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(1)نطاق الدراسة ومسألة البيانات 

(عضوبلد22)العربيةالدولجامعةنطاقفياألطفالعملظاهرةدراسة

يةالعربللدولاإلقليميالدوليةالعملمنظمةمكتبعملنطاقضمنعربيابلدا12يقع•
(ILO-ROAS)

االفريقيةالقارةضمنعربيةبلدان10تقعبينما•

محاور البحث

الخصائص الكلّية األساسية لعمل األطفال في المنطقة عموما•

خصائص عمل األطفال في المنطقة بحسب القطاعات االقتصادية•

آثار النزاعات المسلحة وأزمات اللجوء والنزوح على عمل األطفال•



(2)نطاق الدراسة ومسألة البيانات 

)%(األعمال الخطرة )%(عمل األطفال 

9.64.6العالم

(ILO-ROAS)الدول العربية 

مان، البحرين، العراق، األردن، الكويت، لبنان، فلسطين، ع: بلد12
قطر، السعودية، سوريا، اإلمارات، اليمن

2.91.5

افريقيا

الجزائر، القمر، جيبوتي، : ةبلدان عربين10بلد من ضمنهم 54
مصر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، الصومال، السودان، تونس

19.68.6

في عمل األطفال وفي اإلعمال الخطرةالمنخرطين ( 17الى 5من عمر )نسبة األطفال 
(2017تقديرات منظمة العمل الدولية )



المنهجية المتبعة 

(المرحلة األولى والثانية)الدراسة المكتبية .1

المتوفّرة حول عمل األطفال في المنطقة العربيةنصوص واالتفاقيات الدولية والعربية والدراسات مراجعة ال•

مرجع80حوالي : المراجع األساسية التي تّم االستناد اليها•

غياب الدراسات والبيانات الشاملة والحديثة العهد حول عمل األطفال في المنطقة ككل: أهّم العوائق•

:  عمل األطفال في الّدول العربية"تحت عنوان UCW" فهم عمل األطفال"في تقرير برنامج دراسة المعطيات اإلحصائية المتاحة .2
(  سنة17-15و 14-5)، والتي تسلّط الضوء على اتجاهات عمل األطفال وخصائصه في فئتين عمريتين (2017" )تحليل وصفي

.  في عشر دول عربية تتوفّر  عنها المعطيات والبيانات ذات الصلة

بما الهدف من هذه االستمارة هو إغناء الدراسة االحصائية التحليلة المقارنة،": حالة عمل األطفال في الدول العربية"استمارة عن .3
وتركّزت اجاباته أساسا على االطار القانوني دون إستجاب بلد 15)ّم  إرسالها الى الدول األعضاء توقد . يشمل الدول العربية كافة

(.توفير معطيات احصائية مفصّلة

التي يلقي كّل منها الضوء على جوانب محّددة، موضوعاتية أو قطاعية، من عمل األطفال في دول ( مربع12)األمثلة المحلية .4
.  المنطقة



(حسب منظمة العمل الدولية)تعريف عمل األطفال

عمل األطفال
Children in employment

األعمال الخفيفة
Light work

:ط التاليةاستثناء للحّد األدنى لسّن العمل، في حال توفّرت الشرو

عمل غير خطر وغير محظور( 1)

سنة من عمره14و12الطفل بين ( 2)

ال يّضر بصّحة الطفل أو نمّوه( 3)

ال يعيق تعليم الطفل ( 4)

عمل األطفال المحظور
Child labour

:أسوأ أشكال عمل األطفال

أسوأ أشكال العمل غير المشروطة)1(

األعمال الخطرة)2(



الخصائص واالتّجاهات العاّمة

يةلعمل األطفال في البلدان العرب



االتجاهات العامة لظاهرة عمل األطفال في العالم العربي

تسّجل البلدان األكثر فقراً أعلى معّدالت عمل األطفال•

يرتفع معّدل عمل األطفال كلّما ارتفعت أعمارهم، وتسّجل معدالت عمل أعلى لدى األطفال في •
.  سنة14–5سنة مقارنة بمعّدالت العمل لدى األطفال في الفئة العمرية 17–15الفئة العمرية 

17-15معّدل األعمال الخطرة بين المراهقين في الفئة العمرية وينبغي إيالء إهتمام خاص بارتفاع 
.  سنة

أّن ولكن تنبغي اإلشارة إلى. معّدالت األطفال المنخرطين في العمل هي أعلى بين األطفال الذكور•
-ث معظم الدراسات االحصائية تبقى عاجزة عن كشف بعض األشكال الخفيّة من عمل األطفال اإلنا

التي ينبغي أن تحظى بالمزيد من -مثال العمل المنزلي والخدمات المنزلية غير مدفوعة األجر 
.  الدراسة والتحّقق

.  لمدينيةاإّن معّدالت األطفال العاملين هي، بشكٍل عام، أعلى في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق •



الخصائص الرئيسية لعمل األطفال في المنطقة العربية

:  الوضعية في العمل•

سنة، وعلى األطفال اإلناث، وعلى 14-5ينطبق أساسا على الفئة العمرية )العمل في األسرة بدون أجر •
(عنل األطفال في المناطق الريفية

سنة، وعلى األطفال الذكور، وفي 17–15الذي ينطبق أساسا على الفئة العمرية )العمل لدى الغير بأجر •
(   المناطق المدينية

:العمل لساعات أطول•

سنة17-15يتركّز في الفئة العرية •

كما يتركّز في صفوف األطفال الذكور•

مع اإلشارة الى أّن العمل الزراعي هو عمل مكثّف بدرجة عالية، ولكنه )وكذلك في المناطق المدينية •
.( موسميّ 

األطفال العاملون الذين يرتادون المدرسة يميلون إلى العمل لساعات أقّل •



االتّجاهات وظروف العمل بحسب القطاع

يها قطاعا يتركّز عمل األطفال في المنطقة العربية، في أغلبيته، في الزراعة، ويل•
.الخدمات والصناعة

أعلى نسبة لعمل األطفال •
سنة14-5ضمن الفئة العمرية : في الزراعة•

سنة17-15ضمن الفئة العمرية : في الصناعة والخدمات•

البلدان تبعاً حسب تختلف قطاعات نشاط األطفال اإلناث إلى حّد كبير ب•
اع لخصوصية االقتصادات المحليّة، مع مراعاة أّن الدراسات الميدانية حول أوض

مل األسر المعيشية غالباً ما تغفل أو تعجز عن رصد أنواع معيّنة خفيّة من ع
. األطفال في صفوف الفتيات



القطاعات



ية تركّزت المقاربة البحثية على أمثلة محل•
محّددة مستخلصة من قطاعات يعمل فيها 

األطفال
وبخاصة في الحيازات الزراعية : القطاع الزراعي•

الصغيرة 

يوبخاصّة في القطاع غير النظام: الصناعة والخدمات•

شروط العمل والمخاطر•
وط يبرز في كل من القطاعات المعنية تقارب عام  في شر•

اع العمل عبر البلدان، ولكن مع بعض التفاوت تبعا لألوض
الملموسة لكل بلد

العوامل المحددة لعمل األطفال•

مع تزامن البطالة المرتفعة بين الشباب والبالغين: سوق العمل•
حاجة أصحاب العمل الى يد عاملة متدنية األجر، مما يعزّز ميل 

هؤالء نحو تشغيل األطفال

رباء، كه)ضعف شبكات البنى التحتية والخدمات العامة األساسية •
، األمر الذي يدفع األسر الى تشغيل أطفالها في(مياه، تعليم

.تأمين جزء متفاوت من هذه الخدمات

الحاجة الملّحة الى مدخول إضافي: الوضع االجتماعي لألسرة•

اإلطار اإلداري والمؤسسي •

الجاجة الى تعزيز األطر المؤسسية بين الوزارات والهيئات •
الرسمية  المعنية بهذه الظاهرة 

الحاجة الى بناء قدرات هيئات التفتيش الرسمية•

الحاجة الماّسة الى تحسين وتيويم عملية جمع المعطيات •
والبيانات المتعلّقة بعمل األطفال

(مقدمة)القطاعات 



قطاع الخدماتقطاع الصناعةقطاع الزراعة

من الناتج المحلي اإلجمالي% 

إال أذا محدد غير 2016للعام )

(ذلك

من القوى العاملة% 

إال أذا محدد غير 2017للعام )

(ذلك

من الناتج المحلي اإلجمالي% 

إال أذا محدد غير 2016للعام )

(ذلك

من القوى العاملة% 

إال أذا محدد غير 2017للعام )

(ذلك

من الناتج المحلي اإلجمالي% 

إال أذا محدد غير 2016للعام )

(ذلك

من القوى العاملة% 

إال أذا محدد غير 2017للعام )

(ذلك

59(2015) 2168.9(2015) 2927.3(2015) 3.8العالم

7.22138.8245455العالم العربي

13.31137.83548.955الجزائر

0.3139.83359.966البحرين

33(2014) 552.7(2014) 6211.4(2014) 35.9جزر القمر

53(2007) 2479.3(2007) 2316.9(2007) 3.8دجيبوتي

11.92532.92555.242مصر

59-21-20-العراق

80(2016) 4.3228.91866.8األردن

0.5348.42751.170الكويت

3.8816.72279.569لبنان

56(2008) 2519.9(2008) 1978.2(2008) 1.9ليبيا

27.440301042.650موريتانيا

13.63329.52156.847المغرب

2547.54050.555ُعمان

0.2151.95447.645قطر

2.7643.3235471السعودية

23(1986) 527.5(1986) 7210.1(1990) 65.5الصومال

39332.92058.147السودان

42(2007) 3949.1(2007) 1933(2007) 17.9سوريا

101226.42963.659تونس

75(2010) 2145.8(2010) 453.4(2010) 0.8اإلمارات

61(2015) 3073.3(2015) 922.5(2015) 4.2الضفة الغربية وقطاع غزة

9.83348.11842.249اليمن



أثر النزاعات المسلحة



أثر النزاعات المسلحة

النزاعات المسلحة في المنطقة وأثرها على عمل األطفال•

أثر النزاعات على األطفال الالجئين.1

العراق-األردن –لبنان •

أثر النزاعات على األطفال المقيمين .2

سوريا-اليمن •

:أسوأ أشكال عمل األطفال المطلقة•

بما فيها التجنيد القسري أو اإلجباريالرّق باالعمال الشبيهةكافة أشكال•
لألطفال الستخدامهم في صراعات مسلحة

أعمال الدعارة واألعمال اإلباحية •

األنشطة غير المشروعة•



عمل األطفال الالجئين والنازحين: أثر النزاعات المسلحة

.ةاألطفال هم الضحية األولى والرئيسية للنزاعات المسلّحة والنزوح السكاني في المنطق•

المضيفة يميل عمل األطفال إلى االرتفاع بين الالجئين والنازحين داخلياً، وكذلك في المجتمعات•
.  في كّلٍ من لبنان واألردن والعراق

اهرة ُيسّجل انخراط األطفال النازحين في قطاعات اقتصادية مختلفة، مع ارتفاع ملحوظ في ظ•
.  ةعمل الشوارع، والعمل سداداً لَِدْين، والزواج المبكر، واالستغالل الجنسي ألغراض تجاري

غين، آلية يشكّل عمل األطفال لألسر النازحة التي تواجه الفقر المدقع والبطالة بين أفرادها البال•
.  للمواجهة أو التكّيف

.  يعمل األطفال النازحون لساعات أطول وبأجور أدنى من األطفال المحليين•



استخدام األطفال في النزاعات المسلحة: أثر النزاعات المسلحة

زيادة تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلّحة•

غالبية األطفال المجنّدين هم من الفتيان•

رهمميل ناشيء لتجنيد المزيد من الفتيات واألطفال دون سّن الخامسة عشرة من عم•

احتجاز مئات األطفال في جميع أنحاء المنطقة العربية، وهم يتعرّضون للتعذيب •

الرتباطهم بالجماعات المسلّحة

تعرّض الفتيات للزواج القسري، واإلتجار واالستغالل الجنسي  •

العوامل التي تسهم في تجنيد األطفال•

الرواتب المرتفعة نسبياً •

ةالتأثيرات الدينية واإليديولوجية والدعائية والضغط واإلكراه من جانب مجتمعاتهم المحلي•

"المموّه"التجنيد ليس دائماً طوعياً، إذ ُيسّجل ميل متزايد نحو التجنيد اإلجباري أو التجنيد •



زاعاألطفال الذين يعيشون في مناطق الن: أثر النزاعات المسلحة

يقع األطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع ضحية لألزمة اإلنسانية•

الفقر المدقع•

التهديدات الصحيّة واألمنية•

الضرر الذي لحق بنظام التعليم•

يجد األطفال أنفسهم مجبرين على االنخراط بأنواع جديدة من األنشطة التي أفرزتها حاالت النزاع•
تهريب السلع عبر الحدود أو بين مناطق القتال•

جمع النفايات النفطية•

(جمع األشالء ودفنها)القيام باألعمال المتعلّقة بدفن الموتى •

تأدية األعمال المنزلية، بما في ذلك خصوصا جلب المياه أو جمع الطعام من الحقول ومكبات النفايات•

.متفجراتوذخائرتزداد خطورة هذه االنشطة في حاالت العنف وفي حال وجود مخلفات الحرب من•



التوصيات



التوصيات

العوامل المحددة لعمل األطفال•
الفقر والبطالة•

ضعف شبكات البنى التحتية والتعليم والحماية االجتماعية•

ات التعرض للصدمات االقتصادية الداخلية والخارجية وبخاصة النزاعات المسلحة وموج•
الهجرة والتهجير

:هذه العوامل تعزّز الحاجة الى•
فيد تطوير أطر الحماية االجتماعية لألطفال في ظّل تفاقم أزمات اللجوء والنزوح، مما ي•

أيضا المجتمعات المضيفة

غير وضع سياسات ينتظم فيها تقاطع عمل مختلف اإلدارات المعنية بشكل مباشر أو•
مباشر بحماية الطفل من أجل الحد من ظاهرة عمل األطفال وما يرافقها من مخاطر  



التوصيات

المحاوراألهداف

واألنظمةالقوانين.1تعزيز اإلطار المؤسسي والتشريعي 

والمؤسسيةاإلداريةالبنية.2

العملسوقسياسات.1الحماية االقتصادية واالجتماعية

االجتماعيةالحماية.2

التعليمذلكفيبمااألساسية،الخدماتإلىالوصول.3
وتوعيةتعليمبرامج.4

للنازحينومساعداتإنسانيةبرامج.1الحماية من آثار النزاعات المسلحة

المسلّحةالنزاعاتفيواالستخدامالتجنيدمناألطفالحماية.2

المسلّحةالنزاعاتفياستخدمواالذيناألطفالوإدماجتأهيلإعادة.3



القوانين واألنظمة

صادقت معظم الدول العربية على أهم المعاهدات الدولية المتعلقة بعمل •

األطفال

قامت هذه الدول بجهود ملحوظة لتحديث القوانين المحلية•

الحّد األدنى لسّن االستخدام الحّد األقصى لعدد ساعات العمل، شروط السالمة،: مثال)

(الئحة رسمية باألعمال الخطرة

ال تزال هناك حاجة العتماد بعض اإلصالحات القانونية•

تغطية مالءمة السن القانوني للعمل مع سن التعليم االجباري، تعديل قوانين العمل ل: مثال)

...(كافة أشكال عمل األطفال، تحديث لوائح األعمال الخطرة، وغيرها



اإلطار المؤسسي

جمع المعطيات والبيانات وإجراء الدراسات الوطنية •

تصميم مسوحات خاصة لإلحاطة بكافة األنشطة التي تندرج ضمن أسوأ أشكال عمل •
األطفال

كل دوري اعتماد وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وتقييم المشاريع المنفذة بش•

التنسيق والمواءمة بين الخطط واآلليات الوطنية حول عمل األطفال والبرامجتحسين •
االنسانية

مات واإلحاالت التنسيق بين الوزارات خصوصا في ما يتعلق بالتفتيش والرقابة وتبادل المعلو•

(لبنان، األردن، اليمن)انشاء وحدة مختصة بعمل األطفال في الوزارة المعنية •

تطوير قدرات هيئات التفتيش•



سوق العمل والسياسات المعيشية في األرياف  

تأمين فرص العمل الالئق ذات األجر المالئم للشباب والبالغين•

تعزيز سبل العيش الالئقة في الزراعة عبر دعم التعاونيات، والقروض •
الغذائية والتقنيات المستدامة، والممارسات الزراعية البديلة، وتعزيز الصناعات

والبنية التحتية

تشجيع االنتقال من االقتصاد غير النظامي الى االقتصاد النظامي •

معالجة األخطار التي تطال المراهقين المسموح لهم بالعمل •

معالجة أخطار عمل األطفال في الزراعة عبر إجراء دورات تدريبية ورفع •
مستوى الوعي حول أخطار العمل الزراعي



الحماية االجتماعية

تطوير خطط وبرامج فّعالة للضمان االجتماعي والرعاية الصحية والحماية من•

.  البطالة، تغطي أيضا القطاع الزراعي والقطاع غير النظامي

، تصميم برامج تحويالت نقدية الستهداف األسر األكثر عرضة لعمل األطفال•

بشكل يهدف الى الحّد من عمل األطفال أو االستجابة الى هذه الظاهرة 

اية تعزيز آليات حماية الطفل، وضمان اتّباع المقاربة المتعّددة القطاعات لحم•

الطفل 



الوصول إلى الخدمات األساسية، بما في ذلك التعليم 

تحسين شبكات الكهرباء والمياه السيما في المناطق الريفية•

يح لهن مما يؤثر بشكل مباشر على عدد ساعات العمل المنزلي الملقى خصوصا على عاتق الفتيات، مما يت)

(الوقت الكافي للذهاب الى المدرسة وإتمام فروضهم المنزلية

ضمان حصول الجميع على التّعليم الجيّد وإنفاذ التعليم اإللزامي•

نظام تعزيز التّعليم في صفوف األطفال المراهقين كوسيلة إلبقائهم داخل ال•

.  التعليمي، وخارج عمل األطفال الذي يعرّضهم لألخطار

الصّلة القويّة ويمكن القيام بذلك، بشكٍل خاص، من خالل تعزيز برامج التّعليم والتدريب التّقني والمهني ذات(

)بسوق العمل، ودعم مبادرات التعليم غير النظامي التي تنّفذها المجتمعات المحلّية



برامج التعليم والتوعية

كاستراتيجية لرفع معّدالت التحاق األطفال )برامج محو األّمية وتعليم الكبارتعزيز •
(  بالمدرسة والحّد من عملهم

اللجوء إلى الحمالت اإلعالمية والشراكات مع وسائل اإلعالم، والفاعلين •
عزيز االجتماعيين، والمجتمع المدني، سواء على المستوى القطري أو اإلقليمي، لت

ل كمصدر حقوق الطفل وترسيخ القيم الثقافية واالجتماعية التي ال تتعامل مع الطف
.  للدخل

ل الحرص على تمكين وتعليم االطفال من خالل حمالت التوعية وبرامج الحد من عم•
.االطفال من دون أن يوضع اللوم على االهل في انخراط أوالدهم في عمل االطفال



المشاريع اإلنسانية ومساعدة الالجئين والنازحين

اآليلة الى دعم األطفال والشباب " ال لضياع جيل"مبادرة ضمن إطار •

إطار استراتيجيالذين يعانون من األزمة في سوريا والعراق، تم إعداد 

إقليمي بشأن عمل األطفال

الهدف هو توجيه عملية تطوير السياسات والبرامج التي يمكن أن •

وصوال الى القضاء على عمل األطفال، تسهم في حماية األطفال

.  وبخاصة في أسوأ أشكاله



حماية األطفال من التجنيد واالستخدام في النزاعات المسلحة

:ةتقرير الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية باألطفال والنزاع المسلح الى الجمعية العام

2014اتفاقية تعاون مع جامعة الدول العربية عام : شراكات إقليمية لحماية األطفال•

جهود متواصلة لتصديق البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزعات المسلحة•

السودان والصومال واليمن(: 2016-2014)مع يونيسف " أطفال وليس جنودا"حملة •

:من توصيات الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية باألطفال والنزاع المسلح الى الجمعية العامة

برامج تدابير لردع استخدام المدارس لألغراض العسكرية وتأمين التمويل المالئم ل: حماية التعليم في حاالت النزاع المسلح•
التعليم في حاالت الطوارئ 

.بتيسير المساعدة اإلنسانية لألطفال والمدنيين السيما في ظل االستعمال الزائد للحصار كأسلوب من أساليب الحر•

نزاع تعزيز التعاون مع المنظمات اإلقليمية واستقاء الدروس وجمع وتدوين الممارسات الفضلى لحماية األطفال في حاالت ال•
تخطيط وتدعو المنظمات اإلقليمية الى تحسين اطار الحماية القانونية وإدماج موضوع حماية الطفل في السياسات وال. المسلح

.وتدريب الموظفين

ل وتدعو الدو. اتخاذ التدابير الالزمة إلعادة إدماج األطفال بعد خروجهم من المجموعات المسلحة مع إيالء عناية خاصة للفتيات•
.األعضاء الى توفير الدعم السياسي والتقني والمالي الى برامج إعادة الدمج

.تأمين القدرات المناسبة لحماية الطفل على الصعيد الوطني•



شكراً إلصغائكم


