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عمل األطفال في الدول العربية

افة أول دراسة نوعية و كمية عن عمل األطفال في الدول العربية ك•
2018مارس -القاهرة في أذار-اطلقت من جامعة الدول العربية 

ركزت الدراسة على مشهد عمل األطفال على اثر الحروب و •
-مثل العراق )البلدان العربية  النزوح الداخلي و اللجوء في  

)األردن–لبنان -سورية -اليمن -السودان 

وعدم باإلضافة الى الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل القومي•
وجود برامج حماية اجتماعية  صلبة و قوية في معظم البلدان

ي البنات يراع) و ضعف الوصول او توفر التعليم الجيد و للجميع •
والصبيان وذوي اإلعاقة

(واألطفال العاملين أو من لديهم صعوبات تعليمية•



أين كنا و أين أصبحنا

ضمن هذه الظروف األمنية واالجتماعية واالقتصادية وصلت 
:أوضاع األطفال الى ظروف بالغة السوء

(قصور في النمو والتقزم ) في الغذاء -

يف تسرب مدرسي في سن صغير أوتعليم ضع) في التعليم -
(أو أطفال أميين

الخيام او ) عدم توفر المسكن الالئق في أحيان كثيرة -
مخيمات الالجئين أو النازحين بعيدة عن برامج التعليم و 

( خدمات أخرى
عمل األطفال المبكر وفي أسوأ أشكاله و ظروف العمل 

العمار و الصناعات الكبيرة و الصغيرة و , الزراعة)
لساعات طويلة و مرهقة والتسول في الشوارع واالستغالل 
في النزاعات المسلحة واالستغالل في البغاء واالتجار في 

(المخدرات



و ماذا بعد هجوم جائحة كورونا 

ساعد رسمية وغير رسمية مثل التابعة لجمعيات ت)اغالق المدارس •
(الالجئين 

المناطق ال توجد فرص تعليمية بديلة جيدة في المنازل واالحياء و•
.(الخlaptops, tablets,خدمات انترنت) الفقيرة والمنكوبة 

ماية دخل العائالت انخفض بطريقة مفاجئة و بدون أي بديل او ح•
اجتماعية لألسر او لألطفال

و خاصة لألطفال العاملين

:  بل بالعكس ازدادت الضغوطات على األطفال و خاصة البنات•

ازدادت عليهم االعمال المنزلية والضغط النفسي لوجود جميع•
أفراد العائلة في الحجر المنزلي

او وحجرها/او بسبب مرض األم و•

أوالعملانفصال عن األصدقاء في الحي أو المدرسة •

ن أن مفاهيم خاطئة مثل أن األطفال اليتلقون العدوى بالتالي ممك•
ينزلوا هم الى العمل كبديل للكبار



خاطىءتطور خطير و ظالم و 

المزيد من دفع األطفال للعمل وفي أسوأ أشكاله •
لتوفيراالحتياجات األساسية للعيش) كالزراعة 

(المأكل والمشرب)

ى أي حلم دفع متزايد لتزويج البنات باكرا والقضاء عل•
اوأي طفولة لديهم وجعلهم رهائن صغار

دفع المزيد من األطفال لالنخراط في النزاعات •
المسلحة واالضطرابات الداخلية

المزيد من االستغالل الجنسي لألطفال•

)عبراألطفالتكملة و زيادة اإلنتاج والتصنيع •
(تعويض عن الكبار

الى أسر من -عن ادراك او غير ادراك -لقد وصلنا •
و لكن " الرق الحديث" نوع جديد بما يعرف ب 

وء لصغارنا و للذين يعيشون في أسرعائالتهم أو س
ن ولكن الثم.   أداء حكوماتهم و عدم مباالة مجتمعاتهم

قريب سيكون باهظا على كل األصعدة في المستقبل ال
و البعيد



ممكن ان تكون فرصة لكل األطفال : الجائحة علمتنا الكثير
المهمشين و العاملين في بالدهم او في وضعية اللجوء والنزوح

كومية أو التشديد على برامج الحماية االجتماعية خاصة لغير الموظفين في المؤسسات الح•
الخاصة

الضمان الصحي الحكومي و للجميع وخاصة في االزمات•

لفئات وهذا يعني لكل ا. تأمين التعليم للجميع وفي أي مكان وبإمكانية أن يكون عن بعد•
:التالية

الالجئين والنازحين في الخيام او المخيمات•

األطفال الموجودون في أماكن النزاعات المسلحة و/أو في أماكن معزولة•

االطفال العاملين في أماكن نائية كالزراعة والمصانع البعيدة و المناجم •

(ضمن عائالتهم أو عائالت أخرى) البنات العاملين في المنازل •



:مع توفير مايلي من الحكومات أوال و الجمعيات األهلية      والقطاع الخاص

شبكة انترنت قوية•

Laptops and tabletsتوفير •

تعلم أساتذة مركزيين مدربين تدريب خاص لل•
عن بعد

توفير المناهج المناسبة عن بعد•

ة إضافة برامج حماية الطفل وبرامج الوقاي•
من عمل األطفال المبكر

برامج وقائية لألطفال العاملين•



شكرا 

ساعدوا لوقف عملسمحتوالو 

انها جريمة العصر و لكن تجري 

تحت صمت مخيف

شكرا
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