
دول العربيةعمل األطفال في ال
(دراسة نوعية و كمية)

إدارة المرأة واألسرة والطفولة-قطاع الشؤون االجتماعية-جامعة الدول العربية



مقدمة

اماالستخدفيتزايدا  شهدتالتيالراهنةوالمستجداتللمتغيراتنظرا•

قطاعاتفياألطفالعملأشكالكأسوأ)لألطفالالمباشروغيرالمباشر

والنزاعاتواالحتاللاإلرهابمنتعانيالتيالدولفيوتفاقمهاالعمل،

المسلحة

االجتماعيةالشؤونقطاعالعربيةالدوللجامعةالعامةاألمانةأعدت•

ربيالعوالمجلسالعربيةالعملومنظمةالدوليةالعملمنظمةمعبالشراكة

ةدراس،(الفاو)والزراعةلألغذيةالمتحدةاألممومنظمةوالتنميةللطفولة

.العربيةالمنطقةفياألطفالعمل

،األسروهشاشةالفقرمثلاألطفالعملالىالمؤديةالعواملتفاقم•
.العربيةالبلدانفيالعامليناألطفالنسبةفيزيادةلباإلضافة



خطوات تنفيذية
دراسة"إعدادعلىنصت،والتي2016لعامالعربيةالطفولةللجنة(21)الدورةلتوصياتتنفيذا  •

لإلنجازاتدوريتقييموإجراءالعربيةالدولفياألطفالعملحالةلرصدونوعيةكميةمسحية

.الظاهرةهذهتواجهالتيوالتحديات

بيالعروالمجلسالعربيةالعملومنظمةالدوليةالعملمنظمةمنكلمعالعربيةالدولجامعةدعت•

راءاجفيوالشراكةالتعاونإلى)الفاو(المتحدةلألمموالزراعةاألغذيةومنظمةوالتنميةللطفولة

العربيةالدولفياألطفالعملحولإقليميةدراسة

38دورتهفيالعرباالجتماعيةالشؤونوزراءمجلساعتمد،2018أولكانون/ديسمبر5بتاريخ•

ةكوثيقالنهائية،صيغتهافي"العربيةالدولفياألطفالعمل"دراسةعنالصادرةالتوصيات

الظاهرةهذهعلىللقضاءاألعضاءالدولجهودلدعماسترشادية

الرابعةدورتهافيواالجتماعيةاالقتصادية:التنمويةالعربيةالقمةاعتمدت21/1/2019بتاريخ•

ةكوثيقالنهائية،صيغتهافي"العربيةالدولفياألطفالعمل"دراسةعنالصادرةالتوصيات

الظاهرةهذهعلىللقضاءاألعضاءالدولجهودلدعماسترشادية



نطاق الدراسة

(عضوبلد22)العربيةالدولجامعةنطاقفياألطفالعملظاهرةدراسة

ةالعربيللدولاإلقليميالدوليةالعملمنظمةمكتبعملنطاقضمنعربيابلدا12يقع•
(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 )



التي الفصل األوّل منهجية الدراسة ويقّدم لمحة عامة عن مصادر المعطيات اإلحصائية وعن المحددات والمعوّقات
.واجهتها الدراسة على هذا الصعيد

فال مراجعة النصوص واالتفاقيات الدولية والعربية والدراسات المتوفرة حول عمل األط•
.في المنطقة العربية

تحت UCW»فهم عمل األطفال« المعطيات اإلحصائية المتاحة في دراسة أجراها برنامج•
والتي تسلط الضوء على عمل األطفال ( ،2017(»عمل األطفال تحليل وصفي « عنوان

في عشر دول عربية تتوفر ) سنة  17ّ-15و14-5(وخصائصه في فئتني عمريتين 
عنها البيانات ذات الصلة 

تم استمارة إ ّإحصائية تم توجيهها إلى الد ّول األعضاء في جامعة الدول العربية؛ لي•
.تعبئتها

أو قطاعية من موضوعاتيةلإلضاءة على جوانب محددة boxفقرة أو مربع 12إعداد •
عمل االطفال



(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 : الفصل الثالث
واالتّجاهات العاّمة

يةلعمل األطفال في البلدان العرب



االتجاهات العامة لظاهرة عمل األطفال في العالم العربي

ت ويمكن تلخيص االتجاهاتسّجل البلدان األكثر فقرا  أعلى معّدالت عمل األطفال•

:الرئيسية في المنطقة العربية على النحو التالي

يرتفع معّدل عمل األطفال كلّما ارتفعت أعمارهم، وتسّجل معدالت عمل أعلى لدى •

ة سنة مقارنة بمعّدالت العمل لدى األطفال في الفئ17–15األطفال في الفئة العمرية 

.  سنة14–5العمرية 

. معّدالت األطفال المنخرطين في العمل هي أعلى بين األطفال الذكور•

ة إّن معّدالت األطفال العاملين هي، بشكٍل عام، أعلى في المناطق الريفية مقارن•

.  المدينيةبالمناطق 



: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 تبعا  حسب تختلف قطاعات نشاط األطفال اإلناث إلى حّد كبير ب•
اع لخصوصية االقتصادات المحليّة، مع مراعاة أّن الدراسات الميدانية حول أوض
مل األسر المعيشية غالبا  ما تغفل أو تعجز عن رصد أنواع معيّنة خفيّة من ع

. األطفال في صفوف الفتيات



القطاعاتالفصل الرابع 



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•

تزامن البطالة المرتفعة بين: سوق العمل•

الشباب والبالغين مع حاجة أصحاب العمل 

ل الى يد عاملة متدنية األجر، مما يعزّز مي

هؤالء نحو تشغيل األطفال

ضعف شبكات البنى التحتية والخدمات •

، (كهرباء، مياه، تعليم)العامة األساسية 

ها األمر الذي يدفع األسر الى تشغيل أطفال

.في تأمين جزء متفاوت من هذه الخدمات

الحاجة الملّحة : الوضع االجتماعي لألسرة•

الى مدخول إضافي

(مقدمة)القطاعات 



أثر النزاعات الفصل الخامس 
المسلحة



عمل األطفال الالجئين والنازحين: أثر النزاعات المسلحة

.ةطفال هم الضحية األولى والرئيسية للنزاعات المسلّحة والنزوح السكاني في المنطقاأل•

المضيفة يميل عمل األطفال إلى االرتفاع بين الالجئين والنازحين داخليا ، وكذلك في المجتمعات•
.  (لبنان واألردن والعراق)لالجئين في 

سّجل انخراط األطفال النازحين في قطاعات اقتصادية مختلفة، مع ارتفاع ملحوظ في ظاهرة•
.  ةعمل الشوارع، والعمل سدادا  لَِدْين، والزواج المبكر، واالستغالل الجنسي ألغراض تجاري

غين، آلية يشكّل عمل األطفال لألسر النازحة التي تواجه الفقر المدقع والبطالة بين أفرادها البال•
.  مع األوضاع السائدة 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 نسبيا  •

معاتهم والضغط واإلكراه من جانب مجتألطراف الصراع التأثيرات الدينية واإليديولوجية والدعائية •

المحلية

"المموّه"التجنيد ليس دائما  طوعيا ، 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•
وفي تطوير أطر الحماية االجتماعية لألطفال في ظّل تفاقم أزمات اللجوء والنزوح، •

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

واألنظمةالقوانين1.تعزيز اإلطار المؤسسي والتشريعي 

والمؤسسيةاإلداريةالبنية2.

العملسوقسياسات1.الحماية االقتصادية واالجتماعية

االجتماعيةالحماية2.

التعليمذلكفيبمااألساسية،الخدماتإلىالوصول3.

وتوعيةتعليمبرامج4.

للنازحينومساعداتإنسانيةبرامج1.الحماية من آثار النزاعات المسلحة

المسلّحةالنزاعاتفيواالستخدامالتجنيدمناألطفالحماية2.

المسلّحةالنزاعاتفياستخدمواالذيناألطفالوإدماجتأهيلإعادة3.



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•



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



شكرا  إلصغائكم


