0

13.8

خدمات أخرى

8.0

13.0

17.3

38.7

14.1

15.5

6.7

املجموع

17.4

25.4

54.8

59.7

29.1

28.6

34.9

املصدر« :برنامج فهم األطفال» UCW 2017

مالحظة :الفئة العمرية هي :في مصر  14-6سنة؛ العراق  14-12سنة؛ السودان  14-10سنة.
فئات أخرى ال تظهر في اجلدول :األردن .% 1،1

مبي في اجلدول رقم  24واجلدول رقم  25أدناه ،هي أكثر
إنّ وضعية األطفال العاملني ،كما هو ّ
االقتصاديي اآلخر ْين ،مع هيمنة نسبية لفئة األطفال العاملني
القطاعي
تن ّوع ًا في قطاع اخلدمات منه في
ْ
ْ
لدى الغير بأجر ،باستثناء اليمن حيث العمل في األسرة من دون أجر هو األكثر شيوع ًا في هذا القطاع.
اجلدول رقم  :24وضعية األطفال العاملني يف قطاع اخلدمات،
الفئة العمرية  14-5سنة ،بحسب البلد ()%
مصــر
2012

العراق
2011

األردن
2016

السودان
2008

اليمن
2010

العاملون لدى الغير بأجر

64.6

57.8

35

27.6

3.8

العاملون حلسابهم اخلاص

4.3

20.5

8.5

25.5

2.9

العاملون في أسرهم من دون أجر

31.1

21.7

55.4

46.9

93.3

املصدر :العمليات احلسابية لبرنامج «فهم عمل األطفال»  UCWاستناد ًا إلى املسوحات الوطنية ل ُأل َسر.
الفئة العمرية هي :في مصر  14-6سنة؛ العراق  14-12سنة؛ السودان  14-10سنة.
فئات أخرى غير واردة في اجلدول .األردن . % 1.1

اجلدول رقم  :25وضعية األطفال العاملني يف قطاع اخلدمات،
الفئة العمرية  14-5سنة ،بحسب البلد ()%

العاملون لدى الغير بأجر

61.2

53.4

78.9

82.8

43.3

71.1

20.5

العاملون حلسابهم اخلاص

16.3

34.7

6.5

2.8

32.2

9.5

13.6

العاملون في أسرهم من دون أجر

22.5

11.9

14.6

14.4

24.5

19.3

65.9

املصدر :العمليات احلسابية لبرنامج «فهم عمل األطفال»  UCWاستناد ًا إلى املسوحات الوطنية ل ُأل َسر.
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مصــر
2012

العراق
2011

األردن
2016

األراضي
الفلسطينية
احملتلّة
2012

السودان
2008

تونس
2013

اليمن
2010
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 4.3.2القطاع غير المنظم في األردن

أجرت ّ
منظمة العمل ال ّدولية عام  2014دراسة ميدانية حول عمل األطفال في القطاع غير النظام في
األردن  .وقد ش ّكل هذا القطاع عام  2010ما يوازي  %44من إجمالي القوى العاملة في هذا البلد،
واعتبر أ ّن ّه ينمو مبع ّدل أسرع من مع ّدل من ّو القطاع النظامي.
(((

وتبي أنّ «األطفال الع ّمال» يعملون في الشوارع أو في قطاع اخلدمات ،عن طريق تقدمي الطعام
ّ
والشراب في املطاعم ،أو صنع القهوة والشاي في املقاهي ،أو عمال تنظيف أو مساعدين في احملال
التجارية .أ ّما األطفال األكبر س ّن ًا فيتواجدون في بيئات عمل أكثر خطورة مثل احلدادة/اللحام ،وفي
العمل اليدوي الشاق والصعب كرفع ونقل األحمال الثقيلة .وقد أفاد نحو  %73من األطفال املجيبني
أنّهم يعملون لستة أو سبعة أيام في األسبوع ،كما أفاد نحو  %64منهم أنّ عدد ساعات عملهم يتراوح
بني  4و 8ساعات في اليوم.
ويتقاضى «األطفال الع ّمال» أجر ُا يتراوح بني  4و 7دوالرات أميركية في اليوم ،ويت ّم الّدفع لهم نقد ًا
في أغلب األحيان .إ ّال أنّ نحو  %13من األطفال املجيبني أفادوا أنّه ال يت ّم ،دائم ًا ،دفع أجورهم كاملة.
وقد أفاد ما يزيد على نصف هؤالء األطفال ( )%55أنّ أجورهم الشهرية مستق ّرة ،مما يش ّكل مصدر ًا
موثوق ًا لدخل أسرهم .بيد أنه ال يتاح جلميع األطفال االعتماد على دخل شهري أو يومي مستق ّر ،تبع ًا
الحتياجات أصحاب العمل والتزامهم بالدفع في الوقت املناسب.
بشكل رئيس ،األطفال الذكور .وال يتو ّفر سوى ك ّم قليل من
ويشمل عمل األطفال في األردن،
ٍ
املعطيات املتعلّقة بعمل األطفال اإلناث ،والس ّيما «الفتيات جليسات املنازل» (. )homebound girls
أ ّما بالنسبة إلى أصحاب العمل ،فإنّ معظم من أجريت معهم املقابالت ميلكون أعما ًال جتارية صغيرة،
أي صالت عائلية باألطفال الذين يعملون لديهم.
و %83منهم ال جتمعهم ّ
(((
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إنّ طبيعة القطاع غير النظامي تش ّكل حت ّدي ًا أمام تفتيش العمل .ويسعى األردن إلى تطوير قدراته
على هذا الصعيد ،وهو يض ّم راهن ًا  214مفتّش ًا من بينهم  20مفتش ًا يوجدون في مراكز االتصال
اخلاصة بعمل األطفال ،وهم مسئولون عن حتديد «األطفال الع ّمال» ،ورفع التقارير عن هذه احلاالت
املختصة .وعلى هذا
إلى وحدة عمل األطفال في وزارة العمل ،وإحالتها إلى املنظمات والهيئات احمللّية
ّ
الصعيد ،تواجه وزارة العمل مه ّمتني اثنتني ،هما )1( :زيادة عدد املفتّشني من أجل توفير القدرة على
التغطية اجلغرافية الف ّعالة )2( ،إيجاد بديل ناجع وقابل للتطبيق بالنسبة إلى األطفال الع ّمال الذين ّ
مت
 1تناول تقرير التقييم السريع الذي أجرته ّ
منظمة العمل ال ّدولية ظاهرة عمل األطفال في القطاع غير النظامي املدني في ثالث محافظات
في األردن (ع ّمان ،مفرق ،إربد) ،باستثناء األطفال الذين يعملون في الكراجات وورش تصليح السياراتّ :
منظمة العمل ال ّدولية (.)2014
«تقرير التقييم السريع لعمل األطفال في القطاع غير ّ
املنظم في املناطق احلضرية في ثالث محافظات في األردن»(ع ّمان ،واملفرق وإربد).
« 2الفتيات جليسات املنازل» هنّ الفتيات دون سنّ الثامنة عشرة من عمرهنّ اللواتي انسحنب من املدرسة ،سواء كان هذا االنسحاب
برغبتهنّ أو بقرار من قبل األهل ،وهنّ يقضني أيامهنّ بالعمل في املنزل» .دراسة نوعية أجريت عام  2013بهدف فهم ظاهرة الفتيات
جليسات املنازل في األردن ،وحتديد التدخالت املمكنة - .مركز املعلومات والبحوث  -مؤسسة امللك حسني ،مؤسسة «إنقاذ الطفل»،
الفتيات جليسات املنازل في األردن.)2013 ،

حتديدهم مع أسرهم مبج ّرد إخراجهم من أماكن عملهم .مع العلم بأنّ عملية إعادة اإلدماج املدرسي
تصبح غير ممكنة عندما يكون الطفل منقطع ًا عن املدرسة مل ّدة تزيد على ثالث سنوات ،وقلّما توجد حلول
مستدامة لتعويض األسرة عن فقدان دخل كانت تعتمد عليه بش ّدة.
ويلجأ أصحاب العمل إلى استخدام األطفال ألنّهم أ ّق ّل تكلفة كما تسهل إدارتهم .ولكن من وجهة
نظر األسرة ،هناك عوامل ع ّدة مختلفة تؤ ّثر في تشغيل األطفال ،بدء ًا من العوامل االقتصادية وانتها ًء
دخل إضافي
بالثقافية منها .فاألسر التي تعيش في حالة من الفقر تعتمد على أطفالها للحصول على ٍ
لتغطية احتياجاتها املعيشية األساسية كاإليجار ،والطعام ،والفواتير األخرى .وهذا ينطبق بشك ًل خاص
على األسر السورية املقيمة خارج مخ ّيمات الالجئني في األردن ،والتي حتاول االستمرار في العيش
في املناطق املدينية .وتعاني هذه األسر من نفاد م ّدخراتها ،ومن مع ّدل البطالة املرتفع بني البالغني ،وذلك
نتيجة حملدودية فرص احلصول على تصاريح عمل .وباإلضافة إلى املساعدات ال ّدولية ،تعتمد هذه األسر
على عمل األطفال بوصفها آلية للتأقلم مع الوضع القائم.
(((

ونتيجة للحاجة االقتصادية ،ال يعتبر التعليم قيمة مضافة مباشرة بالنسبة إلى األسر التي تعتمد
بش ّدة على مساهمة أطفالها املالية .ونظر ًا إلى ضآلة فرص العمل بالنسبة إلى الشباب املتعلّمني ،متيل
األسر إلى االعتقاد بأنّ العمل يو ّفر مهارات أفضل ملستقبل الطفل من التعليم النظامي.
هذا باإلضافة إلى عدد من العوامل األخرى «الطاردة» ،وخصوص ًا بني أطفال الالجئني ،مثل:
اكتظاظ املدارس نتيجة تد ّفق الالجئني ،والعنف والتنمر داخل املدارس ،واختالف املناهج الدراسية،
وعدم وجود أوراق رسمية تثبت مستوى التحصيل العلمي ،وتكاليف التعليم اخلفية (كلفة النقل ،الكتب،
املالبس ،وجبات الطعام) .ومبج ّرد تركه املدرسة ،يصبح الطفل أقرب إلى االنخراط في سوق العمل منه
إلى البقاء في املنزل في حالة «خمول».
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 -١أفادت املندوبية الدامئة للمملكة األردنية الهاشمية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة .أن :
 عمل األطفال منترش داخل املخيامت أيضاً ،وليس خارجها فقط. األردن يبذل مجهود كبري ملنح التصاريح الرسمية لالجئيني وأطفالهم يك يصبح وجودهم رسمياً عىل األرايض األردنية. ت َّم تحدييث قانون األحداث يف عام  ٢٠١٤ليصبح فئة األطفال العاملني من األطفال املحتاجني للحامية والرعاية. تم الحقاً إنشاء قسم للحد من عمل األطفال يف وزارة التنمية االجتامعية. -ويتم حياليّاً تطوير مسودة نظام حامية ووقاية الطفل العامل يف األردن.
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املربع رقم  :7استجابة األردن لعمل األطفال

أطلقت احلكومة األردنية «اإلطار الوطني للقضاء على عمل األطفال في عام ( ،»2011الذي أعده
املجلس الوطني لشئون األسرة بالتعاون مع الوزارات املعنية ،وبدعم من منظمة  CHFالدولية).
ويهدف إلى دمج اجلهود التي تبذلها مختلف اجلهات الفاعلة ملكافحة عمل األطفال من خالل حتديد
بشكل ف ّعال في جميع أنحاء األردن .وقد جرى في
وإحالة حاالت عمل األطفال إلى اخلدمات الالزمة
ٍ
هذا اإلطار تنفيذ املبادرات التالية:
 تطوير وحدة مكافحة عمل األطفال في وزارة العمل وبناء قدراتها ،التي أنشئت  1999منخالل تدريب موظفي هذه الوحدة تدريب ًا ج ّيد ًا على مختلف جوانب عمل األطفال ،مبا في
ذلك مؤشرات السالمة والصحة املهنية ،وإدراج هذه املؤشرات ،واعتماد دليل لعمل األطفال.
 إعداد نظام رصد لعمل األطفال يجمع الوزارات الثالث على منصة واحدة من خالل قاعدةبيانات إلكترونية حول عمل األطفال.
نص عليه قانون
 إنشاء وحدة مكافحة عمل األطفال في وزارة التنمية االجتماعية (وفق ًا ملا َّاألحداث رقم  32الصادر في العام .)2014
 املسح الوطني لعمل األطفال في األردن عام .2016هذا ونشير إلى أنه يتــم العمــل علــى حتديــث إجــراءات العمــل الوطنيــة التفصيليــة لتطبيــق اإلطــار
الوطنــي املذكــور أعــاه .باإلضافــة إلــى اإلســتراتيجية التــي وضعتهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة
لألطفــال فــي وضعيــة الشــارع.
املصدر :مقابلة مع السيدة نهاية دبدوبّ ،
منظمة العمل ال ّدولية ،األردن 23 ،أكتوبر /تشرين األ ّول .2017

 4.3.3القطاع التقليدي في المغرب

ش ّكل االقتصاد غير النظامي في املغرب عام  2014ما يوازي  %40من الناجت احمللّي اإلجمالي،
وفق ًا «للمندوبية السامية للتخطيط»  ،مع استحواذ «القطاع التقليدي» على حصة كبيرة من هذا القطاع.
واليزال هذا األخير يتبع منط ًا قدمي ًا لإلنتاج الصناعي واحلرفي ،تبع ًا للتسلسل الهرمي التقليدي للعمل
من املعلّم إلى احلرفي ثم املتد ّرب فالعامل الشاب .ويشمل القطاع غير احلرفي أنشطة متع ّددة ومتن ّوعة
مثل الصناعات اجللدية ،والفخارية ،واملنسوجات ،واملنتجات النباتية املنشأ ،واملنتجات اخلشبية ،واملعدنية،
وغيرها من املنتجات الفنّية .ويعتبر القطاع التقليدي من مخلّفات االقتصاد الشعبي الكالسيكي ،الذي
اضطلع تاريخ ّي ًا بدور حاسم في التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات احملل ّية املغربية .
ووفق ًا لدراسة أجريت عام  ،2010يستخدم معظم أصحاب العمل في هذا القطاع طف ًال أو طفلني
في ورشهم ،معظمهم من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بني  11و 17سنة ،مع العلم أنّ حوالي %38
(((

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

64

(((

1 Economist Intelligence Unit. Morocco. Informal sector contributes 40% of GDP. 26 October 2016.
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1974747981&Country=Morocco&topic=Economy&subt
opic=Forecast&subsubtopic=Economic+growth&u=1&pid=1101794494&oid=1101794494
2 Royaume du Maroc. Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. BIT. UNICEF (2010).
« Etude sur le travail des enfants dans les activités à caractère purement traditionnel ». 2010

من األطفال قد أفادوا بأنّهم بدءوا العمل في عمر يتراوح بني  7و 11سنة .وفي معظم احلاالت ،يندرج
متوسط عدد ساعات العمل نحو  50ساعة في
هذا العمل في فئة العمل لدى الغير مقابل أجر ،مع بلوغ
ّ
األسبوع (أي ما يوازي  9ساعات عمل في اليوم ،على مدى  6أيام في األسبوع) ،مع فترة استراحة في
وسط النهار مل ّدة ساعة ونصف الساعة.
ويتع ّرض األطفال ملخاطر تتعلّق بساعات العمل الطويلة ،واستخدام األدوات والتقنيات اليدوية
واملواد اخلطرة من دون وسائل حماية .وهم يعملون في مواقع قذرة ومليئة بالغبار واألتربة ،مع وجود
مخاطر على سالمتهم في أثناء التن ّقل حول املوقع ،فض ًال عن عدم تو ّفر طفايات للحرائق ،أو مراحيض
أو مياه جارية .وغالبية األطفال في الع ّينة ( )%70أنهوا فقط مرحلة التعليم االبتدائي ،بينما واصل %10
فقط من عينّة األطفال العاملني ارتياد املدرسة.
 4.3.4مصانع الطابوق (الطوب أو القرميد) في بغداد

تتّسم ضواحي بغداد بانتشار واسع النطاق لألحياء الفقيرة والعشوائيات والنزوح الداخلي .ويعاني
س ّكان هذه الضواحي من الفقر املدقع والبطالة واألم ّية ،ومن ندرة فرص احلصول على التعليم واخلدمات
بشكل خاص ،الذين
الصحي .ويؤ ّثر هذا األمر على األطفال
الصحية ،فضال عن تر ّدي أوضاع الصرف
ٍ
ّ
يجدون أنفسهم عرضة حلاالت الزواج املبكر واالستغالل والتس ّول والعمل في املعامل والورش الصناعية
في ظروف خطرة.
هذه هي حالة منطقة «نهروان» التي تقع فيها املدينة الصناعية للطابوق .وقد ُأجرِ ي تقييم سريع
لدراسة أوضاع األطفال الع ّمال وأسرهم في هذه املنطقة ،التي تعاني منذ سنوات طويلة من احلرمان
واإلهمال ،ومن تدهور نوعية الهواء بسبب األدخنة السا ّمة الناجمة عن حرق الوقود في املصانع القريبة
من الشوارع واألحياء السكنية.
ومن املعروف أنّ مصانع الطابوق في «نهروان» تستخدم ،في الغالب ،األسر النازحة من ال ّداخل
العراقي وعدد ًا كبير ًا من األطفال .وتخضع األسر التفاقيات ُملزِ مة مع مالك املصنع جتبر األطفال على
العمل في املصانع ،وال تترك لهذه األسر أي بديل آخر سوى ذلك .وغالب ًا ما تكون هذه األسر غارقة في
الديون ومقيمة داخل مباني املصنع.
وبشكل
ويعاني معظم هؤالء األطفال من االكتئاب والعنف النفسي ،وهم يعملون لساعات طويلة
ٍ
متواصل دون السماح لهم بوقت للراحة .ومن أصل أربعة أطفال أجريت معهم مقابالت ،هناك ثالثة أطفال
يواصلون العمل خالل الليل ،بعد االنتهاء من تنفيذ معظم أعمالهم النهارية في املصنع ،وهم يعانون من
النقص في النوم ومن اإلرهاق .كما يعانون من التع ّرض ألش ّعة الشمس لوقت طويل ولدرجات احلرارة
املرتفعة ج ّد ًا املتأتية من األفران التي يت ّم فيها إحراق الطابوق .فض ًال عن مختلف أنواع اإلصابات الناجمة
أي من وسائل وأدوات احلماية والسالمة .إنّ
عن التعامل مع األحمال الثقيلة ،والعمل من دون استخدام ّ

(((

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

 1اليونيسف ،جمعية أمل العراقية ،وزارة العمل والشئون االجتماعية في اجلمهورية العراقية ،جلان رعاية الطفل  -اجلمهورية العراقية
( .)2015تقييم سريع ألسوأ أشكال عمل األطفال في اجلمهورية العراقية ،ديسمبر /كانون األ ّول .2015

65

العمل الذي يحصل في مقابله العاملون على األجر األعلى يتم ّثل في تعبئة الطابوق ،وهو عمل تؤ ّديه في
الغالب النساء والفتيات اللواتي يعملن بشكل ثنائي لقاء أجر يق ّدر بحوالي  12دوالر ًا أميرك ّي ًا في األسبوع.
ويواجه األطفال أيض ًا مخاطر التل ّوث املرتفعة الناجمة عن انبعاث الدخان والغاز من املصانع،
والغبار املتأتي من الصحراء احمليطة ومن حركة اآلليات املستم ّرة في الطرق الترابية .هذا باإلضافة
إلى مياه األمطار الراكدة املمزوجة مبياه الصرف الصحي ومياه البزل التي تستخدم في االستحمام
والتنظيف وغسل األطباق .وهو ما يع ّرض األطفال خلطر العدوى البكتيرية واألمراض التنفسية والصدرية
والعصبية ،ويجعل معظمهم يعانون فع ًال من مشكالت رئوية وآالم في العني.
«تظهر أ ّول مؤشرات التل ّوث عند االقتراب من املنطقة حيث ال ميكن رؤية أبنية املعامل نتيجة السحابة
السوداء الناجتة عن ال ّدخان والغازات الصادرة عن املعامل .ويبقى مجال الرؤية ضعيف ًا حتّى داخل املعامل
نتيجة ال ّدخان الناجت عن عملية االحتراق في أثناء صناعة الطابوق .فالهواء يحتوي على نسبة عالية من
دقائق الكربون ،باإلضافة إلى أكاسيد الكربون والنتروجني والكبريت والهيدروكربونات غير احملترقة».
أي من األطفال الذين شملتهم العينة باملدرسة ،وهم في معظمهم من األ ّم ّيني ،وينتمون
لم يلتحق ّ
إلى أسر نازحة معدمة .لكنهم يعيشون أيض ًا في منطقة نائية ال توجد فيها مدارس قريبة من املصانع.
وتفتقر املنطقة ً
أيضا إلى أي مركز صحي أو مسجد أو سوق أو ملعب.
«تعيش األسر املقيمة في منطقة نهروان في عزلة عن العالم اخلارجي».
أي أطفال يلعبون .فاألطفال والبالغون
«خالل الزيارات امليدانية ،لم تالحظ جمعية «األمل العراقية» ّ
يبدو عليهم اإلرهاق ج ّراء ساعات العمل الطويلة .وفي مالحظتنا األ ّولية ،وجدنا التعب واحلرمان واخلجل
بادي ًا على وجوه األطفال».
ويبدو أنّه ال توجد تدخالت من قبل مفتشي العمل أو الشرطة في معامل الطابوق في منطقة «نهروان».
املربع رقم  :8الفتيات يف العمل املنزلي :حالة تونس
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تفيد ّ
منظمة العمل ال ّدول ّية أنّ ماليني األطفال في جميع أنحاء العالم ،الس ّيما الفتيات منهم ،يزاولون
األعمال املنزلية مدفوعة األجر أو غير مدفوعة األجر .ويت ّم استخدام األطفال لتأدية اخلدمات املنزلية
من أجل طرف ثالث أو ُأسر أخرى غير أسرهم .وتشمل هذه اخلدمات مها َّم مثل التنظيف ،وكي
املالبس ،والطهي ،والبستنة ،وجلب املياه ،ورعاية األطفال واملسنني .ويق ّدر أنّ ثلث هؤالء األوالد
منخرطون في أنشطة ينطبق عليها أحد أشكال «عمل األطفال» (مثل العمل في سنّ دون احل ّد األدنى
أعمال خطرةِ بطبيعتها ..ويعتبر هذا الوضع مدعاة للقلق
لسنّ العمل املسموح به قانون ًا) ،أو في
ٍ
بسبب مخاطر التقوقع والعزلة ،وعدم االلتحاق باملدارس ،وانتهاك حقوق الطفل .وث ّمة مسألة أخرى
مقلقة ،وهي النظرة إلى العمل املنزلي عموم ًا «بصفته شيئ ًا آخر ال عالقة له بالعمل احلقيقي» ،وهو
يفتقر إلى إطار قانوني واجتماعي مالئم للحماية .
(((

ّ
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2013القضاء على عمل األطفال في العمل املنزلي وحماية العاملني الشباب من اإلساءة واالستغالل في العمل
1
«.»Ending child labour in domestic work and protecting young workers from abusive working conditions

ومن املعروف أن العمل املنزلي لألطفال أمر شائع في جميع أنحاء املنطقة العربية ،ولكن يصعب،
مع ذلك ،قياس مدى انتشاره في ك ّل من بلدان املنطقة .ويظهر تقييم سريع ُأجرِ ي عام  2014حول
استخدام األطفال في األعمال املنزلية في محافظتني في تونس ،أن األطفال املنخرطني في هذا العمل
هم الذين ينح ّدرون من أسر ضعيفة تعاني من الفقر والهشاشة والبطالة .وقد أضحى إرسال األسرة
بناتها للعمل لدى أسرة أخرى ممارسة شائعة لدى ا ُألسر في منطقتي بنزرت وجندوبة .وغالبية هؤالء
البنات في عمر يتراوح بني  11و 16سنة ،ويعملن مبع ّدل عشر ساعات يوم ّي ًا ،وستة أيام في األسبوع،
فض ًال عن أنّ العمل املنزلي ال يو ّفر لهنّ التدريب املهني أو العمل الالئق في املستقبل.
وجتدر اإلشارة إلى أنّ أ ّي ًا من ال ّدول الـ  22األعضاء في اجلامعة العربية لم يص ّدق على اتفاقية
ّ
وتنص املادة الرابعة من
منظمة العمل ال ّدولية رقم  189املتعلّقة بالعمل الالئق للع ّمال املنزليني.
ّ
االتفاقية على وجوب أنّ تضع ك ّل دولة ح ّد ًا لسن العاملني املنزليني ،وأن تتخذ التدابير التي تضمن
عدم حرمان األطفال املنخرطني في العمل املنزلي من التعليم اإللزامي أو من فرص مشاركتهم في
وتنص التوصية رقم  201املتعلّقة بهذه االتفاقية على أنّه يجب
املزيد من التعليم أو التدريب املهني.
ّ
على ال ّدول األعضاء حتديد الئحة باألعمال املنزلية اخلطرة واتّخاذ التدابير التنظيمية حلماية الع ّمال
املنزليني الذين هم دون سن الثامنة عشرة ،عن طريق حتديد ساعات العمل حتديد ًا صارم ًا لضمان
كاف للراحة والترفيه والتعليم والعالقات العائلية ،وحظر العمل لي ًال ،وفرض قيود على
توفير وقت ٍ
العمل املتطلّب جلهد مفرط ،وإنشاء آليات لرصد ظروف عملهم وعيشهم.
هذا ونشير ،أنه يف تونس وبعد صدور القانون األساسي رقم  58لسنة  2017املؤرخ  11أغسطس
 2017املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة وخصوص ًا الفصل  20من القانونَّ ،
مت منع تشغيل
األطفال كعمال منازل ويعاقب بالسجن وبغرامة مالية كل من يتعمد تشغيل األطفال كعمال منازل
بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يتوسط في ذلك .وهذا يعد إجناز متميز في هذا القطاع من عمل
األطفال في الدول العربية.
وقد سلّطت ّ
منظمة العمل ال ّدولية الضوء على احلاجة إلى حتسني عملية جمع املعطيات والبيانات من
أجل قياس مدى انتشار العمل املنزلي بني األطفال واإلحاطة بطبيعته ،ودعت إلى االستجابة للسياسات
اإلستراتيجية لعمل األطفال املنزلي الذي يتقاطع مع مجاالت ع ّدة مختلفة كالتشريعات املتعلّقة بالعمل
الالئق ،واحلماية االجتماعية ،وأسواق العمل ،والتعليم ،وإستراتيجية التواصل واملناصرة ،وبناء القدرات
املؤسسية .
(((

(((

(((

ّ
منظمة العمل ال ّدولية .دراسة حول األطفال املنخرطني في العمل املنزلي في تونس  -مبحافظتي جندوبة وبنزرت
1
Etude sur les enfants travailleurs domestiques en Tunisie - Cas type des enfants originaires des gouvernorats
de Jendouba et Bizerte ; BIT. Ministère des affaires sociales (2015). Plan d’action national pour la lutte
.contre le travail des enfants en Tunisie
 2رمبا عمل األطفال في املنزل في تونس ال يعد ظاهرة واضحة ألن املسح الوطني الشامل حول عمل األطفال الذي أجرى في عام 2017
من قبل وزارةالشئون االجتامعية ،عن طريق املعهد الوطني لإلحصاء وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،يشري إىل أن % 0.6فقط يشتغلون يف
أعامل منزلية عند أرسهم أو عند الغري.
 3بتاريخ  2015صدقت الحكومة التونسية عىل خطة وطنية ( )2020-2015ملكافحة عمل األطفال ،تتضمن برامج عملية للحد من ظاهرة عمل األطفال
يف تونس ،ويف إطار هذه الخطة توصلت الحكومة إىل إبرام مرشوع تعاون مع منظمة العمل الدولية أطلق عليه اسم (كلنا ضد عمل األطفال يف تونس).
وينجز يف الفرتة املمتدةبني يناير  2017ومايو .2020
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2013القضاء على عمل األطفال في العمل املنزلي وحماية العاملني الشباب من اإلساءة واالستغالل في العمل.
4
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في غياب املعطيات اإلحصائية الكلّية حول عمل األطفال في البلدان العربية ،تظهر املعطيات القطرية
تغطيها ّ
املتاحة والتقديرات اإلقليمية  -املتعلّقة مبنطقة إفريقيا وتلك التي ّ
منظمة العمل ال ّدولية (املكتب
اإلقليمي للدول العربية)  -أنّ عمل األطفال في املنطقة العربية متر ّكز في غالبيته في قطاع الزراعة ،يليه
قطاعا اخلدمات والصناعة .وتشير اإلحصاءات القطرية املتو ّفرة إلى االجتاهات التالية:
 انتشار أكبر لعمل األطفال في الزراعة بني األطفال في الفئة العمرية  14 - 5سنة ،بينما يتم ّيزالتوزّع القطاعي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 17سنة بقدر أكبر من التن ّوع ،وترتفع
معدالت العاملني في هذه الفئة العمرية في قطاعي اخلدمات والصناعة مقارنة باألطفال األصغر
س ّن ًا.
بشكل ملحوظ بحسب البلدان تبع ًا خلصوصية االقتصادات
 تختلف قطاعات نشاط األطفال اإلناثٍ
احمللّية ،مع العلم أنّ مسوحات ا ُأل َسر غالب ًا ما تكون غير قادرة على رصد أنواع معينة خف ّية من
عمل األطفال اإلناث.
 مييل األطفال إلى العمل لساعات أطول في الصناعة واخلدمات ،مع وجوب اإلشارة إلى أنّبشكل عام ،أعمال مك ّثفة جلهة احتياجاتها إلى اليد العاملة ولكنها تتم ّيز
األعمال الزراعية هي،
ٍ
بالطابع املوسمي؛ مما يخلق صعوبات في قياس احلجم الفعلي لهذه الكثافة في أثناء تنفيذ
مسوحات األسرة.
إنّ غالبية األطفال الناشطني في القطاع الزراعي في املنطقة العربية هم من فئة األطفال العاملني في
أسرهم من دون أجر ،وبخاصة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  5و 14سنة .ويرتبط عمل األطفال في
بشكل رئيس ،باحليازات الزراعية الصغيرة احلجم؛ حيث يرتفع الطلب على اليد العاملة املك ّثفة
الزراعة،
ٍ
والرخيصة ،وبخاصة في املزارع العائلية التي تعتمد  -في أكثر األحيان -على عوائد العمل اإلضافي
للطفل .إنّ إلقاء نظرة عن كثب على أوضاع األطفال في الزراعة في ك ّل من لبنان واملغرب ومصر واليمن
يسلّط الضوء على عوامل الدفع التاليةَ :ف ْقر ا ُأل َسر ،مستوى تعليم األبوين واألعراف االجتماعية ،النقص
في التعليم أو في إنفاذ التعليم اإللزامي ،االفتقار إلى شبكات املياه والكهرباء ،انعدام األمن االجتماعي.
تبي أنّ الزراعة هي أكثر قطاعات النشاط عرضة لألخطار؛ حيث يتع ّرض األطفال العاملون في
وقد ّ
هذا القطاع ألخطار تتفاوت من حيث درجتها ونوعها تبع ًا للنشاط ،وأه ّمها :التع ّرض للمواد الكيميائية
واملبيدات والغبار واألدخنة؛ رفع األحمال الثقيلة والعمل لساعات طويلة واالنحناء والوقوف املتك ّرر
والعمل على ارتفاعات عالية؛ العزلة؛ التع ّرض لساعات طويلة ألش ّعة الشمس والعوامل املناخية األخرى؛
استخدام األدوات اخلطرة في العمل ونقل أجزاء من اآلالت الزراعية؛ عدم تو ّفر أبسط مستلزمات
احلماية واإلسعافات األ ّولية في موقع العمل.
ويفتقر األطفال العاملون في الزراعة  -في أغلب األحيان  -إلى احلماية القانونية واالجتماعية.

فقد اختار العديد من البلدان تطبيق االستثناء املسموح به مبوجب املادة  5من اتّفاقية منظمة العمل
ال ّدولية رقم  ،138فاستثنت األطفال العاملني في املزارع األسرية من األحكام القانونية املتعلّقة باحل ّد
األدنى لسنّ العمل (امللحق رقم  .)7هذا باإلضافة إلى محدودية قدرات أجهزة تفتيش العمل وضيق
تغطيتها اجلغرافية التي تؤ ّدي غالب ًا إلى بقاء عمل األطفال في املناطق الريفية النائية خارج نطاق الرقابة
احلكومية.
وبالنسبة إلى عمل األطفال في قطاعي الصناعة واخلدمات ،فقد ُس ِ ّجل انتشاره في القطاع غير
النظامي الذي مييل خصوص ًا نحو استقطاب عمل األطفال؛ نظر ًا إلى كون هذا القطاع بحكم تعريفه
متفلّتا من أنظمة التفتيش الرقابي .ويتم ّيز عمل األطفال في القطاع الصناعي بغلبة العمل لدى الغير
مدفوع األجر ،في حني أنّ وضعية العمل في قطاع اخلدمات تبدو أكثر تن ّوع ًا حتى لو اشتملت هي أيض ًا
بنسبة ملحوظة على عمل األطفال لدى الغير بأجر.
إنّ النظر عن كثب إلى األطفال في القطاع غير النظامي في األردن واملغرب والعراق يسلّط الضوء
على مح ّددات عمل األطفال التاليةَ :فقر األسر واالعتماد على ال ّدخل اإلضافي الذي يو ّفره عمل األطفال،
وبخاصة بني الالجئني والنازحني داخل ّي ًا؛ نظرة محدودة إلى قيمة التعليم وأهميته في غياب محدودية
فرص العمل املستقبلية؛ القدرات احملدودة ألجهزة تفتيش العمل .أما من منظور أصحاب العمل ،فيبرز
امليل الدائم نحو استخدام األطفال كونهم مي ّثلون اليد العاملة األرخص واألسهل من حيث إدارتها.
ويواجه األطفال العاملون في هذه القطاعات أخطار ًا مختلفة؛ تبع ًا لنوع النشاط .أ ّما األخطار األكثر
شيوع ًا فهي التالية :ساعات العمل الطويلة ،أخطار الغبار والتل ّوث ،مخاطر التع ّرض لإلصابات املتن ّوعة
وتهديد سالمة األطفال ،رفع األحمال الثقيلة ،العمل دون وسائل احلماية .واستناد ًا إلى الدراسات
القطرية املتو ّفرة ،فإنّ غالبية األطفال العاملني في هذه القطاعات ال يرتادون املدارس.
أ ّما بالنسبة إلى الفتيات الصغيرات دون سنّ السادسة عشرة من عمرهنّ املنخرطات في العمل
املنزلي ،فهنّ يواجهن أوضاع ًا مقلقة بسبب مخاطر العزلة ،وعدم ارتياد املدرسة ،وانتهاك حقوقهنّ
بوصفهن أطفا ًال .وتسلّط ّ
منظمة العمل ال ّدولية الضوء على احلاجة إلى حتسني عملية جمع املعطيات
والبيانات من أجل قياس طبيعة ومدى حجم ظاهرة العمل املنزلي بني األطفال ضمن نطاق املنطقة
العربية بأكملها ،كما تدعو ّ
املنظمة إلى وضع إستراتيجية االستجابة لعمل األطفال املنزلي.
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 .5عمل األطفال يف النزاعات املس ّلحة
يعاني ما يزيد على نصف البلدان العربية من النزاعات أو من تد ّفق الالجئني وحركات النزوح الداخلي.
وهذا يشمل العراق ،واألردن ،ولبنان ،وليبيا ،وفلسطني ،والصومال ،والسودان ،وسوريا ،وتونس ،واليمن.
ّ
والهشة في حالة من عدم االستقرار ،وخصوص ًا األطفال
ومن شأن هذا األمر أن يضع الفئات الضعيفة
منهم الذين يصبحون أكثر فأكثر عرضة لالنخراط في عمل األطفال .ويبحث هذا الفصل في ( )1أثر
النزوح السكاني على عمل األطفال ،و( )2جتنيد واستخدام األطفال في النزاعات املسلّحة.
 5.1عمل األطفال والنزوح الس ّكاني

منذ اندالع النزاع السوري عام  ،2011نزح أكثر من  5ماليني شخص من ديارهم بحث ًا عن ملجأ
في البلدان املجاورة التي تعاني أص ًال من قدراتها احملدودة لناحية أسواق العمل ،والبنيات التحتية،
واخلدمات احلكومية  .وسوف نستعرض  -في ما يلي  -أثر أزمة الالجئني على عمل األطفال في بلدين
مجاورين لسوريا ،هما لبنان واألردن .وسنستعرض ،أيض ًا ،احلالة اخلاصة للعراق حيث كان لتد ّفق
النازحني أثر يضاف إلى اآلثار املترتّبة على استمرار حالة عدم االستقرار والنزوح الداخلي.
(((

(((

 5.1.1لبنان

استناد ًا إلى خطة استجابة لبنان لألزمة  ،2020 - 2017ق ّدر عدد الس ّكان الذين يعيشون في لبنان
بنحو  5.9مليون نسمة ،مبن فيهم  1.5مليون الجئ سوري  ،نصفهم من األطفال .وقد طالت أزمة
النازحني املجتمعات النازحة واملضيفة على ح ّد سواء ،الس ّيما األطفال من بينهم ،بحيث بات نحو 1.4
مليون شخص في لبنان (لبنانيني ،وسوريني ،وفلسطينيني) مع ّرضني للخطر ،وهم يعيشون في ظروف
احلرمان وفي حاجة ماسة للخدمات األساسية واحلماية االجتماعية .
وشهد لبنان في هذا السياق تزايد ًا في ظاهرة عمل األطفال ،الس ّيما في القطاع الزراعي الذي
ينطوي على مخاطر عالية تعزّز فرص انخراط األطفال في األعمال اخلطرة  .ووفق ًا للمسح األساسي
لعام  2016الذي أجرته ّ
منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة الشئون االجتماعية في لبنان ،بلغت نسبة
(((

(((

(((
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 1مف ّوضية األمم املتّحدة لشئون الالجئني 3RP Regional Refugee & Resilience Plan-2019 in Response to the ،2018
.Syria Crisis, Regional Strategic Overview
 2املوقع اإللكتروني ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية ( .)2016أزمة النازحني :عمل األطفال إلى ارتفاع في لبنان .متاح على اإلنترنت على الرابط
التالي( http://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_496725/lang--en/index.htm :متت زيارة الرابط في
 28مايو /أيار . )2017
 3تطلق احلكومة اللبنانية صفة نازح على تدفقات السوريني إلى لبنان بسبب احلرب الدائرة في سوريا .وتقدر وزارة الشئون االجتماعية

عدد النازحني السوريني في لبنان أنه ال يقل عن ثلث اللبنانيني املقيمني في لبنان.
 4احلكومة اللبنانية واألمم املتّحدة ( .)2017خطة لبنان لالستجابة لألزمة .2020 - 2017
 5املوقع اإللكتروني ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية ( .)2016مرجع سبق ذكره.

يسجل فقط
األطفال السور ّيني املنخرطني في عمل األطفال نحو  .%6.7إ ّال أنّ انتشار عمل األطفال لم ّ
بني األطفال السور ّيني ،بل حلق أيض ًا باألطفال اللبنان ّيني :فقد ارتفعت نسبة األطفال اللبنانيني املنخرطني
في العمل من  %1.9إلى  . %6أي مبا يوازي  3أضعاف ،بني عام  2009وعام ( 2016مع وجوب
اعتبار هذه الزيادة مبثابة تقدير أ ّولي يحتاج إلى التدقيق).
(((

اجلدول رقم  :26نسبة األطفال املنخرطني يف عمل األطفال يف لبنان
املسح العنقودي متع ّدد املؤشرات)2009( 3-

املسح األساسي()2016

1.9

6

4

6.7

فلسطينيون

7.3

4.9

الفلسطينيون القادمون من سوريا

1.5

4.1

املسح
لبنانيون
سور ّيون

املصدر :املسح العنقودي متع ّدد املؤشرات  ،2009املسح األساسي في لبنان .2016

تبي أنّ
إنّ مع ّدل االلتحاق املدرسي يعطي أيض ًا صورة عن مدى حجم ظاهرة عمل األطفال .وقد ّ
 %33فقط من األطفال السوريني ملتحقون باملدرسة .وعلى الرغم من أنّ مع ّدل االلتحاق لدى األطفال
بشكل ملحوظ ،فإنه ُس ّجل تس ّرب عشرة آالف طالب لبناني من املدرسة .وقد سعت
اللبنانيني أعلى
ٍ
احلكومة اللبنانية إلى زيادة مع ّدالت االلتحاق عبر إطالة الدوام املدرسي حتى فترة بعد الظهر من أجل
تلبية احتياجات الطالب من الالجئني السوريني .ومع ذلك ،وبعد أربعة أشهر من تطبيق هذا اإلجراء،
سجلت وزارة التربية  45ألف حالة تس ّرب بني هؤالء .ويعزى ذلك ،إلى ح ّد كبير ،إلى األطفال الذين
ّ
يتركون املدرسة من أجل العمل ،وخصوص ًا في مواسم احلصاد ،فض ًال عن غياب وسائل النقل إلى
املدرسة ذات التكلفة املقبولة في املناطق الريفية.
ويسجل أعلى نسبة لعمل األطفال بني الالجئني السوريني في املناطق الريفية  .وفي وادي البقاع،
ّ
يعمل معظم األطفال في القطاع الزراعي ع ّمال مزارع ،وفي قطاف التني والفول والبطاطا .وهذا ما يثير
مسائل تتعلّق باألعمال اخلطرة مثل التع ّرض للمبيدات واألسمدة ،والعمل لساعات طوال حتت أشعة
الشمس ( .مراجعة املر ّبع رقم  5أعاله حول املخاطر املرتبطة باحليازات الزراعية الصغيرة احلجم
والصناعات الغذائية :حالة لبنان).
(((

(((

(((

2

3

4
Jones K., Ksaifi L. (2016). Struggling to survive: Slavery and exploitation of Syrian refugees in Lebanon”,
.The Freedom Fund, April 2016
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أ ّما في املناطق املدينية ،فيش ّكل األطفال السوريون ما يقارب ثالثة أرباع األطفال العاملني في
الشوارع (التس ّول ،بيع األزهار أو احملارم الورقية ،تلميع األحذية ،مسح زجاج السيارات) ،وهم
موجودون أيض ًا في األسواق ،واملعامل ،وورش تصليح السيارات ،ومصانع األملنيوم ،ومحال البقالة،
واملقاهي ،وورش البناء ،وتوصيل الطلبيات .
وتفيد التقارير أيض ًا أنّ الفتيات الصغيرات السنّ يستخدمن في تقشير الثوم في املطاعم بأجر ال
يتع ّدى الدوالر األميركي الواحد يوم ّي ًا ،أو في تنظيف الشقق باعتبارهن عامالت منزل غير منتظمات.
ويبدو أيض ًا أنّ حاالت الزواج املبكر إلى ارتفاع بني الفتيات السوريات الالجئات في لبنان ،على الرغم
من عدم وجود أرقام للتح ّقق من مدى حجم هذه الظاهرة .وفي الواقع ،تعمد األسر الالجئة إلى تزويج
بناتهنّ املراهقات من أجل حمايتهنّ من االعتداء اجلنسي ،وضمان أمنهنّ االقتصادي ،وفي الوقت
ذاته تخفيف األعباء عن عاتق األسرة .وبغض النظر عن هذه املب ّررات ،فإنّ الفتيات القاصرات اللواتي
ينخرطن في الزواج املبكر يواجهن عدد ًا كبير ًا من املخاطر .فزواج الفتاة من دون موافقتها ،ميكن أن
يؤ ّدي إلى دخولهنّ في حالة من العبودية مدى احلياة ،ذلك أنّها تصبح مجبرة على تأدية األعمال املنزلية
من قبل أسرتها اجلديدة .كذلك فإن الفتيات السوريات الالجئات يرغمن -في بعض األحيان -على العمل
في جتارة اجلنس ،غير أنّه يتع ّذر جمع معلومات موثوقة للتح ّقق من حجم هذه املسألة .
وتعتمد األسر الالجئة في لبنان على عمل األطفال بوصفه مصدر ًا رئيس ًا لل ّدخل؛ وذلك بسبب
أوضاعها وظروفها املعيشية املأساوية .ويفتقر الالجئون في لبنان إلى احلماية القانونية ويواجهون
أنظمة صارمة تتعلّق بإجازات اإلقامة واحلق في العمل .وال يقتصر األمر على تقييد وصولهم إلى
املساعدات اإلنسانية وسوق العمل النظامي فحسب ،بل يتع ّدى ذلك إلى تقييد حركتهم :فالالجئون الذين
ال يستحوذون على تصاريح عمل صاحلة هم ،على الدوام ،عرضة لالعتقال والترحيل .وهذا ينطبق أيض ًا
مجان ًا.
على األطفال في سن اخلامسة عشرة وما فوق من عمرهم الذين ال يعود بإمكانهم جتديد إقامتهم ّ
بشكل مباشر على عمل األطفال :فمن أجل جتنّب االعتقال على نقاط التفتيش،
وهذا من شأنه التأثير
ٍ
خصوص ًا بعد تزايد حظر التجوال والشكوك في األنشطة اإلرهابية ،ترسل األسر السورية الالجئة
أطفالها األصغر س ّن ًا للعمل العتقادها أنّ العمل يتيح لهم التح ّرك بح ّرية أكبر ،فض ًال عن ارتفاع الطلب
على عمل األطفال من جانب أصحاب العمل الذين يجدون في هؤالء اليد العاملة األق ّل تكلفة واألكثر
طواعية .وقد تفاقم هذا االجتاه بسبب قرار احلكومة اللبنانية عدم إنشاء مخ ّيمات لالجئني السوريني،
وتزايد األعباء املالية على عاتق األسر السورية .فالالجئون السوريون إ ّما يقيمون في عشوائيات وإما
يستأجرون الشقق ،وإما يقيمون في مخ ّيمات غير نظامية (جتمعات للخيم)؛ حيث يترتّب عليهم دفع
إيجار األرض واخليم .وغالب ًا ما يخضع النازحون لعبودية العمل واالستغالل من قبل مالكي األرض
واملشرفني على املخ ّيم أو ما يس ّمى بـ «الشاويش» .
(((

(((

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

72

(((

 1املرجع السابق نفسه.)Jones K., Ksaifi L. (2016 :
 2املرجع السابق نفسه.)Jones K., Ksaifi L. 2016( :
 3املوقع اإللكتروني ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية ( .)2016مرجع سبق ذكره؛ ( ،,Jones K., Ksaifi L. (2016املرجع السابق.

املربع رقم  : 9لبنان« :الشاويش» /املشرف ،والعمل سداداً لدين

يعاني الالجئون السوريون في املخيمات غير النظامية ،ال سيما في األراضي الزراعية في وادي
البقاع ،من وضع ّ
هش وغير مستق ّر؛ مما يوقعهم وأطفالهم فريسة أشكال من العمل اجلبري .وهم
يدفعون إيجار ًا شهر ّي ًا للمشرف على املخ ّيم أو ما يطلقون عليه اسم «الشاويش» .ويتولّى هذا األخير،
أي «الشاويش» ،استئجار األرض من مالكها ،واستحداث مخ ّيم فيها بهدف تأجير خيمة لالجئون
السوريني .وك ّل خيمة ميكن أن تتسع ألسرتني ،ويتراوح بدل إيجارها بني  60و 100دوالر أميركي
للخيمة الواحدة.
َّإل أنّه غالب ًا ما تنخرط ا ُألسر في العمل سداد ًا لدين «للشاويش» .فهم ال يس ّددون اإليجار ولكنّهم
يصبحون مجبرين على العمل حلساب املشرف على املخ ّيم« :إ ّما أن تعمل ،وإما عليك أن تغادر».
وهذا األمر ال ينطبق فقط على البالغني؛ إذ غالب ًا ما يرسل «الشاويش» أطفا ًال يعيشون في املخ ّيمات
للعمل في األراضي الزراعية ،أو املزارع القريبة ،أو املطاعم ،أو كاراجات تصليح السيارات؛ حيث
يدير «الشاويش» العالقة مع صاحب العمل ويقتطع جزء ّا من أجورهم لنفسه .وال يستطيع أولياء األمر
*
رفض إرسال أطفالهم للعمل حلساب الشاويشَّ ،
وإل سيتع ّرضون للطرد من املخ ّيم.
وهذه ليست بظاهرة جديدة .فقبل اندالع النزاع السوري ،دأب املشرف أو الشاويش على
تنظيم اليد العاملة املوسمية القادمة من سوريا .ومع تد ّفق الالجئني ،انتقل سريع ًا إلى املخيمات
غير النظامية واستفاد من اليد العاملة الرخيصة املتوافرة ،ومن صالته السابقة مع أصحاب العمل،
الس ّيما في القطاع الزراعي .أ ّما األطفال الالجئون الذين يعيشون في املناطق املدينية ،فال يختلف
وضعهم عن وضع أمثالهم في املناطق الريفية؛ حيث يت ّم استغاللهم من قبل فرد أكبر س ّن ًا من أفراد
العائلة أو من قبل «شاويش» .ويقوم املشرفون بإرسال األطفال للتس ّول أو العمل في الشوارع،
ويحتفظون باملال ألنفسهم.
ويعتبر العمل سداد ًا لدين أحد أسوأ أشكال عمل األطفال التي حتظرها اتفاقية ّ
منظمة العمل
ال ّدولية رقم ( 182املادة  .3أ).

* هــذا وقــد ورد فــي رأي وزارة الشــئون االجتماعيــة فــي لبنــان أن كثيــر ًا مــن األســر حتصــل علــى املســاعدات املاليــة لإليجــار واملعيشــة
ومــع ذلــك ترســل أوالدهــا للعمــل أو للتســول طمعـ ًا فــي املزيــد مــن كســب املــال  ..كمــا أنــه بالنســبة خلطــر التوقيــف والرحيــل  ..فالقوانــن
واالتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا لبنــان متنــع األجهــزة األمنيــة مــن ترحيــل أي الجــئ ســوري علــى األراضــي اللبنانيــة حتــى لــو اقتــرف
جرمـ ًا وال متانــع بتســوية أوراق أي الجــئ ليكــون حتــت ســقف القانــون.
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ملنظمة العمل ال ّدولية ،قامت وزارة العمل اللبنانية ،بدعم من ّ
ووفق ًا ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،وبتنسيق
مع األمن العام ونقابة املزارعني والهيئات غير احلكومية ،ببذل اجلهود ملعاجلة هذا الوضع وإنهاء هذا
االستغالل .وفي نهاية عام  ،2016أصدر األمن العام اللبناني مذ ّكرة يحظر فيها تشغيل األطفال دون
سن السادسة عشرة في الزراعة ،وتقضي بإحالة الشاويش وأصحاب العمل املخالفني إلى وزارة
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العمل للتفتيش ،مع إمكان إخضاعهم لعقوبة إلغاء تصاريح العمل واإلقامة اخلاصة بهم .وقد ّ
نظمت
ّ
منظمة العمل ال ّدولية بالتعاون مع قوى األمن العام ووزارة العمل لقاءات توعية في جميع املناطق
الزراعية اللبنانية التي تنتشر فيها هذه املمارسات؛ من أجل حتفيز املزارعني وأصحاب العمل
واملسئولني احملليني على إنفاذ امل ّذكرة إدار ّي ًا ،ملا فيه مصلحة األطفال الفضلى.
املصادر:
موقع ّ
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2016أزمة النازحني :عمل األطفال إلى ارتفاع في لبنان .متاح على شبكة اإلنترنت على الرابط
التالي:

http://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/W CMS_496725/lang--en/index.htm [Accessed: 28 May 2017

Jones K., Ksaifi L. (2016). “Struggling to survive: Slavery and exploitation of Syrian refugees in
Lebanon”, The Freedom Fund, April 2016

مقابلة مع الس ّيدة حياة عسيران ،االستشارية األولى في مجال عمل األطفال في ّ
منظمة العمل ال ّدولية .أجريت في  15ديسمبر/
كانون األ ّول .2017

 5.1.2األردن

وفق ًا خلطة االستجابة األردنية لألزمة السورية  ،2019 - 2017يستضيف األردن نحو  1.2مليون
الجئ سوري ،أي ما يوازي  %13من مجمل عدد الس ّكان .ومن بني هؤالء الالجئني السوريني ،فإن
املسجلني الذين
مسجلون بصفة الجئ .وباستثناء نحو  %20من الالجئني
 655.833ألف فقط هم
ّ
ّ
يتوزّعون على مخ ّيمات اللجوء الرسمية اخلمسة ،فإنّ معظم الالجئني السوريني يقيمون في املجتمعات
املضيفة (الريفية واملدينية) في جميع أنحاء األردن .
ويعاني الالجئون بشك ًل متزايد من تدهور أوضاعهم املعيشية وارتفاع بدالت اإليجار ،وال تكفي
(((

املساعدات اإلنسانية النتشالهم من حالة الفقر  .وعلى م ّر السنني ،استنزفت األسر الالجئة م ّدخراتها
وزادت ديونها ،وقد جلأت األسر األكثر ضعف ًا إلى إستراتيجية التأقلم مثل التخفيف من استهالك الطعام،
أو سحب األطفال من املدارس ،أو االنخراط في األعمال غير النظامية أو في وظائف استغاللية .
(((

(((
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ومنذ عام  ،2014بدأ يتزايد عدد األطفال املنخرطني في العمل ملساعدة أسرهم ،الس ّيما بسبب
تدهور األوضاع املعيشية وانخفاض عدد قسائم برنامج الغذاء العاملي .هذا فض ًال عن صعوبة حصول
 1اململكة األردنية الهاشمية ،وزارة التخطيط والتعاون ال ّدولي ( .)2017خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية 2019-2017؛
Küppers, B., and Ruhmann, A. (2016) Child labour among refugees of the Syrian conflict, Terre des
Hommes, June 2016
2 Tamkeen Fields for Aid (2015). Syrian Refugee Child Labour in Jordan and the Risk of Exploitation,
2015; Küppers and Ruhmann 2016, Idem.
ّ
اخلطة األردنية لالستجابة لألزمة السورية  .2019-2017مرجع سبق ذكره أعاله.
3

الالجئني البالغني على تراخيص العمل؛ نظر ًا إلى تكلفتها املرتفعة والشروط الصارمة للحصول عليها .
ونظر ًا إلى أنّ األطفال هم أق ّل عرضة لالعتقال واملقاضاة بسبب عملهم غير القانوني ،فإن األسر النازحة
تفضل إرسال أطفالها للعمل بد ًال من ذلك  .وفي املقابلّ ،
ّ
يفضل أصحاب العمل استخدام األطفال
الذين مي ّثلون يد ًا عاملة أرخص من البالغني ،وأكثر مرونة بالنسبة إلى عدد ساعات العمل ،وأسهل إدارة.
ويش ّكل هذا خيار ًا ج ّذاب ًا بالنسبة إلى أصحاب العمل الذين يواجهون غرامات ضئيلة نسب ّي ًا لتشغيلهم
للقصر ،وهم غالب ًا ما يتفلّتون من العقاب حيث يتل ّقون مج ّرد حتذير من قبل مفتشي العمل .وبالنظر إلى
ّ
أنّ تفتيش العمل في األردن محدود املوارد والتغطية اجلغرافية ،فإنّ معظم املؤسسات واألعمال تتم ّكن
من الته ّرب من ك ّل أشكال التفتيش .
ووفق ًا للمسح الوطني لعمل األطفال عام  ،2016يش ّكل األطفال السوريون ما يوازي  %14.6من
مجموع األطفال العاملني في األردنَّ .
إل أنّ مع ّدل عمل األطفال بني األطفال السوريني يصل إلى %3
(((

(((

(((

اخلطر ،و %0.5في عمل األطفال غير ِ
( %2.5في العمل ِ
اخلطر) ،في حني ال يتجاوز  %1.6بني األطفال
األردنيني  .بينما  %72فقط من األطفال السوريني يرتادون املدارس ،مع اإلشارة إلى انخفاض مع ّدل
االلتحاق املدرسي الذي بلغ نحو  %40بني األطفال في الفئة العمرية  17-15سنة .و ُي َس ّجل وجود األطفال
السوريني في أعمال وقطاعات متن ّوعة ،الس ّيما في التجارة (باجلملة وباملفرق) وورش تصليح املركبات
( ،)%35والبناء ( ،)%21والصناعة ( ،)%15والزراعة ( .)%10وجتدر اإلشارة إلى أنّ  %58من األطفال
السوريني يعملون مبع ّدل يتجاوز  48ساعة عمل في األسبوع ،وهو مع ّدل ينذر باخلطر  .وفي حني أنّ
العدد املطلق لألطفال السوريني املنخرطني في العمل هو أ ّقل بكثير من عدد األطفال األردنيني العاملني،
فإنّ األطفال السوريني يعملون في ظروف أش ّد خطر ًا  ،وبأجور أدنى .
(((

(((

(((

(((

http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_534276/lang--en/index.htm.
 2مرجع سبق ذكرهKüppers and Ruhmann 2016 :
 3مرجع سبق ذكرهKüppers and Ruhmann 2016 :
 4أشار عدد كبير من الفعاليات في األردن إلى أنّ هذه األرقام تقلّل من احلجم الفعلي لعمل األطفال ،وبخاصة بني األطفال الالجئني؛ وذلك

قد يعود إلى أسباب تتعلّق مبنهجية املسح و /أو اخلوف من الترحيل.
 5اجلامعة األردنية ،مركز الدراسات اإلستراتيجية ( .)2016التقرير املوجز للنتائج الرئيسة :املسح الوطني لعمل األطفال في األردن عام
 .2016ع ّمان ،أغسطس /آب .2016
 6مرجع سبق ذكرهKüppers and Ruhmann 2016 :
 7اجلامعة األردنية ،مركز الدراسات اإلستراتيجية ( .)2016مرجع سبق ذكره.
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 1في إبريل /نيسان  ،2016صدرت عن احلكومة األردنية تدابير جديدة تعطى مبوجبها أصحاب العمل في القطاع غير النظامي مهلة
سماح لفترة ثالثة أشهر للحصول على تراخيص عمل لالجئني السورينيَّ .إل أنّ هذه املسألة شديدة احلساسية؛ نظر ًا إلى املستويات
بشكل خاص .لذا ،عمدت احلكومة األردنية إلى تقييم الفرص لفتح بعض القطاعات أمام الالجئني السوريني
املرتفعة للبطالة بني األردنيني،
ٍ
من دون املساس بسبل عيش األردنيني واملهاجرين من جنسيات أخرى (  .)Küppers and Ruhmann 2016ومن خالل مشروع
ّ
منظمة العمل ال ّدولية « دعم األهداف اإلستراتيجية ملؤمتر مانحي سوريا في لندن عام  ،»2016بتمويل من وزارة اخلارجية ودول
الكومنولث في اململكة املتّحدة ،حصل نحو  58،000نازح سوري على تراخيص عمل .ومبوجب التزامها الذي أق ّرته في مؤمتر دعم سوريا
عدد محدد من السوريني في سوق العمل مقابل زيادة إمكانية وصول
الذي أقيم في لندن عام « ،2016وافقت احلكومة على استيعاب ٍ
األردن إلى السوق األوربية وزيادة االستثمارات والقروض امليسرة املقدمة إليه؛ وبالتالي أصبح األردن أ ّول بلد في املنطقة العربية يسمح
بتسهيل إصدار تراخيص العمل لالجئني السوريني( .املوقع اإللكتروني ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية ،دعم األهداف اإلستراتيجية ملؤمتر مانحي
سوريا في لندن عام  ،»2016متاح على الرابط التالي:
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 5.1.3العراق
منطقة كردستان العراق

يعاني العراق منذ عقود من الصراعات الداخلية؛ مما تس ّبب في تقويض اقتصاده وإعاقة التنمية
البشرية فيه .وقد أ َّدى تد ّفق الالجئني من سوريا إلى صعوبات إضافية على األوضاع الصعبة التي
يعيشها العراق أص ًال :فحتى شهر آذار  ،2016سجلت املف ّوض ّية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني
وجود نحو  3.3مليون نازح عراقي داخل ّي ًا ،عالوة عن  250ألف الجئ سوري .وتستضيف كردستان
العراق ما يزيد على مليون نازح عراقي ،و %98من مجموع الالجئني السوريني في العراق ،و %65منهم
من األطفال والنساء .وهذا ما أضاف أعبا َء كبيرة على االقتصاد وسوق العمل والبنية التحتية احمللّ ّية،
مبا في ذلك املدارس واخلدمات احلكومية.
وال تتو ّفر بيانات شاملة حول مع ّدل عمل األطفال في العراق ،سواء السوريني منهم أو العراقيني
النازحني داخل ّي ًاَّ ،إل أنّ دراسة ميدانية أجرتها مؤسسة «أرض البشر»  Terre des Hommesتشير إلى
زيادة هائلة في عدد األطفال العاملني في الشوارع في كردستان العراق منذ تد ّفق الالجئني السوريني
والنزوح الداخلي الذي تسببت فيه هجمات ّ
منظمة «داعش» في املوصل ،وعلى اليزيديني عام .2014
ويشاهد األطفال في املنطقة وهم يتس ّولون ،أو يبحثون في القمامة عن القوت ،أو يبيعون العلكة
أو األزهار ،أو ّ
ينظفون زجاج الس ّيارات .وتشير التقارير إلى أنّ هؤالء األطفال يعملون في القطاعات
التالية :الزراعة (في املزارع أو رعاة) ،والصناعة (معامل الطابوق ،معامل الصلب ،النجارة ،إعادة تدوير
البالستيك) ،واخلدمات (املطاعم والفنادق احمللّية ،احملال التجارية ،ورش التصليح) ،والعمل املنزلي.
ويعمل معظم األطفال مقابل أجر يومي أو شهري متدنٍّ  ،ومن دون عقود عمل أو مكتسبات اجتماعية.
واملهجرون داخل ّي ًا فيعملون لساعات أطول وأجور أدنى مقارنة باألطفال احملل ّيني،
أما األطفال النازحون
ّ
ويشيع بينهم العمل في الشوارع ،وفي املطاعم والفنادق احمللّية.
وأظهر التقييم السريع الذي ُأجرِ ي في دهوك عام  2015أنّ األطفال يعملون بائعني متج ّولني ،وفي

املطاعم والفنادق ،وورش الس ّيارات والزراعة ،والبناء  .كما أظهر تقييم آخر حول حماية الطفل أجرته
ّ
منظمة إنقاذ الطفل في كردستان ،أنّ متوسط عدد ساعات العمل لألطفال قد بلغ نحو  9ساعات في
اليوم  ،وأنّ ما يقارب نصف األطفال العاملني الذين شملهم املسح قد واجهوا اإلساءة اجلسدية أو
النفسية أكثر من م ّرة .كما يشير التقييم إلى أنّ أكثر من ثلثي األطفال قد تس ّربوا من املدرسة نتيجة
النزوح وعمل األطفال .
(((

(((
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(((

ّ
منظمة «إنقاذ الطفل» /اللجنة ال ّدولية لإلغاثة  / IRCوزارة العمل والشئون االجتماعية ( .)2015تقييم سريع لعمل األطفال .دهوك،
1
يوليو /متّوز .2015
 2يشير تقييم آخر إلى إفادة عدد من األطفال بأنهم يعملون مل ّدة  12ساعة يوم ّي ًا.

Save the Children International: Child Protection Baseline Assessment for the Oak Foundation Project.
))July 2016
ّ
منظمة إنقاذ الطفل في كردستان ( :)2016نتائج تقييم حماية الطفلResults of child protection assessment. 2016 .
3

فيتبي أنّ معظمهنّ منخرطات في العمل املنزلي ،وأنّ عدد ًا قلي ًال ج ّد ًا من
أ ّما في ما يتعلّق بالفتيات،
ّ
النازحني يرسلون بناتهنّ للعمل لدى الغير خوف ًا من تع ّرضهنّ للتح ّرش اجلنسي .ومن جهة أخرى ،يبدو
االستغالل اجلنسي لألغراض التجارية في تزايد ،ال س ّيما الذي يرتدي شكل «الزواج املؤقت».
وكما هو احلال في البلدان املجاورة ،يش ّكل عمل األطفال بالنسبة إلى األسر النازحة آلية ملواجهة

األعباء املعيشية بعد استنفاد مدخراتها .وال ّدافع الرئيس وراء انخراط األطفال في العمل هو مساعدة
أسرهم التي تعاني من الفقر ومن ّ
تعطل أفرادها البالغني عن العمل .ومت ّثل الثقافة والشعور بالضغوط
واملسئولية إلى جانب عدم تقدير قيمة التعليم ،عوامل دفع إضافية .وهناك سبب آخر يبدو أنّه يدفع
األوالد إلى العمل في العراق ،وهو إدخار املال مع األمل بالهجرة إلى أوربا من أجل تأمني ظروف
معيشية أفضل .
(((

مناطق أخرى يف العراق

ُأجرِ ي عام  2015تقييم سريع ألسوأ أشكال عمل األطفال في خمس مناطق من العراق (بغداد،
سجل في هذه املناطق أيض ًا أعلى مع ّدل لعمل األطفال بني
كركوك ،النجف ،ذي قار ،البصرة) .وقد ّ
النازحني داخلي ًا ،الس ّيما الفتيان منهم .وتعاني األسر النازحة من الفقر والديون واألوضاع املعيشية
الصعبة والنقص في الغذاء وصعوبة احلصول على املياه والكهرباء.
ّ
ويعمل األطفال في هذه املناطق ،في غالبيتهم ،في الصناعة (معامل الطابوق ،والورش الصناعية،
وصناعة املثلّجات) ،وفي الشوارع (البيع في الشوارع ،البحث في القمامة ،جتارة املخ ّدرات ،التس ّول)،
وفي املقابر .ويت ّم جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل اجلماعات املسلّحة في ك ّل من بغداد وكركوك.
وتنتشر في كركوك ظاهرة االستغالل اجلنسي للفتيات ألغراض جتارية حيث يجبرن على ممارسة
البغاء ،ويتع ّرضن لالغتصاب حتت تهديد السالح واالغتصاب اجلماعي ،ويواجهن ظروف معيشة وعمل
غير صحية بتات ًا.
يبدأ األطفال بالعمل في سنّ الثامنة ،وأحيان ًا في سنّ تق ّل عن ذلك .وهم يعملون لساعات طوال،
وخالل الليل في كثير من األحيان ،الس ّيما في معامل الطابوق حيث يعيشون مع أسرهم ويجدون أنفسهم
مجبرين على العمل لدى بلوغهم سن اخلامسة .ويواجه األطفال الع ّمال أخطار ًا كثيرة ،مثل األحمال
الثقيلة ،ودرجات احلرارة الشديدة ،واملواد الكيميائية السامة ،والتل ّوث ،وهم كثير ًا ما يتعرضون للعنف
اللفظي واجلسدي واالستغالل اجلنسي من قبل الغرباء وأصحاب العمل.
(((

 1مرجع سبق ذكرهKüppers and Ruhmann 2016 :
 2اليونيسف ،جمعية أمل العراقية ،وزارة العمل والشئون االجتماعية في اجلمهورية العراقية ،جلان رعاية الطفل  -اجلمهورية العراقية
( .)2015تقييم سريع ألسوأ أشكال عمل األطفال في اجلمهورية العراقية ،ديسمبر /كانون األ ّول .2015
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وينخرط معظم هؤالء األطفال في عمل األطفال لتوفير دخل إضافي ألسرهم ،في وقت يعيش فيه نحو
 %19من س ّكان العراق حتت ّ
خط الفقر .كما أنّ غالبية الذين ُأجرِ يت معهم مقابالت كانوا أيض ًا خارج
املدرسة؛ وذلك بسبب افتقار األهل إلى الوعي والتعليم ،وبسبب العنف في املدارس والتمييز املمارس ض ّد
الفتيات.
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 5.2األثر املح ّلي للنزاع املس ّلح على عمل األطفال

يضطر األطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع لالنخراط في أنواع مختلفة من عمل األطفال،
سواء العمل املدفوع األجر ،أو غير املدفوع األجر ،أو العمل حلسابهم ،أو العمل لدى الغير ،في أنشطة
متن ّوعة مثل الزراعة ،والبيع في الشوارع ،وغسيل السيارات ،والتعدين (احلدادة) ،والنجارة ،والتس ّول.
كما يجد األطفال أنفسهم مجبرين على االنخراط في أنواع من األنشطة تتالءم وحاالت النزاع املسلّح.
وسواء في سوريا أو في العراق ،يقوم األطفال بتهريب السلع والبضائع عبر احلدود أو بني مناطق
القتال ،ويجمعون النفايات النفطية ،ويقومون بأعمال ال ّدفن (جمع األشالء لدفنها)؛ كما يؤ ّدون األعمال
املنزلية ،مبا في ذلك جلب املياه ،أو جمع الطعام من احلقول أو من مكبات النفايات.
واألخطر من ذلك ،هو أنّ األطفال يت ّم جتنيدهم واستخدامهم من قبل اجلماعات املسلّحة على نحو
متزايد  .فتجنيد األطفال واستخدامهم في النزاعات املسلّحة هما من أسوأ أشكال عمل األطفال غير
املشروطة ،وفق ًا التفاقية ّ
منظمة العمل ال ّدولية رقم ( 182املادة  ،)3ومن االنتهاكات الستة اجلسيمة التي
ح ّددها مجلس األمن وأدانها  .وتقع هذه االنتهاكات الستّة في صميم اجلهود التي يبذلها مجلس األمن
«لرصد االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال في أوقات احلرب واإلبالغ عنها والتصدي لها» .وتتم ّثل
املعني باألطفال والصراع املسلح ،في العمل والدعوة إلى
مهمة املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة
ّ
منع هذه االنتهاكات والقضاء عليها  .ويشار إلى أن  4دول من املنطقة العربية جرى تصنيفها بكونها
دو ًال تشهد جتنيد ًا لألطفال من قبل املجموعات املسلّحة (الصومال ،السودان ،سوريا ،اليمن) ،بينما
تخضع دولتان (لبنان وليبيا) ملراقبة مجلس األمن.
وجـــاء فـــي تـقريـر األمــني العـام لألمـم املتّحـدة حـول األطفـال والصـراعات املسلحـة
( )360/S/2016–836/A/70الصادر في  20إبريل /نيسان  ،2016أن جتنيد األطفال واستخدامهم
من قبل اجلماعات املسلحة في ازدياد؛ مما يؤثر على ك ٍّل من السكان احملليني والالجئني .ومتكنت األمم
املتحدة من التح ّقق من عدد معني من حاالت جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل اجلماعات املسلحة في
مختلف البلدان وعلى جبهات الصراع املختلفة (اجلدول رقم  .)26ومن بني البلدان املدرجة في القائمة،
سجل أكبر عدد من حاالت جتنيد األطفال التي َّ
مت التح ّقق منها ،في اليمن ( )762والصومال (،)903
ّ
في حني أن أكبر عدد من حاالت احتجاز األطفال التي َّ
مت التح ّقق منها الرتباطهم بجماعة مسلّحة ،قد
سجل في الصومال والعراق  .وبسبب صعوبة إجراء الدراسات امليدانية في مناطق النزاع ،يبقى عدد
ِّ
احلاالت املؤ ّكدة دون العدد الفعلي املفترض .
(((

(((

(((

(((
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(((

 1مرجع سبق ذكرهKüppers and Ruhmann 2016 .
 2قرار مجلس األمن رقم .)S/RES/1261 (30 August 1999 ،)1999( 1261
املعني باألطفال والنزاع املسلّح ( .)2017متاح على اإلنترنت على الرابط التالي:
 3مكتب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتّحدة
ّ
( / https://childrenandarmedconflict.un.orgمتّت زيارة الرابط في  16أغسطس /آب .)2017
 4األمم املتّحدة ،اجلمعية العمومية  /مجلس األمن ،تقرير األمني العام بشأن األطفال والنزاع املسلّح20( 360/S/2016–836/A/70 ،
.)April 2016
5 Hufftington Post (2017). “How Children Are Forced To The Front Lines Of Yemen’s War”, 7 January
2017, http://www.huffingtonpost.com/entry/yemen-child-soldiers_us_56a11eece4b0404eb8f09138

اجلدول رقم  :27حاالت جتنيد األطفال التي متّ التحقّ ق منها وحاالت االحتجاز من قبل اجلماعات

األول )2015
املسلّحة (يناير /كانون الثاني -ديسمبر /كانون ّ

التجنيد واالستخدام من قبل اجلماعات
املسلّحة

االحتجاز

37 of 211

314

الصومال

903

365

سوريا

362

36

اليمن

762

183

املسح
العراق

املصدر :األمم املتّحدة ،اجلمعية العمومية  /مجلس األمن ،تقرير األمني العام بشأن األطفال والنزاع املسلّح،

)April 2016 20( 360/S/2016–836/A/70

بشكل عام من الفتيان .ومع ذلك ،ووفق ًا للتقرير
إنّ غالبية األطفال املجنّدين في القوات املسلّحة هم
ٍ
نفسه يبرز ميل لتجنيد املزيد من الفتيات واألطفال دون سن اخلامسة عشرة من عمرهم .وعلى سبيل
املثال ،بلغت في سوريا نسبة األطفال دون سنّ  15نحو  %56من مجمل احلاالت التي ّ
مت التحقق
منها؛ مبا مي ّثل زيادة كبيرة باملقارنة مع عام  .)%20( 2014ويت ّم جتنيد األطفال مقاتلني أو حرس ًا في
نقاط التفتيش أو في مهام اإلسناد والدعم .وقد حت ّققت األمم املتّحدة أيض ًا من وجود مراكز تدريب
عسكري في سوريا للفتيان الذين تتراوح أعمارهم بني  10و 15سنة .كما يحتجز املئات من األطفال في
أنحاء املنطقة العربية؛ حتّى يتعرضوا للتعذيب بسبب ارتباطهم بجماعات مسلّحة .ووفق ًا لتقرير األمني
العام ،فإن العوامل التي تسهم في جتنيد األطفال هي األجر أو الرواتب العالية نسب ّي ًا ،والتأثير الديني
واإليديولوجي والدعائي ،وأحيان ًا الضغط واإلكراه من جانب مجتمعاتهم .ومع ذلك ،فإن التجنيد ليس
توجه متزايد نحو التجنيد القسري أو التجنيد املم ّوه.
دائم ًا طوع ّي ًا ،ويالحظ ّ

(((

وتوجهات باريس بشأن األطفال املرتبطني بالق ّوات املسلّحة أو املجموعات املسلّحة».
 1املادة السابعة من مبادئ
ّ
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بشكل مباشر ،بل يت ّم استخدامهم ألغراض متن ّوعة مثل الكشافة،
وال يت ّم دائم ًا جتنيد األطفال
ٍ
واحلراسة ،والتهريب .ويشار إلى هؤالء األطفال بعبارة «األطفال املرتبطون بقوة مسلحة أو جماعة
مسلحة» التي يقصد بها «أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره جنّد أو استخدم ،حال ّي ًا أو في
املاضي ،من قبل ق ّوة مسلّحة أو جماعة مسلّحة ،أ ّي ًا كانت املهام التي اضطلع بها ،مبن في ذلك ،على
سبيل الذكر ال احلصر ،األطفال  -فتيان ًا كانوا أو بنات  -املستخدمون محاربني أو طهاة أو حمالني
أو سعاة أو جواسيس أو ألغراض جنسية .وال يقصد بها فقط األطفال املشاركون أو الذين سبق أن
شاركوا مباشرة في أعمال قتالية» ( .انظر مبادئ باريس  ،2007املا ّدة  .)1-2وجتدر اإلشارة أيض ًا
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إلى أنّ هؤالء األطفال منقطعون عن التعليم لفترات زمنية طويلة ،وقد ينتهي بهم األمر إلى املشاركة في
األعمال العدائية ،وانعدام احلماية لهم مدنيني ،وتعريض حياتهم للخطر .
ومن الشواغل الرئيسة األخرى ،مسألة الرقّ واالستعباد اجلنسي وكذلك االستغالل اجلنسي
للفتيات ألغراض جتارية من قبل تنظيم «ال ّدولة االسالمية في العراق والشام» (داعش) .وتتع ّرض
الفتيات ،أيض ًا ،للعمل املنزلي القسري وأشكال أخرى من العمل اجلبري .
(((

(((

(((

 5.2.1اليمن

يواجه اليمن وضع ًا اقتصاد ّي ًا وإنسان ّي ًا مرير ًا؛ بسبب النزاعات املسلحة املستمرة وفرض احلصار
والقيود على التحركات .وأفاد مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أن الشعب اليمني ،إضافة
ّ
تعرضه للغارات اجلوية والقصف وانتهاكات حقوق اإلنسان ،يجد نفسه مثق ًال بهياكل أساسية
إلى
مد ّمرة ،وبانعدام فرص الوصول إلى الغذاء والسلع األساسية والرعاية الصحية والتعليم .وحتّى حزيران
 ،2017كان هناك ما يفوق  3ماليني نازح داخل ّي ًا من أصل مجموع عدد الس ّكان البالغ نحو  27.4مليون
نسمة ،و 18.8مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية ،من ضمنهم  10.3مليون شخص هم في
حاجة ماسة ،و 7.3مليون شخص على حافة املجاعة.
ويع ّد األطفال من بني الفئات الضعيفة األكثر تض ّرر ًا من هذا الوضع .فقد تزايد عمل األطفال بسبب
النزاع املسلّح والنزوح ال ّداخلي وتدهور األوضاع االقتصادية.
اليوم ،من اإلنصاف القول إن اليمن هو أحد أسوأ األماكن للعيش على وجه األرض إذا كنت طف ًال.
احلرب في اليمن هي لألسف حرب على األطفال( .غيرت كاباالري ،املدير االقليمي لليونيسف في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا) .
وقد أ ّثرت هذه األوضاع على فرص حصول األطفال على التعليم ،بعد تض ّرر أكثر من نصف
بشكل عام ،مواقع قتال ومراكز احتجاز ومستودعات
املدارس بسبب النزاع ،وسط ميل الستخدامها،
ٍ
لألسلحة  .وفي الواقع ،إنّ احلكومة عاجزة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام؛ مما دفع املعلمني إلى
اإلضراب وترك األطفال خارج املدرسة .
(((

(((

(((

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

80

 1اللجنة ال ّدولية للصليب األحمر Ernesto Mauricio Granillo ،املستشار اإلقليمي حلماية السكان في منطقتي الشرق األوسط
والشرق األدنى.
ّ
 2األمم املتّحدة ،اجلمعية العمومية/مجلس األمن ،تقرير األمني العام بشأن األطفال والنزاع املسلح  24أغسطس /آب ،2017
A/72/361-S2017-821,

 3األمم املتّحدة ،مجلس حقوق اإلنسان ( .)2017مرجع سبق ذكره.
 4موقع اجلزيرة اإلخباري ( .)2017وصول معونات القمح إلى اليمن احملاصرة وسط مخاوف من املجاعة 27 ،نوفمبر .2017

http://www.aljazeera.com/news/201711//wheat-aid-arrives-blockaded-yemen-faminefears-171126192648689.htm
 5األمم املتّحدة ،مجلس حقوق اإلنسان ( .)2017تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في اليمن،
مبا في ذلك االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر /أيلول  5( A/HRC/36/33 ،2014سبتمبر /أيلول .)2017
منسق برامج ّ
منظمة العمل ال ّدولية في اليمن 12 ،أكتوبر/
 6األمم املتّحدة ،مجلس حقوق اإلنسان ()2017؛ مقابلة مع الس ّيد علي دهاقّ ،
تشرين األ ّول .)2017

وقد جاء هذا ليضاف إلى األزمة االقتصادية التي تطال املراكز املدينية الكبيرة التي تفتقر اآلن إلى
الكهرباء واملاء .وبفعل هذه األزمة ،خسر األشخاص الذين ميتلكون أو يعملون في مؤسسات صغيرة
مصدر دخلهم الرئيس؛ مما دفع األسر إلى إرسال أطفالها للعمل في سن مبكرة من جهة ،ودفع
الشركات ،من جهة أخرى ،إلى البحث عن اليد العاملة الرخيصة واألق ّل تكلفة .وتتأثر الفتيات أيض ًا
بظاهرة الزواج املبكر بسبب الفقر املدقع والنزوح الداخلي .
كما أن عدم مت ّكن األسر من احلصول على املياه اجلارية ،يضط ّرها إلى شراء املياه من الصهاريج
مجان ًا؛ حيث ترسل الفتيات الصغيرات
املتن ّقلة .وفي األحياء الفقيرة ،أنشئت مراكز ثابتة لتوزيع املياه ّ
جللب املياه لألسرة .وهذا النوع من األعمال املنزلية الذي يش ّكل في العادة ظاهرة ريفية ،بات اآلن
شائع ًا في املناطق املدينية .
يتجسد في «الزيادة مبع ّدل خمسة أضعاف حلاالت جتنيد األطفال
واألمر األكثر إثارة للقلق
ّ
واستخدامهم من قبل اجلماعات املسلحة» التي وثقتها األمم املتحدة ،على الرغم من التحديات التي
تواجهها عملية توثيق مثل هذه احلاالت .وقد أبلغ األمني العام لألمم املتحدة عن عدد ينذر باخلطر حلاالت
جتنيد األطفال التي ّ
مت التح ّقق منها ،والذي بلغ  762حالة مؤ ّكدة من جتنيد األطفال (جميعهم من الفتيان)
خالل الفترة من كانون الثاني إلى كانون األول عام  . 2015ووفق ًا للتقارير القطرية للرصد واإلبالغ
التي تقودها اليونيسفّ ،
مت توثيق ما مجموعه  1.702حالة من حاالت جتنيد األطفال واستخدامهم ما
بني آذار  2015وحزيران 2017؛  100منها تعود إلى أطفال تق ّل أعمارهم عن  15عام ًا .
ووفق ًا ملنظمة العمل الدولية فإنّ اجلماعات املسلّحة بدأت بتجنيد اآلالف من الفتيان الذين تتراوح
أعمارهم ما بني  12و 17سنة منذ عام  ،2011بالتوازي مع بداية الربيع العربي .وفي العام ،2013
اعتمدت احلكومة ّ
خطة عمل إلنهاء هذه الظاهرة وإطالق سراح األطفال لدى اجلماعات املسلّحةَّ .إل أنّ
هذه اخلطة لم تن ّفذ بسبب الصراع املستم ّر ،وللنقص في التمويل واملتابعة .ويعتقد أنّ جتنيد األطفال في
وبشكل خاص ،بسبب احلاجة االقتصادية.
اليمن مدفوع بالثقافة القبلية السائدة محل ّي ًا ،ولكن أيض ًا،
ٍ
ويتقاضى األطفال اجلنود (وكذلك اجلنود البالغون) راتب ًا يوازي احل ّد األدنى الرسمي لألجور .وعلى
ّ
التضخم ،فإنه يو ّفر مورد ًا ثابت ًا
الرغم من أنّ هذا الراتب منخفض ولم يجرِ تصحيحه بحسب مع ّدالت
للدخل ،باإلضافة إلى كون امتالك السالح يعتبر بالنسبة إلى املجندين من ضمن األصول امله ّمة التي
ميكن بيعها الحق ًا لتمويل زواج أو لشراء وتشغيل د ّراجة نار ّية باألجرة .
(((

(((

(((

(((

1
2
3
4
5

ّ
املنظمة ال ّدولية للهجرة (ّ .)2014
امللخص التنفيذي لنتائج األبحاث املتعلّقة بالزواج السياحي في اليمن 16 ،أكتوبر 2014؛ مقابلة مع
منسق برامج ّ
منظمة العمل ال ّدولية في اليمن 12 ،أكتوبر /تشرين األ ّول .)2017
الس ّيد علي دهاقّ ،
ّ
املنسق القطري ملنظمة العمل ال ّدولية في اليمن 12 ،أكتوبر /تشرين األ ّول .2017
مقابلة مع السيد علي دهاقّ ،
األـمم املتّحدة ،اجلمعية العمومية/مجلس األمن ،تقرير األمني العام بشأن األطفال والنزاع املسلّح20( A/70/836–S/2016/360,،
إبريل /نيسان .)2016
األمم املتّحدة ،مجلس حقوق اإلنسان ( .)2017مرجع سبق ذكره.
املنسق القطري ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية في اليمن 12 ،أكتوبر /تشرين األ ّول .2017
مقابلة مع الس ّيد علي دهاقّ ،
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 5.2.2سوريا

بعد سبع سنوات من النزاعات املست ّمرة ،تواجه سوريا أزمة إنسانية واسعة النطاق؛ حيث يحتاج نحو
ماسة إلى
 13.1مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ،من بينهم نحو  5.6مليون شخص هم في ّ
حاجة ّ
هذه املساعدات بسبب التحركات السكانية القسرية والتع ّرض لألعمال العدائية ومحدودية فرص احلصول
املسجلني الذين ف ّروا من البالد منذ
على السلع واخلدمات والبنية التحتية األساسية .وقد بلغ عدد الالجئني
ّ
بداية النزاع نحو  5.5مليون الجئ ،في حني بلغ عدد النازحني داخل ّي ًا نحو  6.1مليون نازح.
ويزيد النزوح الداخلي للس ّكان من الضغوط االجتماعية واالقتصادية على املجتمعات احمللية،
خصوص ًا في املناطق املدينية التي تستضيف نحو  %84من النازحني داخل ّي ًا  .ويعاني النظام التعليمي
يسجل ما يفوق  2.8مليون طفل خارج املدرسة .وهناك عدد كبير من املد ّرسني
من أضرار كبيرة؛ حيث ّ
ممن فارقوا احلياة أو تركوا مناصبهم ،وأصيب ما ال يقل عن  %25من املدارس بأضرار أو َّ
مت
تدميرها أو استخدامها ألغراض عسكرية أو مالجئ للنازحني .كما تأ ّثرت نوعية التعليم بسبب اكتظاظ
الفصول الدراسية واعتماد نظام الدوامني الدراسيني وأحيان ًا نظام الدوامات الثالثة بغية استيعاب
جميع الطالب .
ويش ّكل األطفال إحدى الفئات الضعيفة األكثر تأ ّثر ًا باألزمة .فهم ضحايا ألخطار التفجيرات،
(((

(((

والتجنيد العسكري ،والتعذيب ،واالحتجاز ،واالختطاف ،والعنف اجلنسي ،والهجمات على املدارس
وبشكل متزايد صعوبات أكثر ح ّدة عندما
واملستشفيات .وهم أيض ًا يواجهون في احلاالت الشائعة
ٍ
يكونون خارج املدرسة ،أو ينفصلون عن أهلهم ،أو يعيشون مع مسنّ أو مع ّوق .وفي وضع تق ّدر فيه نسبة
الذين يعيشون في فقر مدقع بنحو  %69من الس ّكان ،فإن اللجوء إلى استخدام عمل األطفال يصبح
آلية للمواجهة أو التك ّيف من جانب األسر بعد استنفاد إستراتيجيات أخرى مثل احل ّد من االستهالك
الغذائي ،وإنفاق املدخرات ،وتراكم الديون .
(((

وفي غياب الدراسات احلديثة ،ال ميكن تقدير املع ّدل احلالي لعمل األطفال في سوريا ،ولكن  % 82من
املجتمعات احمللّ ّية التي شملتها الدراسة أفادت بانتشار عمل األطفال واألعمال اخلطرة ،مثل التس ّول
والبحث في النفايات عن اخلردة املعدنية  .وينتشر عمل األطفال أيض ًا في الزراعة ،والبيع في الشوارع،
وغسيل السيارات ،وورش التعدين والنجارة ،وتهريب السلع ،وجمع النفايات النفطية ،والعمل املنزلي،
وجلب املياه ،وجمع الغذاء من النفايات أو احلقول ،واألعمال ذات الصلة بدفن املوتى  .كما تتك ّرر
(((
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األمم املتّحدة -مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية ( .)2017حملة عامة عن االحتياجات اإلنسانية  ،2018اجلمهورية العربية السور ّية21 ،
نوفمبر /تشرين الثاني UN-OCHA (2017) .2017
اليونيسف ،جمعية «إنقاذ الطفل» (Small hands heavy burden – How the Syria conflict is driving more .)2015
children into the workforce, 2015
 ، Küppers and Ruhmann 2016مرجع سبق ذكره ( ، UN-OCHA ،)2017مرجع سابق.
( UN-OCHA (2017مرجع سبق ذكره.
( UN-OCHA (2017مرجع سبق ذكره.
 ، Küppers and Ruhmann 2016مرجع سبق ذكره.

بالنسبة إلى األطفال العاملني مختلف أشكال الوضعية في العمل :العمل املدفوع األجر ،أو العمل غير
املدفوع األجر ،أو األطفال العاملني حلسابهم اخلاص .كذلك يجد األطفال أنفسهم في معظم األسر
منخرطني في عمل األطفال ،ويكاد نحو نصفهم يكون املعيل الوحيد أو اإلضافي لألسرة .
وهناك أيض ًا نسبة مرتفعة من حاالت جتنيد األطفال؛ حيث أفاد نحو  %47من املجتمعات احمللّ ّية
التي شملتها الدراسة أنّ جتنيد األطفال يحدث في مجتمعاتهم ،وقد ّ
مت التح ّقق من  300حالة في النصف
تخص
األ ّول من عام  .2017ومن بني هذه احلاالت ،ث ّمة  289حالة تتعلق بأطفال ذكور و %18حالة
ّ
أطفاال دون سنّ اخلامسة عشرة من عمرهم ،وقد أفاد عدد كبير منهم مبشاركتهم في األعمال القتالية.
وهناك أيض ًا تقارير حول جتنيد إجباري يطال األطفال (االختطاف واإلكراه واالعتقال) ،على الرغم من
أنّ احلصول على راتب يبدو أنه يش ّكل العامل الرئيس للتجنيد ،فض ًال عن عوامل ثقافية كتأثير األسرة
واملجتمع والتلقني العقائدي .
ّ
واالتار واالستغالل
ومن املظاهر الرئيسة األخرى تع ّرض الفتيات للزواج القسري أو اجلبري
بشكل خاص ،على الفتيات املراهقات غير املصحوبات بذويهنّ  ،مع اإلشارة إلى
اجلنسي .وهذا ينطبق،
ٍ
أن األسر غالب ًا ما تقـوم أيض ًا بترتيب الزيجات املبكرة لبناتها ،وأحيان ًا لدى بلوغهنّ سن العاشرة أو
بحجة حمايتهنّ والتخفيف من األعباء املال ّية
احلادية عشرة من عمرهن ،وذلك ،بحسب إفادات ا ُأل َسر؛ ّ
عن عاتق األسرة .
(((

(((

(((
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 UN-OCHA (2017( 2مرجع سبق ذكره.
 UN-OCHA (2017( 3مرجع سبق ذكره.
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املربع رقم  :10أسوأ أشكال عمل األطفال

تقسم اتفاقية ّ
منظمة العمل ال ّدولية رقم ( 182املادة  )3أسوأ أشكال عمل األطفال إلى أربع فئات،
ّ
هي كاآلتي:
(أ) أشكال الرقّ كافة أو املمارسات الشبيهة بالرقّ  ،كبيع األطفال واالجتار بهم وعبودية ال ّدين
والقنانة والعمل اجلبري أو القسري ،مبا في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال
الستخدامهم في صراعات مسلّحة؛
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض ال ّدعارة ،أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض
إباحية؛
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غير مشروعة ،وال س ّيما في إنتاج املخ ّدرات
ّ
واالتار بها على النحو احمل ّدد في املعاهدات ال ّدولية ذات الصلة؛
يرجح أن تؤ ّدي ،بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها ،إلى اإلضرار
(د) األعمال التي ّ
بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي».
ّ

وق ّدم هذا التقرير وصف ًا ملسألة جتنيد األطفال واستخدامهم في النزاعات املسلّحة في املنطقة
العربية ،فض ًال عن حاالت العمل سداد ًا ِل َد ْين حتت إشراف الشاويش (كما في حالة لبنان مث ًال)،
تنص على رقّ األطفال واملمارسات املماثلة (املادة
وهما مسألتان تندرجان ضمن الفئة األولى التي ّ
 ،3الفقرة أ) .كما ق ّدم التقرير بيانًا عن ظروف العمل وأوضاعه في القطاعات االقتصادية املختلفة
والتي تؤدي إلى عمل األطفال اخلطر وتندرج ضمن الفئة الرابعة (املادة  3-د) .وبالتالي ،سوف
تسلط هذه الفقرة (املر ّبع  )9الضوء على قضايا أخرى تتعلق بأسوأ أشكال عمل األطفال في املنطقة
العربية.
الرق احلديث :العمل اجلبري والزواج القسري (املادة  ،3الفقرة أ والفقرة ب)
ّ
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وفق ًا للتقديرات العاملية ّ
ملنظمة العمل ال ّدولية ،يق ّدر أنّ يكون عدد ضحايا الرقّ احلديث في حدود
 40.3مليون شخص عام  .2016ويشمل هذا الرقم الرجال والنساء واألطفال الذين ُدفعوا إلى العمل
اجلبري أو الزواج القسري .ويستفاد أن واحد ًا من بني ك ّل أربع ضحايا للرقّ احلديث هو طفل،
أي ما يوازي  10ماليني طفل في العالم ،وأن يكون نحو نصف هذا العدد يزاولون العمل اجلبري،
مبا في ذلك االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية (حوالي مليون طفل) ،والنصف اآلخر يخضعون
للزواج القسري الذي يطال في الغالب النساء والفتيات .ويبدو أنّ الرقّ احلديث هو أكثر انتشار ًا في
إفريقيا ،في حني تشير ّ
منظمة العمل ال ّدولية إلى النقص في املعطيات والبيانات املتعلّقة بدول املنطقة

العربية .وهناك حاجة لتعزيز اجلهود على صعيد األبحاث والدراسات وجمع البيانات اإلحصائية
من أجل إرشاد وتوجيه التدخالت والعمل اإلنساني في هذه املنطقة؛ نظر ًا إلى تزايد أشكال الرقّ
احلديث في ظ ّل ازدياد هشاشة ال ّدولة ،أو انتشار النزاعات واألزمات .
(((

وهناك دراسات قليلة تتناول مسألة ّ
االتار باألطفال وال ّرق احلديث في املنطقة العربية .وتشمل
أشكال االستغالل وإساءة املعاملة التي جرى التبليغ عنها ،ما يلي :االجتار بالالجئني الشباب،
والس ّيما من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يسعون إلى الفرار إلى أوربا عبر بلدان شمال
ّ
واالتار باألطفال من أجل االستعباد املنزلي وسباق اجلمال ،واالستغالل اجلنسي
إفريقيا ،
ويسجل تزايد مخاطر االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية
ألغراض جتارية ،والزواج القسري .
ّ
والزواج املبكر للفتيات في مناطق النزاع كالعراق وسوريا واليمن .
(((

(((

(((

األطفال يف وضعية الشارع (مثال توضيحي من العراق ولبنان ومصر)

يشهد عدد من دول املنطقة العربية انتشار ظاهرة األطفال في وضعية الشارع .وقد ّ
مت تناول هذه
املسألة في الدراسات وخطط العمل الوطنية حول عمل األطفال في العديد من البلدان ،مبا في ذلك
موريتانيا واملغرب ومصر واألردن ولبنان .
وأجريت دراسة مع ّمقة حول هذه الظاهرة في ك ّل من العراق ولبنان .ويق ّدم التقييم السريع ألسوأ
أشكال عمل األطفال في العراق الذي أجري عام  ،2015دراسة حاالت لألطفال الذين يعملون
(((

(((

(((

(((

(((

منظمة العمل ال ّدولية ( .)2017التقديرات العاملية بشأن الرقّ  :العمل والزواج القسريّ ،
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،جنيف.2017،
1
املتوسط ،وتع ّرضهم ملخاطر ّ
االتار واالستغالل.2017 ،
البحر
عبر
والشباب
األطفال
انتقال
عة:
و
مر
رحالت
اليونيسف،
2
ّ
ّ
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Harrowing Journeys: Children and youth on the move across the Mediterranean Sea, at risk of
trafficking and exploitation, 2017.
ّ
منظمة العمل ال ّدولية (.)2013
3
Tricked and trapped - human trafficking in the middle east, 2013; UCW (2004). “Understanding
Children’s Work in Morocco: Report on child labour”. Understanding Children’s Work Project
Country Report Series, May 2004.
ّ
ملخص تنفيذي لنتائج دراسة حول الزواج السياحي في اليمن 16 ،أكتوبر /تشرين األ ّول .2014
4
Küppers and Ruhmann 2016, Idem.; International Organization for Migration 2014. Executive
Summary of Research Findings on Tourist Marriage in Yemen, 16 October 2014.
 5جمهورية موريتانيا اإلسالمية ( .)2017خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل األطفال في موريتانيا .2020 - 2015
Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants en Mauritanie (PANETE-RIM) 20152020, Edition 2017 sur appui du BIT.
 6اليونيسف ( .)2015أوضاع األطفال والنساء في املغرب ،حتليل وفق ًا ملقاربة اإلنصاف
Situation des Enfants et des femmes au Maroc, Analyse selon l’approche équité
 7لدى احلكومة املصرية برنامج قيد التنفيذ ملعاجلة مسألة األطفال بال مأوى (مقابلة مع السيدة رمي الشربيني ،مكتب ّ
منظمة العمل
ال ّدولية في مصر 20 ،أكتوبر /تشرين األ ّول .)2017
 8اجلامعة األردنية ،مركز الدراسات اإلستراتيجية (ّ .)2016
ملخص التقرير حول النتائج الرئيسة :املسح الوطني لعمل األطفال في
األردن  .2016ع ّمان ،أغسطس /آب .2016
 9وزارة العمل ،خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال في لبنان بحلول العام .2016
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متس ّولني في «ذي قار» ،وباعة متج ّولني في «البصرة»  .وتبحث دراسة عام  2015التي أجريت في
لبنان حول األطفال العاملني واملوجودين في الشوارع ،في خصائص هؤالء األطفال وحجم هذه
الظاهرة :معظمهم يعملون في التس ّول وباعة متج ّولني ،وما يفوق الثلثني هم من الفتيان ،ونصفهم
تتراوح أعمارهم بني  10و 14سنة .وفي حني أنّ  %10من األطفال في الشوارع هم من اللبنانيني
و %8من الفلسطينيني ،فإنّ  %73هم من النازحني (السوريني منهم وغير السوريني) القادمني من
سوريا .وهم يعملون بني  4و 16ساعة في اليوم ،ويواجهون أخطار ًا كثيرة كرفع األحمال الثقيلة
والتع ّرض حلوادث السير ،وفي بعض احلاالت القليلة ،للتح ّرش اجلنسي أو االغتصاب .
جدير بالذكر أنه في مصر َّ
مت اطالق البرنامــج القومــي «أطفــال بــا مــأوى» ،وتنفــذه وزارة التضامــن
االجتماعــى بالتعــاون مــع املبــادرة الرئاســية «صنــدوق حتيــا مصــر» ،وبعــض اجلمعيــات األهليــة
للتواصــل مــع األطفــال فــى وضعيــة الشــارع عبــر وحــدات متنقلــة مرتبطــة مبؤسســات رعائيــة
حكوميــة ،جتــوب املناطــق بحثـ ًا عــن األطفــال ومســاعداتهم مــن خــال برامــج تأهيليــة ودمجهــم فــى
املجتمــع ،وتعليمهــم حــرف وإيجــاد فــرص عمــل ،بعــد إكمالهــم الســن القانونــى ،فالهــدف األساســى
للبرنامــج إعــادة دمــج األطفــال فــى املجتمــع.
(((

(((
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 1اليونيسف ،جمعية عراقي األمل ،وزارة العمل والشئون االجتماعية  -اجلمهورية العراقية ،جلنة رفاه األطفال -اجلمهورية العراقية
( .)2015تقييم سريع ألسوأ أشكال عمل األطفال ،اجلمهورية العراقية ،ديسمبر/كانون األ ّول .2015
ّ
«منظمة العمل ال ّدولية»« ،اليونيسف»« ،أنقذوا األطفال» ،وزارة العمل ( .)2015األطفال العاملون واملوجودون في الشوارع:
2
اخلصائص واحلجم» .دراسة أجرتها مؤسسة البحوث واالستشارات ،شباط .2015

5.3

الخالصة

يش ّكل األطفال الضحية األولى للنزاعات املسلّحة والنزوح السكاني في املنطقة .ومييل عمل األطفال
إلى االرتفاع بني الالجئني والنازحني داخل ّي ًا ،وكذلك في املجتمعات املضيفة في ك ٍّل من لبنان واألردن
سجل انخراط األطفال النازحني والالجئني في قطاعات اقتصادية مختلفة ،مع ارتفاع ملحوظ
والعراق .و ُي ّ
في ظاهرة عمل األطفال يف وضعية الشارع ،والعمل سداد ًا ِل َد ْين ،والزواج املبكر ،واالستغالل اجلنسي
ألغراض جتارية .ويش ّكل عمل األطفال بالنسبة إلى األسر الالجئة والنازحة التي تواجه الفقر املدقع
والبطالة بني أفرادها البالغني ،آلية للمواجهة والتك ّيف .ويعمل األطفال النازحون والالجئون لساعات
أطول وبأجور أدنى من األطفال احملليني.
وقد أفاد األمني العام لألمم املتحدة عن زيادة جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل اجلماعات
املسلّحة ،سواء بني الس ّكان احملليني أو الالجئني .وهذا ما ينطبق أساس ًا على اليمن وسوريا والعراق.
وأشار إلى أنّ غالبية األطفال املجنّدين هم من الفتيان ،ولكن مع ميل ناشئ لتجنيد املزيد من الفتيات
واألطفال دون سنّ اخلامسة عشرة من عمرهم .كذلك يجري احتجاز مئات األطفال في جميع أنحاء
بحجة ارتباطهم باجلماعات املسلّحة .ووفق ًا لتقرير األمني العام
املنطقة العربية ،وهم يتع ّرضون للتعذيب ّ
لألمم املتّحدة ،فإنّ العوامل التي تسهم في جتنيد األطفال هي الرواتب املرتفعة نسب ّي ًا ،والتأثيرات الدينية
واإليديولوجية والدعائية ،وأحيان ًا الضغط واإلكراه من جانب مجتمعاتهم احمللّية .ومع ذلك ،فإنّ التجنيد
سجل ميل متزايد نحو التجنيد اإلجباري أو التجنيد «املم ّوه» .ومن الشواغل
ليس دائم ًا طوع ّي ًا؛ إذ ُي ّ
الرئيسة األخرى ،مسألة تع ّرض الفتيات للزواج القسري ،واالجتار واالستغالل اجلنسي.
وعالوة على ذلك ،يقع األطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع ،ضحية لألزمة اإلنسانية .فباإلضافة
إلى ظروف الفقر املدقع ،والتهديدات الصح ّية واألمنية ،والضرر الذي حلق بنظام التعليم ،يجد األطفال
أنفسهم مجبرين على االنخراط في أنواع جديدة من األنشطة املالئمة حلاالت النزاع املسلّح ،مثل تهريب
السلع عبر احلدود أو بني مناطق القتال ،وجمع النفايات النفطية ،والقيام باألعمال املتعلّقة بدفن املوتى
(جمع األشالء ودفنها) ،وتأدية األعمال املنزلية ،مبا في ذلك ،خصوص ًا ،جلب املياه أو جمع الطعام من
احلقول ومكبات النفايات.
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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 .6التوصيات
إن احمل ّددات الرئيسة لعمل األطفال  -التي ّ
متخضت عن دراسة هذه الظاهرة بتجلّياتها املختلفة في
املنطقة العربية  -ال تختلف في عناوينها الكبيرة عن مح ّددات عمل األطفال في مناطق أخرى من العالم.
فعمل األطفال ينشأ في املجتمعات الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطالة وهشاشة البنية التحتية
والنقص في التعليم وانعدام احلماية االجتماعية .ويزيد من ضعف األسر التع ّرض للصدمات ،مثل
النزاع املسلح والنزوح السكاني خصوص ًا؛ مما يؤدي إلى تفاقم العوامل الدافعة إلى عمل األطفال .وفي
خضم أزمة النزوح واللجوء الراهنة ،فإن تعزيز أطر احلماية الوطنية يفيد ًّ
كل من النازحني والالجئني
واملجتمعات املضيفة.
وتستدعي ضخامة األخطار واآلثار الضا ّرة لعمل األطفال ،االنكباب على وضع مجموعة من سياسات
ّ
التدخل العابرة للقطاعات ،موزّعة على ثالثة أهداف عامة .
(((

أهداف السياسات
تعزيز اإلطار املؤسسي والتشريعي.

املسح
 .1القوانني واألنظمة الوطنية.
 .2اإلطار املؤسسي.
سياسات سوق العمل.
احلماية االجتماعية.
الوصول إلى اخلدمات األساسية ،مبا في ذلك التعليم.
برامج التعليم والتوعية.

احلماية من الضعف االقتصادي
واالجتماعي.

.3
.4
.5
.6

احلماية من أثر النزاع املسلّح.

 .7برامج إنسانية ومساعدات للنازحني والالجئني.
 .8حماية األطفال من التجنيد واالستخدام في النزاعات املسلّحة.
 .9إعادة تأهيل وإدماج األطفال املستخدمني في النزاعات املسلّحة.

ّ
التدخل في األقسام الواردة أدناه.
سوف نتط ّرق إلى ك ٍّل من هذه األهداف ومجاالت
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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 6.1تعزيز اإلطار المؤسسي والتشريعي

يبدأ القضاء على عمل األطفال مبواءمة التشريعات الوطنية مع املعايير القانونية ال ّدولية ،وضمان
اإلنفاذ الف ّعال لقوانني وأنظمة عمل األطفال .وقد صادقت معظم البلدان العربية على االتفاقيات ال ّدولية
 1وفق ًا ملراجعة ّ
منظمة العمل الّدول ّية للسياسات والبرامج ،فإنّ « األدلّة والتجارب توحي ببروز أربعة مجاالت رئيسة للسياسات  -املعايير
ّ
القانونية والتنظيمية ،احلماية االجتماعية ،التعليم ،وأسواق العمل -مدعومة باحلوار االجتماعي الذي يضمن مالءمتها» .املصدر :منظمة
العمل ال ّدولية ( .)2017القضاء على عمل األطفال بحلول عام  :2025مراجعة السياسات والبرامجّ ،
منظمة العمل ال ّدول ّية ،جنيف،
.2017

الرئيسة بشأن حماية الطفل من عمل األطفال (امللحق رقم  ،)7كما ُبذِ لت جهود ملحوظة ،للدعم خصوص ًا
ّ
ّ
من ّ
ومنظمة األغذية والزراعة ،من أجل حتسني األطر القانونية
ومنظمة اليونيسف
منظمة العمل ال ّدولية
مما ينبغي
واحلوكمة املتعلّقة بعمل األطفال .ومع ذلك ،أظهرت هذه الدراسة أنّه ال يزال هناك الكثير ّ
القيام به على مستوى القوانني واألنظمة الوطنية ،وعلى مستوى احلوكمة.
 6.1.1القوانين والتشريعات الوطنية

باإلضافة إلى التصديق على املواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية ،التزم العديد من البلدان بتحديث
تشريعاته الوطنية لتشمل ما يلي (امللحق رقم :)7
 .1احل ّد األدنى لسنّ االستخدام أو العمل على املستوى الوطني.
 .2احل ّد األقصى لعدد ساعات العمل املسموح بها.
 .3شروط السالمة املهنية والصحية التي يسمح في إطارها باستخدام األطفال.
 .4الئحة رسمية باألعمال اخلطرة.
غير أنّه ال يزال هناك عدد من املسائل التشريعية التي ينبغي معاجلتها ،وهي اآلتية:
 .1مواءمة احل ّد األدنى لسنّ العمل مع سنّ التعليم اإللزامي :ففي عدد من البلدان ،كالعراق مث ًال ،سنّ
التعليم اإللزامي هي أدنى من سنّ الدخول إلى العمل ،وهذه الفجوة بني العمرين تشجع األطفال
عند انتهاء فترة التعليم اإللزامي إلى االنخراط املبكر في عمل األطفال؛ وبالتالي ينبغي تصحيحها.
 .2حتديث تشريعات العمل بحيث تشمل ك ّل أشكال عمل األطفال :فث ّمة أنشطة كالزراعة أو العمل
املنزلي غالب ًا ما تترك خارج نطاق احلماية .وعلى سبيل املثال ،ال يعتبر قانون العمل املصري عمل
املراهقني في الزراعة من ضمن عمل األطفال.
 .3حتديث أو استكمال الئحة األعمال اخلطرة باجتاه حتقيق املزيد من ال ّدقة ،وتغطية جميع األنشطة
اخلطرة التي ميكن مصادفتها في البلدان أو القطاعات املعنية.
(((

 .5التصديق على املواثيق ال ّدولية ذات الصلة كااللتزام باتّخاذ مزيد من اخلطوات نحو القضاء على
 1على سبيل املثال :قامت احلكومة اللبنانية بإدراج األعمال الزراعية ضمن الئحة األعمال اخلطرة لألطفال من دون سن الـ  ،18ومسموح
بها فقط ضمن رشوط والسالمة والصحة املهنية بني سن ( ، )18 - 16عرب مرسوم  8987الذي أصدر عام .2012

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

 .4هناك بعض البلدان التي وضعت الئحة «باألعمال اخلفيفة» املسموح بها لألطفال  -وهي تعتبر
استثناء للح ّد األدنى للسنّ املسموح بها (االتفاقية رقم  ،138املا ّدة  - )7اعتبار ًا من عمر  12أو 13
سنة ،شرط َّإل تعيق تعليمهم أو أن تكون ضا ّرة بصحتهم أو من ّوهم .وهناك أيض ًا مروحة واسعة
من «األعمال العادية» التي تقع في منزلة بني «العمل اخلطر» والعمل «اخلفيف» ،ويسمح بها لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم بني سن احل ّد األدنى ( ،14أو  ،15أو  16سنة) وسن الثامنة عشرة.
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أسوأ أشكال عمل األطفال ،وبخاصة اتفاقية ّ
منظمة العمل ال ّدولية رقم  189بشأن العمل الالئق
للع ّمال املنزل ّيني ،والتي لم تصادق عليها بعد أي دولة من الدول األعضاء الـ  22في جامعة الدول
تنص املادة  4من هذه االتفاقية على أن تضع ك ّل
العربية .وكما سبق أن أشارت إليه الدراسةّ ،
دولة ح ّد ًا أدنى لسن العمل املنزلي ،وأن تتّخذ تدابير تضمن َّأل يحرم العمال املنزليون األطفال من
التعليم اإللزامي أو من فرص مشاركتهم في التعليم العالي أو التدريب املهني .كما تنص التوصية
رقم  201املتعلّقة بهذه االتفاقية على أنه ينبغي لألعضاء حتديد قائمة باألعمال املنزل ّية اخلطرة على
األطفال واتّخاذ تدابير تنظيمية حلماية الع ّمال املنزل ّيني دون سن الثامنة عشرة من عمرهم ،مثل:
كاف للراحة والترفيه والتعليم والعالقات
حتديد ساعات عملهم حتديد ًا صارم ًا لضمان توفير وقت ٍ
العائلية؛ حظر العمل لي ًال؛ فرض قيود على العمل املتطلّب بشكل مفرط؛ وضع آليات لرصد ظروف
عملهم وعيشهم.
(((

 .6حتديث القوانني واألنظمة املتعلقة بإعادة التحاق األطفال في املدارس من أجل تبسيط اإلجراءات
واحل ّد من العوائق أمام األطفال العاملني واملتس ّربني للعودة إلى التعليم .وتلجأ بعض البلدان إلى
التوجيه اإللزامي لألطفال نحو التدريب املهني ،إذا جتاوزت م ّدة انقطاعهم عن املدرسة فترة زمنية
مع ّينة مح ّددة.
 .7تعديل التشريعات واآلليات الوطنية من أجل حماية جميع األطفال املقيمني من مخاطر ظاهرة عمل
األطفالّ ،
بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعيتهم القانونية الجئني أو نازحني أو غيرها.
 .8هناك بعض البلدان ،كلبنان مث ًال ،التي أصدرت مذ ّكرة خاصة بحظر بعض األشكال احمل ّددة من
عمل األطفال .وعلى سبيل املثال ،أصدر األمن العام اللبناني مذ ّكرة يحظر فيها عمل األطفال دون
سن  16من عمرهم في الزراعة ،وبخاصة أطفال الالجئني السوريني .وقد متّت صياغة هذه املذ ّكرة
بالتنسيق مع وزارة العمل في ضوء وضع الالجئني احلالي ،واستغالل العمال السوريني األطفال
من قبل فئات من أصحاب العمل والشاويش.
 6.1.2اإلطار المؤسسي

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

90

يبقى التح ّدي الرئيس متم ّثال في ضمان إنفاذ القوانني واألنظمة الوطنية ومراقبتها .وهذا األمر
ّ
التدخالت التالية:
يتطلّب
بشكل منتظم ،حول عمل األطفال في مختلف
 .1جمع املعطيات والبيانات وإجراء الدراسات الوطنية،
ٍ
قطاعات النشاط االقتصادي :اصطدمت هذه الدراسة بنقص في املسوحات والدراسات الوطنية
احلديثة املتعلّقة بعمل األطفال في معظم البلدان العربية (امللحق رقم  ،1وامللحق رقم  .)5ويتيح
موحد للمسح الوطني إجراء مقارنات على مدى الزمن ،إلى جانب تطوير القدرات
اعتماد منوذج ّ
بشكل منظم .وهذان األمران ينطويان على قدر كبير من األهمية
الوطنية على إجراء املسوحات
ٍ
 1فعلى سبيل املثال :في بعض البلدان العربية كاملغرب ،مت التصديق على قانون ملنع تشغيل األطفال دون سنة الـ  18عام (.)2016

بالنسبة إلى واضعي السياسات ،وهما يشكالن األساس لصياغة السياسات والتشريعات الوطنية.
مثال توضيحي من اليمن :دعمت ّ
منظمة العمل ال ّدولية إجراء مسح وطني لعمل األطفال عام
 2010في اليمن؛ مما أفضى إلى إصدار قرار باعتماد الئحة باألعمال اخلطرة .وقد عمدت ّ
املنظمة
إلى دعم عملية بناء قدرات اجلهاز املركزي لإلحصاء ووحدة عمل األطفال؛ بهدف مأسسة جمع
البيانات وإطالق اجلهود اإلحصائية السنوية من قبل احلكومة في مجال عمل األطفال .وأع ّدت
احلكومة ميزانية للدراسة االستقصائية التالية ،ولكن اندالع النزاع حال دون متابعة اجلهود على
هذا الصعيد .وبعد انتهاء النزاعات املسلّحة القائمة راهن ًا ،سوف تكون هناك حاجة لبناء القدرات
من جديد وإجراء مسح مح ّدث يتض ّمن مؤشرات جديدة تتعلّق ،على سبيل املثال ،بتجنيد األطفال
واستخدامهم في النزاع املسلّح ،وذلك من أجل إعداد برامج إعادة إدماج اقتصادي واجتماعي
لألطفال املتض ّررين من النزاع .
(((

ّ
للمؤشرات اإلحصائية املستخرجة من
 .2أبرزت هذه الدراسة أيض ًا احلاجة إلى توفير سالسل زمنية
الدراسات واملسوحات املتعاقبة حول عمل األطفال في املنطقة العربية .ولكن التفاوت في التحديد
القانوني لعمل األطفال بني ال ّدول العربية يخلّف تبعات على أدوات القياس اإلحصائي املعتمدة
على املستوى اإلقليمي .لذا ،ومن أجل رصد ظاهرة عمل األطفال وتعزيز السياسات التدخلية على
املستوى اإلقليمي ،يوصى مبا يلي:
أ -بالنسبة إلى الدول األعضاء في جامعة ال ّدول العربية ،ينبغي اعتماد استمارة منطية (تشمل
احل ّد األدنى من املفاهيم واملتغ ّيرات املتناسقة واملتفق على حتديد مضمونها) الستخدامها في
الدراسات االجتماعية الوطنية ،والتوافق في ما بني هذه الدول على التكرار الدوري لعملية
حتديث البيانات.
ب -بالنسبة إلى ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،ينبغي وضع تقديرات إقليمية حول عمل األطفال للبلدان
األعضاء في جامعة ال ّدول العربية ،أو وضع تقديرات إقليمية فرعية ملجموعة البلدان العربية
اإلفريقية ،التي تستكمل تقديرات ّ
منظمة العمل ال ّدولية  -املكتب اإلقليمي لل ّدول العربية.

 .4اعتماد إستراتيجيات وخطط عمل وطنية وحتديثها من أجل مكافحة عمل األطفال ،كالسياسة
املنسق القطري ملكتب ّ
منظمة العمل ال ّدولية في اليمن 12 ،أكتوبر /تشرين األ ّول .2017
 1مقابلة أجريت مع الس ّيد علي دهاقّ ،

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

 .3تصميم دراسات سريعة  Rapid Assessmentأو مسوحات خاصة لإلحاطة باألنشطة كافة التي تندرج
ضمن أسوأ أشكال عمل األطفال ،فض ًال عن أشكال عمل األطفال األق ّل وضوح ًا والتي توجد على
األخص بني الفتيات الصغيرات ،مثل األعمال املنزلية ،واخلدمات املنزلية غير مدفوعة األجر ،واالستغالل
ّ
اجلنسي ألغراض جتارية ،والزواج املبكر ،والعمل اجلبري؛ وإجراء دراسات وطنية وإقليمية الستكشاف
ّ
التدخل.
هذه الظاهرات وآلياتها األساسية ،وحتديد املسارات األفضل لسياسات
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العمومية املندمجة حلماية الطفولة في املغرب ( )2015-2025وبرنامجها التنفيذي ،أو ّ
خطة العمل
الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال في لبنان بحلول عام  ، 2020أو اإلطار الوطني
لعمل األطفال عام  2011في األردن الذي ّ
مت حتديثه  ،أو خطة العمل الوطنية في مصر بشأن عمل
واألهم من ذلك كلّه ،ضرورة إجراء متابعة وتقييم منتظم خلطط
األطفال للفترة . 2025 - 2018
ّ
ّ
التدخل وآثارها.
العمل الوطنية وسياسات
(((

(((

(((

مثال توضيحي من املغرب :تتضمن السياسة العمومية املندمجة حلماية الطفولة 2025 - 2015

خمسة أهداف استراتيجية ( )1تقوية اإلطار القانوني حلماية األطفال وتعزيز فعاليته )2( .إحداث
أجهزة ترابية مندمجة حلماية الطفولة )3( .وضع معايير للمؤسسات واملمارسات )4( .النهوض
باملعايير االجتماعية احلمائية )5( .وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم واملراقبة.
 .5تعزيز التنسيق بني الوزارات واإلدارات العامة املعنية ،وتيسير عملية الرصد الوطني لعمل األطفال،
وتبادل املعلومات وإحالة احلاالت .وفي هذا اإلطار ،قام عدد من البلدان بإنشاء جلان وطنية
مشتركة بني الوزارات ملكافحة عمل األطفال (كما هو حاصل في لبنان واليمن).
وينبغي أيض ًا أن يشمل هذا التنسيق بني الهيئات مم ّثلني عن فعاليات القطاع اخلاص ،كاجلمعيات
الزراعية ،وروابط أصحاب العمل ،والنقابات العمالية ،وموردي اخلدمات؛ من أجل ضمان التصميم
ّ
التدخل.
األفضل والنتائج الفضلى لسياسات
مثال توضيحي من األردن :يدعم مشروع ّ
خال من عمل األطفال»
منظمة العمل ال ّدولية «نحو أردن ٍ
القدرات املؤسس ّية والتعاون في مجاالت عمل األطفال عبر إنشاء وحدة عمل األطفال ،وتطوير
قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة ،ونظام رصد تستخدمه الوزارات الثالث  -التعليم والعمل
والتنمية االجتماعية .وقد بوشر بتشغيل هذا النظام عام  ،2017وخالل األشهر القادمة سوف يت ّم
ربط مو ّردي اخلدمات به إلحالة احلاالت .
(((

 .6إنشاء وحدة مكافحة عمل األطفال :قام عدد من البلدان مثل لبنان واليمن واألردن ومصر فعل ّي ًا
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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4

في عام  ،2013أطلق رئيس اجلمهورية اللبناني خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال بحلول عام  .2016و َّ
مت إطالق
هذه ّ
اخلطة في القصر الرئاسي بحضور جميع الوزراء والبرملانيني واحملافظني والسلطات احمللية واملنظمات غير احلكومية .وأ ّدى ذلك إلى
إدراج مسألة عمل األطفال من ضمن أولويات األجندة الوطنية ،وبخاصة في بداية األزمة السورية .وهذه أول رئاسة عربية تطلق خطة عمل
وطنية للقضاء على عمل األطفال ،وهي سابقة جديرة بالتقدير .وفي عام َّ ،2016
مت حتديث خطة العمل من قبل اللجنة التسييرية الوطنية
ملكافحة عمل األطفال (تترأسها وزارة العمل وتدعمها منظمة العمل الدولية) لالستجابة للتدفق الهائل في أعداد الالجئني السوريني.
منسقة البرامج الوطنية ،مشروع عمل األطفال بني الالجئني السورينيّ ،
منظمة العمل ال ّدولية في األردن،
مقابلة مع الس ّيدة نهاية دبدوبّ ،
 23أكتوبر /تشرين األ ّول .2017
مقابلة مع الس ّيدة رمي الشربينيّ ،
منظمة العمل ال ّدولية في القاهرة 20 ،أكتوبر /تشرين األ ّول .2017
منسقة البرامج الوطنية ،مشروع عمل األطفال بني الالجئني السورينيّ ،
منظمة العمل ال ّدولية في
مقابلة مع الس ّيدة نهاية دبدوبّ ،
األردن 23 ،أكتوبر /تشرين األ ّول 2017؛ Peter Matz (2016). Child labour within the Syrian refugee response:
Stocktaking report, Draft, 24 August 2016

بإنشاء وحدة مكافحة عمل األطفال بدعم من ّ
منظمة العمل ال ّدول ّية.
 .7تعزيز قدرات تفتيش العمل :ﺗﺸﻴر ك ّل الدراﺳﺎت الوطنية واﻤﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ أﺟريت إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻗدرات
تفتيش اﻟﻌﻤﻞ خصوص ًا لناحية امليزانية والتدريب وعدد مفتّشي العمل املكلّفني بعمل األطفال .
 .8ث ّمة حاجة إلى بلورة وسائل تفتيش أخرى ،مثل الشرطة البلدية ،واألمن العام ،وقوى األمن الداخلي،
وكذلك االحتادات الزراعية ،ال سيما عندما يتعلّق األمر بأصحاب عمل يلجئون إلى تشغيل األطفال
في نشاطات غير شرعية أو في أعمال قسرية.
(((

خاص ًا من قبل وزارة
مثال توضيحي من لبنان :تل ّقت عناصر قوى األمن الداخلي اللبناني تدريب ًا ّ
ّ
ومنظمة العمل ال ّدولية حول كيفية التعامل مع عمل األطفال في الشوارع ،ومع العصابات
العمل
املشرفة على تشغيلهم .كما أجرِ يت دورات توعية لعناصر قوى األمن العام حول التعامل مع
الوسطاء أو ما يس ّمى بالشاويش ،الذين يستخدمون األطفال في الزراعة في ظروف شبيهة
بالسخرة ،والس ّيما األطفال الالجئني ،في ضوء املذ ّكرة الصادرة عن األمن العام اللبناني عام
 2016التي حتظر استخدام األطفال دون سنّ  16في الزراعة .
(((

 - 9حتسني التنسيق واملواءمة بني اخلطط واآلليات الوطنية املتعلقة بعمل األطفال والبرامج اإلنسانية في
موحد يشمل
البلدان املعنية باالستجابة لألزمات عبر مثل هذه البرامج؛ وذلك من أجل إيجاد نظام ّ
املعني.
جميع األطفال في البلد
ّ
 6.2الحماية من الهشاشة االقتصادية واالجتماعية

حتت ّل احمل ّددات االقتصادية واالجتماعية لعمل األطفال مركز ًا محور ّي ّا في السياسات الرامية إلى
تبي من خالل هذا التقرير ،ينخرط األطفال في سوق العمل بوصفه وسيلة لدعم أسرهم
حمايتهم .وكما ّ َ
التي تعاني من الفقر والبطالة .وبالتالي ،فإنّ التخفيف من الضعف االقتصادي لألسر هو مفتاح
القضاء على عمل األطفال .وث ّمة مح ّددات أخرى لعمل األطفال ،مرتبطة هي أيض ًا بالضعف االقتصادي
واالجتماعي ،وهي تتم ّثل في تأمني احلصول على التعليم اجل ّيد واخلدمات األساسية ،مثل الكهرباء
واملياه ورفع مستوى التعليم والوعي لدى األهل.
تلجأ األسر الفقيرة إلى عمل األطفال باعتبارها إستراتيجية للمواجهة ،ووسيلة لتأمني دخل إضافي.
وتعاني هذه األسر من الفقر والبطالة ،وهي مع ّرضة على نحو خاص للصدمات الفردية أو ا َ
جلماعية،
منسقة البرامج الوطنية ،مشروع عمل األطفال بني الالجئني السورينيّ ،
منظمة العمل ال ّدولية في األردن،
 1مقابلة مع الس ّيدة نهاية دبدوبّ ،
املنسق القطري ملكتب ّ
منظمة العمل ال ّدولية في اليمن12 ،
دهاق،
علي
د
ي
الس
مع
أجريت
مقابلة
 23أكتوبر /تشرين األ ّول 2017؛
ّ
ّ
ّ
املنسقة القطرية ملنظمة العمل ال ّدولية في القاهرة 20 ،أكتوبر /تشرين
أكتوبر /تشرين األ ّول 2017؛ مقابلة مع الس ّيدة رمي الشربينيّ ،
األ ّول 2017؛ مقابلة مع الس ّيدة مليكة العاطفي ،مسئولة حماية الطفل في ّ
منظمة اليونيسف في املغرب 30 ،أكتوبر /تشرين األ ّول
2017؛ تعليقات اليونيسف  -املغرب املدرجة في االستمارة.
ّ
 2الس ّيدة حياة عسيران ،االستشارية األولى في مجال عمل األطفال في منظمة العمل ال ّدولية.
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تفجر أزمات اقتصادية أو أمنية.
كوفاة أو مرض أحد أفراد األسرة ،أو ّ
إنّ الطريقة األجنع للح ّد من هذا الضعف هي في اعتماد مقاربة بنيوية لسوق العمل ،مع التركيز
على ما يلي:
 .1إنّ ضمان «العمل الالئق واآلمن وبأجر مالئم» للشباب والبالغني من شأنه احل ّد من الفقر ،ومن
احلاجة إلى عمل األطفال .وأحد العناصر األساسية لتحقيق ذلك ،يتم ّثل في ضمان حرية تكوين
اجلمعيات واحلقّ في التفاوض اجلماعي .كما أنّ فرص العمل الالئق واألداء اجل ّيد لسوق العمل
تعنيان أيض ًا عائدات كامنة أعلى للتعليم :فانخفاض الطلب على اليد العاملة غير املاهرة ،وزيادة
فرص تشغيل اليد العاملة املاهرة ،سوف يؤ ّديان إلى ارتفاع مع ّدالت االلتحاق باملدرسة وانخفاض
مع ّدالت عمل األطفال .
(((

 .2تعزيز سبل العيش الالئقة في الزراعة عبر دعم إنشاء التعاونيات ،واحلصول على القروض والتقنيات
املستدامة ،وتعميم املمارسات الزراعية البديلة من أجل حتسني عوامل اإلنتاجية واالستدامة ،وتعزيز
الصناعات الغذائية والبنية التحتية لدعم جودة املنتج وقيمته في السوق .
(((

 .3تشجيع التح ّول من االقتصاد غير النظامي إلى االقتصاد النظامي عبر اعتماد سياسات تستهدف
الشفافية وتوفير املعلومات والتوعية وحتفيز األسواق ودعمها من أجل انتقال املؤسسات والع ّمال غير
النظاميني إلى الفضاء النظامي؛ وكذلك عبر االستثمار في التدريب املهني الذي يبني ويعزّز مهارات
الع ّمال غير النظاميني ويستجيب ملتطلّبات سوق العمل ،مبا في ذلك صيغ التتلمذ املهني غير النظامي .
وينبغي على احلكومات أيض ًا دعم عملية تنظيم وحتويل القطاع الزراعي إلى قطاع نظامي من خالل
ضمان التغطية االجتماعية للع ّمال الزراعيني ،وتعزيز تفتيش العمل في املرافق الزراعية.
(((

 .4معاجلة عمل األطفال الذي ينطوي على أخطار:
أّ -أو ًال ،معاجلة األخطار التي تطال املراهقني املسموح لهم بالعمل ،من خالل تأمني الفحوصات
بشكل منتظم ،وتعزيز معارفهم ووعيهم حول السالمة والصحة املهن ّية،
الطبية في مكان العمل
ٍ
وحتديد املجاالت ذات األولوية لتدخالت مفتشية العمل ،وتعبئة ودعم النقابات الع ّمالية واحتادات
األعمال وهيئات احلماية االجتماعية في عملية رصد احل ّد األدنى لسنّ العمل والتطبيق السليم
والصحة املهنية  .ويضاف إلى ذلك ،تعزيز ثقافة السالمة املهنية في املجتمعات
ملبادئ السالمة
ّ
احمللية واإلدارات العامة (وزارة الزراعة) وصغار املزارعني.
(((
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منظمة العمل ال ّدولية ( .)2017القضاء على عمل األطفال بحلول العام  :2025مراجعة السياسات والبرامجّ ،
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،جنيف،
.2017
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2017القضاء على عمل األطفال بحلول العام  :2025مراجعة السياسات والبرامجّ ،
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،جنيف،
.2017
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2017القضاء على عمل األطفال بحلول العام  :2025مراجعة السياسات والبرامجّ ،
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،جنيف،
.2017
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2017القضاء على عمل األطفال بحلول العام  :2025مراجعة السياسات والبرامجّ ،
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،جنيف،
.2017

ب -وثاني ًا ،معاجلة أخطار عمل األطفال في الزراعة عبر إجراء دورات تدريبية ورفع مستوى الوعي
حول أخطار العمل الزراعي ،وبخاصة حول التع ّرض للمبيدات  ،بني األفرقاء املعنيني كافة ،مبن
فيهم األطفال واألهل واألجهزة الرسمية املعنية وجتمعات املنتجني والعمال الزراعيون والبلديات
واملدارس الريفية.
(((

المربع رقم  :11معالجة مسألة عمل األطفال في الزراعة في حالة
الممتدة
األزمات
ّ

تؤ ّدي النزاعات املسلّحة إلى زيادة هشاشة وضعف األسر ،فض ّال عن أثرها السلبي على عمل
األطفال .وفي املناطق الريفية ،يؤ ّثر فشل موسم احلصاد وصعوبة احلصول على املوارد الطبيعية أو
عدم تو ّفرها على معيشة األسر ،ويفاقم احلاجة إلى تأمني دخل من عمل األطفال .وعالوة على ذلك،
قد تصبح املهام واألعمال التي يؤ ّديها األطفال في القطاع الزراعي أكثر خطورة نتيجة التع ّرض
للمتفجرات في أثناء العمل في احلقول على سبيل املثال ،أو قد تتطلّب هذه املهام االنتقال إلى محيط
جديد وغير مألوف بعيد ًا عن املنزل؛ مما يع ّرض األطفال إلى قدر أكبر من مخاطر الضرر.
إنّ دعم سبل عيش الس ّكان الريفيني من خالل برامج الزراعة واألمن الغذائي والتغذية ،قد يش ّكل
أحد السبل الف ّعالة للحيلولة دون عمل األطفال في الزراعة .وقد ط ّورت منظمة األغذية والزراعة
الصلة مبكافحة عمل األطفال،
(الفاو) دلي ًال إرشاد ّي ًا يتض ّمن األسئلة واإلجراءات الرئيسة ذات ّ
التي ينبغي أخذها في االعتبار في جميع مراحل برمجة التدخالت اإلنسانية وإنفاذها وتقييمها.
وفي لبنان ،على سبيل املثال ،تستخدِ م ّ
منظمة األغذية والزراعة «دليل الرصد والتقييم لعمل
األطفال في الزراعة» في تقييم مشروع استصالح األراضي إلشراك الع ّمال السوريني في
الزراعة .وسوف تقوم ّ
املنظمة بإجراء دراسة أساسية للمشروع ورصده ومراقبة تنفيذه من أجل
ضمان عدم إشراك األطفال في أعمال ضا ّرة.
املصدرّ :
منظمة األغذية والزراعة ( .)2017دليل إرشادي :عمل األطفال في الزراعة في األزمات املمت ّدة والسياقات

ّ
الهشة واإلنسانية

FAO (2017). Guidance Note: Child labour in agriculture in protracted crises, fragile and humanitarian
contexts

تش ّكل احلماية االجتماعية أحد السبل األساسية للح ّد من تع ّرض األسر للصدمات االقتصادية.
وبالتالي ،تبرز احلاجة إلى ما يلي:
 .1تطوير خطط وبرامج ف ّعالة للضمان االجتماعي والرعاية الصحية واحلماية من البطالة .
(((

 1مقابلة مع الس ّيدة فاتن عضاضة والس ّيد علي درويشّ ،
منظمة األغذية والزراعة (الفاو) -لبنان 2 ،نوفمبر/تشرين الثاني .2017
منظمة العمل ال ّدولية ( .)2017القضاء على عمل األطفال بحلول العام  :2025مراجعة السياسات والبرامجّ ،
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،جنيف،
2
.2017
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 .2تصميم برامج حتويالت نقدية الستهداف األسر األكثر عرضة لعمل األطفال؛ بغية احل ّد من عمل
األطفال .
 .3تعزيز آليات حماية الطفل ،وضمان اتّباع املقاربة املتع ّددة القطاعات حلماية الطفل .
(((

(((

مثال توضيحي من لبنان :يواجه األطفال السوريون النازحون عوائق متع ّددة للحصول على
التعليم االبتدائي في لبنان ،من بينها ،اعتماد األسر على الدخل الذي يؤ ّمنه عمل األطفال،
وكلفة التعليم كالنقل على سبيل املثال .وقد أطلقت ّ
منظمة اليونيسف ووزارة التربية بالتعاون مع
املف ّوضية السامية لشئون الالجئني ،برنامج ًا جتريب ّي ًا للتحويالت النقدية يهدف إلى دعم كلفة النقل
والتعويض عن عائدات عمل األطفال .وهذا مثال على إدماج املسائل املتعلّقة بعمل األطفال ضمن
ّ
التدخل املتع ّددة القطاعات (التعليم واملساعدات النقدية) .
سياسات
((((((

 6.2.3الوصول إلى الخدمات األساسية ،بما في ذلك التعليم

إنّ الوصول إلى اخلدمات األساسية في بعض البلدان ،قد يكون محدود ًا في املناطق الريفية النائية
ذات البنية التحتية احملدودة .ومن احملتمل أن تبرز هذه املشكلة أو تتفاقم في حاالت النزاع املسلّح ،وأن
تطال الس ّكان النازحني؛ وكلّما طالت م ّدة تأ ّثر هذه اخلدمات ،كان احتمال انتشار عمل األطفال أكبر .
وقد أثبتت الدالئل أنّ ضمان الوصول إلى اخلدمات األساسية ،وبخاصة الكهرباء واملياه والتعليم،
هو أحد العوامل احلاسمة للح ّد من عمل األطفال .وبالتالي ،تبرز احلاجة إلى القيام باملبادرات التالية:
 .1حتسني فرص الوصول إلى شبكات الكهرباء واملياه ،وخصوص ًا في املناطق الريفية غير النامية،
ملا له من أثر مباشر على مقدار الوقت الذي متضيه الفتيات في تأدية األعمال املنزلية؛ مما يو ّفر
لهنّ الوقت الكافي الرتياد املدرسة والقيام بواجباتهنّ املدرسية  .وجدير بالذكر أن املبادرات التي
تتوجه إلى املناطق الريفية والزراعية كما في املغرب على سبيل املثال :املبادرة الوطنية لتنمية
(((

(((

منظمة العمل ال ّدولية ( .)2017القضاء على عمل األطفال بحلول العام  :2025مراجعة السياسات والبرامجّ ،
ّ
منظمة العمل ال ّدولية ،جنيف،
1
.2017
 2بيتر ماتز (Peter Matz. Child labour within the Syrian refugee response: Stocktaking report, Draft, .)2016
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24 August 2016

بيتر ماتز ( .)2016املرجع السابق نفسه.
وزارة الشــئون االجتامعيــة ،تــرى أن هــذا النــوع مــن اإلج ـراءات خاصــة الدعــم املــايل املبــارش للعائــات النازحــة ،مل تجــدي نفع ـاً يف منــع التــرب
مــن املدرســة عــى الرغــم مــن أن املدرســة وتكلفــة مســتلزماتها متوفــرة مجانـاً مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة ،وتــويص الــوزارة بتطبيــق قانــون التعليــم
اإللزامــي واملجــاين عــى جميــع األطفــال املوجوديــن عــى األرايض اللبنانيــة .مــع رضورة وضــع سياســات لتنظيــم األرسة؛ حيــث كــرة اإلنجــاب يف هــذه
الظــروف الصعبــة.
اللجنة ال ّدولية للصليب األحمر Ernesto Mauricio Granillo ،املستشار اإلقليمي حلماية السكان في منطقتي الشرق األوسط
والشرق األدنى.
برنامج «فهم عمل األطفال» .UCW 2004
Understanding Children’s Work in Morocco: Report on child labour”. Understanding Children’s Work
Project Country Report Series, May 2004

اإلنسان ) ،(NIHDوبرنامج وطني ملكافحة عمل األطفال عبر وزارة التضامن االجتماعي واملرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية ،و .Entraide Nationale
 .2ضمان حصول اجلميع على التّعليم اجل ّيد وإنفاذ التعليم اإللزامي :توفير املدارس على مسافات
السلم أو احلرب على ح ّد
قريبة وإمكانية الوصول إليها عبر الطرقات ووسائل النّقل اآلمنة (في حالة ّ
سواء)؛ ومعاجلة التكاليف املدرس ّية ،سواء املباشرة منها أو غير املباشرة ،مثل رسوم التّسجيل،
ووجبات الطعام ،ووسائل النّقل؛ وضمان جودة التّعليم من خالل توفير الفصول الدراس ّية وتدريب
املعلّمني؛ والتّصدي للعنف والتنمر في املدارس.
 .3تعزيز التّعليم في صفوف األطفال املراهقني وسيلة إلبقائهم داخل النظام التعليمي ،وخارج عمل
بشكل خاص ،من خالل تعزيز برامج التّعليم
األطفال الذي يع ّرضهم لألخطار .وميكن القيام بذلك،
ٍ
الصلة القو ّية بسوق العمل واالندماج املالي ،ودعم مبادرات التعليم
والتدريب التّقني واملهني ذات ّ
غير النظامي التي تن ّفذها املجتمعات احمللّية لس ّد الثغرات في نسق التّعليم النظامي (خصوص ًا في
حاالت النزاع والنزوح).
مثال توضيحي من األردن ومصر :في إطار معاجلة ظاهرة «التس ّرب املدرسي» ،بادر األردن
ومصر إلى تطوير برامج التعليم األساسي غير النظامي لألطفال العاملني ،واألميني منهم على
نحو خاص؛ مما يتيح لهم فرص احلصول على العمل الالئق.
	.تق ّدم هذه املبادرة يف األردن ،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،برنامج تعليم مجان ّيا مل ّدة
سنتني ،بدي ًال عن التعليم الرسمي النظامي ،وهو يتم ّيز مبرونة املنهج الدراسي واقتصار
ساعات التعليـم على سـاعتني يوم ّي ًا ومل ّدة خمسة أ ّيام في األسبوع ،ويؤ ّدي إلى احلصول على
ّ
الصف العاشر .ويتض ّمن هذا البرنامج دورات لتعليم اللغة اإلنكليزية والتدريب
شهادة تعادل
على استخدام احلاسوب ،باإلضافة إلى الرياضيات ،واللغة العربية ،والعلوم األساسية،
والتعليم ال ّديني ،ومهارات احلياة األساسية .وبعد إمتام هذا البرنامج التعليمي واحلصول
ّ
الصف العاشر من التعليم اإللزامي ،يخ ّير األطفال الذين يتجاوز عمرهم
على شهادة تعادل
احل ّد األدنى لسنّ العمل ( 18 - 16سنة) بني ( )1االلتحاق ببرنامج تدريب مهني مط ّور
مع (أ) منهاج قائم على الكفاءة ،و (ب) السالمة والصحة املهنية املالئمة ،و (ج) احلماية
االجتماعية ،و(د) اخلضوع الختبارات واحلصول على شهادة؛ أو ( )2االلتحاق بدورات
التدريب املهني املنتظمة.
	.أما في مصر يوجد املدارس املجتمعية املدعومة من قبل احلكومة املصرية واجلمعيات األهلية.
والتي تعمل بنظام الفصل الواحد خصوص ًا في ريف جنوب مصر ،والتي حققت جناح ًا في
إعادة اآلالف من املتسربني من املدرسة إلى امتام التعليم األساس.
(((
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تيب أنّ مستوى تعليم األبوين يؤ ّثر على عمل األطفال في بلدان مثل مصر واملغرب .وفي الواقع،
ّ
تزداد احتماالت تس ّرب األطفال من املدرسة وانخراطهم في سوق العمل ،متى كان األبوان أ ّميني ،والس ّيما
وبشكل أع ّم ،هناك حاجة إلى العمل على احل ّد من تأثير األعراف والسلوكيات االجتماعية السائدة
األمهات.
ٍ
في املجتمعات احمللية واحمل ّبذة لعمل األطفال .ولذلك ،توصي الدراسة باعتماد السياسات التالية:
 .1برامج محو األ ّمية وتعليم الكبار :من امله ّم ج ّد ًا تشجيع البرامج التعليمية حملو األمية بني البالغني
باعتبارها إستراتيجية لرفع مع ّدالت التحاق األطفال باملدرسة واحل ّد من عملهم.
 .2اللجوء إلى احلمالت اإلعالمية والشراكات مع وسائل اإلعالم ،والفاعلني االجتماعيني ،واملجتمع املدني،
سواء على املستوى القطري أو اإلقليمي؛ لتعزيز حقوق الطفل وترسيخ القيم الثقافية واالجتماعية
التي ال تتعامل مع الطفل بوصفه مصدر ًا للدخل .وهذه واحدة من التوصيات التي انبثقت عن
االجتماع التشاوري الذي ّ
نظمته جامعة ال ّدول العربية في القاهرة في شهر كانون الثاني .2018

 6.3الحماية من أثر النزاع املس ّلح
 6.3.1البرامج اإلنسانية والمساعدات للنازحين والالجئين

«ال لضياع جيل» هي مبادرة إقليمية مشتركة لدعم األطفال والشباب املتأ ّثرين باألزمتني السورية
والعراقية ،مع التركيز على محاور ثالثة هي )1( :التعليم )2( ،حماية الطفل )3( ،املراهقون والشباب .
وفي إطار هذه املبادرة ،واستناد ًا إلى الركيزة الثانية املتعلّقة بحماية الطفل ،قامت ّ
منظمة اليونيسف
ّ
ومنظمة العمل ال ّدولية ،بوضع إطار إستراتيجي
باالشتراك مع مف ّوضية األمم املتّحدة لشئون الالجئني
إقليمي بشأن عمل األطفال .
إنّ الهدف من هذا اإلطار اإلستراتيجي هو توجيه عملية تطوير السياسات والبرامج التي ميكن أن
تسهم في حماية األطفال من االنخراط في عمل األطفال ،وفي احل ّد من املخاطر التي يواجهونها ،وفي
معاجلة احتياجاتهم الفورية ،وصوالً إلى القضاء على عمل األطفال ،وبخاصة في أسوأ أشكاله.
ولتحقيق هذه الغاية ،يطرح اإلطار اإلستراتيجي مقاربة متكاملة ومتع ّددة القطاعات ،تعمل على بناء
املعارف والقدرات في مجال عمل األطفال لدى الفعاليات واألطراف املعنية ،وتضع مبدأ «عدم إحلاق
الضرر» ،أي ضمان عدم قيام السياسات والبرامج ذات الصلة ،عن غير قصد ،بإدامة عمل األطفال.
وتر ّكز املقاربة املتع ّددة القطاعات املقترحة على أربعة مجاالت إستراتيجية ،هي:
 .1سياسات وبرامج تعليمية تعالج بفعالية مسألة عمل األطفال.
(((

(((
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 1املوقع اإللكتروني ملبادرة «ال لضياع جيل»http://nolostgeneration.org/ ،
منظمة اليونيسفّ ،
 2مف ّوضية األمم املتّحدة السامية لشئون الالجئنيّ ،
منظمة العمل ال ّدولية (.)2017
Child Labour within the Syria Refugee Response: A Regional Strategic Framework for Action.

ً
طفال» ،مبادرة دولية ،أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
مثال توضيحي من قطر« :علم
املجتمع ،استهدفت تعليم ماليني من األطفال خارج املدرسة؛ وتستعمل وسائل مبتكرة للوصول إليهم في
املناطق األكثر فقر ًا أو التي بها نزاعات أو كوارث طبيعية ،خصوص ًا في إفريقيا والشرق األوسط.

 .2سياسات وبرامج تستهدف متكني األسر الضعيفة اقتصاد ّي ًا للح ّد من انخراط أطفالها في عمل
األطفال.
 .3برامج حماية للطفل ذات فعالية ملعاجلة أسوأ أشكال عمل األطفال.
بشكل ف ّعال' من أجل استجابة ذات كفاءة
 .4التنسيق ،واملناصرة ،وإدارة املعرفة حول عمل األطفال
ٍ
ناجعة.
إن هذه املقاربة ذات األبعاد القطاعية املتعددة واملتكاملة والتي ترتكز على بناء القدرات الوطنية،
تنسجم مع توصيات منظمة العمل الدولية بشأن حماية األطفال في حالة األزمات والعمل اإلغاثي،
وهي توصيات تشمل:
 - 1إدماج قضايا عمل األطفال في مراحل العمل اإلغاثي كافة ،بدء ًا من اخلطط التحضيرية ملواجهة
األزمة وصو ًال إلى جهود التعافي في مرحلة ما بعد األزمة ،وذلك مبشاركة جميع احلكومات
واجلهات غير احلكومية .والتوجيه األمثل لعملية اإلدماج وتنسيق اجلهود ،متو ّفر في كت ّيب عمل
متخصص بهذا املوضوع تتشارك في ترؤسه
األطفال في حاالت اإلغاثة ،الصادر عن فريق عمل
ّ
منظمة العمل الدولية و.Plan International
 - 2البناء على النظم الوطنية القائمة ملقاربة عمل األطفال بني الالجئني والنازحني ،وهذا البناء
مشروط بتوافق السياسات العا ّمة مع املوارد والقدرات الوطنية املتاحة .إن توصية منظمة العمل
الدولية (رقم  )205حول التشغيل والعمل الالئق من أجل السلم والصمود ( ،)2017تعترف أيض ًا
بدور املجتمع الدولي في هذا اإلطار وبأهمية التوزيع العادل لألعباء واملسئوليات.
 - 3ضمان التنسيق السريع والف ّعال حول موضوع عمل األطفال بني اجلهات املعنية بالتنمية واإلغاثة،
واحلرص على أن تكون إجراءات اإلغاثة القصيرة األجل داعمة ومنسجمة مع اجلهود الطويلة
األجل ملكافحة عمل األطفال.
 - 4مقاربة العالقة بني عمل األطفال والتدهور املفاجئ في األوضاع املعيشية في حاالت األزمة.
وتدعو توصية منظمة العمل الدولية رقم  205إلى «إجراءات فورية للتشغيل وخلق الفرص املولدة
للدخل» للسكان املعنيني باألزمة .وهذا يشمل معاجلة العوائق القانونية التي تعترض الالجئني،
جلهة انخراطهم في سوق العمل وفي العمل الالئق ،بالتزامن مع جهود بناء الصمود وتدعيم
قدرات املجتمعات املضيفة.
(((
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المربع رقم  :12إطار عمل األونروا لحماية أطفال الالجئين
الفلسطينيين

تق ّدم وكالة األمم املتّحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) الدعم واحلماية ألكثر
مسجلني لديها في مناطق عملياتها اخلمس (الض ّفة الغربية ،وقطاع
من  5ماليني الجئ فلسطيني
ّ
غزّة ،وسوريا ،ولبنان ،واألردن) ،ومن بني هؤالء نحو  2.5مليون طفل .ويواجه أطفال الالجئني
الفلسطينيني مجموعة من التح ّديات املتعلّقة بحماية الطفل في جميع أنحاء املنطقة ،وهم كثير ًا ما
يعانون من حرمانهم من أبسط حقوقهم.
النزاع املسلّح والنزوح :يعاني أطفال الالجئني الفلسطينيني من آثار النزاعات املسلّحة والعمليات

بشكل خاص ،ملخاطر
العسكرية ،ويتع ّرضون في الضفة الغربية (مبا في ذلك القدس الشرقية)،
ٍ
االحتجاز واالعتقال .وتواجه األسر الفلسطينية مع أطفالها في األراضي الفلسطينية احملتلّة خطر
هدم املنازل والنزوح .وفي السنوات األخيرة املاضية ،نزحت اآلالف من العائالت الفلسطينية
الالجئة وأجبرت على الفرار من ديارها بسبب النزاعات املسلّحة في غزّة وسوريا.
عمل األطفال والتس ّرب املدرسي :تطال مسألة عمل األطفال ًّ
كل من الفتيان والفتيات من الالجئني
الفلسطينيني ،الذين يواجهون مخاطر التس ّرب من املدرسة ألسباب اجتماعية واقتصادية ،مبا في
ذلك العمل والزواج املبكر .كما يعاني هؤالء األطفال من محدودية فرص العمل والتعليم املستقبلية.
وقد تبنّت األونروا «مقاربة لنظم حماية الطفل تر ّكز على اعتماد نهج شمولي ومستدام ،وعلى
تعزيز البيئة احلامية حول األطفال ،باإلضافة إلى متكني األطفال أنفسهم .وهذا ينطوي على
التشارك في العمل مع األنظمة الرسمية (احلكومات) ،وغير الرسمية (املقاربة املجتمعية) للوقاية
واالستجابة للعنف ض ّد األطفال أو استغاللهم ،أو إساءة معاملتهم ،أو إهمالهم؛ بحيث يحظى
أي ظرف كان» .
األطفال بحماية أفضل في ّ
وبدعم من ّ
منظمة اليونيسف ،جرى تطوير إطار عمل حلماية الطفل يهدف إلى توفير مقاربة
(((
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متماسكة ألنشطة حماية الطفل املتن ّوعة التي جتريها دوائر البرامج واملكاتب اإلقليمية .وينظر
إلى هذا اإلطار بكونه وثيقة توجيهية للسياسات اإلستراتيجية لعمل الوكالة ،بجميع ّ
موظفيها ،في
مجال حماية الطفل ،حت ّدد التزامات الوكالة واألولويات وفق ًا للركائز التالية:
 الركيزة األولى :االلتزام بحماية الطفل واحترام حقوقه ،مبا يشمل عملية بناء القدرات. الركيزة الثانية :ضمان سالمة األطفال ،ويشمل ذلك إنفاذ إجراءات ضمان السالمة من قبلّ
موظفي األونروا ،وجتنيب مدارس ومنشآت األونروا من العنف ،وتعزيز آلية رفع الشكاوى
للموظفني واملجتمع احمللّي.
« 1تكييف مقاربة نظم حماية الطفل :ورقة لتوضيح املفاهيم» ،2010 ،اعتمدت من قبل اليونيسف ومفوضية األمم املتّحدة السامية
ّ
ومنظمة إنقاذ الطفل( .األونروا ( ،)2016إطار عمل حماية الطفل.)2016 .
لشئون الالجئني الفلسطينيني

 الركيزة الثالثة :تقدمي اخلدمات والبرامج التي تراعي احتياجات الطفل ،وذلك يشمل تعميمحماية الطفل في تقدمي اخلدمات والبرامج ،وإنشاء آلية إحالة فاعلة ملعاجلة قضايا حماية
الطفل في ك ّل مكتب من مكاتب األونروا اإلقليمية اخلمسة ،والقيام ّ
بتدخالت شاملة ومشتركة
بني القطاعات حلماية الطفل ،ووضع برامج حماية للطفل قائمة على الدالئل.
املصدر :األونروا ( ،)2016إطار عمل حماية الطفل.

ّ
المسلحة
 6.3.2حماية األطفال من التجنيد واالستخدام في النزاعات

في آخر تقرير للجمعية العمومية  ،ش ّددت املم ّثلة اخلاصة لألمني العام املعن ّية باألطفال والنزاعات
املسلّحة على تطوير شراكات إقليمية حلماية األطفال في حاالت النزاع املسلّح .واستناد ًا إلى اتّفاق
التعاون مع جامعة ال ّدول العربية عام  ،2014أشارت املم ّثلة اخلاصة إلى اجلهود املستم ّرة للتصديق ،من
جانب جميع ال ّدول األعضاء ،على البروتوكول االختياري التّفاقية حقوق الطفل املتعلّق باشتراك األطفال
في املنازعات املسلّحة.
(((

وجاء جزء من حملة اليونيسف حتت عنوان «أطفال ال جنود» ( ،)2016 - 2014التزمت فيه الصومال
خال من األطفال» عبر توقيعها على خطط عمل مع األمم املتّحدة.
والسودان واليمن مببادرة «جيش ٍ
وفي حني تعمل الق ّوات السودانية الوطن ّية على اخلطوات األولى لنشر وتنفيذ ّ
خطة العمل ،فإن األزمات
املستم ّرة في الصومال واليمن عرقلت التقدم في التنفيذ ،لكنّ الدعوة استم ّرت إلطالق سراح األطفال
من القوات املسلحة واجلماعات املسلحة.
وقد طرحت املم ّثلة اخلاصة سلسلة من التوصيات الرامية إلى معاجلة هذه الظاهرة على املستويات

 تعزيز التعاون مع ّاملنظمات اإلقليمية ،وتنفيذ مبادرات الدروس املستفادة وجتميع أفضل املمارسات
اخلاصة ّ
املنظمات اإلقليمية إلى حتسني أطر
حلماية األطفال في النزاعات املسلّحة .وتدعو املمثلة
ّ

 1األمم املتّحدة ،اجلمعية العمومية ( .)2017تقرير املم ّثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاعات املسلّحة2( A/72/ 276 ،
أغسطس /آب .)2017
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العاملية واإلقليمية والقطرية ،ومن بينها ما يلي:
 حماية التّعليم في حاالت النزاع املسلّح؛ نظر ًا إلى أنّ «األطفال امللتحقني باملدارس هم أقل تع ّرض ًالالنتهاكات اجلسيمة ،مبا في ذلك التجنيد واالستخدام جنود ًا ،واالغتصاب ،والعنف اجلنسي،
ألغراض عسكرية»،
واالختطاف» .ويشمل ذلك اتّخاذ «تدابير ملموسة ملنع استخدام املدارس
ٍ
وتوفير التّمويل املناسب لبرامج التّعليم في حاالت الطوارئ املتّصلة بالنزاعات.
ينص عليه القانون ال ّدولي؛ نظر ًا إلى
 تسهيل وصول املساعدات لألطفال والس ّكان املدنيني وفق ًا ملا ّوبشكل مثير للقلق ،أسلوب ًا من أساليب احلرب.
زيادة استخدام احلصار،
ٍ
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احلماية القانونية وإدماج اعتبارات حماية الطفل في سياساتها وتخطيطها العملي وفي ما تقوم به
ّ
للموظفني.
من تدريب
 اتّخاذ التدابير املناسبة إلعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال املجنّدين أو احملتجزين بعد إطالقسراحهم من الق ّوات أو اجلماعات املسلّحة ،مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات الفتيات اللواتي
يواجهن صعوبات أكبر في قبولهنّ من جديد في أسرهنّ أو مجتمعاتهنّ احمللّية ،وكثير ًا ما يوصمن
بوصمة العار .وهذا يتطلّب دعم ًا سياس ّي ًا وتقن ّي ًا ومال ّي ًا لبرامج إعادة اإلدماج من الدول األعضاء.
 ضمان القدرة على حماية األطفال على املستوى القطري.ّ
المسلحة بموجب القانون
المربع رقم  :13حماية األطفال في النزاعات
الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان
ّ
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من أجل ضمان االمتثال ملعايير القانون ال ّدولي اإلنساني بشأن حماية األطفال في النزاعات
املسلّحة ،يوصى باتّخاذ التدابير التالية:
البروتوكولي اإلضاف ّي ْي األول والثاني التفاق ّيات جنيف لعام
 يجب على ال ّدول األطراف فيْ
تنص على
( 1949التي تشمل جميع ال ّدول العربية باستثناء الصومال) اعتماد تشريعات ّ
أنّ جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشرة من عمرهم في الق ّوات املسلّحة أو اجلماعات
املسلّحة ،ومشاركتهم في األعمال العدائية ،هي جرائم جنائية (البروتوكول األ ّول ،املادة 77
( ،)2والبروتوكول الثاني ،املادة ( )3( 4ج).
وجتدر اإلشارة إلى أن معظم ال ّدول العربية و ّقعت اتفاق ّية ّ
منظمة العمل الدولية رقم  182بشأن
القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ،مبا في ذلك التجنيد اإللزامي أو اإلجباري لألطفال
الستخدامهم في النزاعات املسلحة ،واعتمد العديد من البلدان تدابير وطن ّية إلنفاذ هذا
احلظر .وعلى سبيل املثال ،أدرج لبنان في قائمة األعمال اخلطرة (املرسوم رقم)2012/8987
حظر استخدام األطفال في االحتجاجات في الشوارع وحرق اإلطارات والنزاعات املسلّحة.
وعالوة على ذلك ،فإن مديرية القانون ال ّدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان في اجليش اللبناني،
تضمن أنّ هذا احلظر يتم تنفيذه من قبل القوات املسلّحة ،وتو ّفر التّدريب الداخلي عليه .
 يجب على ال ّدول األطراف في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراكتنص على أنّ التجنيد اإللزامي لألطفال دون سنّ
األطفال في النزاع املسلّح ،اعتماد تشريعات ّ
الثامنة عشرة ،ومشاركتهم في األعمال العدائية ،هي جرائم جنائية (البروتوكول االختياري،
املا ّدة  1 6-املتعلّقة باملادتني  1و.)2
(((

 1مقابلة مع الس ّيدة حياة عسيران ،االستشارية األولى في مجال عمل األطفال في ّ
منظمة العمل ال ّدولية 15 ،.ديسمبر /كانون األ ّول
.2017

 ضمان االمتثال ملعايير القانون ال ّدولي اإلنساني بشأن احلصول على التعليم في النزاعاتاملسلّحة (انظر على سبيل املثال في :املا ّدة ( -3 4أ) من البروتوكول الثاني؛ واملا ّدة  78من
البروتوكول األ ّول؛ واملواد  38و 72و 125من اتفاقية جنيف  III؛ واملواد ،108 ،50 ،24 ،13
 142من اتفاقية جنيف IV؛ القواعد  135 ،40 ،38من القانون ال ّدولي)؛ إنّ تعزيز إنفاذ هذه
االلتزامات القانونية عبر إدراج هذه القواعد واملعايير في األ َّدلة العسكرية ،وفي برامج تدريب
الق ّوات املسلّحة ،وفي األطر القانونية احمللّية ،بحسب ما هو مطلوب ،من شأنه املساعدة على
ضمان أنّ حصول األطفال على التعليم هو أق ّل تأ ّثر ًا بالنزاعات املسلّحة.
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 الئحة املقابالت املعمـّقة واملساهمني: 1 امللحق
Ali Dehaq
National Coordinator, ILO Yemen
Reem Elsherbini
National Coordinator, ILO Egypt
Nihayat Dabdoub
National Program Manager, Child Labour Syrian Refugees Project
ILO Jordan
Friedrike Mayen
Senior Livestock Officer, FAO Egypt
Interview facilitated by Ariane Genthon, Child Labour Expert, FAO(
)Headquarters
Malika El Atifi
Head of Child Protection, UNICEF Morocco
Shohei Kawabata
Child Protection Officer, UNICEF Morocco

 تشرين/ أكتوبر12
2017 األول
 تشرين/ أكتوبر20
2017 األول
 تشرين/ أكتوبر23
2017 األول
 تشرين/ أكتوبر30
2017 األول
 تشرين/ أكتوبر30
2017 األول

Faten Adada
National Coordinator on Social Protection and Child Labour, FAO Lebanon
Ali Darwish
Livestock Specialist, FAO Lebanon

 تشرين/ نوفمرب2
2017 الثاني

Lori Curtis
Fisheries Officer, FAO
Interview facilitated by Ariane Genthon, Child Labour Expert, FAO(
)Headquarters

 تشرين/ نوفمرب8
2017 الثاني

 دراسة نوعية وكمية- عمل األطفال في الدول العربية

Hayat Osseiran, Senior Child Labour Consltant  كانون/ ديسمبر15
ILO
2017 األول

105

امللحق  : 2الئحة بأحدث املسوحات املتوفرة بحسب البلدان
م

البلدان

1

اجلزائر

املعطيات
املسح

السنة

العمر

*UCW

املسح العنقودي متعدد املؤشرات  -الدورة الرابعة
()MICS 4

-2012
2013

14-5

متضمنة

2

**

3

-

4

جزر القمر

-

جيبوتي

-

البحرين

5

مصر

مسح القوى العاملة ()LFS

2012

17-6

متضمنة

6

العراق

7

مسح شبكة معرفة العراق ()IKN

2011

17-12

األردن

املسح الوطني لعمل األطفال في األردن ()NCLS

2016

17-5

متضمنة

8
9

الكويت
لبنان

املسح العنقودي متعدد املؤشرات  -الدورة الثالثة ()MICS 3
املسح األساسي (منهجية )MICS

الالجئون الفلسطينيون
في لبنان
10
11
12
13

15
16
17
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

18

املسح العنقودي متعدد املؤشرات  -الدورة الرابعة ()MICS 4

ليبيا
موريتانيا

املسح العنقودي متعدد املؤشرات

املغرب

المسح الوطني للعمل ()ENE

متضمنة
-

2009

14-5

2016

14-5

-

2011

14-5

متضمنة

2011

17-5

2017

17-7

ُعمان

األراضي الفلسطينية
احملتلة
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تقرير

-

-

مسح انتقال الشباب من املدرسة إلى سوق العمل ()STWT

2012

17-15

متضمنة

قطر

-

السعودية

-

الصومال

-

19

السودان

تعداد السكان واملساكن اخلامس

سوريا

املسح العنقودي متعدد املؤشرات

20

تونس

21
22

اإلمارات
اليمن

 املسح الوطني حول السكان والتشغيل ()ENPE املسح الوطني لعمل األطفالاملسح الوطني لعمل األطفال ()NCLS

2008

17-10

2006

14-5

2013
2017

متضمنة

17-15

متضمنة

2010

17-5

متضمنة

متضمنة

* تشير هذه اخلانة إلى املسوحات /البلدان التي تضمنتها دراسة  UCWللعام « 2017عمل األطفال في الدول العربية :حتليل وصفي» (UCW
)2017 study “Child labour in the Arab States: a descriptivwe analysis”.
** ال يوجد أي مسح وطني لعمل األطفال (بحسب جواب السلطات الرسمية على استمارة الدراسة).

امللحق  : 3نموذج استمارة الدراسة

استمارة دراسة «حالة عمل األطفال يف الدول العربية»
يونيو /حزيران 2017

البلد:
اجلهة الرسمية التي قامت بتعبئة
االستمارة:

تاريخ استالم االستمارة:
تاريخ االنتهاء من تعبئة
االستمارة:

............\.......\.......
............\.......\.......

مقدمة  :التعريف بالدراسة
خلفية الدراسة:

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

 انطالق ًا مما تطرحه ظاهرة عمل األطفال في العالم العربي من حتديات جسيمة أمام حتقيق التنمية وتعزيز حقوقاإلنسان؛
 وأخذ ًا في االعتبار االنعكاسات والضغوطات اإلضافية التي تخلقها هذه الظاهرة على خصائص سوق العمل عموما؛ً ونظر ًا إلى احلاجة إلى حتقيق أهداف التنمية املستدامة في العالم العربي بحلول العام  ،2030وبخاصة األهداف الراميةإلى «تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع»،
وذلك ،طبق ًا لتحديد منظمة األمم املتحدة؛
ولهذه االعتبارات تقوم «منظمة العمل الدولية» ( ،)ILOبالتعاون مع «منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة» ()FAO
ومراكز أبحاث ودراسات متخصصة ،بإجراء دراسة حول ظاهرة عمل األطفال في البلدان العربية بالتعاون مع جامعة
الدول العربية واملجلس العربي للطفولة والتنمية .وذلك في إطار تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة الواحدة والعشرين
ثان  ،)2016بشأن بند «عمل األطفال في املنطقة العربية»،
للجنة الطفولة العربية (شرم الشيخ 20 18- :يناير /كانون ٍ
والتي نصت على:
«الطلب من األمانة الفنية متابعة إعداد «دراسة مسحية كمية ونوعية لرصد حالة عمل األطفال في الدول العربية» بالتعاون
مع الدول األعضاء واملجلس العربي للطفولة والتنمية ،ومنظمة العمل العربية ،ومنظمة العمل الدولية .وإجراء تقييم دوري
لإلجنازات والتحديات التي تواجه ظاهرة عمل األطفال في املنطقة العربية» ،والتي َّ
مت اعتمادها من قبل مجلس وزراء
الشئون االجتماعية العرب.
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أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى توحيد وحتديث قواعد البيانات املتاحة حول عمل األطفال في العالم العربي ،وإلى س ّد الفجوات
املعرفية التي تتصل بأسباب هذه الظاهرة وحجم انتشارها القطاعي والعمري واجلهوي واجلندري ،وصو ًال إلى تصميم
إستراتيجية عربية ملكافحة عمل األطفال ،في إطار يتسم بالنظرة الشمولية إلى هذه املسألة ،ويفسح املجال أمام توجيه
اخلطط الوطنية ملكافحة هذه الظاهرة.

دور اجلهات الرسمية املعنية:

يرتكز عمل فريق الدراسة على التعاون الوثيق مع اجلهات الرسمية املعنية بهذه الظاهرة في الدول العربية ،في محاولة
للحصول على إجابات كمية مستخلصة من نتائج املسوحات واإلحصاءات الوطنية املتاحة ،باإلضافة إلى إجابات نوعية
مستمدة من جتربة وخبرة هذه اجلهات الرسمية.

االستمارة:

حتقيقا لهذا الغرض ،قام فريق عمل الدراسة بتصميم هذه االستمارة املتخصصة حول املوضوع .ونرجو من حضراتكم
تعبئتها مبا يتناسب مع البيانات واملعلومات املتوافرة رسمي ًا لدى اجلهات املعنية بعمل األطفال .ويستحسن إرسال
االستمارة ،بعد االنتهاء من تعبئتها ،في نسختها اإللكترونية؛ أو إرسالها  -في حال التعذر  -في نسختها الورقية.

ولكم منا الشكر اجلزيل.
القسم األول :حول اإلطار القانوني واملؤسساتي املتعلق باستخدام األطفال
فيمــا يتعلــق باألســئلة الثالثــة التاليــة (مــن  Q.1إلــى  ،)Q.3الرجــاء وضــع عالمــة ( )Xفــي خانــة اجلــواب
الصحيــح فــي اجلــدول رقــم  1أدنــاه:

 .Q.1هــل يوجــد قانــون عمــل ســاري املفعــول حالـــ ّي ًا ،وســبق أن َّ
مت إقــراره رســم ّي ًا مــن قبــل الســلطات التشــريعية
املختصــة فــي بلدكــم؟ (فــي حــال كال ،انتقــل إلــى .)Q.4

خاصــ ًا أو بنــود ًا محــددة لألحــكام املتعلقــة
 .Q.2فــي حــال وجــود قانــون عمــل ،هــل يتضمــن هــذا األخيــر فصــ ًا ّ
باســتخدام األطفــال (مــا دون ســن الثامنــة عشــرة مــن العمــر)؟

ـص أي مــن مــواد هــذا القانــون علــى وجــوب حظــر اســتخدام األطفــال ال ُق ّصــر
 .Q.3فــي حــال وجــود قانــون عمــل ،هــل تنـ ّ
الذيــن لــم يت ّمــوا ســن اخلامســة عشــرة مــن العمــر؟
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اجلدول رقم  :1وجود قانون عمل وتشريعات خاصة باستخدام األطفال

رقم السؤال
Q.1
Q.2
Q.3

السؤال
وجود قانون عمل ُمقر ونافذ
وجود فصل أو بنود حول استخدام األطفال
وجود مادة حتظر استخدام األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر

نعم

كال

الرجاء اإلجابة عن السؤال رقم  Q.4عبر وضع عالمة ( )Xفي خانة اجلواب الصحيح في اجلدول رقم  2أدناه؛ واإلجابة
عن السؤال رقم  Q.5عبر ذكر السن الدنيا والسن العليا ،كما هما مذكوران بحسب القانون (في حال وجود ذلك) ،في خانة
اجلواب الصحيح في اجلدول رقم  2أدناه:
 .Q.4مبوجب القوانني والتشريعات السارية املفعول املعنية بعمل األطفال ،هل يعتبر عقد العمل املكتوب من الشروط اإللزامية
الستخدام األطفال (ما دون سن الثامنة عشرة من العمر)؟
(الرجاء وضع عالمة يف اخلانة املقابلة للجواب الصحيح يف اجلدول رقم )2

 .Q.5في حال نعم ،ما هي السن الدنيا لألطفال العاملني التي تنطبق عليها ،مبوجب القوانني ،ضرورة توفر عقد عمل مكتوب
في حال االستخدام؟
اجلدول رقم  :2إلزامية عقد العمل املكتوب والفئة العمرية (من األطفال العاملني)
التي ينطبق عليها ذلك قانونا
Q.4
موضوع السؤال

نعم

Q.5
كال

في حال نعم ،ما هي السن الدنيا لألطفال العاملني التي
ينطبق عليها توفر عقد عمل مكتوب في حال االستخدام

إلزامية عقد العمل املكتوب الستخدام األطفال
(ما دون سن الثامنة عشرة من العمر)
مجموعة األسئلة التالية (من  Q.6إلى  )Q.9تتناول األحكام القانونية السارية املفعول املعنية بعمل األطفال (بحسب قانون
العمل (و/أو التشريعات واملراسيم األخرى).
الرجاء وضع اإلجابات يف اجلدول رقم  3أدناه :لكل من املوضوعات القانونية الـ  41املذكورة يف اجلدول رقم 3
أدناه ،الرجاء وضع اإلجابات عن األسئلة الثالثة التالية:

 .Q.6هل يوجد نص قانوني ساري املفعول يتعلق بكل من املوضوعات القانونية الـ  41املذكورة في اجلدول رقم  3أدناه؟
 .Q.7في حال نعم ،في أي سنة صدر القانون أو أق ّر آخر تعديل عليه؟
 .Q.8في حال نعم ،ما هو رقم هذا القانون؟
 .Q.9في حال نعم في  ،Q.6الرجاء وضع اإلجابات الصحيحة بحسب ما تنص عليه القوانني املرعية اإلجراء؟

اجلدول رقم  :3أحكام قانونية سارية املفعول تتعلق باستخدام األطفال ما دون سن الثامنة عشرة
Q.4

وجود نص سنة اإلصدار
قانوني أو آخر تعديل
(نعم أو ال) ذكر السنة

رقم
القانون

اإلجابة
بحسب ما
ينص عليه
القانون

وحدة القياس
اخلاصة
باإلجابة

1

السن العليا للتعليم اإللزامي

سنة

2

السن العليا لالستخدام

سنة

3

السن العليا الستخدام املتدربني

سنة
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#

موضوع القانون

Q.7

Q.8

Q.9
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4

السن الدنيا الستخدام األطفال في املشاريع الصناعية
واألعمال املرهقة أو املضرة بالصحة

سنة

5

السن الدنيا لالستخدام في األعمال اخلطرة بطبيعتها
أو التي تشكل خطر ًا على احلياة أو الصحة أو األخالق

سنة

6

احلد األقصى من ساعات العمل اليومية لألطفال (في
حال وارد في نص القانون)

ساعة

7

احلد األقصى من ساعات العمل اليومية املتواصلة
لألطفال

ساعة

8

احلد األدنى لساعات الراحة اليومية لألطفال

ساعة

9

الساعات (الفترات) اليومية التي يحظر خاللها تشغيل
األطفال

10

عدد ساعات الراحة املتعاقبة لألطفال بني يومي عمل
ضمن السن القانونية لالستخدام

11

عدد أيام اإلجازة السنوية املدفوعة األجر لألطفال
ضمن السن القانونية لالستخدام

يوم في السنة

12

احلد األدنى من عدد أيام اإلجازة السنوية املدفوعة
األجر املستح ّقة لألطفال ضمن السن القانونية
لالستخدام ،والتي جتوز االستفادة منها دفعة واحدة

يوم في السنة

13

احلد األدنى لألجر الشهري لألطفال في حال وجود
أحكام خاصة بهم (أو ذكر احلد األدنى بشكل عام)

دوالر أميركي
()1
في الشهر

14

السن الدنيا لالنتساب إلى نقابة مهنية

من الساعة
 ...حتى
الساعة ...
ساعة

سنة

فيما يتعلق مبجموعة األسئلة التالية (من Q.10إلى ،)Q.12الرجاء وضع عالمة ( )Xيف خانة اجلواب
الصحيح يف اجلدول رقم  4أدناه:
ً
 .Q.10هل توجد الئحة رسمية باألعمال اخلطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطرا على احلياة أو الصحة أو األخالق؟
 .Q.11هل توجد جهات رسمية (حكومية أو عامة) موجلة مبراقبة األطفال العاملني – ( – Children in Employmentما دون
الثامنة عشرة من العمر) وبالكشف على ظروف عملهم في املؤسسات؟
 .Q.12هل توجد جهات رسمية (حكومية أو عامة) موجلة بالتحكيم في حال حصول نزاع عمل بني أصحاب العمل واألطفال
العاملني – ( – Children in Employmentالذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة)؟
اجلدول رقم  :4توفر املؤسسات الراعية ملصالح األطفال العاملني ما دون سن الثامنة عشرة
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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رقم السؤال

السؤال

Q.10

وجود الئحة رسمية باألعمال اخلطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطر ًا
على احلياة أو الصحة أو األخالق

Q.11

وجود جهات رسمية موجلة مبراقبة األطفال العاملني وبالكشف على
ظروف عملهم في املؤسسات

Q.12

وجود جهات رسمية موجلة بالتحكيم في حال حصول نزاع عمل بني
أصحاب العمل واألطفال العاملني

 1الحد األدىن لألجر الشهري لألطفال محوالً إىل الدوالر األمرييك عىل أساس سعر رصف العملة املتداول به حال ّياً.

نعم

كال

 .Q.13الرجاء ذكر اإلجراءات املتخذة في تطبيق اتفاقيتي العمل الدولية  138لسنة ( 1973بشأن احلد األدنى لسن
االستخدام) و 182لسنة ( 1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها)؟
(سؤال مفتوح)

بالنسبة إلى اتفاقية العمل الدولية رقم ...................................................................................... :138
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.................................................................................................................................................

القسم الثاني :حول بعض املعطيات السكانية وخصائص األطفال العاملني
 .Q.14كــم يبلــغ إجمالــي عــدد الســكان املقيمــن فــي البلــد ،بحســب النــوع االجتماعــي (اجلنــس) واجلنســية :مواطنــن،
أجانــب (باســتثناء الالجئني/النازحــن) ،واألجانــب مــن الالجئني/النازحــن (الذيــن وفــدوا قبــل عــام  ،)2011واألجانــب
مــن الالجئني/النازحــن (الذيــن وفــدوا نتيجــة األزمــة الراهنــة فــي املنطقــة منــذ عــام )2011؟
الرجاء وضع اإلجابات عن السؤال رقم Q.14يف اجلدول رقم  5أدناه؛ وذلك استناد ًا إلى آخر اإلحصاءات الوطنية
املتوفرة (ويف حال عدم توفر معطيات حول النازحني/الالجئني يف اإلحصاءات الوطنية ،الرجاء االعتماد على
أرقام النازحني/الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني RCHNU؛ ووكالة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى  .)AWRNUكما يرجى ذكر املراجع أو مصادر
املعلومات وسنة إصدارها يف اخلانة املناسبة من اجلدول أدناه:

اجلدول رقم  :5أعداد فئات السكان املقيمني ،بحسب النوع االجتماعي (اجلنس) واجلنسية

1

املواطنني

2

األجانب (باستثناء الالجئني  /النازحني)

3

الالجئني  /النازحني (الوافدين قبل عام )2011

4

الالجئني  /النازحني (الوافدين نتيجة األزمة منذ )2011

ذكور

إناث

مصدر
املعلومات

سنة
اإلصدار

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

#

فئات السكان املقيمني ،بحسب اجلنسية

العدد
اإلجمالي

النوع االجتماعي

املرجع
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 .Q.15كــم يبلــغ إجمالــي عــدد األطفــال (مــن الفئــة العمريــة مــا بــن  5و  17ســنة) املقيمــن فــي البلــد ،بحســب النــوع
االجتماعــي (اجلنــس) واجلنســية :مواطنــن ،أجانــب (باســتثناء الالجئني/النازحــن) ،واألجانــب مــن الالجئني/النازحــن
(الذيــن وفــدوا قبــل عــام  ،)2011واألجانــب مــن الالجئني/النازحــن (الذيــن وفــدوا نتيجــة األزمــة الراهنــة فــي املنطقــة
منــذ عــام )2011؟
الرجاء وضع اإلجابات عن السؤال رقم Q.15يف اجلدول رقم  6أدناه؛ وذلك استناد ًا إلى آخر اإلحصاءات الوطنية

املتوفرة (ويف حال عدم توفر معطيات حول النازحني/الالجئني يف اإلحصاءات الوطنية ،الرجاء االعتماد على
أرقام النازحني/الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني RCHNU؛ ووكالة
األمم املتحدة إلغاثة ونشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى  .)AWRNUكما يرجى ذكر املراجع أو
مصادر املعلومات وسنة إصدارها يف اخلانة املناسبة من اجلدول أدناه:

اجلدول رقم  :6أعداد األطفال (ما بني  5و  17سنة) املقيمني ،بحسب النوع االجتماعي (اجلنس) واجلنسية

#

فئات السكان املقيمني ،بحسب اجلنسية

1

املواطنني

2

األجانب (باستثناء الالجئني  /النازحني)

3
4

النوع االجتماعي

العدد
اإلجمالي

ذكور

إناث

املرجع
مصدر
املعلومات

سنة
اإلصدار

الالجئني  /النازحني (الوافدين قبل عام )2011

الالجئني  /النازحني (الوافدين نتيجة األزمة منذ )2011

كــم يبلــغ إجمالــي عــدد القــوى العاملــة الفعليــة فــي البلــد ،بحســب النــوع االجتماعــي (اجلنــس) واجلنســية :مواطنــن ،أجانــب
(باســتثناء الالجئني/النازحــن) ،واألجانــب مــن الالجئني/النازحــن (الذيــن وفــدوا قبــل عــام  ،)2011واألجانــب مــن الالجئــن/
النازحــن (الذيــن وفــدوا نتيجــة األزمــة الراهنــة فــي املنطقــة منــذ عــام )2011؟
الرجاء وضع اإلجابات عن السؤال رقم  0يف اجلدول رقم  7أدناه؛ وذلك استناد ًا إلى آخر اإلحصاءات الوطنية

املتوفرة (ويف حال عدم توفر معطيات حول النازحني/الالجئني يف اإلحصاءات الوطنية ،الرجاء االعتماد على
أرقام النازحني/الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني RCHNU؛ ووكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى  .)AWRNUكما يرجى ذكر املراجع أو
مصادر املعلومات وسنة إصدارها يف اخلانة املناسبة من اجلدول أدناه:

اجلدول رقم  :7أعداد القوى العاملة الفعلية ،بحسب النوع االجتماعي (اجلنس) واجلنسية
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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#

القوى العاملة الفعلية ،بحسب اجلنسية

1

املواطنون

2

األجانب (باستثناء الالجئني  /النازحني)

3
4

الالجئون  /النازحون (الوافدون قبل عام )2011

الالجئون  /النازحون (الوافدون نتيجة األزمة منذ )2011

العدد
اإلجمالي

النوع االجتماعي
ذكور

إناث

املرجع
مصدر
املعلومات

سنة
اإلصدار

 .Q.16كم يبلغ إجمالي عدد األطفال العاملني – ( – Children in Employmentمن الفئة العمرية ما بني  5و 17
سنة) املقيمني في البلد ،بحسب النوع االجتماعي (اجلنس) واجلنسية :مواطنني ،أجانب (باستثناء الالجئني/النازحني)،
واألجانب من الالجئني/النازحني (الذين وفدوا قبل عام  ،)2011واألجانب من الالجئني/النازحني (الذين وفدوا نتيجة
األزمة الراهنة في املنطقة منذ عام )2011؟
الرجاء وضع اإلجابات عن السؤال رقم Q.16يف اجلدول رقم  8أدناه؛ وذلك استناد ًا إلى آخر اإلحصاءات الوطنية
املتوفرة (ويف حال عدم توفر معطيات حول النازحني/الالجئني يف اإلحصاءات الوطنية ،الرجاء االعتماد على
أرقام النازحني/الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني RCHNU؛ ووكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى  .)AWRNUكما يرجى ذكر املراجع أو
مصادر املعلومات وسنة إصدارها يف اخلانة املناسبة من اجلدول أدناه:

اجلدول رقم  :8أعداد األطفال العاملني (من الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة) ،بحسب النوع االجتماعي
(اجلنس) واجلنسية

#

األطفال العاملون بحسب اجلنسية

1

املواطنون

2

األجانب (باستثناء الالجئني  /النازحني)

3

الالجئون  /النازحون (الوافدون قبل عام )2011

4

الالجئون  /النازحون (الوافدون نتيجة األزمة منذ )2011

العدد
اإلجمالي

النوع االجتماعي
ذكور

إناث

املرجع
مصدر
املعلومات

سنة
اإلصدار

الرجاء اإلجابة عن األسئلة الثالثة التالية (من Q.17 حتى )Q.19يف اجلدول رقم  9أدناه؛ وذلك استناد ًا إلى
آخر اإلحصاءات الوطنية املتوفرة؛ كما يرجى ذكر املراجع أو مصادر املعلومات وسنة إصدارها يف اخلانة املناسبة
من اجلدول أدناه:

 .Q.16كم تبلغ نسبة األطفال العاملني في أسوأ أشكال عمل األطفال ( )Worst Forms of Child Labourإلى إجمالي عدد
األطفال العاملني (من الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة)؟

 .Q.19كم تبلغ نسبة األطفال العاملني في األعمال غير املشروعة – ( – Illicit Activitiesغير القانونية ،مثل :السرقة والنشل
والتهريب والدعارة وجتارة املخدرات واألعمال املسلحة ،إلخ ).إلى إجمالي عدد األطفال العاملني (من الفئة العمرية ما
بني  5و  17سنة)؟

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

 .Q.18كم تبلغ نسبة األطفال في وضعية الشارع ( – )Street-Based Childrenأي األطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في
الشارع – إلى إجمالي عدد األطفال العاملني (من الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة)؟
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اجلدول رقم  :9نسبة ( )%توزع بعض فئات األطفال العاملني يف أسوأ أشكال عمل األطفال إلى إجمالي عدد
األطفال العاملني (ما بني  5و  17سنة)
النسبة ()%
إلى إجمالي عدد
األطفال العاملني

فئات األطفال العاملني في أسوأ أشكال
عمل األطفال

رقم
السؤال

Q.17

األطفال العاملني (ما بني  5و  17سنة) في أسوأ أشكال
عمل األطفال أي في األعمال اخلطرة

Q.18

أطفال الشوارع ،أي األطفال الذين يعيشون و/أو
يعملون في الشارع (ما بني  5و  17سنة)

Q.19

املرجع
سنة اإلصدار

مصدر املعلومات

األطفال العاملني (ما بني  5و  17سنة) في األعمال غير
املشروعة

 .Q.20كم تبلغ نسبة توزع األطفال العاملني – ( – Children in Employmentمن الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة) ،بحسب
الفئة العمرية والنوع االجتماعي (اجلنس)؟
اجلدول رقم  :10توزع األطفال العاملني ( ،)%بحسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي (اجلنس)
النوع االجتماعي

#

الفئات العمرية
لألطفال العاملني

1

ما بني  5و 9سنوات

%100

2

ما بني  10و 14سنة

%100

3

ما بني  15و 17سنة

%100

املجموع

اإلجمالي
(النسبة )%

املرجع

إناث

ذكور

املجموع

مصدر
املعلومات

سنة اإلصدار

%100

 .Q.21كم تبلغ نسبة توزع األطفال العاملني – ( – Children in Employmentمن الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة) ،بحسب
املناطق اجلغرافية للسكن (أي التوزع ما بني املدينة والريف) والنوع االجتماعي (اجلنس) والفئة العمرية؟ (الرجاء

وضع توزع النسب املئوية اخلاصة بإجمالي األطفال العاملني وبحسب النوع االجتماعي يف اجلدول رقم ،11
وبحسب الفئة العمرية يف اجلدول رقم .)12
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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اجلدول رقم  :11توزع األطفال العاملني ( ،)%بحسب املنطقة اجلغرافية للسكن والنوع االجتماعي (اجلنس)
#

مكان سكن األطفال العاملني

اإلجمالي (النسبة )%

النوع االجتماعي
ذكور

إناث

املجموع

1

املناطق احلضرية

% 100

2

املناطق الريفية

% 100

3

املجموع

% 100

% 100

اجلدول رقم  :12توزيع األطفال العاملني ( ،)%بحسب املنطقة اجلغرافية للسكن والفئة العمرية
املرجع

الفئة العمرية

#

الفئات العمرية
لألطفال العاملني

1

املناطق احلضرية

% 100

2

املناطق الريفية

% 100

ما بني  5و9

سنوات

ما بني 15
و 17سنة

ما بني 10
و 14سنة

املجموع

سنة
اإلصدار

مصدر
املعلومات

 .Q.22كم تبلغ نسبة توزع األطفال املنخرطني في «عمل األطفال» – ( – Child Labourمن الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة)،
بحسب املناطق اجلغرافية للسكن (أي التوزع ما بني املدينة والريف)؟
اجلدول رقم  :13توزع األطفال املنخرطني يف «عمل األطفال» ( ،)%بحسب املنطقة اجلغرافية للسكن
#

نسب ( )%توزع األطفال املنخرطني في
"عمل األطفال"

مكان السكن اجلغرافي

1

املناطق احلضرية

2

املناطق الريفية

املرجع
مصدر املعلومات

سنة اإلصدار

% 100

املجموع

 Q.23كم تبلغ نسبة توزع األطفال املنخرطني في «عمل األطفال» –  – Child Labourإلى إجمالي عدد األطفال العاملني (من
الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة) ،بحسب املناطق اجلغرافية للسكن (أي التوزع ما بني املدينة والريف)؟
اجلدول رقم  :14توزع األطفال املنخرطني يف «عمل األطفال» ( ،)%إلى إجمالي عدد األطفال العاملني،
بحسب املنطقة اجلغرافية للسكن

فئة األطفال العاملني

نسب ( )%توزع األطفال املنخرطني في "عمل األطفال"
إلى إجمالي عدد األطفال العاملني
املناطق احلضرية

املناطق الريفية

املرجع
مصدر املعلومات سنة اإلصدار

 Q.24كم تبلغ نسب توزع األطفال العاملني – ( – Children in Employmentمن الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة) ،بحسب
قطاع النشاط االقتصادي((( ،والنوع االجتماعي (اجلنس) ،والفئة العمرية ،واملنطقة اجلغرافية للسكن (أي التوزع ما بني
املدينة والريف)؟
(الرجاء وضع توزع النسب املئوية اخلاصة بإجمالي األطفال العاملني وبحسب النوع االجتماعي يف اجلدول رقم
 ،15وبحسب الفئة العمرية واملنطقة يف اجلدول رقم .)16
1

انظر تعريف كل من قطاعات النشاط االقتصادي في ملحق معجم املصطلحات.

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

األطفال املنخرطني في «عمل األطفال
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اجلدول رقم  :15توزع األطفال العاملني ( ،)%بحسب قطاع النشاط االقتصادي والنوع االجتماعي (اجلنس)
#

قطاع النشاط االقتصادي

النوع االجتماعي

اإلجمالي (النسبة )%

ذكور

املجموع

إناث

1

الزراعة

% 100

2

الصناعة

% 100

3

البناء

% 100

4

التجارة

5

الخدمات

6

الخدمات املنزلية

7

قطاعات أخرى

% 100
% 100
% 100
% 100
% 100

املجموع

% 100

اجلدول رقم  :16توزع األطفال العاملني ( ،)%بحسب قطاع النشاط االقتصادي والفئة العمرية واملنطقة
اجلغرافية للسكن

#

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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قطاع النشاط
االقتصادي

اإلجمالي (النسبة )%
ما بني  5و9

سنوات

ما بني 10
و 14سنة

النوع االجتماعي

ما بني 15
و  17سنة

املجموع

املناطق
احلضرية

املناطق
الريفية

املجموع

1

الزراعة

% 100

% 100

2

الصناعة

% 100

% 100

3

البناء

% 100

% 100

4

التجارة

% 100

% 100

5

الخدمات

% 100

% 100

6

الخدمات املنزلية

% 100

% 100

7

قطاعات أخرى

% 100

% 100

الرجاء ذكر املراجع أو مصادر املعلومات املتعلقة بالسؤال رقم Q.24وسنة إصدرها ،يف اخلانة املناسبة من اجلدول
أدناه:
رقم السؤال
Q.24

املرجع
مصدراملعلومات

سنة اإلصدار

 Q.25كم تبلغ نسب األطفال املنخرطني في «عمل األطفال» – ( – Child Labourمن الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة)،
بحسب قطاع النشاط االقتصادي؟

اجلدول رقم  :17توزع األطفال املنخرطني يف «عمل األطفال» ( ،)%بحسب قطاع النشاط االقتصادي
#

نسب ( )%توزع األطفال املنخرطني في
"عمل األطفال"

قطاع النشاط االقتصادي

1

الزراعة

2

الصناعة

3

البناء

4

التجارة

5

الخدمات

6

الخدمات املنزلية

7

قطاعات أخرى

املرجع
مصدر املعلومات

سنة اإلصدار

% 100

املجموع

 .Q.26كم تبلغ نسبة توزع األطفال املنخرطني في «عمل األطفال» –  – Child Labourإلى إجمالي عدد
األطفال العاملني – ( – Children in Employmentمن الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة) ،بحسب
قطاع النشاط االقتصادي؟
اجلدول رقم  :18توزع األطفال املنخرطني يف «عمل األطفال» ( )%إلى إجمالي عدد األطفال العاملني،
بحسب قطاع النشاط االقتصادي
فئة األطفال العاملني

نسب ( )%توزع األطفال املنخرطني يف "عمل األطفال"
الزراعة

الصناعة

البناء

التجارة

الخدمات
الخدمات
املنزلية

املرجع
قطاعات
أخرى

مصدر
املعلومات

سنة
اإلصدار

األطفال املنخرطني يف
"عمل األطفال"
 .Q.27كم تبلغ نسب توزع األطفال العاملني – ( – Children in Employmentمن الفئة العمرية ما بني  5و17
(((

 1القطاع غير املنظم يتضمن« :جميع األنشطة االقتصادية التي مارسها العمال والوحدات االقتصادية ،التي ال تشملهم  -في القانون أو
كاف».
في املمارسة  -الترتيبات النظامية كل ّي ًا أو على نحو ٍ

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

سنة) ،بحسب نظامية العمل (أي العمل املنظم والعمل غير املنظم) ،والنوع االجتماعي (اجلنس)،
والفئة العمرية ،واملنطقة اجلغرافية للسكن (أي التوزع ما بني املناطق احلضرية والريف) ،وقطاع
النشاط االقتصادي؟ (الرجاء وضع توزع النسب املئوية اخلاصة بإجمالي األطفال العاملني
بحسب نظامية العمل والنوع االجتماعي في اجلدول رقم  ،19وبحسب نظامية العمل والفئة
العمرية واملنطقة في اجلدول رقم  ،20وبحسب قطاع النشاط االقتصادي في اجلدول رقم .)21
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اجلدول رقم  :19توزع األطفال العاملني ( ،)%بحسب نظامية العمل والنوع االجتماعي (اجلنس)
نظامية العمل

#
1

النوع االجتامعي

اإلجاميل
البناء

ذكور

املجموع

إناث

% 100

العمل املنظم

2

العمل غري املنظم

% 100

% 100

املجموع

اجلدول رقم  :20توزع األطفال العاملني ( ،)%بحسب نظامية العمل
والفئة العمرية واملنطقة اجلغرافية للسكن

#

نظامية العمل

مكان السكن

الفئة العمرية
ما بني 5
و 9سنوات

ما بني 10
و 14سنة

ما بني 15
و  17سنة

املجموع

املناطق
الريفية

املناطق
احلضرية

املجموع

1

العمل املنظم

% 100

% 100

2

العمل غري املنظم

% 100

% 100

اجلدول رقم  :21توزع األطفال العاملني ( ، )%بحسب قطاع النشاط االقتصادي
#

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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قطاع النشاط االقتصادي

نظامية العمل
الزراعة

1

العمل املنظم

2

العمل غري املنظم

الصناعة

البناء

التجارة

الخدمات
الخدمات
املنزلية

قطاعات
أخرى

املجموع

الرجاء ذكر املراجع أو مصادر املعلومات املتعلقة بالسؤال رقم  Q.27وسنة إصدارها ،يف اخلانة
املناسبة من اجلدول أدناه:
رقم
السؤال

املرجع
مصدر املعلومات

سنة اإلصدار

 .Q.28كم تبلغ نسب توزع األطفال العاملني – ( – Children in Employmentمن الفئة العمرية ما بني
احملصل ،والنوع االجتماعي (اجلنس) ،والفئة
 5و  17سنة) ،بحسب مراحل املستوى التعليمي
ّ
العمرية؟
اجلدول رقم  :22توزع األطفال العاملني ( ،)%بحسب مراحل املستوى التعليمي ُ
امل ّصل والنوع
االجتماعي (اجلنس) والفئة العمرية
#

عدد سنوات التعليم

املراحل التعليمية

 1لم يلتحق باملدرسة

صفر

روضة  /ما دون
2
االبتدائي

ما بني سنة وسنتني
تعليم ما قبل مدرسي

 3ابتدائي

ما بني سنة و 6سنوات
تعليم مدرسي

متوسط  /متوسط
4
مهني

ما بني  7و 9سنوات
تعليم مدرسي

 5ثانوي  /ثانوي مهني

ما بني  10و 12سنة
تعليم مدرسي

 6تعليم مختص

غير محدد

املجموع

اإلجمالي
(النسبة )%

% 100

النوع االجتماعي
ذكور

إناث

% 100 % 100

املجموع

ما بني  5و 9ما بني  10ما بني 15
و 14سنة و 17سنة
سنوات

% 100

% 100

% 100

الرجاء ذكر املراجع أو مصادر املعلومات املتعلقة بالسؤال رقم  Q.28وسنة إصدارها ،يف اخلانة املناسبة من
اجلدول أدناه:

رقم
السؤال

املرجع
مصدر املعلومات

سنة اإلصدار
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

 .Q.29كم تبلغ نسب توزع األطفال املنخرطني في «عمل األطفال»
احملصل؟
العمرية ما بني  5و  17سنة) ،بحسب مراحل املستوى التعليمي
ّ

– – Child Labour

(من الفئة
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احملصل
اجلدول رقم  :23توزع األطفال املنخرطني يف «عمل األطفال» ( ،)%بحسب مراحل املستوى التعليمي
ّ
#

املراحل التعليمية

عدد سنوات التعليم

 1لم يلتحق باملدرسة

صفر

 2روضة  /ما دون االبتدائي

ما بني سنة وسنتني تعليم
ما قبل مدرسي

 3ابتدائي

ما بني سنة و 6سنوات
تعليم مدرسي

 4متوسط  /متوسط مهني

ما بني  7و 9سنوات تعليم
مدرسي

 5ثانوي  /ثانوي مهني

ما بني  10و 12سنة تعليم
مدرسي

 6تعليم مختص

غير محدد

نسب ( )%توزع األطفال
املنخرطني في «عمل
األطفال»

املرجع
مصدر
املعلومات

سنة اإلصدار

% 100

املجموع

 .Q.30كم تبلغ نسب توزع األطفال املنخرطني في «عمل األطفال» –  – Child Labourإلى إجمالي
عدد األطفال العاملني – ( – Children in Employmentمن الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة)،
احملصل؟
بحسب مراحل املستوى التعليمي
ّ
اجلدول رقم  :24توزع األطفال املنخرطني يف «عمل األطفال» ( ،)%إلى إجمالي عدد األطفال العاملني،
احملصل
بحسب مراحل املستوى التعليمي
ّ
نسب ( )%توزع األطفال املنخرطني في "عمل األطفال"
فئة األطفال العاملني

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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املرجع

سنة
مصدر
تعليم
ثانوي /
متوسط /
لم يلتحق روضة  /ما
ابتدائي
متوسط مهني ثانوي مهني مختص املعلومات اإلصدار
باملدرسة دون االبتدائي

األطفال املنخرطني يف "عمل
األطفال"
الرجاء وضع اإلجابات عن كل من السؤالني التاليني ( Q.31و ،)Q.32يف اجلدولني (اجلدول رقم  25و اجلدول رقم
 )26أدناه:

 .Q.31كم يبلغ متوسط ساعات العمل األسبوعي لألطفال العاملني
(من الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة) ومتوسط األجر الشهري (محو ًال إلى الدوالر األميركي
على أساس سعر صرف العملة املتداول به حال ّي ًا) ،بحسب النوع االجتماعي (اجلنس) ،والفئة
العمرية ،واملنطقة اجلغرافية للسكن (أي التوزع ما بني املدينة والريف)؟
– in Employment

– Children

 .Q.32كم يبلغ متوسط ساعات العمل األسبوعي لألطفال العاملني
(من الفئة العمرية ما بني  5و  17سنة) ومتوسط األجر الشهري (محو ًال إلى الدوالر األميركي على
أساس سعر صرف العملة املتداول به حال ّي ًا) بحسب قطاع النشاط االقتصادي؟

– – Children in Employment

اجلدول رقم  :25متوسط ساعات العمل األسبوعي واألجر الشهري ( )$لألطفال العاملني (ما بني  5و 17سنة)،
بحسب النوع االجتماعي (اجلنس) والفئة العمرية واملنطقة اجلغرافية للسكن

رقم
السؤال

السؤال

Q.31

متوسط ساعات
العمل األسبوعي

Q.32

متوسط األجر
الشهري ()$

اإلجمالي
(النسبة
)%

النوع االجتماعي
ذكور

إناث

ما بني 5
و 9سنوات

الفئة العمرية
ما بني 10
و 14سنة

مكان السكن
ما بني  15املناطق
و 17سنة الحرضية

املناطق
الريفية

اجلدول رقم  :26متوسط ساعات العمل األسبوعي واألجر الشهري ( )$لألطفال العاملني (ما بني  5و 17سنة)،
بحسب قطاع النشاط االقتصادي

رقم
السؤال

نظامية العمل

Q.31

متوسط ساعات العمل
األسبوعي

Q.32

متوسط األجر الشهري ()$

قطاع النشاط االقتصادي
الزراعة

الصناعة

البناء

التجارة

الخدمات

األعامل
املنزلية

قطاعات
أخرى

الرجاء ذكر املراجع أو مصادر املعلومات املتعلقة بالسؤالني رقم  Q.31و  Q.32 mو سنة إصدارها ،يف اخلانة
املناسبة من اجلدول أدناه:

Q.31
Q.32

مصدر املعلومات

سنة اإلصدار

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

رقم
السؤال

املرجع
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القسم الثالث :األطفال العاملون يف القطاع الزراعي
 .Q.33هــل يشــمل قانــون العمــل النافــذ (فــي حــال وجــوده) أحكام ـ ًا متعلقــة باالســتخدام فــي املشــاريع الزراعيــة؟ الرجــاء
اإلجابــة عــن الســؤال رقــم Q.33عبــر وضــع عالمــة ( )Xفــي خانــة اجلــواب الصحيــح فــي اجلــدول رقــم  27أدنــاه:
اجلدول رقم  :27أحكام قانون العمل حول االستخدام يف املشاريع الزراعية
السؤال

نعم

ال

هل يشمل قانون العمل أحكام ًا متعلقة باالستخدام في املشاريع الزراعية

 Q.34هــل قــررت الســلطات املعنيــة العمــل باالســتثناء الــوارد فــي نــص اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم  138اخلــاص باحليــازات
األســرية والصغيــرة التــي تنتــج مــن أجــل االســتهالك الذاتــي وال تســتخدم عمــا ًال بأجــر بصــورة منتظمــة؟ الرجــاء
اإلجابــة عــن الســؤال رقــم  Q.34عبــر وضــع عالمــة ( )Xفــي خانــة اجلــواب الصحيــح فــي اجلــدول رقــم  28أدنــاه:
اجلدول رقم  :28تطبيق االستثناء يف اتفاقية العمل الدولية رقم 138
السؤال

نعم

ال

هل قررت السلطات املعنية العمل باالستثناء الوارد في نص اتفاقية العمل الدولية
رقم  138اخلاص باحليازات األسرية والصغيرة التي تنتج من أجل االستهالك
احمللي وال تستخدم عماال بأجر بصورة منتظمة؟

 Q.35كــم تبلــغ نســب تــوزع األطفــال العاملــن فــي قطــاع الزراعــة (مــن الفئــة العمريــة مــا بــن  5و  17ســنة) ،بحســب
اجلنســية :مواطنــن ،أجانــب (باســتثناء الالجئني/النازحــن) ،واألجانــب مــن الالجئني/النازحــن (الذيــن وفــدوا قبــل
عــام  ،)2011واألجانــب مــن الالجئني/النازحــن (الذيــن وفــدوا نتيجــة األزمــة الراهنــة فــي املنطقــة منــذ عــام )2011؟
الرجاء وضع اإلجابات عن السؤال رقم Q.35يف اجلدول رقم  29أدناه؛ وذلك استناد ًا إلى آخر اإلحصاءات
الوطنية املتوفرة (ويف حال عدم توفر معطيات حول النازحني/الالجئني يف اإلحصاءات الوطنية ،الرجاء
االعتماد على أرقام النازحني/الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني
)RCHNU؛ ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى  .)AWRNUكما
يرجى ذكر املراجع أو مصادر املعلومات وسنة إصدارها يف اخلانة املناسبة من اجلدول أدناه:
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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اجلدول رقم  :29تطبيق االستثناء يف اتفاقية العمل الدولية رقم 138
#

األطفال العاملون يف قطاع الزراعة

 1املواطنون

 2األجانب (باستثناء الالجئني  /النازحني)

 3الالجئون  /النازحون (الوافدون قبل عام )2011

 4الالجئون  /النازحون (الوافدون نتيجة األزمة منذ )2011

نسب ( )%توزع األطفال
العاملني في قطاع الزراعة

املرجع
مصدر املعلومات سنة اإلصدار

 Q.36كــم تبلــغ نســب تــوزع األطفــال العاملــن فــي قطــاع الزراعــة (مــن الفئــة العمريــة مــا بــن  5و  17ســنة) ،بحســب أنــواع
املهــن املتفرعــة عــن هــذا القطــاع ،والنــوع االجتماعــي (اجلنــس) ،والفئــة العمريــة؟ (الرجــاء وضــع تــوزع النســب املئويــة
اخلاصــة بإجمالــي األطفــال العاملــن وبحســب النــوع االجتماعــي فــي اجلــدول رقــم  ،30وبحســب الفئــة العمريــة فــي
اجلــدول رقــم .)31
اجلدول رقم  :30توزع األطفال العاملني يف قطاع الزراعة ( ،)%بحسب أنواع املهن الفرعية والنوع
االجتماعي (اجلنس)
#
1
2
3
4

املهن املتفرعة عن
القطاع الزراعي

النسبة ( )%من إجاميل األطفال
العاملني يف القطاع الزراعي

الزراعة
صيد السمك وتربية
األحياء املائية
الغابات والحراجة
تربية حيوانية وإنتاج
حيواين
املجموع

املرجع
النوع االجتامعي
ذكور إناث املجموع مصدر املعلومات سنة اإلصدار
% 100
% 100
% 100
% 100

% 100

اجلدول رقم  :31توزع األطفال العاملني يف قطاع الزراعة ( ،)%بحسب أنواع املهن الفرعية والفئة
العمرية

 #املهن املتفرعة عن القطاع الزراعي
 1الزراعة
 2صيد السمك وتربية األحياء املائية

ما بني  5و9

سنوات

املرجع

الفئة العمرية
ما بني  10و 14ما بني  15و17
مصدر املعلومات سنة اإلصدار
سنة
سنة

 3الغابات والحراجة
 4تربية حيوانية وإنتاج حيواين
املجموع

% 100

% 100

% 100

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

 Q.37فــي حــال عــدم توفــر إحصائيــات (حــول تــوزع األطفــال العاملــن فــي قطــاع الزراعــة علــى أنــواع املهــن املتفرعــة عــن
القطــاع) ،الرجــاء حتديــد املهــن الرئيســة فــي مجــال سالســل اإلنتــاج الزراعــي والغذائــي التــي يتــم فيهــا اســتخدام
األطفــال باألكثــر؛ وذلــك اســتناد ًا إلــى املراجــع املتوفــرة:

123

 Q.38كــم تبلــغ نســب تــوزع األطفــال العاملــن فــي قطــاع الزراعــة (مــن الفئــة العمريــة مــا بــن  5و  17ســنة) ،بحســب
الوضعيــة فــي العمــل (مســاعد عائلــي أو أجيــر) ،والنــوع االجتماعــي (اجلنــس) ،والفئــة العمريــة؟ (الرجــاء وضــع تــوزع
النســب املئويــة اخلاصــة بوضعيــة االطفــال فــي العمــل وبحســب النــوع االجتماعــي فــي اجلــدول رقــم  ،32وبحســب هــذه
الوضعيــة والفئــة العمريــة فــي اجلــدول رقــم .)33
اجلدول رقم  :32توزع األطفال العاملني يف قطاع الزراعة ( ،)%بحسب الوضعية يف العمل والنوع
االجتماعي (اجلنس)
#

الوضعية يف العمل

 1مساعد عائيل
 2أجري

املرجع
النوع االجتامعي
ذكور إناث املجموع مصدر املعلومات سنة اإلصدار

النسبة ( )%من إجاميل األطفال
العاملني يف القطاع الزراعي

% 100

املجموع

% 100

اجلدول رقم  :33توزع األطفال العاملني يف قطاع الزراعة ( ،)%بحسب الوضعية يف العمل والفئة
العمرية
#

الوضعية يف العمل

 1مساعد عائيل
 2أجري
املجموع

ما بني  5و9

سنوات

الفئة العمرية
ما بني  10و 14ما بني  15و17
مصدر املعلومات سنة اإلصدار
سنة
سنة

% 100

املرجع

% 100

% 100

 Q.39كــم تبلــغ نســب تــوزع األطفــال العاملــن بأجــر فــي قطــاع الزراعــة (مــن الفئــة العمريــة مــا بــن  5و  17ســنة) ،بحســب
نــوع األجــر ،والنــوع االجتماعــي (اجلنــس) ،والفئــة العمريــة؟ (الرجــاء وضــع تــوزع النســب املئويــة اخلاصــة بإجمالــي
األطفــال العاملــن بأجــر وبحســب النــوع االجتماعــي فــي اجلــدول رقــم  ،34وبحســب الفئــة العمريــة فــي اجلــدول رقــم .)35
اجلدول رقم  :32توزع األطفال العاملني يف قطاع الزراعة ( ،)%بحسب الوضعية يف العمل والنوع
عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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االجتماعي (اجلنس)
#

نوع األجر

النسبة ( )%من إجاميل األطفال
العاملني يف القطاع الزراعي

النوع االجتامعي
ذكور

إناث

املجموع

 1أجر عىل بالساعة
 2مياومة (أجر يومي)

% 100

 3أجر أسبوعي

% 100

 4أجر شهري

% 100

% 100

املرجع
مصدر
املعلومات

سنة
اإلصدار

 5عىل أساس اإلنتاج (عىل
القطعة)
 6مبلغ مقطوع (عند إنهاء
املهمة)
 7أجر عيني
 8أنواع أخرى ،حدد:
...
 9أنواع أخرى ،حدد:
...
املجموع

% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100

% 100

اجلدول رقم  :35توزع األطفال العاملني يف قطاع الزراعة ( ،)%بحسب أنواع األجر والفئة العمرية

 #املهن املتفرعة عن القطاع الزراعي
1
2
3
4

أجر عىل بالساعة
مياومة (أجر يومي)
أجر أسبوعي
أجر شهري

ما بني  5و9

سنوات

املرجع

الفئة العمرية
ما بني  10و 14ما بني  15و17
مصدر املعلومات سنة اإلصدار
سنة
سنة

 5بحسب اإلنتاجية (عىل القطعة)
 6مبلغ مقطوع (بحسب املهمة)
 7أجر عيني

 8أنواع أخرى ،حدد... :
 9أنواع أخرى ،حدد... :
املجموع

% 100

% 100

% 100

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

 Q.40مــا هــي أنــواع العمــل التــي يزاولهــا األطفــال العاملــون فــي املهــن الزراعيــة يف األغلــب؟ الرجــاء حتديــد أنــواع العمــل
التــي يزاولهــا األطفــال فــي املهــن الزراعيــة بحســب األولويــة .ميكــن ترتيــب املهــن الزراعيــة املذكــورة فــي اجلــدول رقــم
 36بحســب األولويــة مــن الرقــم  1إلــى الرقــم 7؛ حيــث الرقــم  1يعنــي أن هــذه املهنــة الزراعيــة يزاولهــا األطفــال باألكثــر،
بينمــا الرقــم  7يعنــي أنهــا املهنــة الزراعيــة األقــل مزاولــة مــن قبــل األطفــال (وميكنــك اختيــار أي رقــم مــن  1إلــى .)7
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اجلدول رقم  :36أنواع العمل التي يزاولها األطفال العاملون يف املهن الزراعية بحسب األولوية
أنواع املهن الزراعية

ترتيب األولوية (من  1إىل  )7بحسب املهن األكرث مزاولة من قبل األطفال

إعداد األرض
زرع الشتالت
التعشيب
وضع األسمدة
رش املبيدات
الحصاد
معالجة املحاصيل الزراعية
.Q.41مــا هــي أنــواع مخاطــر العمــل التــي يتعــرض لهــا األطفــال العاملــون فــي املهــن الزراعيــة يف األغلــب؟ الرجــاء حتديــد
مخاطــر العمــل التــي يتعــرض لهــا األطفــال فــي املهــن الزراعيــة بحســب األولويــة .ميكــن ترتيــب مخاطــر العمــل املذكــورة.
 Q.42اجلــدول رقــم  37بحســب األولويــة مــن الرقــم  1إلــى الرقــم 7؛ حيــث الرقــم  1يعنــي أن هــذه املخاطــر يتعــرض لهــا
األطفــال العاملــون فــي املهــن الزراعيــة كثيــر ًا ،بينمــا الرقــم  7يعنــي أنهــا أقــل مخاطــر العمــل التــي يتعــرض لهــا األطفــال
(وميكنــك اختيــار أي رقــم مــن  1إلــى .:)7
أنواع مخاطر العمل يف املهن الزراعية
التعرض ألدوات العمل الحادة واآلالت الخطرة
خطر التعرض للدغات األفاعي والجروح من الحيوانات األخرى
التعرض للظروف البيئية القاسية
التعرض للكيامويات الزراعية ،مبا فيها األسمدة غري العضوية
واملبيدات

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية
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ترتيب األولوية (من  1إىل  )7بحسب مخاطر العمل التي يتعرض
لها األطفال العاملون يف املهن الزراعية باألكرث

القسم الرابع :أسئلة نوعية
الرجاء تدوين اإلجابات عن كل من السؤالني النوعيني أدناه ( Q.43و )Q.44اعتماد ًا على معلوماتكم وخبرتكم
الشخصية يف مجال عمل األطفال ومكافحة أسوأ أشكاله:

 Q.43برأيكم ،ما األسباب الرئيسة لظاهرة عمل األطفال –  – Child Labourفي بلدكم؟ (سؤال مفتوح)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

 Q.44برأيكــم ،مــا أولويــات اخلطــط والسياســات الوطنيــة املطلوبــة فــي بلدكــم مــن أجــل احلــد مــن ظاهــرة عمــل األطفــال
 – Child Labourومكافحــة أســوأ أشــكاله ()Worst Forms of Child Labour؟ (ســؤال مفتــوح)

–

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

 Q.45الرجــاء تزويدنــا بالروابــط اإللكترونيــة اخلاصــة بالتقاريــر والدراســات األحــدث حــول ظاهــرة عمــل األطفــال فــي بلدكــم،
واملنشــورة لــدى اجلهــات املعنيــة باملوضــوع (مثــل :الــوزارات واملؤسســات العامــة واملنظمــات الدوليــة وشــركات األبحــاث
املعتمــدة ،وقطــاع العمــل األهلــي).
اجلدول رقم  :38الروابط اإللكترونية ألحدث التقارير والدراسات ،وموضوعها ،واجلهة التي أصدرتها
الرابط اإللكتروني

املوضوع

عمل األطفال في الدول العربية  -دراسة نوعية وكمية

ً
جزيال لكم ،على ُحسن تعاونكم
شكر ًا

اجلهة التي أصدرت الدراسة
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تابع امللحق  :معجم املصطلحات

 .1األطفــال :هــم الفئــة العمريــة املســتهدفة مــن الدراســة ،وقــد َّ
مت حتديــد هــذه الفئــة العمريــة مــن األطفــال الذيــن تتــراوح
ســنهم مــا بــن  5ســنوات و  17ســنة ،وذلــك بحســب مــا تعتمــده منظمــة العمــل الدوليــة فــي الدراســات واألبحــاث
الصــادرة عنهــا( .راجــع :املؤمتــر الدولــي الـــ  18خلبــراء إحصــاءات العمالــة :القــرار  ،IIاملتعلّــق باإلحصــاءات حــول
عمــل األطفــال  -جنيــف ،بتاريــخ  5كانــون األ ّول – .)2008
 .2األطفــال العاملــون :هــم «األطفــال فــي العمــل» الذيــن يزاولــون أي نشــاط اقتصــادي يقــع ضمــن حــدود اإلنتــاج الــواردة
فــي «نظــام احلســابات القوميــة» وعملــوا ملــدة ســاعة علــى األقــل خــال فتــرة مرجعيــة معينــة مــن الزمــن (عــادة مــا تكــون
أســبوع ًا) ،أو إذا كانــت لديهــم وظيفــة أو أعمــال كانــوا غائبــن عنهــا مؤقت ـ ًا .وقــد يكــون هــذا العمــل بــدوام كامــل أو
جزئــي ،بأجــر أو مــن دون أجــر .ويشــتمل مفهــوم «األطفــال العاملــون» علــى ثــاث فئــات مــن األطفــال فــي العمــل:
 الفئــة األولــى :األطفــال مــا بــن  15و  17ســنة مــن عمرهــم ،ممــن يزاولــون أعمــا ًال غيــر مصنفــة ضمــن «أســوأأشــكال عمــل األطفــال»؛
 الفئــة الثانيــة :األطفــال مــا بــن  12و  14ســنة مــن عمرهــم الذيــن يزاولــون أعمــا ًال خفيفــة يجوز الســماح باالســتخدامأو العمــل فيهــا مبوجــب قانــون العمــل املرعــي اإلجراء؛
 الفئة الثالثة :أولئك الذين يزاولون «عمل األطفال» بحسب تعريف حدود اإلنتاج في «نظام احلسابات القومية». .3عمل األطفال :هــم األطفــال الذيــن يزاولــون أعمــا ًال غيــر صاحلــة لصفتهــم (أطفــا ًال) ،أو فــي األعمــال التــي تضــر
بصحتهــم أو تعليمهــم أو تنميتهــم األخالقيــة .ويســتند هــذا التعريــف إلــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138
بشــأن احلــد األدنــى لســن العمــل ،واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  182حــول حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال.
 .4األعمال اخلطرة على األطفال :وهــي األعمــال اخلطــرة التــي يزاولهــا األطفــال وتكــون ضــارة بنمــو الطفــل
اجلســدي واالجتماعــي والنفســي (مثــال :األعمــال التــي تنطــوي علــى اســتخدام اآلالت واملعــدات اخلطــرة ،العمــل ضمــن
بيئــة مناخيــة قاســية ،العمــل باملــواد املتفجــرة أو الكيميائيــة أو القابلــة لالشــتعال ،العمــل فــي الفنــادق واملالهــي الليليــة،
إلــخ).
 .5أسوأ أشكال عمل األطفال :وهي تضم أصناف األعمال التالية:
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 أشــكال الــرق كافــة أو املمارســات الشــبيهة بالــرق ،كبيــع األطفــال واالجتــار بهــم وعبوديــة ال َّد ْيــن (Debt )Bondageوالقنانــة والعمــل القســري أو اإلجبــاري ،مبــا فــي ذلــك التجنيــد القســري أو اإلجبــاري لألطفــال
الســتخدامهم فــي صراعــات مســلحة؛
 استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة ،أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية؛ اســتخدام طفــل أو تشــغيله أو عرضــه ملزاولــة أنشــطة غيــر مشــروعة ،والســيما إنتــاج املخــدرات بالشــكل الــذيحــددت بــه فــي املعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة واالجتــار بهــا؛
 األعمــال التــي يرجــح أن تــؤدي ،بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف التــي تــزاول فيهــا ،إلــى اإلضــرار بصحــة األطفــالأو ســامتهم أو ســلوكهم األخالقي.

 .6أطفال الشوارع :وهم األطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشارع.
 .7أعمــال األطفــال غيــر املشــروعة :وهــي تشــمل اســتخدام األطفــال أو عرضهــم ملزاولــة أنشــطة غيــر مشــروعة وخصوصـ ًا
فــي إنتــاج املخــدرات واالجتــار بهــا ،وســواها مــن األعمــال غيــر املشــروعة مبوجــب القوانــن الســارية املفعــول فــي البلــد.
 .8الســكان املقيمــون :هــم جميــع الســكان املقيمــن إقامــة اعتياديــة فــي البلــد فــي وقــت التعــداد .وقــد يكونــون مواطنــن أو
غيــر مواطنــن ،باإلضافــة إلــى األشــخاص املقيمــن دون وثائــق ،وطالبــي اللجــوء السياســي والالجئــن والنازحــن مؤقتـ ًا
إلــى البلــد .ويشــمل مفهــوم الســكان املقيمــن أولئــك األجانــب املقيمــن أو الذيــن يعتزمــون اإلقامــة فــي البلــد بشــكل
مســتمر إمــا معظــم فتــرة االثنــي عشــر شــهر ًا الســابقة علــى التعــداد وإمــا ملــدة اثنــي عشــر شــهر ًا أو أكثــر فــي البلــد.
 .9القــوى العاملــة الفعليــة :هــم األشــخاص الذيــن قامــوا بعمــل ولــو ملــدة ســاعة واحــدة فقــط خــال الفتــرة املرجعيــة (عــادة مــا
تشــمل األســبوع الســابق علــى املقابلــة) ،واألشــخاص الغائبــن عــن العمــل مؤقتـ ًا بســبب املــرض أو العطــل أو اإلجــازة.
 .10تشمل قطاعات النشاط االقتصادي ما يلي:
أ .الزراعــة :النشــاطات الزراعيــة مبــا فــي ذلــك دعــم النشــاطات الزراعيــة فــي محلــة مــا قبــل احلصــاد وبعــده ،باإلضافــة
إلــى الغابــات واحلراجــة والتحطيــب ،والتربيــة احليوانيــة واإلنتــاج احليوانــي ،وصيــد الســمك وتربيــة األحيــاء املائية.
ب .الصناعــة :الصناعــات االســتخراجية والتحويليــة ،واســتخراج النفــط اخلــام والغــاز الطبيعــي ،باإلضافــة إلــى
إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وامليــاه الســاخنة.
ج .البناء :اإلنشاءات واملقاوالت.
د .التجــارة :جتــارة التجزئــة (املتخصصــة منهــا ،وتلــك غيــر املتخصصــة فــي املتاجــر) ،وجتــارة اجلملــة ،وبيــع وصيانــة
وإصــاح املركبــات ذات احملــركات والدراجــات الناريــة وبيــع وقــود الســيارات بالتجزئــة ،باإلضافــة إلــى إصــاح
الســلع الشــخصية واألســرية.
ه .اخلدمــات املنزليــة :األنشــطة التــي تؤديهــا األســر املعيشــية وتوفــر خدمــات الســتخدامها بأنفســهم :مثــل ،تنظيــف
وتزيــن وصيانــة املســاكن التــي تســكنها األســر املعيشــية ،وتنظيــف وصيانــة وإصــاح الســلع املعمــرة لألســر
املعيشــية (مبــا فــي ذلــك الســيارات املســتخدمة ألغــراض األســر املعيشــية) ،وإعــداد وتقــدمي الوجبــات ،والعنايــة
وتعليــم األطفــال ،والعنايــة باملرضــى والعجــزة وكبــار الســن ،باإلضافــة إلــى نقــل أعضــاء األســر املعيشــية أو
ســلعهم.

ز .قطاعات أخرى :جميع قطاعات النشاط االقتصادي غير املذكورة أعاله (في حال وجدت).
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و .اخلدمــات :الفنــادق واملطاعــم ،واألنشــطة العقاريــة ،واخلدمــات االستشــارية ،والبحــث والتطويــر ،واألنشــطة
القانونيــة ،واألنشــطة احملاســبية ،واألنشــطة املعماريــة والهندســية ،واإلعــان ،والتعليــم ،والصحــة ،واألنشــطة
الترفيهيــة والثقافيــة والرياضيــة ،وأنشــطة العمــل االجتماعــي ،والنقــل والتخزيــن ،وتأجيــر اآلالت واملعــدات التــي ال
يشــغلها عامــل وتأجيــر الســلع الشــخصية واألســرية ،باإلضافــة إلــى اخلدمــات املاليــة واملصرفيــة وأنشــطة التأمــن.
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امللحق رقم  : 4الئحة املجيبني على استمارة الدراسة

تلقينا أجوبة على استمارة الدراسة (منوذج االستمارة في امللحق رقم  )3من  15دولة ،كما هو مبني
في الالئحة أدناه .وقد تركزت األجوبة على القسم األول من االستمارة بشكل رئيس؛ مما أسهم في تزويدنا
باملعلومات حول التشريعات الوطنية للبلدان التالية:
 )1األردن
 )2البحرين
 )3السعودية
 )4اإلمارات
 )5الكويت
 )6العراق
 )7املغرب
 )8اليمن
ُ )9عمان
 )10فلسطني
 )11قطر
 )12تونس
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 )13لبنان
 )14مصر
 )15موريتانيا

 الئحة املراجع بحسب البلدان وموضوعات الدراسات: 5 امللحق رقم
 واخلبراء.إن املراجع الواردة أدناه تشكل الئحة أولية باملراجع املتوفرة بحسب البلدان واملوضوعات
،احملل ّيون واإلقليميون مدعوون إلى استكمال هذه الالئحة بغية تكوين لوحة عامة شاملة عن الدراسات املتاحة
: موضوعات األبحاث/وتسهيل مهمة اإلحاطة بالفجوات الدراسية بحسب البلدان
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األطفال العاملون
يف املنازل

امللحق رقم  : 6النسبة املئوية من الناتج املحلي اإلجمالي
والقوى العاملة بحسب قطاع النشاط االقتصادي
قطاع الزراعة
البلد أو
موضوع
الدراسة

 %من القوى
العاملة
(للعام 2017
إال إال إذا كان
محدد غير ذلك

 %من الناجت
احمللي اإلجمالي
(للعام 2016
صإال إذا كان
محدد غير ذلك

 %من القوى
العاملة
(للعام 2017
إال إذا كان
محدد غير ذلك

)3.8 (2015

29

)27.3 (2015

21

)68.9 (2015

59

7.2

21

38.8

24

54

55

الجزائر

13.3

11

37.8

35

48.9

55

البحرين

0.3

1

39.8

33

59.9

66

)35.9 (2014

62

)11.4 (2014

5

)52.7 (2014

33

)3.8 (2007

23

)16.9 (2007

24

)79.3 (2007

53

11.9

25

32.9

25

55.2

42

العراق

-

20

-

21

-

59

األردن

4.3

2

28.9

18

)66.8 (2016

80

الكويت

0.5

3

48.4

27

51.1

70

لبنان

3.8

8

16.7

22

79.5

69

ليبيا

)1.9 (2008

19

)78.2 (2008

25

)19.9 (2008

56

موريتانيا

27.4

40

30

10

42.6

50

املغرب

13.6

33

29.5

21

56.8

47

2

5

47.5

40

50.5

55

العامل
العامل العريب*

جزر القمر
جيبويت
مرص
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قطاع الصناعة

 %من الناجت
 %من القوى
 %من الناجت
احمللي اإلجمالي
العاملة
احمللي اإلجمالي
(للعام 2016
(للعام 2017
(للعام 2016
إال إذا كان
إال إذا كان
إال أذا محدد
محدد غير ذلك محدد غير ذلك
غير ذلك)

قطاع اخلدمات

ُعامن

* التوقعات حول «العامل العريب» تشمل البلدان الـ  22األعضاء يف جامعة الدول العربية.
املصدر (ت َّم الحصول عىل املعلومات يف شهر كانون الثاين  :)2018املوقع اإللكرتوين الخاص ببيانات البنك الدويل ( ،)2017متوفر عرب اإلنرتنت عىل الرابط
اإللكرتوين التايلhttp://data.worldbank.org :
للحصول عىل املعلومات حول النسبة املئوية من الناتج املحيل اإلجاميل ،راجع الصفحات التاليةAgriculture, value added (% of GDP); Industry, :
.)value added (% of GDP); Services, value added (% of GDP
للحصول عىل املعلومات حول النسبة املئوية من القوى العاملة ،راجع الصفحات التاليةEmployment in agriculture (% of total employment); :
 .)Employment in industry (% of total employment); Employment in services (% of total employmentوهي تقديرات منظمة العمل
الدولية ت َّم تصميمها عىل أساس قاعدة البيانات الخاصة بـ  .ILOSTATت َّم الحصول عىل املعلومات يف شهر آذار .2017

قطر

0.2

1

51.9

54

47.6

45

السعودية

2.7

6

43.3

23

54

71

الصومال

)65.5 (1990

72

)10.1 (1986

5

)27.5 (1986

23

السودان

39

33

2.9

20

58.1

47

سوريا

)17.9 (2007

19

)33 (2007

39

)49.1 (2007

42

تونس

10

12

26.4

29

63.6

59

اإلمارات

)0.8 (2010

4

)53.4 (2010

21

)45.8 (2010

75

الضفة الغربية
وقطاع غزة

)4.2 (2015

9

)22.5 (2015

30

)73.3 (2015

61

9.8

33

48.1

18

42.2

49
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مصادق
عليها

مصادق
عليها

مصادق
عليها
مصادق
عليها

مصادق مصادق
عليها عليها

مصادق مصادق
عليها عليها

مصادق مصادق
عليها عليها

مصادق مصادق
عليها عليها

الجزائر

البحرين

جزر
القمر

جيبويت

 6ساعات
يومياً

-

16

-

-

-

العدد
األقصى
لساعات
العمل في
األعمال
غير
اخلفيفة

ال توجد الئحة ،إمنا
حظر عام

الالئحة غري متوفرة
لكن جا ٍر العمل عىل
وضعها

مالحظات

الجزائر

القانون رقم ( 2012/36السن الدنيا والعدد األقىص لساعات العمل).
الئحة مكتملة حول
 حد أقىص من  6ساعات عمل يومياً.األعامل الخطرة
 حد أقىص من  4ساعات عمل متواصلة.لألطفال دون 18
 حد أدىن ساعة راحة.سنة
  30يوماً فرصة سنوية مدفوعة (يحق أن تؤخذ دفعة واحدة).  17ساعة راحة متواصلة بني يومي عمل.حظر عام لألطفال
 مينع العمل اللييل ،وخالل العطلة األسبوعية واألعياد الرسمية.دون  16سنة
القرار الوزاري رقم ( 2013/23الئحة األعامل الخطرة والسن الدنيا
لألعامل غري الخفيفة.

الالئحة غري متوفرة
لكن جا ٍر العمل عىل
وضعها

الالئحة الرسمية
باألعمال اخلطرة

امللحق رقم  : 7األحكام القانونية بحسب البلدان

15-6

14-6

11-6
15-6

البلد

15

15

15
16

العدد
السن
السن األقصى
اتفاقية
الدنيا
سن
اإلتفاقية اإلتفاقية
الدنيا لساعات
حقوق
لألعمال
التعليم
182
138
لألعمال العمل في
الطفل
غير
( )1999( )1973اإلجباري
اخلفيفة األعمال
()1989
اخلفيفة
اخلفيفة
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قانون العمل
الئحة مكتملة حول  -حد أقىص من  6ساعات عمل يومياً.
األعامل الخطرة  -حد أقىص من  4ساعات عمل متواصلة.
لألطفال دون  - 18حد أدىن ساعة راحة.
 مينع العمل من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السابعة صباحا.سنة
حظر عام لألطفال  18 -ساعة راحة متواصلة بني يومي عمل
  21يوماً فرصة سنوية مدفوعة (يحق  15يوماً فرصة دفعة واحدة).دون  16سنة
القرار الوزاري رقم ( 2003/118الئحة األعامل الخطرة).
مثله

16

 6ساعات
يومياً
14

14-6

11-6

مصادق
عليها

مصادق
عليها

مصادق مصادق
عليها عليها

مصادق مصادق
عليها عليها

مرص

العراق

(أ) الفقرة  75من قانون العمل:
مينع توظيف القرص )1( :مبا يفوق  6ساعات عمل يومياً ،ومينح
القرص فرتة ساعة من الراحة عىل األقل يف أعقاب  4ساعات من العمل
املتواصل؛ ( )2بني الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً؛ (« )3يف
) 18
الئحة مكتملة (ب) األعياد الدينية والرسمية وأيام العطلة األسبوعية».
قانون
6ساعات
(ب) «القرار الوزاري للعام  2011حول املهن الخطرة أو املرهقة أو
غري متوفر
العمل
يومياً (أ)
املؤذية لصحة األطفال» ،واملمنوعة عىل األطفال دون  16سنة.
الفقرة 74
(ج) املــادة  33مــن قانــون األحــداث رقــم  32لســنة  2014الــذي أوضح
فئــات األطفــال املحتاجــن للحاميــة والرعايــة  ،وشــملت املتســولني
والعابثــن يف النفايــات والباعــة املتجولــن واألطفــال العاملــن خالفــاً
للقانــون  ،لتغطــي بهــذا جميــع فئــات األطفــال العاملــن.

قانون العمل رقم 2015/37
ملن هم دون  16سنة:
 حد أقىص من  7ساعات عمل يومياً. حد أقىص من  4ساعات عمل متواصلة. حد أدىن ساعة راحة. مينع العمل من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة التاسعة صباحاً. 30 -يوماً فرصة سنوية مدفوعة.

15

األردن

 ٧ساعات
يومياً

مصادق مصادق
عليها عليها

16

مصادق
عليها

-

15-6

الئحة مكتملة
(تبقى يف شمل
حظر عام :انظر
املادة  95من قانون
العمل ،قانون رقم
2015/37؛ ويتم
تطبيق هذه الالئحة
عىل جميع األطفال
القرص)

16
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15

13

15

14

14-6

15-6

14-6

11-6

مصادق
عليها

مصادق
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مصادق
عليها

مصادق
عليها

مصادق مصادق
عليها عليها

مصادق مصادق
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6ساعات
يومياً

-

 16و
18

18

-

-

الئحة مكتملة

الئحة مكتملة

الئحة مكتملة

الئحة مكتملة

قانون العمل:
 حد أقىص من  6ساعات عمل يومياً. حد أقىص من  4ساعات عمل متواصلة. حد أدىن ساعة راحة. مينع العمل من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحاً.  13ساعة راحة متواصلة بني يومي عمل. مينع العمل خالل العطلة األسبوعية واألعياد الرسمية  21يوماً فرصة سنوية مدفوعة (برشط أن يكون قد أت َّم العمل يفاملؤسسة ألكرث من عام واحد) ،ومنها  14يوماً فرصة متواصلة.
 تقبل معاهد التدريب املهني األطفال ابتداء من سن  12سنة ،ضمنرشوط معينة.
املرسوم رقم ( 2012/8987الئحة األعامل الخطرة ملن هم دون 16
ودون  18سنة).
 مذكرةاألمن العام اللبناين  2016التي تحظر استخدام األطفال يفالعماللزراعي تحت سن  16سنة.

قانون العمل ()2004
 السن الدنيا  14سنة. يسمح قانون العمل بشكل استثنايئ لألطفال يف سن الـ  12وما فوقللعمل مع أفراد عائالتهم يف صيد السمك ،وذلك ضمن الرشوط التالية:
( )1الحصول عىل ترصيح من الوزارة؛ ( )2أال يؤثر ذلك عىل تعليم
الطفل اإللزامي؛ ( )3أال يؤثر سلباً عىل صحة الطفل ومنوه السليم؛ ()4
أال تتجاوز مدة العمل اليومي الساعتني.
تتوفر الئحة باألعامل الخطرة (قانون العمل املادة  247باإلضافة إىل
الئحة صادرة بقرار وزاري).

-

-

18

18

-

6ساعات
يومياً

15

15

14-6

-

مصادق
عليها

مصادق
عليها

مصادق مصادق
عليها عليها

مصادق مصادق
عليها عليها
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الئحة مكتملة

قانون العمل ( 65.99لسنة :)2003
 السن الدنيا. مينع األعامل الخطرة ما عدا يف حالة الحصول عىل إذن خاص منمفتش العمل.
 الحصول عىل  12ساعة راحة ليلية متواصلة عىل أقل تقدير (وتتضمنفرتة راحة من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا).
 إجازة سنوية مدفوعة ملدة  24يوماً.تتوفر الئحة باألعامل الخطرة (املرسوم  2.10.183لسنة .)2010
ت َّم اعتامد ترشيعات خاصة للعاملني يف املنازل وعامل القطاع التقليدي.
ت َّم تحديد السن الدنيا لألعامل املنزلية بـ  16سنة ،باإلضافة إىل 40
ساعة عمل أسبوعياً حدا ً أقىص (القانون  19.12لسنة .)2016
 صدر قانون رقم  27.14لسنة  2016املتعلق باالتجاز بالبرش املرسوم رقم 2.17.355لسنة  2017لتحديد منوذج عقد العملالخاص باألعامل املنزلية.
 املرسوم رقم  2.17.356لسنة  2017بتثمني الئحةاألعامل التي متنعتشغيل العامل املنزليني من  18 - 16سنة.
قانون العمل 2003/35
 حد أقىص من  6ساعات عمل يومياً. حد أقىص من  4ساعات عمل متواصلة. حد أدىن ساعة راحة. مينع العمل من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً.  30يوماً فرصة سنوية مدفوعة. قانون الطفل الصادر باملرسوم السلطاين رقم ( ،)2014/32فيامالئحة األعامل
يتعلق بالفصل الخاص بالحقوق االقتصادية املادة رقم  45والتي تنص
الخفيفة (القرار عىل «يحظر تشغيل أي طفل يف األعامل أو الصناعات التي يرجح أن
الوزاري  )2016/217تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إىل اإلرضار بصحته
أو سالمته أو سلوكه األخالقي وتحدد تلك األعامل والصناعات بقرار
من وزير القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات املعنية» ،واملادة رقم
( )46والتي نصت «بحظر تشغيل أي طفل مل يكمل سن  15سنة
 ...إلخ».
 بيان حول سن التعليم اإلجباري وفقاً ملا أشار إليه قانون الطفل حولإلزامية التعليم األسايس وهو من سن  15-6سنة.
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ساعات
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الئحة مكتملة

حظر عام استنادا ً إىل
املادة  87من قانون
العمل ،التي تنص
عىل أن الوزير سوف
يصدر الئحة مفصلة
باألعامل الخطرة)
ال توجد الئحة ،إمنا
حظر عام
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قانون العمل (القانون رقم )2000/7
 حد أقىص من  6.5ساعات عمل يومياً (يف الواقع ينص القانونبالعمل أقل بساعة من العمل اليومي للعامل اآلخرين ،والتي تبلغ 45
ساعة عمل أسبوعياً للعامل البالغني ،أي  7.5ساعات عمل يومية ملدة
 6أيام يف األسبوع).
 حد أقىص من  4ساعات عمل متواصلة. حد أدىن ساعة راحة. مينع العمل اللييل وخالل أيام العطل الرسمية. باستثناء :األطفال العاملني لدى األقارب من الدرجة األوىل وتحتإرشافهم ،وضمن رشوط أال يؤثر ذلك سلباً عىل منوهم العقيل والجسدي
وال عىل تعليمهم.
القرار الوزاري رقم ( 2004/1الئحة األعامل الخطرة).
قانون العمل لسنة  2004وتعديالته
 حد أقىص من  6ساعات عمل يومياً (و 4ساعات عمل يومية خاللشهر رمضان املبارك).
 حد أقىص من  3ساعات عمل متواصلة. ال يسمح ببقاء األطفال يف مكان العمل ملدة تزيد عىل  7ساعاتمتواصلة يف اليوم.
 مينع العمل خالل الفرتة املمتدة من املغيب إىل رشوق الشمس. -مينع العمل خالل أيام العطلة األسبوعية واألعياد الرسمية.
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قانون العمل ()2010
 حد أقىص من  6ساعات عمل يومياً. حد أدىن ساعة راحة (ليست بالرضورة متواصلة). حد أقىص من  3ساعات عمل متواصلة.  30يوماً فرصة سنوية مدفوعة. باستثناء :القرص العاملني يف الصناعات املنزلية التي تقترص عىل أعضاءالعائلة ،وتحت إرشاف األب أو األم أو أو العم ...إلخ.
املادة  16من قانون العالقات الزراعية رقم  56متنع تشغيل األطفال
يف األعامل الزراعية قبل بلوغ سن الـ  ،15وال يسمح لهم بالحصول عىل
ترصيح عمل».
القرار رقم ( 2006/972الئحة األعامل الخطرة) .
القرار رقم ( 2007/297األعامل الخفيفة يف الزراعة).

أ) قانون العمل املادة  )1(« :93يحظر عمل األطفال دون  15سنة
( )2( )...عىل الرغم من أحكام الفقرة السابقة ،ميكن لألمانة العامة أن
تأذن بتوظيف األطفال الذين ال يقلون عن  12سنة ،برشط أن يتوافق
العمل مع الحامية املناسبة لحسن صحة وأخالق األطفال و يف الحاالت
الرضورية لألعامل املميزة أو الظروف املحلية ،بحسب االحتياجات
ال توجد الئحة
مفصلة (إمنا أحكام التقنية الخاصة بالعمل أو التي تعترب أساسية لتعلم املهنة».
(ب) قانون العمل املادة  )1(« :94السن الدنيا هو  18سنة للعمل
قانونية عامة
عىل السفن ومشغيل آالت عاملة عىل الفحم الحجري أو آالت بخارية؛
أو يف مقالع ومناجم تحت األرض ( )2( )...ال يسمح بتشغيل الصغار
ما دون الـ  16سنة يف أعامل عىل السقاالت أو السالمل املحمولة فيام
يتعلق بأعامل البناء والهدم وصيانة أو تصليح األبنية».

الالئحة غري متوفرة،
لكن جا ٍر العمل عىل
وضعها

الئحة مكتملة
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قانون العمل
 السن الدنيا  16سنة (ما عدا :األعامل املنزلية ،العمل يف مشاريععائلية (مبا فيها الزراعة ،لكن العمل يف املناجم مسموح) ،أو يف إطار
العمل يف التعليم).
 املادة  :55السن الدنيا  13سنة يف األعامل الزراعية الخفيفة. املادة  :56السن الدنيا  13سنة يف األعامل الخفيفة غري الصناعية وغريالزراعية ملدة أقصاها ساعتان يومياً (ما زال يتطلب إنجاز الئحة األعامل
الخفيفة ،باإلضافة إىل عدد ساعات العمل املسموحة لألطفال من 16
إىل  18سنة).
 املادتان  :78-77مينع عمل جميع األطفال دون الـ  18سنة يف املناجمواملقالع ومخازن الخردة املعدنية والنقل.
 املادتان  :66-65العمل اللييل ممنوع 14 :ساعة راحة متواصلة بنييومي عمل لألطفال ما دون  14سنة ،و 12ساعة متواصلة لألطفال ما
بني  14و 18سنة.
 املادة  :67يسمح العمل اللييل لألطفال ما بني  16و 18سنة يف حاالتاستثنائية.
قرار وزارة الشئون االجتامعية يف  19كانون الثاين ( 2000الئحة األعامل
الخطرة).
قانون اتحادي رقم ( )3لسنة  2016بشأن حقوق الطفل «ودمية».
 املادة (:)14 -1حظر تشغيل األطفال فبل بلوغهم سن الخامسة عرشة.
 -2حظر االستغالل االقتصادي والتشغيل يف أي أعامل تعرض األطفال
للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها.
 املادة ( : )2( )38حظر تشغيل الطفل يف ظروف مخالفة للقانون.املرسوم الوزاري رقم ( 2004/56املعدل مبوجب املرسوم الوزاري رقم
.)2013/11
 حد أقىص من  6ساعات عمل يومياً. حد أقىص من  4ساعات عمل متواصلة. حد أدىن ساعة راحة. مينع العمل من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحاً.  24ساعة راحة أسبوعية متواصلة.  40يوماً فرصة سنوية مدفوعة (منها  30يوماً فرصة متواصلة) ،مبامياثل بقية العاملني.
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