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أبرزمنوهورومستمومتمددمعاشعواقاألطفالعمليعتبر

المالعفيطفالاألمستقبلتهددالتياالجتماعيةالظواهروأخطر

البأعماليامللقاألطفالفاستغاللخصوصا،ةعربيالمنطقةالبـوبأسره

ةـاهيـورفحةوصسالمةددــتهآثارلهاوالنفسيةالجسديةقدراتهمتالئم

.ةــادمالقاألجياليةــوتنمئةـتنشعلىرـاألثبالغلهاكماالطفل،

تزايدبالمقابلنجداألطفالعملظاهرةوتناميانتشاربقدر

عات،المجتمسائرفيوتغلغلهاوجودهامنالعالميوالقلقاإلهتمام

12فيلاألطفاتشغيللمحاربةالعالميباليومحتفالاإليعتبرحيث

قعاوالاهذبالدوليالقبولعدمعلىواضحدليلسنة،كلمنيونيو

.المعاش

:عامـــــــةمقــــدمــــــة
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لعنايةاكلتستحقاإلنسانيالنمومراحلمنمرحلةكأهمالطفولةف

الشقاء،والتعبمرحلةوليستوالتعليمالتربيةبتفاصيلواإلهتمام

.املةمعوسوءوعنفاستغاللمنلهتتعرضقدماكلإلىباإلضافة

والمنظماتالحكوماتتجتمعواللقاءاتالمحافلمنالعديدفيو

لمحنةروالمستمالمعاشالواقععلىالضوءلتسليطالمدنيالمجتمع

،يذهاتنفعنديمكنوحلولمقترحاتوتقديمالعملسوقفياألطفال

بسوقنالمتواجدياألطفالنسبةوخفضاألرقامتقليصإلىتصلأن

جدًالبطيءابالتقدملإلقرارفرصةأيضاالمناسباتهاتهنكوتـوالشغل،

أصللجةلمعاحلولبإيجادللتعجيلودعوةالمرجوةالنتائجعلىللحصول

.المشكلة

:عامـــــــةمقــــدمــــــة
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لتأكيد2002مايوفي“لألطفالصالحعالم"بوثيقةالعالمزعماءإلتزامأنكما

كونهاعلىوالتأكيدوحاجاتهماألطفالحقوقلضمانبأسرهالعالمسعيعلى

العربيةدولالوالتزاممشاركةوماوالمستدامة،الشاملةالتنميةفياألولوياتمن

لدانالبهذهبأجيالواالهتمامالحرصمدىعلىواضحتأكيدإالالوثيقةبهذه

حقوقهم،ضمانعبروبأطفالهمجتمعاللتنميةوالسعي

الدوليةاتاتفاقيعلىالعربيةالدولغالبيةمصادقةالسعيهذاأيضايؤكدام

القضاءإلىتهدفالتي(138رقم)الدوليةالعملبمنظمةالخاصةتلكسواء

تحثالتي(182رقم)واالتفاقيةلعمل،لاألدنىالسنوتحديداألطفالعملعلى

.الطفلقلحقوالدوليةواالتفاقيةاألطفال،عملأشكالأسوأعلىالقضاءعلى

شملتوخيمة،نتائجلهاظاهرةعامبوجهاألطفالعملكونعلىختلفنوال

لكتكل...والنفسيةوالمعرفيةواألخالقية،واالجتماعيةالصحيةالجوانب،كل

.عملالوقسفياألطفالاستغالللمناهضةالجميعيتجندبأنكفيلةالعواقب
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كبيراحدياتتعتبراألطفالعملقضيةأنسيوقناألرقامعلىالمطلع

،2008سنةلاحصائياتهافيالدوليةالعملفمنظمةالدولي،المنتظمأمام

فيمنخرطون17-5العمريةالفئةفيطفلمليون218حواليأنتقر

الخطرةاألعماليمارسونطفلمليون125منهمالعمل،سوق

والنفسية،الصحيةللمخاطرمباشربشكلومعرضون

العربفالاألطعمالةفسوقالعربية،بالمنطقةمقلقاالظاهرةانتشار

ية،العربالعملمنظمةإلحصائياتوفقاطفلمليون(15)إلى13يضم

يفتقرشغلسوقيفمنخرطوننةس17–5بينأعمارهمتتراوح

بنسبربيةالعالدولكلفيوينتشرونواالجتماعية،التشريعيةللحماية

.متفاوتة

:الظاهرة عربــــياحجــم
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صعوبةوبالفقرترتبطألسبابايدةزالمتالظواهرإحدىاألطفالعمل

.اسيوالسياألمنياالستقراروعدموالنزوحبوالحروالمعيشيةالحياة

9دىتتعالعملفياألطفالهؤالءيقضيهاالتيالعملساعاتعدد

عددأنأياألسبوعفيأيامستةلتصلوالمتوسط،فييوميًااعاتس

،ارالكبعملساعاتعددتتجاوزقدللطفلبالنسبةالعملساعات

نصفمنثرـأكأنعنتعبراإلجماليةنسبهاالبلدانببعضاألرقام

شاقة،ملعوبيئةطويلةعملبساعاتالبيوتفييعملناإلناثاألطفال

أساويةموألوضاعوالنفسيوالجنسيالجسديللعنفخاللهايتعرضن

.بالشارعالمشتغلوناألطفالوأيضا،ولالغتصابمزرية

:الظاهرة عربــــياحجــم
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ظاهرةولحوالتنميةللطفولةالعربيالمجلستقريرإلىنظرناوإذا

وضعلقاتمةصورةيظهرنجدهالعربيةالبلدانفياألطفالعمل

الفقراءأبناءعملظاهرةانتشارحيثالدول،هذهفياألطفال

مبدعةطاقاتإهدارإلىيؤديماوهوحقوقهم،منوحرمانهم

معبالتعاونالمجلسقامقد.التخلفتكريسوبالتاليوخالقة،

لظاهرةشاملةتحليليةمسحيةدراسةبإجراءالدوليةالعملمنظمة

دنواألروالمغربمصر:هيعربيةبلدانتسعفياألطفالعمالة

للتعرفكوذلولبنان،والسودانوالبحرينوسورياوفلسطينوتونس

.انتشارهاومدىالظاهرةحجمعلى

:الظاهرة عربــــياحجــم
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الطفألاعملدجووتفاقملتفسيرواحدعاملعندالوقوففقطيكفيهل

عليناالفاألطعملأشكالأسوأوجوداستمراريبررالالواحدالسببإلىالنظرف

.بعينهواحدعامللصالحالكفةتغليبوعدمالمتعددةبالمقاربةاألخذ

للخروجطفالاألتدفعالتياألسبابتحصرواألبحاثالدراساتنتائجمعظم

:التاليةالرئيسيةالنقطيفالعمل،لسوق

أواءاألبناحتياجاتتحقيقعناألهلعجز/الفقر)الماديمستواها:األسرة

فقدانأوللعجزتعرضهماأوأحدهماأوالوالدينموت/عليهماإلنفاق

أووالزراعةكالرعيمعينةقطاعاتفيلذويهماألطفالمساعدة(...العمل

عرفةالمعدم)والمعرفيالثقافياألسرةمستوىضعفالتقليدية،الحرف

...األسريالتفكك(/العملمقابلالتمدرسبأهمية

التعليميةنوعومتابعتها،لتطبيقهاآلياتغيابأوالتعليمإلزامية:سةالمدر

قدالذيميالتعليالنظامالبنيات،وضعفبالهشاشةالمتسمالتمدرسوفرص

مساعدةعدمبالدراسة،الرغبةعدمالمعاملة،سوءبسببالمدرسةتركيسبب

قلالنانعدامالقروي،بالوسطالمسافةبعدوالنجاح،الفهمعلىطفالاأل

.المدرسيالمطعم...المدرسي

:ألســــباب وراء عــمــل األطفالا
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تشغيلالتمعدارتفعتالبالغينصفوففيالبطالةارتفعتكلما:البطالة

لالعمفرصانعدمتكلمالألطفالالعملفرصتزايدتوكلمااألطفال،

تعليميمؤهلالتتطلبالتيوالحرفوالصناعاتاألعمالفيخاصة)للبالغين

.(جسديأو

قضاءيمةبقالعمل،بأهميةالمرتبطةالمجتمعثقافة:اإلجتماعيةالتصورات

.للعائلةةملكيالطفلللمستقبل،تفيدمهنتعلمالمدارس،فيطويلوقت

فياإلستغاللمنظمة،شبكاتطرفمناألطفالاستغالل:اإلستغالل

.وعةلمشراغيرنشطةألوارةعاوالدباحيةإلالعمااأل

لتخفيفواالحدإلىتهدفالتيالبرامجقلة*:الحكوميةوالسياساتالبرامج

.ودعمهاالفقيرةاألسرمتابعةإلىأو،والبطالةالفقرمن

التطبيقدنجالالواقعأرضعلى:اإلتفاقياتوتفعيلالقوانينتطبيقعدم

فلالطوبحقوقعموما،الطفلبحقوقالمتعلقةالدولإللتزاماتالدقيق

فال،األطبعمالةالخاصةالدوليةالعملمنظمةواتفاقياتخصوصاالعامل

مقتضياتيذلتنففعالةتشريعاتاعتمادعدمأواأيضالوطنيةالقوانينضعف

.الدوليةاالتفاقياتتلك

عباصصادياـإقتعاـوضتخلقالتيالطبيعيةوالكوارثواألزماتالحروب.

:ألســــباب وراء عــمــل األطفالا
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جدوىمبعدالمتعلقةجتماعيةاإلوالمعتقداتواألمية،والجهلالفقر=

فيالرغبةبسببلدراستهماألطفالمتابعةوعدم،بالتعليمستثمارإلا

الدين،الووفقدانوالبطالةوالعجزمستقبل،اللهمتؤمنمهنةمتعل

لضمانلوالشاملةالفعالةظمالن ُوغيابالمدنإلىالقرىمنوالهجرة

تمنعوجـرّمتالتيالقوانينتنفيذدمع،التعليموجودة،جتماعياإل

فياألطفالعملعلىالطلبرتفاعإإلىـافةإضاألطفال،استغالل

وبدونيطةبسبأجوراألطفالستخدامإتفضيلإلىتميلالتياألسواق

حوريامدوراةـقتصادياإلواألزماتالنزاعاتتلعبكــماوتأمينات،عقود

."األشكالأسوأ"منهالسيئوخاصةاألطفالعملتزايدفي

:ألســــباب وراء عــمــل األطفالا



التيكتلسواءعربيةبلدانعدةتعيشهاالتيالمأساويةاألوضاعظلفي

شهدتيالتأو(..ليبيااليمن،العراق،سوريا،)مسلحةدمويةصراعاتمنتمر

إلىةباإلضافإذتفاقما،األطفالوضعيةتزايدت،(...تونسمصر،)ثورات

،فجاراتناإلنتيجةوالترويعالدماروالعنفومشاهدوالتشريدالقتلمظاهر

تجارواإلدباـستعباإلتعرفالتيالعملأشكالأسوأمنيعانوناألطفالبات

هرةظااتسعتقدالمسلحة،زاعاتــالنفيريـلقساواإلشراكبالبشر،

التيمزريةالالمعيشيةواألوضاعالحرببسببمخيفةبصورةاألطفالعمالة

بسببالعامليناألطفالنسبةرتفاعإفيساهممماالبلدان،هذهمنهاتمر

قوملت،مداخيلأومأوىبدوننفسهاالنازحةاألسرتجدحيثالنزوح،ظاهرة

ممتهنينأوة،الرخيصللبضائعباعةأوبالشوارعمتسولينإلىأطفالهابتحويل

...وأجسادهمبصحتهمتضرالتيالشاقةللمهن



تإكراهامنالظروف،لهذهنتيجةالالجئيناألطفالعانيي

أسرهم،إعالةقصدالعملومخاطراللجوء

ألطفالاعمالةمشكلةبأنلالجئينالعلياالمفوضيةصرحت

كالتمشكافةبينمنوأعقدهاانتشاراالمشكالتأوسعمنتعد

ييدالتشمجالفيالعاملوناألطفاليتعرضإذالطفل،حماية

قةالحاروالشمسالمخاطرإلىالثقيلةالمعداتحملووالزراعة

اطعاتبتقيتسولونأويبيعونالذينأماالحشرية،والمبيدات

.كبيراللحوادثتعرضهمخطرفيكونالطرق
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نعدامامنالمترديةاألوضاعنتيجةالعربيةالمنطقةفياألطفاليعاني

الئقمكانوجودوعدموالنزوحالتشردإلىيؤديمما،الصحيةالخدمات

يعدإذشاق،الللعمليعرضهممماالمعيلوفقداناليتمإلىباإلضافة...للسكن

فيطنخرالإلعرضةاألكثر(الشوارعوأطفالاأليتام)األبويةالرعايةفاقدو

...الدعارةوالتسولمثلاألطفالعملأشكالأسوأوخاصةالعملسوق

لدوفياألطفالتجاهعنفحاالت(ووتشرايتسهيومان)منظمةرصدت

إلىاإلضافةباألطفال،وتجنيدعتقالواإلللتعذيبالتعرضمنهاالعربي،الربيع

لشرطةاأقسامفيوتعذيبهمعليهمالقبضأثناءشديدالضربللتعرضال

عنهيكنااإلحتجاز،مقراتنفسفيالبالغينمعوسجنهمالجيشومعسكرات

.القتلوأعمالتفتيشنقاطودورياتفياستخدامهم

:ألســــباب وراء عــمــل األطفالا
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لفختمفيسلجنانوعتحديدبلبدأليدعواألطفالعمالةأنماطعنالحديث

اماألرقأنمنالرغمفعلىالذكور،أعمالمقابلاإلناثديهاتؤلتيالعملاأنماط

إالالفتيات،منأكثراألطفالعمالةفيالمنخرطينالفتيانأنإلىتشيرجماليةاإل

يكل،مهوغيرواضحغيرالفتياتفيهاتنخرطالذياألعمالأنواعمنالعديدأن

فييعملونالذيناألطفالمنالمائةفي90حواليأنإلىالتقديراتوتشير

،(العالمفياألطفالوضع،2011اليونيسف،)الفتياتمنهمالمنازل

الطفلفيكلفقدالعمل،بنشاطمتعلقةمختلفةمهامفياألطفالستغلي

أو،مساعـدةبأعماليكلفقدكما،الموادبعضخلطبحتىأوخفيفةبأعمال

لبشكالطفلتعاملإلىاألعمالتصلوقدالسخرة،وأعمالتنظيف،أعمال

لبةالصالموادومعخطيرةموادمعالبعضويتعاملوالمعادناآلالت،معمباشر

اطةوالخرالحدادةورش)األعمالهذهتشملكما...الغريبةواألجساموالثقيلة

كونهاعنفضالأعمارهممعالتتناسبأعمالوكلها(الزراعيةالحقولوالمصانع

.بالخطورةتتسم

األطفالعمالة"مناألكبربالنصيبتستأثرقطاعاتهناكأنيؤكدونالخبراء"،

لمنازلافيالعملالشوارع،فيالعملالزراعية،الموسميةاألعمالفيتتمركز

عمودالاألطفاليشكلحيثوالتسولالطفالت،منكبيرةأعداديجتذبوالذي

.لهالفقري

:أنـمـاط عــمــل األطــــــفال 
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معالممعايحددانأنهماسنجد،182قمرو138قمرلإلتفاقيتانرجعناماوإذا

عمل"مصطلحيشملواللمعاييرابموجبلمقبولةاغيرليةولدالعملاوأنماط

تمفقدر،لعمامنةعشرمنةلثاادونلألطفاايهاديؤلتيالألعمااجميع"لألطفاا

الضررلحقياليلذوانونيةلقااألطرافيرجينديلذالعملانبأللقواعلىفقاالتو

بمثابةنيكوأنيمكنالمدرسةارتيادهدونليحوالوونموهلطفلابصحةواإلساءة

.للألطفايجابيةإةخبر

ثالثةتفئالىإليولدانونلقاايحظرهيلذالألطفااعملسمــينق:

ينلدسدادالعملواواإلتجارباإلستعباددولياعرفتلتيا:لألطفااعملأشكالأسوأ

لعماواأللمسلحةاتعاالنزافياألطفالإستغاللي،لجبراالعملأشكالوسائر

بيعهمخاللمناألطفالترقاقإس=عةولمشراغيرلألعماوارةعاوالداإلباحية

فيقسرًاهموتجنيدإجبارهمإلىويتعداهوتشترىتباعسلعًافيصبحونبهمواالتجار

.مرهقةالوشاقةأعمال

لعملامنعلنوالهذاالمسموحللسندنىألالحدادونطفليهديؤيلذالعملا

منعملوكل(بهافلمعتراوليةلداللمعاييرفقًاوولوطنيالتشريعاحسب)اتبالذ

.ملتااونموهلطفلاتعليمعاقةإشأنه

ذلكارتبطسواءللطفللمعنويةوالفكريةوالجسديةالصحةاديهديلذالعملا

."رلخطابالعمل"عليهيصطلحماأيفيهاينفذلتياوفلظرابسببأوبطبيعته

:أنـمـاط عــمــل األطــــــفال 



علقطااحسبالطفلعمليتوزع:أنلىإلعالميالتقريراأشار

:ديقتصاالاطلنشاامنميادينثالثعلى

البحري،والصيدالفالحةقطاعفيلطفاألامنلعظمىاغلبيةألا*

الكهرباءمةلعااماتلخدواءلبناوالتصنيعوالمناجمافيلعملاأولصناعةا*

ةوالنجاروالخشبالحدادةذلكفيبماالمعدنية،والصناعةوالماء،والغاز

...رةلحجاالعومقا

دقلفناوالمطاعمافيلعملواوبالتقسيطبالجملةرةلتجااوتشملدماتلخا*

...راتلعقاواميناتلتأوالمالياعلقطاوالتخزينوالنقلوا
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ةسياسيتغيراتظلفيالمدنيالمجتمعمنظماتأهميةازدادت

السنينفيالعربيةالمنطقةفيوفعالةهامةوثقافيةواجتماعية

كانيةالسالفئاتلمختلفالمجاالتجميعأنشطتهاوشملتاألخيرة،

.الهشةالفئاتوخاصة

وضغطهاالمدنيالمجتمعمنظماتأنشطةبارزبشكلظهرت

ياساتوالسالقضايامنجملةفيوالعربيةالدولمنعددفيوتأثيرها

قافةالثنشرفيوأيضاوالقوانين،التشريعاتفيسواءالعمومية

المرأةحقوققضايارأسهاعلىقضاياعدةومناصرةالحقوقية،

لتنميةاوبقضايابالحقوقالتوعيةفيالفعالةوالمشاركةوالطفل،

.البشرية

:  دور ومجهودات منظمات المجتمع المدني العربي في مكافحة عمل األطفال



19

يةالعربالدولمنالعديدفياألخيرةالعقودفيجهودالتكاثفت

والتحسيساألطفالعملظاهرةمنالحدفيوالمساهمةللعمل

ذلكفيباألساسمرتكزةوالتسرباألطفالعملعلىالمترتبةباآلثار

لذلكئيسيةروكأرضيةالتنمية،تحقيقإلىهادفةقيةالحقوالمقاربةعلى

.العمللمنظمةالدوليةواإلتفاقياتالطفللحقوقالدوليةاالتفاقية

ريعاتالتشوتعديلالسياساتصياغةفيتشاركيبشكلأسهمت

تارللمبادالالزمةالمشورةوتقديماألطفال،عملمنبالحدالخاصة

ألفرادوالعاملللطفلوالتحسيساإلرشاداألطفال،بعملالمتعلقة

،...تشغيلهعنالناتجةاآلثارحولأسرته

: دور ومجهودات منظمات المجتمع المدني العربي في مكافحة عمل األطفال.



يةالمعنالحكوميةالقطاعاتمعشراكةفيالمدنيممنظماتدخول

لتشخيصالتدخالتوتنسيقالجهودتكثيفبسمحلاألطفاعملبموضوع

بعملهم،المحيطةوالظروفتواجدهموأماكناألطفالشتغالإواقع

المتواجديناألطفالمرافقةأجلمنوبرامجعملمخططاتوضع

احبةمصو،التمدرسلصفوفمنهمعددوإرجاعومواكبتهمالشغلبسوق

المهني،المسارفيبعضال

ألطفالاتشغيلبخطورةوالتحسيسالتوعيةفيالفعالةالمساهمة

.واإلتفاقياتوالقوانينالتشريعاتتكفلهاالتيوبالحقوق

وتوفيرالعملومشقةطرالمخامنالحمايةتوفيربضرورةالتوعية

عدميجبيالتالعملساعاتوتحديد،الدوريةالطبيةالرعايةضمانات

.سنة18و15بينماسنفياألطفاللتشغيعندتجاوزها



:علىالجهودبعضتنصب

فالطاألتشغيلمشكلةبخطورةالمناسباتكلفيةالدائموعيةالت

معتتماشىوتشريعاتسياساتلسنالحكوماتدعوةوأيضاوتزايدها

وتطبيقها،الدوليةاالتفاقياتروح

تستقطبالتيالقطاعاتعلىوالتفتيشالمراقبةآلياتتعزيزلالدعوة

الجوانبكلعلىسلبيةارآثــمنلذلكوماصغاركعمالاألطفال

قوقلحنتهاكاإتمثلقضيةكونهاعنناهيك،والنمائيةالنفسيةوالجسدية

.الطفل
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فيربيةالعالبلدانمنالعديدحققتهاالتيواألنشطةوالمنجزاتالجهودرغم

ماالتحديأنإالحقوقهم،وإقراروحمايتهماألطفالعملظاهرةمنالحد

األطفاللتشغيآفةمنللحدوسياساتالبرامجوتطويرتنفيذلقائمايزال

فيدةالمحدالمستدامةللتنميةوالطموحةالجديدةخطةالأهدافضوءعلى

كانسجميعينعمحتىةاستثنائيإنجازاتثالثتحقيقأجلمنهدفا17

:فيتتمثلالقادمة،15السنواتمدىعلىوالرخاءبالرفاهالعالم

المدقع،الفقرعلىالقضاء

والظلم،المساواةعدممحاربة

المناختغيرإصالح.

: دور ومجهودات منظمات المجتمع المدني العربي في مكافحة عمل األطفال.



األممفياألعضاءالدولبمشاركةوضعهاتماألهداف

تمعالمجمنظماتمنمسبوقةغيرمشاركةجانبإلىالمتحدة

التيالمعقدةبالتحدياتاألهدافكلارتبطتوقد،المدني

تعالجأهداف،وهيالراهنةقضاياهوكلاليومعالميعيشها

واإلدماجادياالقتصكالنموالمستدامةللتنميةالمترابطةالعناصر

ماتوخدالمياهتوافرضمانورةوضرالبيئةوحمايةاالجتماعي

مودالصعلىقادرةتحتيةبنىوإقامةللجميعالصحيالصرف

أنماطوجودضمانمعالبلدان،داخلالمساواةانعداممنوالحد

.مستدامةوإنتاجاستهالك



لثامناالهدفلتحقيقحاصلتحصيلتشكلمجتمعةاألهدافهذهكــل

نمواللتعزيزدعوتهخاللمنالورقةهذهصلبموضوعهيشكلالذي

نتجوالمالكاملوالتشغيلوالمستداموالشاملالمطرداالقتصادي

.للجميعالالئقالعملوتأمين

بينصلالحاالترابطعلىدللتأكيمقصودبشكلوضعالهدفهذاولعل

ةاأللفيأهدافاستمراريةكرستالتيالمستدامة،التنميةأهداف

تنميةوندفب،ببعضهاومرتبطةمتكاملةمنهايجعلبشكلاإلنمائية،

بأنماطتعالتمأووالفقرالجوععلىالقضاءيستحيلمتوازنةقتصاديةإ

كلبش،األطفالعمالةمنأوالمساواةنعدامإمنالحدأوصحيةعيش

.لذلكس ــطرتمكما2030العامأفقفيعام
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حسينتدونيتأتىلناألطفالعملعلىالقضاءأنالتجاربأثبتت

اإلعتمادعدملتدفعهمحقيقية،اقتصاديةتنميةعبراألسرعيشمستوى

الذيالتعليملىإذلكبدلبهموالدفعللدخل،كمصادرأبنائهمعلى

.الالزموالعاطفيوالمعرفيالنفسيالنماءلهميوفر

كلينبوالتعاونالجهودتكاثفيبقىالنبيلةالغايةهذهلتحقيق

تفرضحةملضرورةاألطفالتشغيلبظاهرةوالمعتنيةالمعنيةالجهات

وذلكالدراسة،مقاعدمنبدالالعملبسوقاألطفالوجودأمامنفسها

كيفعننتسائلثمةمناألطفال،لهؤالءصالحعربيعالمضمانبغية

لىعاألطفالعملمنللحدوسياساتوبرامجمشاريعتطويريمكن

.لعربي؟االمدنيالمجتمعمنظماتبينةالمستدامالتنميةأهدافضوء



فيلعبهاتأنالمدنيالمجتمعلمنظماتيمكنالتياألساسيةاألدوارفهم

األطفالملعمنالحدفيالمالئمةالبرامجصياغةمنتمكنللالتنميةعملية

منظماتيلتحميجوزالوبالتاليالتنموية،العمليةمراحلكلفيوالمشاركة

تقعالتيةالتنمويوالرؤيةالعمومية،تالسياساغيابنتائجالمدنيالمجتمع

.تكفلهاأنيجبالتيالحقوقضمنوالدولة،مسؤولياتضمن

تلكةخاصالمستويات،كافةعلىظاهرالمدنيالمجتمعمنظماتتأثير

مساهماتوالوالشراكاتغيرها،والبيئةاإلنسانوحقوقبالتنميةالمرتبطة

الظروفعلىوتأثيرها،جتماعيةواإلقتصاديةاإلالتحدياتمنالتخفيففي

.الحياتية

ريكاش"لتصبحالمدنيالمجتمعمنظماتأمامالمجالتوسيعلزاماكان"

.التنميةعمليةفي



حقيقوتاألطفالتشغيلظاهرةمواجهةفيالمتمثلاألكبرالتحدي

وطنيةجياتواستراتيشاملةتنمويةرؤيةإلىتحتاجالتيالتنميةرهانات

حتاجستوالمحلي،العربيالمستويينعلىللتدخلوآلياتوقطاعية

يقوتنسالتعاونمنمزيداالعربيبالعالمالمدنيالمجتمعمنظمات

.الناجحةوالخبراتالتجاربمنستفادةواإلالجهود

بينمشتركةوبرامجمشاريعتطويريمكنالتنسيقأرضيةوعلى

وءضعلىاألطفالعملمنللحدالعربيالمدنيالمجتمعمؤسسات

:قبيلمنالمستدامةالتنميةأهداف
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يحددقارلقاءضمنودائمةواضحةآليةعبرالتنسيقبتفعيلالبدأ

مدنيالالمجتمعلمنظماتالناجحةالبرامجمنويستفيدالعملخطط

مراعاةمعبلدانهافيميدانياوالمشاريعالعملفيالمتقدمة

.الخصوصية

منيةالتنموالعمليةفيالمساهمةلكيفيةمشتركةخططوضع

المهاراتيةوتنمالقدراتبناءوالمحليةالمجتمعاتوتمكينتقويةخالل

وصياغةجياالستراتيكالتخطيطالتنمويةالمجاالتبمختلفوالتدريب

.التنمويةالبرامج

اتاالستراتيجيمنلإلستفادةمشتركةخطةوضععلىلعملا

إلىةوالرامياألخيرةالسنينفيسلفاالمصاغةساتلسياوالخططوا

والتدخلمالدعوآلياتالمستدامة،التنميةأهدافلتحقيقالفقرالحدمن

.لللعمأطفالهايضطرالتيوالمعوزةالفقيرةاألسرلدىخاصة

معالمجتمنظماتتقدمأن:للمنجزاتتقييمتقديمعلىالعمل

جاالتوموالضعفالقوةومكامنأدائهاتقييمعنواضحةرؤياالمدني

بينوالواقعأرضعلىالمساعيبينالواضحالربطبهدفتدخالتها

.المستدامةالتنميةأهداف

: دور ومجهودات منظمات المجتمع المدني العربي في مكافحة عمل األطفال.



يفالعربيالقطرتهم:نموذجيةمشاريعوصياغةتطويرعلىالعمل

والجهاتالحكوميةالقطاعاتمعبالتعاوناألطفالعملعلىالقضاء

كمثالالمانحة،

التقاريرنشر)األطفالتشغيلمناهضةالنموذجيالعربيالمشروع،

،(...الممارساتأوالمواقفوشجبالتعبئة

يهيةالترفواألنشطةالتعليميةللخدماتالنموذجيالعربيالمشروع

مايةلحواقعيا،نجازهإإمكانيةتحديدمع)،العاليةالجودةذاتوالرياضية

،(العملسوقولوجمناألطفال

طةأنشكليجمع)والتوعيةللتحسيسالنموذجيالعربيالمشروع

دورتستهدفالتيوالبرامجواألطفال،األسرمعالمباشرةالتحسيس

حسيسالتفيلإلنخراطومسؤوليتهوالمكتوبالبصريالسمعياإلعالم

.(األطفالتشغيلوبمنعالطفلبحقوقوالتوعية

رنامجبإقامةيقترحأنعلى)،األسرلرعايةالنموذجيالعربيالمشروع

صحيةالالخدماتيشملبحيثالعمالية،المواقعفيالمتكاملةللخدمات

.(...العيشمستوىوتحسينوالثقافيةواالجتماعية

ادماتكخالطفالتتشغيلظاهرةلمحاربةالتشاركيالعربيالمشروع

.لتشغيلهنالالزمةالعقوباتوسنمنازل،
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:رؤية مستقبلية للحد من ظاهرة عمل األطفال.6



انيةمجمدارسفيالجيدالتعليمفرصةعلىولحصالللألطفايحق•

مدارسنوعية،جودةذاتاألطفال،منوقريبةليهاإالوصوليسهل

رسونلمدافيهاميقدالمعاملة،وسوءالعنفمنآمنةلهموقتر

همحتياجاتإتحترممناسبةلمناهجفقاوللألطفازمةلالالرعايةا

،يلمحلالمجتمعوالدينالواإشراكعلىمنفتحةالفردية،فروقاتهمو

فيمدرسيمطعمعلىمتوفرة،لمجتمعالةءلمساخاضعة

...الصحيةالمرافقوعلىهشاشةاألكثرالمناطق

اعداتالمستقديموالمدرسيةسوملراءلغاإاالعتباربعيناألخذيلزم•

القروي،بالوسطلألسرالمادية



التعليم،بقطاعالخاصةالميزانياتدةزيا•

ةدعاوإلمهنياالتكوينمراكزمنسساتلمؤاقدراتمواكبةتعزيز•

.األسرعنالبديلةاالجتماعيةالمؤسساتوأيضاهيل،لتأا

كلووضعصياغةفيالمدنيالمجتمعمنظماتإشراكإلزامية•

تشغيلبالخاصةالبرامجكلوفيالعامةوالسياساتاإلسراتيجيات

األطفال،

جديدكلحولالمنظماتهذهفيالعاملينلقدارتالدائمالدعم•

،العامليناألطفالمعالتعاملوطرقاألطفالعملموضوعفي

خططووضعوالتدخل،بالرصدالخاصةواآللياتالمناهجبأحدث

.الدوريللتقييموبرامج



فيقدراتهمبناءومواكبةشغللامفتشيرةقدتحسينعلىالتركيز•

الدوري،للتقييموإخضاعهمالمخاطر،تحديدوماتلمعلواجمع

.المساعدوالدليلوالكتيباتالوثائقبكلوتزويدهم

حةالواضالصورةتعطيالتيالميدانيةواألبحاثالدراساتةأهمي•

البحوثإجراءعبرالحقيقيحجمهاعلىوالوقوفاألطفاللعمل

فيوالباحثينالدارسينطرفمنالعلميةوالمسحيةاإلحصائية

مندللحعمليةمقترحاتوتقديماألطفال،تشغيلظاهرةموضوع

.والتتبعللرصدفعالةآلياتولخلقالظاهرة



ونختم•

الفقروللتهميشخالصنتاجإالهيمااألطفالتشغيلظاهرةكانتإذا•

منحدبالكفيالسيكونالهشاشةمؤشراتعلىفالقضاءوالبطالة،

موجودةغيرنقللمإنمحدودة،ظاهرةوجعلهااألطفالتشغيل

بتوفرنرهيالمخرجذلكويبقىالعربية،بلداننالتنميةوخدمةبالمرة،

طبقية،الالتفاوتاتومحوجتماعيةاإلالعدالةلتكريسالفعليةاإلرادة

درسةالموإصالحاألطفالتشغيلوالبطالةواألميةوالفقرومحاربة

األوضاعتكرسوالتياإلجتماعيبالوضعالمرتبطةاألعطابوكل

منالمزيديتطلبسابقاأنجزماوكلالمعالجةفإنوعليهالقائمة،

دنيالمالمجتمعنظماتوموالنقابيةالحكوميةالجهودجميعتظـــافر

.العربيابعالمنلألطفالتشغيلعلىللقضاءواإلعالمالخاصوالقطاع



شكرا على حسن تتبعكم
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