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أعباء ثقيلة

كيف تدفع األزمة السورية باملزيد من األطفال اىل سوق العمل

Ahmad Baroudi/Save the Children

أيادي صغرية

أشعر بأنني مسؤول عن أرسيت .أشعر أنني ال زلت طفال وأود أن أعود للمدرسة،
ولكن خياري الوحيد هو أن أعمل من أجل توفري الطعام اىل عائلتي»
أحمد ،)12( ،الجىء يف األردن

ملخص

كانت سوريا قبل أن تغرق يف هذه األزمة والنزاع املسلح بهذا الشكل املأساوي دولة
متوسطة الدخل قادرة عىل توفري حياة كرمية ملعظم أهلها .حيث كان معظم األطفال
يذهبون للمدرسة ،وكانت معدالت املعرفة بالقراءة والكتابة تتجاوز الـ .1 %90

واآلن وبعد مرور أربع سنوات ونصف عىل اندالع األزمة يُقدّر أن  4من بني كل 5
سوريني يعيشون يف حالة فقر 2وأن عدد النازحني وصل إىل  7.6مليون شخص.3
ويف نهاية  2014تضاعفت معدالت البطالة أربع مرات لتصل إىل إىل  .4%57.7كام تعاين
دول الجوار من آثار ما أصبح اآلن أزمة إقليمية ،وهي تحاول جاهدة أن تتعامل مع
تدفق  4ماليني الجئ ،أكرث من نصفهم هم من األطفال.5
تأثرت حياة األطفال بشكل كبري ،فهم يتعرضون يف داخل سوريا ملستويات متصاعدة
من العنف والهجامت العشوائية ويعيش كثري منهم يف حالة من الصدمة بسبب
األحداث التي شهدوها .كام أُجرب بعض األطفال عىل حمل السالح ،وفقد الكثري منهم
أحبائهم واضطروا للهرب من ديارهم ومجتمعاتهم عدة مرات.
يدفع أطفال سوريا مثنا باهظا لفشل العامل يف وضع نهاية للنزاع.
كان عمل األطفال موجودا كظاهرة يف سوريا قبل الحرب ،إال أن األزمة اإلنسانية
سببت يف تفاقم املشكلة ،وتورط عدد كبري من األوالد والبنات يف اعامل خطرة عىل
هذه الفئة العمرية ،والتي تؤثر عليهم نفسيا وجسديا واجتامعية وتحد من متتعهم
بحقهم األسايس يف التعليم أو تحرمهم منه كلياً .أما يف الحاالت القصوى مثل تجنيد
األطفال أو استغاللهم جنسيا ،ميكن أن ميثل عمل األطفال انتهاكا خطريا لحقوق
الطفل.
حدت األزمة السورية بشكل كبري من فرص سبل العيش ،ودفعت باملاليني يف املنطقة
إىل هاوية الفقر .وسواء يف سوريا أو دول الجوار ،أصبح األطفال يف كثري من األحيان
املعيل األسايس  -إن مل يكن الوحيد لألرسة .ففي األردن ،أفادت  %47من أرس الالجئني
أن دخلهم الرئييس اعتمد يف الشهر األخري بشكل كامل أو جزيئ عىل الدخل الذي
يجنيه طفل.6

يصل عدد األطفال السوريني خارج املدرسة إىل  2.7مليون طفل ،ويعود هذا العدد
الضخم اىل كرثة عدد األطفال الذين أجربوا عىل العمل بدال من الدراسة .كام تشكل
القدرة املحدودة عىل الوصول إىل التعليم الجيد جزء من املشكلة ،حيث يتعرض
األطفال خارج املدرسة لخطر العمل بشكل أكرب ،ويزيد احتامل االنسحاب من
املدرسة بني األطفال العاملني.
وفيام تزداد أوضاع األرس االقتصادية سوءا ،تتدهور ظروف عمل األطفال أنفسهم أكرث.
ففي األردن ،يقيض معظم األطفال العاملني يف املجتمعات املضيفة ستة أو سبعة أيام
يف األسبوع؛ ويعمل ثلثهم ألكرث من مثانية ساعات يف اليوم .يرتاوح دخل األطفال بني
 7 – 4دوالرات أمريكية .7يبدأ األطفال العمل أيضا يف سن صغرية جدا ،حيث يبدأ
الكثري منهم العمل قبل بلوغهم سن  .12ويف بعض أجزاء لبنان تجد يف سوق العمل
أطفاال مل يتجاوزوا سن الست سنوات.8
تؤذي األعامل الخطرة أجساد األطفال وتؤثر عىل آفاقهم يف الحياة ،حيث أفاد %75
من األطفال عاملني يف مخيم الزعرتي يف األردن أنهم يعانون من مشاكل صحية يف
العمل؛ وأفاد  %40منهم أنهم تعرضوا إلصابات ،أو للمرض أو لرتدي وضعهم الصحي9؛
أما يف البقاع اللبناين فلم يكن  %35.8من األطفال قادرين عىل القراءة والكتابة.10
ويخرس األوالد والبنات املتورطون باألعامل الخطرة فرصة أن يعيشوا طفولتهم.
ميثل عمل األطفال أحد أهم التحديات التي تواجه نجاح مبادرة «ال لضياع الجيل»
التي أُطلقت سنة  ،2013والتي تعمل اليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل والرشكاء
اآلخرين من خاللها عىل وضع حامية الطفل والتعليم يف قلب االستجابة اإلنسانية
لألزمة السورية.11
يهدف هذا التقرير تسليط الضوء عىل قضايا األطفال املنخرطني بالعمل والتأثري
عىل خلق نقاش جريء حول اسرتاتيجيات التصدي لهذه الظاهرة .وباالعتامد عىل
الدراسات والتقييامت التي أجريت يف الدول املتأثرة باألزمة السورية ،يدرس هذا
التقرير التبعات املرتتبة عىل األطفال املتأثرين بالنزاع ،ويقتدم سلسلة من التوصيات
التي تتيح لصناع القرار والرشكاء العاملني عىل األزمة السورية من وضع حد للتأثري الذ

 1مؤسسة إنقاذ الطفل« ،مستقبل مهدد .أثر أزمة التعليم عىل أطفال سوريا» ،أيلول  ،2014ص3 .
 2املركز السوري ألبحاث السياسات« ،االغرتاب والعنف .تقرير تأثري األزمة السورية  ،»2014سوريا ،آذار ،2015
ص8 .

 7منظمة العمل الدولية ،تقرير التقييم الرسيع لعمل األطفال يف القطاع غري املنظم يف املناطق الحرضية يف ثالث
محافظات يف األردن (عامن ،املفرق ،إربد) ،2014 ،ص31 .

 3األرقام الرئيسية الصادرة عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية ،أيار unocha.org/ ،2015
2015/6/3 ،syria accessed

 8منظمة العمل الدولية« ،التقييم الرسيع لعمل األطفال يف شامل لبنان (طرابلس وعكار) ومحافظات البقاع،
بريوت  ،2012ص37 .

 4املركز السوري ألبحاث السياسات« ،االغرتاب والعنف .تقرير تأثري األزمة السورية  ،»2014سوريا ،آذار ،2015
ص8 .

 9يونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل« ،تقييم خط األساس لعمل األطفال بني الالجئني السوريني يف مخيم الزعرتي
لالجئني يف األردن ،2014 ،ص7 - 6 .

 5املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني ،إحصائيات االستجابة ألزمة الالجئني السوريني يف املنطقة2015/5/28 ،

 10منظمة العمل الدولية« ،التقييم الرسيع لعمل األطفال يف شامل لبنان (طرابلس وعكار) ومحافظات البقاع،
بريوت  ،2012ص12 .

 6التقييم املشرتك بني الوكاالت لهيئة األمم املتحدة للمرأة« ،العنف القائم عىل لنوع االجتامعي وحمية الطف بني
الالجئني السوريني يف األردن ،بالرتكيز عىل الزواج املبكر» ،األردن ،متوز  ،2013ص35.

 11مبادرة ال لضياع الجيلhttp://nolostgeneration.org :

أيادي صغرية
أعباء كبرية
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ترتكه هذه الظاهرة عىل األطفال السوريني.

عاملة األطفال— موجز قصري

االطفال يف العمل

بحسب مؤسسة إنقاذ الطفل هناك ثالثة فئات واسعة من عاملة األطفال ،تتطلب
جميعها استجابات مختلفة لحامية حقوق الطفل:

األثر األقل بروزا لألزمة السورية

يف مدينة أربيل الكردية ،أصبح مطعم اشُ تهر سابقا بطبق الكباب الذي يقدمه معروفا
اآلن باألعداد الكبرية من العاملني السوريني الصغار فيه .ومنهم ،خالد ذو الستة عرش
عاما وأخواه.
«كنت أود حقا أن أكمل تعليمي ألصبح معلام أو شيئا مفيدا يف الحياة ،ولكن عيل
اآلن أن أعمل  12ساعة ألمتكن من دفع اإليجار».
مع انتشار أثر األزمة السورية يف املنطقة ،ترتفع أيضا أعداد األطفال واليافعني الذين
يحملون عبئ إعالة أرسهم بانتظام .فبعد أن حل هؤالء محل البالغني كمعيلني
رئيسيني لألرس ،تزايدت أعداد األطفال الذين يعملون لساعات طويلة مقابل أجر
ضئيل يف ظروف خطرة وغري صحية يف كثري من األحيان.
وبالرغم من عدم وجود دراسات تقييم حديثة واسعة النطاق حول عاملة األطفال ،إال
أننا ال نواجه نقصا يف األدلة التي تشري إىل أن األزمة السورية تدفع باملزيد من األطفال
ليستغلوا يف سوق العمل .ويف األغلب أن البيانات املتوفرة ال تعكس الواقع بشكل
دقيق :فأصحاب العمل واألرس الهشة تحاول أن تخفي املشكلة ،ألن عاملة األطفال
غري قانونية .ففي مخيم الزعرتي لالجئني يف األردن ،أفاد أرباب األرس أن  %13.3من
األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  17 – 7سنة منخرطون يف العمل .ولكن عند سؤال
األطفال مبارشة عام إن كانوا قد مارسوا نشاطا اقتصاديا خالل األسبوع الذي سبق
إجراء الدراسة ،كانت النسبة أعىل من ذلك بكثري .12%34.5

•أسوء أشكال عاملة األطفال :وهي أنواع العمل الصعبة التي يكون فيها من
املستحيل تجنب إلحاق أذى كبري بالطفل وانتهاك حقوقه ،األمر الذي يتطلب
سحب الطفل من العمل فورا ،وتوفري املساعدة له وألرسته.
•العمل الخطر :وهي أشكال العاملة التي يتم فيها انتهاك حقوق الطفل،
ولكن تجنب هذه االنتهاكات ممكن يف ذات الوقت ،وتتطلب هذه الفئة
تحسني ظروف العمل.
•العمل الالئق :وهي أشكال العمل التي ال تنتهك حقوق الطفل ،بل أنها
قد تسهم يف ضامن هذه الحقوق .وتتطلب هذه الفئة توفري الدعم لألطفال.
يف بعض األحيان يكون األطفال أنفسهم متحمسني للعمل .وجد تقييم أجري يف مخيم
الزعرتي أن %90« :تقريبا من األطفال العاملني أفادوا بأنهم مستعدون للعمل ()...
بينام أفاد  %81منهم أنهم يحبون العمل» ألنه يؤ ّمن املرصوف الشخيص للكثري منهم.
إضافة لذلك ،أفاد  %21من األطفال أنهم يعملون ليتعلموا مهارة – حيث كان هذا
السبب الذي طرحته  %40من الفتيات .ولكن توجهات األطفال والبالغني نحو العمل
بشكل عام ،تتأثر بشكل كبري بالظروف التي يعيشون فيها ،خاصة مع شح فرص سبل
العيش املتاحة للبالغني ،والقدرة املحدودة عىل الوصول للتعليم الجيد.

©UNICEF/MENA

هذا الطفل ابن التسع سنوات يعمل يف مجال اإلنشاءات  12ساعة يف اليوم

 12يونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل« ،تقييم خط األساس لعمل األطفال بني الالجئني السوريني يف مخيم
الزعرتي لالجئني يف األردن ،2014 ،ص7 - 6 .
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كيف تدفع األزمة السورية باملزيد من األطفال اىل سوق العمل

ساعات طويلة ،أجر ضئيل وعمل شاق
أبدأ بالتنظيف مبجرد أن أصل إىل الورشة ،أكنس األرض وأنظف
األدوات .أعمل عىل تصليح السيارات واملحركات .عادة ما أنتهي من
العمل بعد الغروب» .أحمد ( 13سنة) ،الجئ يف األردن.
وفيام تدفع األزمة السورية املزيد من األرس إىل الوقوع فريسة االستغالل ،تتدهور
ظروف عاملة األطفال أكرث فأكرث .فاألطفال يُستغلون كعاملة رخيصة بشكل متزايد
من قبل أصحاب العمل الذين يستغلون يف كثري من األحيان ظروفهم البائسة .حيث
يتقاىض األطفال يف الكثري من األحيان نصف األجر الذي يتقاضاه البالغون ألداء نفس
العمل.
يتورط األطفال داخل سوريا يف أعامل خطرة مثل تهريب البضائع عرب الحدود ،واستالم
وبيع النفط ،وأشكال أخرى من العمل اليدوي .ووجد أن أطفاال بني سن  16 – 9سنة
يعملون  12ساعة يف اليوم مقابل حصولهم عىل أجر ضئيل ،وأنهم يخشون التعرض
13
للعنف الجسدي يف العمل.
يتعرض األطفال العاملون يف الزراعة يف كثري من األحيان للمبيدات الحرشية،
ويتعاملون مع معدات خطرة ،ويعملون لساعات طويلة يف درجات حرارة عالية .ففي
األردن عىل سبيل املثال ،وجد أن األطفال السوريني يعملون مبعدل  30 – 25ساعة يف
األسبوع يف غور األردن.
وال تذهب سوى قلة قليلة من هؤالء األطفال للمدرسة ،حيث يذهب  %2.4فقط
من األطفال السوريني العاملني اىل املدرسة 14.ويف البقاع اللبناين ،كان أصحاب األرايض
يدفعون مبلغ  10دوالرات أمريكية للعاملة املهاجرة مقابل العمل لخمس ساعات
قبل األزمة ،ولكنهم اآلن يدفعون  4دوالرات أمريكية فقط مقابل يوم كامل من
15
العمل لألطفال ،ابتداء من سن العارشة ،والبالغني عىل حد سواء.

ويعد العمل يف الدكاكني وال ُورش ومواقع اإلنشاءات أكرث أشكال العمل بروزا يف
املناطق الحرضية .ففي لبنان عىل سبيل املثال ،يعمل أطفال بسن العارشة يف نشاطات
مثل تصليح املركبات والحدادة (أعامل اللحام) والنجارة أو تعبئة أسطوانات الغاز
16
بدوام كامل.
يتصف األطفال الذين يعملون أو يعيشون يف الشوارع بالهشاشة بشكل خاص ،حيث
بينت دراسة أجريت مؤخرا يف لبنان أن هناك  1,510طفال يعيشون أو يعملون يف
الشوارع ،وخاصة يف بريوت وطرابلس %73 ،منهم الجئني من سوريا .يعمل معظم
هؤالء متسولني ( )%43أو باعة متجولني يف الشوارع ( .)%37يصل معدل دخل هؤالء
إىل  ،$11ولكن الدخل يختلف بشكل كبري بناء عىل نوع العمل من  $ 9للتسول
ومسح نوافذ السيارات إىل  $ 36 – 21للنشاطات غري املرشوعة أو نشاطات الدعارة.
أما يف األردن ،يُصعق الزائر عند دخوله اىل مخيم الزعرتي لالجئني بأطفال بسن
السابعة يصطفون بعربات بانتظار الحصول عىل عمل .تشغل معظم الدكاكني يف
املخيم األطفال ،ويعمل معظمهم كحاملني .يدفع حسني ( 10سنوات) عربته يف شوارع
املخيم كل يوم ،بينام يقوم أخوه األكرب ببيع الطامطم .وتختلف املبالغ التي يجنيها
األطفال بشكل كبري ،ولكنها تصل باملعدل إىل  $ 12.4باليوم.
«املدرسة ليست ألمثالنا ».هذا ما يقوله أحمد ( ،)14وهو يعمل يف مكب للنفايات
ليدعم عمله يف نازيب يف تركيا .فمن سيعيل أرسيت إن ذهب أنا للمدرسة؟»
وليس الوضع مبختلف يف العراق« .كان أطفايل يذهبون للمدرسة ،ولكنني أراهم اليوم
ينهكون أنفسهم بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساء ،ويعودون
للبيت مرهقني متاما» .هذا ما يقوله عبد لله ،وهو أب ألربعة أطفال يعملون يف مصنع
للحديد يف السليامنية ،العراق.

األجر

انوع العمل التي يقوم بها األطفال السوريني
جمع البطاطا يف البقاع اللبناين

 /$4اليوم

العمل يف الشوارع يف بريوت – يف بيع الطعام والرشاب تحميل أكياس البقالة تلميع األحذية العمل يف مصفات السيارات والتسول

 /$12 – 3اليوم

األعامل غري املرشوعة (مبا فيها الدعارة) يف بريوت ،لبنان

 /$36 – 21اليوم

بيع الطعام /الرشاب يف الشوارع والعمل يف الدكاكني واملطاعم يف األردن

 /$7 – 4اليوم

دفع العربات أو بيع الطامطم يف مخيم الزعرتي لالجئني يف األردن

 /$12.4اليوم

مساعدين يف محالت صناعة األحذية يف كيليس يف تركيا

 /$7األسبوع

املصدر :منظمة العمل الدولية واليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل.

 13املادة  ،3اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182حول أسوء أشكال عمل األطفال1999 ،
 14مؤسسة إنقاذ الطفل ،الحامية من العمل املؤذي ،بيان موقف2013 ،
 15مؤسسة إنقاذ الطفل“ ،تقييم حامية الطفل يف شامل رشق سوريا”2015 ،

 16منظمة العمل الدولية“ ،تقرير التقييم الرسيع لعمل األطفال يف القطاع الزراعي يف األردن /املفرق وغور األردن
(الغور) األطفال األردنيون والسوريون العاملون” ،شباط  ،2014ص35.

أيادي صغرية
أعباء كبرية
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آالف األطفال ،بعضهم بسن السابعة فقط ،يقضون أيامهم يف حصاد البطاطا مقابل
 $2فقط يف البقاع يف لبنان
ترتاوح أعامر نسبة كبرية من األطفال املنخرطني بالعمل بني  17 – 15سنة .وبالرغم
من أن القوانني قد تسمح لألطفال بالعمل يف هذا السن 17،إال أنهم يتعرضون يف الكثري
من األحيان ألشكال مختلفة من سوء املعاملة ،األمر الذي ينتهك حقوقهم ويعطل
منوهم.
ويف ذات الوقت ،تدخل أعداد متزايدة من األطفال إىل سوق العمل .ففي غوراألردن
عىل سبيل املثالُ ،وجِد أن  %17.9من األطفال القادمني من سوريا والذين يعملون يف
مجال الزراعة هم دون سن  18.12أما يف القطاع غري املنظم يف املدن ،فوجدت الدراسة

أن  %34من األطفال العاملني هم دون سن  19.15ويف لبنان ،ترتاوح أعامر أكرث من
نصف األطفال الذين يعملون أو يعيشون يف الشوارع بني  14 – 10سنة .وكان النشاط
20
الرئييس الذي ميارسه األطفال الصغار ،ابتداء من سن  7سنوات هو التسول عادة.
وجد تقييم رسيع عن عاملة األطفال يف لبنان ،أن ثلث األطفال العاملني تقريبا كانوا
دون سن  .14حيث كان األطفال بسن  7 ،6و 8سنوات يف شامل لبنان يعملون ملدة
ستة أشهر وقت إجراء املقابالت.
يف لبنان ،بنت سورية صغرية تعبئ كيسها البالستييك بالبطاطا أو أي يشء يشبه
البطاطا؛ حيث وضعت فيه حجرا مغطى بالرتاب بالخطأ.

آالف األطفال الذين يبلغ بعضهم سبع سنوات من العمر يحصلون عىل أجر ال يتجاوز  2دوالر يف اليوم مقابل جمع البطاطا يف
منطقة البقاع يف لبنان.

5

 17السن القانوين للتوظيف :سوريا ،15 :األردن ،16 :لبنان ،13 :تركيا ،15 :العراق 15 :وتركيا .15 :السن األدىن
لالنخراط يف األعامل الخطرة 18 :يف جميع الدول  -دائرة الواليات املتحدة للعمل“ ،نتائج دراسة أسوء أشكال
عمل األطفال لسنة ( 2013 ،”2013أنظر املعلومات املتعلقة بكل قطر عىل حدةhttp://www.dol.gov/ilab/ :
 ،)/reports/child-labor/findingsومجموعة العمل املعنية بحامية الطفل“ ،تقييم حامية الطفل يف سوريا”،
 ،2013ص .18 .قد ال يتمكن الالجئون السوريون من العمل بسبب جنسيتهم و /أو وضعهم القانوين.

 19منظمة العمل الدولية ،تقرير التقييم الرسيع لعمل األطفال يف القطاع غري املنظم يف املناطق الحرضية يف ثالث
محافظات يف األردن (عامن ،املفرق ،إربد) ،2014 ،ص24.

18منظمة العمل الدولية ،تقرير التقييم الرسيع لعمل األطفال يف القطاع الزراعي يف يف األردن يف املفرق وغور
األردن (الغور) ،األطفال األردنيني والسوريني العاملني ،شباط  ،2014ص28 .

 20منظمة العمل الدولية ،اليونيسف ،مؤسسة إنقاذ الطفل ،وزارة العمل يف الجمهورية اللبنانية“ ،األطفال الذي
يعيشون ويعملون يف الشوارع يف لبنان :خصائص وحجم الظاهرة ،بريوت ،شباط  ،2014ص12 .

كيف تدفع األزمة السورية باملزيد من األطفال اىل سوق العمل

أين البنات؟
هناك ندبة تحت عني جامنة ( 8سنوات) اليرسى تذّكرها بشظية أصابتها خالل النزاع
الذي شهدته يف بلدتها جرابلس يف شامل سوريا.
تقول جامنة« :لحسن حظي أنني مل أفقد عيني».
تعيش جامنة اليوم مع أمها وإخوتها الستة يف كوخ مؤقت يف وادي ديكمني يف تركيا،
وقد فقدت والدها يف النزاع الدائر يف سوريا .جامنة هي األصغر سنا يف أرستها ،ومل
تتمكن من الذهاب إىل املدرسة ال يف سوريا وال يف تركيا .وكام هو حال باقي أفراد
أرستها تعمل جامنة يوميا لساعات طويلة لتؤ ّمن دخال من خالل جمع األوراق من
املهمالت .يجني كل من أفراد األرسة  10 – 5لرية تركية يف اليوم ،أي حوايل 4 – 3
دوالرات أمريكية.
تنترش عاملة األطفال بالعادة بني األوالد أكرث .وجدت دراسة أجرتها مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني أن  %97من األطفال الذين متت مقابلتهم كانوا ذكورا 21،وأن
األوالد كانوا ميثلون  %94من األطفال العاملني يف مخيم الزعرتي .ويف لبنانُ ،وجِد أن
22
أكرث من ثلثي األطفال املوجودين يف الشوارع كانوا ذكورا.

الفتيات كن منخرطات بنشاطات اقتصادية يف  %15من األرس التي أفادت بأنها
تستفيد من دخل األطفال .وكان نصفهن يعمل يف األعامل املنزلية ،بينام تعمل %33
23
منهن يف الحقول مع أفراد األرسة اآلخرين بالعادة.
وبينت نفس الدراسة أن الفتيات بني سن  15و 17يعملن يف كثري من األحيان
كخادمات مقيامت يف املنازل ،األمر الذي يفصل الفتيات عن أرسهن ويعرضهن لخطر
األذى واالستغالل الجنيس .يف لبنان ،تنخرط معظم الفتيات اللوايت تعملن بأجر يف
أعامل التنظيف ،وبيع البضائع واألعامل الزراعية 24.انخرطت الفتيات بثلث النشاطات
التي تتم بالشوارع يف لبنان ،وكن ميارسن بشكل أسايس التسول 25،وكان أكرث من
26
نصفهن دون سن الحادية عرشة.
إضافة لذلك ،يُتوقع من البنات يف العادة أن يسهمن أكرث من األوالد يف األعامل
املنزلية ،مثل املهام املنزلية أو رعاية إخوتهن أو أفراد األرسة اآلخرين .حيث بينت
دراسة أجريت يف مخيم الزعرتي لالجئني ،عىل سبيل املثال ،أن البنات يقضني باملعدل
 4,6ساعات يف أداء املهام املنزلية ،مقارنة بحوايل  2,9ساعات لألوالد .وعند املزج بني
األعامل املنزلية والعمل املدر للدخل ،يقدر أن الفتيات املنخرطات بالعاملة خارج
27
املنزل يعملن  17ساعة باليوم مقارنة بحوايل  12ساعة لألوالد.

ولكن قد تكون هذه البيانات مضللة ،ألن انخراط الفتيات يف سوق العمل ال يظهر
بحجمه الحقيقي ألن انخراطهن يكون بشكل عام يف اعامل أقل بروزا .ويف األردن عىل
سبيل املثال ،وجد تقرير تناول عاملة األطفال من منظور النوع االجتامعي أن

 1من كل  3أطفال عاملني يف
الشوارع يف لبنان هي فتاة

Ahmad Baroudi/Save the Children

طفلة الجئة سورية تجمع البطاطا يف مزرعةو يف لبنان

 23منظمة العمل الدولية ،اليونيسف ،مؤسسة إنقاذ الطفل ،وزارة العمل يف الجمهورية اللبنانية“ ،األطفال الذي
يعيشون ويعملون يف الشوارع يف لبنان :خصائص وحجم الظاهرة ،بريوت ،شباط  ،2014ص12 .
 24تقييم منظمة األمم املتحدة للمرأة املشرتك بني الوكاالت“ ،العنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية لطفل
بني الالجئني السوريني يف األردن ،بالرتكيز عىل الزواج املبكر ،األردن ،متوز  ،2013ص37 - 36 .
 25منظمة العمل الدولية ،اليونيسف ،مؤسسة إنقاذ الطفل ،وزارة العمل يف الجمهورية اللبنانية“ ،األطفال الذي
يعيشون ويعملون يف الشوارع يف لبنان :خصائص وحجم الظاهرة ،بريوت ،شباط  ،2014ص35 .

 21منظمة العمل الدولية“ ،التقييم الرسيع لعمل األطفال يف شامل لبنان (طرابلس وعكار) ومحافظات البقاع،
بريوت  ،2012ص37 .

 26نفس املرجع السابق ص37.

 22املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني“ ،مستقبل سوريا :أطفال الالجئني يف أزمة” ،ترشين الثاين ،2013
ص36 .

 27يونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل“ ،تقييم خط األساس لعمل األطفال بني الالجئني السوريني يف مخيم الزعرتي
لالجئني يف األردن ،2014 ،ص33 .
أيادي صغرية
أعباء كبرية
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أسوء أشكال عمل األطفال
يعد األطفال األطفال املتورطون بأسوء أشكال عاملة األطفال األكرث هشاشة من
ضمن األطفال املنخرطني يف العمل .تتضمن أسوء أشكال عمل األطفال األعامل ذات
الطبيعة الخطرة بشكل خاص مثل تجنيد األطفال واستخدامهم يف النزاعات املسلحة
واالستغالل الجنيس ألغراض تجارية واملشاركة يف نشاطات غري قانونية والتسول املنظم
واالتجار باألطفال 28.تعد أسوء أشكال عاملة األطفال هذه انتهاكات خطرية لحقوق
الطفل ،وهي ال توثق بالشكل الكايف.
يتعرض أطفال سوريا للتجنيد واالستخدام من قبل املجموعات املسلحة 29وأصبحت
مشاركة األطفال يف القتال أمرا عاديا .حيث تبني دراسة تحققت منها األمم املتحدة
أن هناك  278حالة تجنيد واستخدام لألطفال سنة  ،2014وأن منهم أطفاال بسن 8
30
سنوات ،ومن الجدير بالذكر هنا أن األرقام الحقيقية قد تكون أعىل من ذلك بكثري.
كان األطفال يف  %77من هذه الحاالت ملسحني ،أو أنهم استخدموا ألداء أدوار قتالية.
ويشارك األطفال يف سوريا يف عدد من األعامل ابتداء من أعامل الحراسة عىل نقاط
التفتيش إىل العمل عىل الخطوط األمامية لالعتناء بالجرحى أو تصوير املعارك ألغراض
الدعاية وحتى املشاركة يف االقتتال الفاعل كانتحاريني .ان األطفال غري املصحوبني
31
بذويهم أو املنفصلني عنهم هم األكرث عرضة لهذه الظروف.
كام تم أيضا توثيق حاالت تجنيد بني األطفال الالجئني لدول الجوار 32.وجد تقييم
لعاملة األطفال أجري يف منطقة كردستان العراق أن  %30من األطفال الذين تم إجراء
33
مقابالت معهم تعرضوا ملحاوالت تجنيد.
ميكن أن يتلقى األطفال املنضمون للمجموعات املسلحة رواتب شهرية تصل إىل 400
 34،$مام يجعل االنضامم لهذه املجموعات نشاطا مربحا بشكل خاص .ولكن ينضم
بعض ألطفال لهذه املجموعات دون أجر  -وقد يكون ذلك ألنهم يريدون االنضامم
ألقاربهم أو أصدقاءهم ،أو إثر معاناة شخصية عىل يد أحد أطراف الحرب .يعيش
بعض األطفال يف مناطق ال تتوفر فيها مدارس مفتوحة ،وتصبح املجموعات املسلحة
35
خيارا من ضمن عدد محدود جدا من الخيارات املتاحة.

 1من كل ثالثة أطفال
من الذين متت مقابلتهم
يف كردستان العراق تم
الطلب منهم االنظامم إىل
جامعات مسلحة.
 28أسوء أشكال عمل األطفال هي شكل من أشكال عمل األطفال املؤذي لهم بشكل خاص ،وهي تتضمن بحسب
املادة  3يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182العمل القرسي أو السخرة ،االستخدام يف النزاعات املسلحة،
االستغالل ألغراض االتجار بالبرش أو االستغالل الجنيس أو االستغالل االقتصادي ،األعامل غري املرشوعة أو أي أعامل
أخرى تعرض بظروفها أو بطبيعتها صحة وسالمة وأخالق األطفال للخطر .للمزيد من التفاصيل الرجاء زيارة املوقع
اإللكرتوين التايل/http://www.ilo.org :
 29مجلس حقوق اإلنسان ،الجلسة  ،27تقرير اللجنة الدولية املستقلة للتقيص عن العرب السوريني،2015/2/5 ،
ص53 .
30عرب  10746طفل الحدود السورية وحدهم منذ بداية األزمة ،مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،أيار
.2015
http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/f2c1eef2efb
31
’2c782b9a9dab621ceaf75.pdf + UNHCR, 2013, ‘Future of Syria
http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/f2c1eef2efb
32
’2c782b9a9dab621ceaf75.pdf + UNHCR, 2013, ‘Future of Syria
 33تقرير األمني العام  -األطفال والنزاعات املسلحة -حزيران  409/2015/S ,926/69/A ،2015ص32 .
 34مجلس هيومان رايتس واتش“ ،قد نعيش وقد منوت” 14 ،حزيران ،ص2.
 35املادة  3من اتفاقية حقوق الطفل رقم 182
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كيف تدفع األزمة السورية باملزيد من األطفال اىل سوق العمل

تم التبليغ كذلك عن وجود استغالل جنيس لألطفال ألغراض تجارية ،فهناك إفادات
شفوية بوجود شبكات لالستغالل الجنيس يف البقاع اللبناين ،ت ّورط الفتيات والنساء
السوريات 36.ويف مخيم الزعرتي لالجئني ،تقول الالجئات أنهن يخشني أن يتعرضن
37
للضغط للقبول بزواج مؤقت أو غري مرشف.
ولكن تبقى البيانات املتوفرة حول درجة انتشار هذه الظاهرة ،وسن الفتيات والنساء
املتورطات بهذه األعامل محدودة .وتقرتح التقارير املوجودة بأن الفتيات أكرث عرضة
لالستغالل الجنيس التجاري ،بالرغم من أن موضوع استغالل األوالد جنسيا ألغراض
38
تجارية ال يتم بحثه بشكل عام بنفس الكثافة.
تقوم شبكات إجرامية بتنظيم عمل العديد من األطفال والسيطرة عليه ،ففي إقليم
كوردستان العراق أفاد  %13من املستجيبني يف تقييم لعمل األطفال أن طرفا ثالثا كان
يعمل عىل تنظيم عمل األطفال ،خاصة عملهم يف املنازل والنشاطات غري املرشوعة،
39
مثل إنتاج األدوية أو االتجار بها أو الرسقة.
كام يعد عمل السخرة يف الحقول واألشكال األخرى من العمل القرسي أشكاال أخرى
من أسوء أشكال عاملة األطفال ،يحصل فيه الوسطاء عىل معظم الدخل املتأيت عن
عمل األطفال .كام تجد أطفاال بسن العارشة أو الثانية عرشة يعملون مع أهلهم يف
40
الحقول نزوال عند ضغط أصحاب األرايض.
يف البقاع يف لبنان ،يتعرض األطفال العاملون يف الحقول يف كثري من األحيان للعنف
الجسدي واللفظي 41.وأفاد  %20من األطفال العاملني يف مخيم الزعرتي يف األردن
أنهم يتعرضون لسوء املعاملة الجسدية (الرضب باألساس) 42.وأفاد  %46من األطفال
العاملني يف الشوارع أنهم يتعرضون للتحرش الجسدي من قبل املارين 43.كام تم
44
التبليغ عن وجود تحرش جنيس يف مكان العمل.
وداخل سوريا ،يعد انخراط األطفال يف األعامل الخطرة مصدرا عال للقلق ،خاصة يف
مناطق مثل محافظة دير الزور رشق سوريا ،حيث تفيد التقارير بأن معظم األطفال
45
الذين ال يذهبون للمدرسة يعملون يف تصفية النفط الخام وتشغيل املولدات.

تقريبا %75
من العاملني يف مخيم
الزعرتي لالجئني يف األردن
أبلغوا عن تعرضهم
ملشاكل صحية يف العمل
 36مركز  FXBللصحة وحقوق اإلنسان يف جامعة هارفارد“ ،الوقت ينفذ :بقاء أطفال الالجئني السوريني يف لبنان”،
كانون الثاين  ،2014ص42 .
 37مؤسسة إنقاذ الطفل“ ،صغرية عىل الزواج” ،2014 ،ص6.
 38بحسب قوات األمن اللبنانية واملنظامت غري الحكومية التي تعمل مع األطفال العاملني من الالجئني السوريني.
 39حكومة إقليم كوردستان واليونيسف: ،2014 ،تقييم وضع عمل أطفال الالجئني السوريني يف إقليم كوردستان
العراق ،ص”24 .
 40مركز  FXBللصحة وحقوق اإلنسان يف جامعة هارفارد“ ،الوقت ينفذ :بقاء أطفال الالجئني السوريني يف لبنان”،
كانون الثاين  ،2014ص36 .
 41نفس املرجع السابق ،ص37 .
 42يونيسف ومؤسسة إتقاذ الطفل“ ،2014 ،تقييم خط أساس عمل األطفال بني الالجئني السوريني يف مخيم
الالجئني يف الزعرتي ،األردن ،ص7.
 43منظمة العمل الدولية ،اليونيسف ،مؤسسة إنقاذ الطفل“ 2015 ،األطفال الذي يعيشون ويعملون يف الشوارع
يف لبنان :خصائص وحجم الظاهرة” ،ص49 .
 44يونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل“ ،تقييم خط األساس لعمل األطفال بني الالجئني السوريني يف مخيم الزعرتي
لالجئني يف األردن ،2014 ،ص ،31 .منظمة العمل الدولية ،اليونيسف ،مؤسسة إنقاذ الطفل“ 2015 ،األطفال الذي
يعيشون ويعملون يف الشوارع يف لبنان :خصائص وحجم الظاهرة” ،ص14 .
 45املراجعة املكتبية ملجموعة العمل املعنية بحامية الطفل ،محدثة بنيسان  ،2015ص25 .

ندوب مدى الحياة:آثار العمل املؤذي
تؤثر األعامل الخطرة عىل األطفال بأشكال مختلفة ،حيث يعاين األطفال األصغر
سنا واألقل خربة بشكل أكرب.

ويف سوريا ،يتعرض األطفال املجندون أو املستخدمون يف القوات املسلحة
48
لخطر اإلصابة بشكل أكرب ،خاصة إن كانوا يشاركون يف القتال.

كام يتعرض األطفال املنخرطون يف نشاطات اقتصادية ال تؤ ّمن ظروف عمل
الئقة ملخاطر املرض واإلصابة وحتى خطر املوت عند العمل من دون استخدام
املعدات واملالبس الالزمة أو التعامل مع اآلليات الثقيلة ،أو املواد الكياموية
46
السامة يف حر الصيف وبرد الشتاء.

يحرم العديد من األطفال العاملني من حقهم يف التعليم ،فهم ال ميلكون الوقت
أو الطاقة الالزمة لالنتظام باملدرسة بسبب ساعات العمل الطويلة والعمل
الشاق .ويبدو أن عمل األطفال هو السبب الرئييس الذي يدفع األطفال لرتك
املدرسة يف العديد من أجزاء سوريا مثل حامة ( ،)%78وريف دمشق (،)%75
وإدلب ( ،)%61وحلب ( 49.)%60األمر الذي سيؤثر عليهم بشكل سلبي مدى
الحياة ،ويحد بشكل كبري من فرصهم يف الحصول عىل عمل الئق واإلفالت من
حلقة الفقر واالستغالل.

تعرض حوايل  %22من األطفال الذين يعملون يف قطاع الزراعة يف املفرق وغور
47
األردن إلصابات ،احتاج ثلثهم للعالج الطبي.

Ahmad Baroudi/Save the Children

أذهب بعد انتهاء املدرسة إىل سوق الديزل
أنا أكره سوق الديزل واملالبس التي أرتديها هناك ،فهي جميعها تشعرين باإلعياء .يف يوم من األيام ظهرت بقع حمراء عىل جسمي،
وعندما ذهبت للطبيب قال أن هذه البقع ظهرت بسبب الديزل ،وأن عيل أن أستخدم الصابون الطبي .أكره حقيقة أن كل يشء متسخ
يف السوق ،وأن الناس يعاملونني بطريقة سيئة .ويف مرة من املرات وقع انفجار كبري يف السوق ،رأيت رجال يطري يف الهواء ،وكان هناك
الكثري من الدم يف كل مكان .ركضت بعيدا عندما رأيت هذا املنظر ،واآلن أخاف كثريا عندما أرى شخصا يشعل عود ثقاب أو سيجارة
قرب السوق ،وأركض فورا خوفا من انفجار آخر”.
خالد ( ،)12سوريا

 46منظمة العمل الدولية ،اليونيسف ،مؤسسة إنقاذ الطفل“ 2015 ،األطفال الذي يعيشون ويعملون يف الشوارع
يف لبنان :خصائص وحجم الظاهرة” ،ص13 .
 47منظمة العمل الدولية ،تقرير التقييم الرسيع لعمل األطفال يف القطاع الزراعي يف يف األردن يف املفرق وغور
األردن (الغور) ،األطفال األردنيني والسوريني العاملني ،شباط  ،2014ص52 .

 48مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية ،REACH & SNAP ،تقييم االحتياجات يف قطاعات
متعددة يف سوريا ،ترشين ألول ،2014 ،ص64 .
 49نفس املرجع السابق ،ص45 .
أيادي صغرية
أعباء كبرية
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أنا أجمع حوايل  30كيساً من البطاطا كل يوم وظهري يؤملني بشدة
“نصحو الساعة الخامسة صباحا ،وتأيت شاحنة صغرية لتأخذنا للحقل .ومبجرد أن نصل للحقل ،يوزعون علينا أكياسا كبرية نربطها بوسطنا ،ونبدأ بجمع البطاطا .يجب أن نكون
رسيعني جدا ،وال يجب أن ننىس حبة بطاطا واحدة ،وإال فإنهم يرضبوننا بخرطوم من البالستيك .نعمل بال توقف لحني موعد اسرتاحة اإلفطار الساعة العارشة صباحا ،حيث
نرتاح لعرشة دقائق ،وبعدها نستمر يف العمل حتى الساعة الثانية بعد الظهر .العمل شاق جدا ومؤمل ألن الكيس يصبح ثقيال جدا  -فهو يزن أكرث من  10كيلوغرامات عندما
ميتلئ .أنا أجمع أكرث من  30كيسا بقليل ،وظهرين يؤملني حقا .وعندما أعود للخيمة أنام عىل الفور ،وبعد أن أصحوا أتناول الطعام مع إخويت ،ثم أخرج أللعب مع أصدقايئ.
بعض هؤالء األصدقاء يعملون معي يف الحقل ،وآخرون يذهبون للمدرسة”.
سامل ( ،)13الجئ يف لبنان

Ahmad Baroudi/Save the Children

9

كيف تدفع األزمة السورية باملزيد من األطفال اىل سوق العمل

الحرب والبؤس يدفعون باملزيد من األطفال إىل العاملة
“أنا أتقطع ،ولكن ليس لدي بديل أخر ،فوضعي الصحي ال يسمح
يل بالعمل .فأي أب يريد أن يرى ابنه ذو األربعة عرش عاما يرتك
املدرسة ليجمع الخردة طوال اليوم؟” الجئ سوري يف املفرق ،األردن
يعمل األطفال املتأثرون باألزمة السورية بشكل أسايس بسبب الفقر ،وفقدان
سبل عيش األرسة .فسواء يف سوريا أو دول الجوار ،أصبح األطفال فاعلني
أساسيني يف بقاء األرس ،حيث أصبحوا هم املعيلني األساسيني أو الجزئيني ألرسهم.
يجد األطفال أنفسهم يف سوريا منفصلني عن مقدمي الرعاية ،أو أنهم أمسوا
مسؤولني عن األرسة بعد وفاة أو اختفاء األهل ،مام يجربهم عىل تحمل
مسؤولية أنفسهم وإخوتهم اقتصاديا .ويف حاالت أخرى ،ترسل األرس أطفالها
لتعمل يف أماكن أخرى من البالد أو عرب الحدود لتوليد الدخل وتجنب التجنيد
يف املجموعات املسلحة أو اإلصابة يف النزاع.
وجد تقييم لسبل املعيشة أجرته مؤسسة إنقاذ الطفل يف شامل رشق سوريا أن
األرس تعاين لتلبي احتياجاتها األساسية بعد سنوات من النزاع ،وأنها أصبحت
مضطرة لالعتامد عىل آليات التكيف السلبية بشكل أكرب ،مبا فيها عمل الطفل،
50
وأيضا الزواج املبكر ومشاركة األطفال يف املجموعات املسلحة.
بالرغم من أن مساعدات املجتمع اإلنساين كانت رضورية إلنقاذ األرواح داخل
سوريا طوال األزمة وتلبية االحتياجات الفورية للناس ،إال أنها مل تعط األولوية
الكافية لدعم آليات التحمل لدى املجتمعات بالشكل الكايف يف بعض أجزاء البالد.
وليس وضع الالجئني يف الدول املضيفة بأفضل حاال .حيث هرب العديد من
السوريني باملالبس التي عليهم ،بينام ضاعت معظم مدخراتهم وموجوداتهم
وممتلكاتهم أو تدمرت .فبعد سنوات من التهجري ،بدأ الالجئون يستنزفون
قدرتهم عىل التحمل ،وأصبحت اسرتاتيجيات سبل العيش لديهم هشة .يعيش
اثنان من بني كل ثالثة الجئني من سوريا تحت خط الفقر املدقع يف األردن،
وهو  /$3.2اليوم ،ويعيش واحد من كل ستة سوريني تحت خط الفقر املطلق
51
وهو  /$1.3اليوم.
إضافة لذلك ،ال يستطيع الكثري من الالجئني البالغني الوصول إىل سوق العمل
الرسمي .فالالجئون السوريون قادرون نظريا عىل الحصول عىل ترصيح عمل
يف الدول املضيفة ،ولكن عىل أرض الواقع ،يعد الحصول عىل هذا الترصيح
52
مستحيال.
حيث وجدت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني أو  %1فقط من األرس
53
التي متت زيارتها كان فيها فرد يحمل ترصيح عمل يف األردن سنة .2014

 50مؤسسة إنقاذ الطفل ،تقييم حامية الطفل،شامل  -رشق سوريا2015 ،
 51املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني“ ،الحياة يف الظل .تقرير زيارة املنزل يف األردن ،كانون الثاين ،2015
ص30 .
 52مرشوع تحليل االحتياجات السورية“ ،الوضع القانوين لألفراد الهاربني من سوريا” ،حزيران  ،2013ص2.

ومن دون ترصيح عمل ،يصبح توليد الدخل والحصول عىل وظيفة مهمة
أصعب ،كام أنه يكون محصورا بالقطاع غري الرسمي ،وعادة ما يكون ذلك
بشكل موسمي أو غري منتظم ،ومقابل أجر ضئيل وينضوي عىل مخاطر
باالستغالل .يتعرض العاملون بشكل غري قانوين ملخاطر متعددة من ضمنها
السجن ،أو دفع غرامة ،أو العودة ملخيامت الالجئني أو الرتحيل إىل سوريا مرة
أخرى .ولكن العقوبات املرتتبة عىل القبض عىل العاملني غري القانونيني تكون
بالعادة أقل وطأة عىل األطفال مقارنة بالكبار.
ففي مخيم الزعرتي لالجئني ،أفاد جميع األطفال تقريبا أن األسباب التي
تدفعهم للعمل ترتبط بانعدام األمن االقتصادي يف األرسة 54.ويف العراق يعمل
55
 %77من األطفال الالجئني من سوريا إلعالة أرسهم.
ترصف األرس الهشة أكرث مام تجني .فعىل سبيل املثال يرتاوح معدل دخل األرسة
السورية الالجئة يف مرص شهريا بني  ،$215 - 115بينام يصل معدل رصفها يف الشهر
إىل  $360شهريا 56.وأصبحت األرس أكرث اعتامدا عىل املساعدات النقدية والغذائية.
وبالتأكيد سيزيد الوضع سوءا إن قامت الوكاالت بتقليص برامجها بسبب نقص
التمويل ،حيث أن الخطة اإلقليمية لالجئني السوريني وخطة الصمود مل تتلق
سوى  %22فقط من التمويل الالزم لها ،بينام مل تتلق خطة االستجابة لألزمة
السورية سوى  %19من التمويل لغاية شهر أيار.
أثر تدفق أعداد كبرية من الالجئني وفرص العمل املحدودة عىل املجتمعات
الهشة يف الدول املضيفة بشكل كبري ،وارتفعت معدالت العنف بني الالجئني.
ويف بعض املناطق يف لبنان ،انخفضت األجور وفرص العمل بسبب تزايد وجود
57
الالجئني يف السوق.
ويف األردن ،أدت الزيادة املفاجأة يف أعداد األشخاص الباحثني عن عمل وعدم
قدرة االقتصاد عىل استيعابهم إىل ضغط عمودي عىل الدخل ،وتدهور ظروف
58
العمل .كام أثر تدفق الالجئني قد أثر بشكل كبري عىل القطاع غري الرسمي،
حيث ال تطبق القوانني الوطنية وتتدىن األجور ملا هو أقل من الحد األدىن الوطني.
59
فحوايل  %99من الالجئني السوريني العاملني يعملون بشكل غري رسمي.
عدم توفري فرص التعليم الكافية
يتعرض األطفال الذين ال يذهبون اىل املدارس بشكل أكرب لعاملة األطفال ،ويف
ذات الوقت يكون األطفال العاملون أكرث عرضة لرتك التعليم .ويف غياب فرص
التعليم الجيد الكافية ،قد يبدو العمل طريقة أكرث إنتاجية لالستفادة من وقت
الطفل ،ووسيلة لتوليد الدخل لألرسة ،وطريقة لتعلم مهارات جديدة.

 54تقييم مخيم الزعرتي ،ص6.
 55يونيسف“ ،تقييم وضع عمل أطفال الالجئني السوريني يف إقليم كوردستان العراق” ،نيسان  ،2014ص25.
 56مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني“ ،التقييم املشرتك لالجئني السوريني يف مرص” ،ترشين الثاين
 ،2013ص21 .
 57منظمة العمل الدولية“ ،تقييم أثر الالجئني السوريني يف لبنان وخصائص توظيفهم” ،2013 ،ص10 .

_http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/legal_status_of_individuals_fleeing
syria.pdf

 58صندوق النقد الدويل ،التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رقم  ،152 /14األردن ،حزيران ،2014 ،ص22 .

 53املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني“ ، ،الحياة يف الظل .تقرير زيارة املنزل يف األردن ،كانون الثاين ،2015
ص28 .

 59ستيف ،س،ي و س.هيلسوند ،منظمة العمل الدولية وفافو“ ،أثر الالجئني السوريني عىل سوق العمل األردين”،
 ،2015ص63.
أيادي صغرية
أعباء كبرية
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يتعرض التعليم لهجوم رشس داخل سوريا ،حيث ان هناك أكرث من  2مليون
طفل خارج املدرسة 60،وتعرضت ربع مدارس البالد عىل األقل للدمار واألرضار،
أو أنها تستخدم ألغراض عسكرية أو تحولت إىل مأوي للمهجرين 61.كام يتعرض
األطفال العالقون يف النزاع لدرجات عالية من التوتر ،مام يحد من قدرتهم عىل
التعلم داخل الصف 62.ومن دون تعليم رسمي أو فرص تدريب مهني يبحث
األطفال املتصفون بالهشاشة يف كثري من األحيان عن اإلحساس باالستقرار من
خالل العمل ،أوحتى من خالل االنضامم للمجموعات املسلحة.
ميثل الوصول للتعليم تحديا صعبا ألطفال الالجئني يف دول الجوار .حيث
يقدر أن  %57من أطفال الالجئني كانوا خارج املدرسة يف آذار  63.2015فتحت
الدول املضيفة مشكورة أبواب مدارسها ألطفال الالجئني الذين يعيشون ضمن
مجتمعاتها .ولكن طول مدة األزمة السورية أضعف من قدرة أنظمة التعليم،
املثقلة أصال يف املنطقة وعىل التصدي لحقوق واحتياجات الطفل .تعاين الكثري
من املدارس من االكتظاظ وتعترب مساحات التعلم محدودة ويعاين املعلمون
من ضغط العمل .كام أن هذه املدارس غري مجهزة لالستجابة لالحتياجات
الخاصة لألطفال الجدد.
ويف املناطق التي تعيش فيها أعداد كبرية من الالجئني السوريني ،مثل مدينة
املفرق يف األردن ،أثرت مستويات االكتظاظ العالية ،بطبيعة الحال ،عىل جودة
64
التعليم ،وفاقمت من التوترات االجتامعية داخل بعض املجتمعات املحلية.
ويتسبب تراجع جودة التعليم يف ارتفاع معدالت االنسحاب من املدارس بني
الالجئني السوريني واملجتمعات املحلية الهشة .ففي األردن متنع بعض ألرس
السورية واألردنية أطفالها من الذهاب للمدرسة أصال لحاميتهم من التوترات
65
أو لرتسلهم للعمل.
ويف حاالت أخرى ،ال يكون الوصول للتعليم ببساطة خيارا متاحا ،حيث يواجه
أطفال الالجئني من سوريا تحديات إضافية تتضمن املناهج غري املألوفة ،وعوائق
تتعلق باللغة ،والتمييز ،وعدد السنوات الدراسية التي فاتت األطفال ،وقضايا
66
تتعلق بالشهادات ،والوضع القانوين املحدود ألهلهم واألثر النفيس لألزمة.
وتعد فرص الشباب ( )24 - 15يف تنمية أنفسهم أقل .فداخل سوريا يعاين
الالجئون من اإلحباط  ،وال تتوفر لهم سوى فرص محدودة للحصول عىل التعليم
الثانوي النظامي وغري النظامي .إضافة إىل ذلك ،ويف دول كاألردن ولبنان ،عىل
سبيل املثال ،تعد فرص الالجئني الشباب يف االلتحاق بربامج التدريب املهني
محدودة ،إن وجدت باألساس.

 60يونيسف ،خرب صحفي 14“ ،مليون طفل يتأثرون بالنزاع الدائر يف سوريا والعراق”
,http://www.unicef.org/media/media_81172.html
 61مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،خطة االستجابة اإلسرتاتيجية  :2015الجمهورية العربية
السورية ،ص3.
 62مؤسسة إنقاذ الطفل“ .2014 ،مستقبل مهدد ،أثر أزمة التعليم عىل أطفال سوريا”

تفضيل اصحاب العمل لتشغيل األطفال
يفضل بعض أصحاب العمل تشغيل األطفال ،ألنهم يقبلون برواتب أقل من
تلك التي يقبل بها البالغون .كام ميكن ترسيحهم برسعة ،وهم يشكلون قوى
عاملة مطيعة لن تطلب تنظيم نفسها للحصول عىل الحامية والدعم .إضافة
لذلك ال يلفت األطفال الالجئون النظر كالكبار واحتامل توقيفهم من قبل
الرشطة أقل.
وجد تقييم لعمل األطفال أجري يف القطاع غري املنظم يف املناطق املدنية يف
األردن ،أن  %84من أصحاب العمل أنهم شغلوا أطفاال خالل العام اىل العامني
67
املاضيني ،بينام أفاد  %11بوجود عامل طفل يف منشآتهم منذ  4 - 3سنوات.
وبالرغم من أن هذا املسح شمل عينة صغرية من أصحاب العمل ،إال أن حقيقة
أنهم أفادوا بأنهم وظفوا أطفاال خالل العامني املاضيني يوحي باحتامل وجود
تغريات يف أولويات أصحاب العمل.
النواقص القانونية يف التصدي لعمل األطفال
صادقت سوريا ودول الجوار عىل االتفاقيات الدولية املتعلقة بعاملة األطفال،
مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم  138و.182
وعملت كذلك عىل وضع ترشيعات وطنية وتطوير خطط عمل لتنظيم
مشاركة األطفال يف سوق العمل .وبالرغم من أن هذه الدول كانت تواجه
بالتأكيد تحديات قبل اندالع األزمة السورية ،إال أن معظمها كانت تتخذ
خطوات باالتجاه الصحيح.
ولكن برز يف حالة الطوارئ الحالية عدد من العوائق التي عطلت تنفيذ القوانني
والسياسات لحامية الطفل ،مبا فيهم األطفال الالجئني من عاملة األطفال
والتجنيد واملخاوف األخرى املتعلقة بالحامية .فببساطة ال يوجد هناك عدد
كاف من مفتيش العمل ،وال تتوفر يف كثري من األحيان إجراءات واضحة للتعامل
مع األطفال العاملني من الالجئني .وفيام ج ّرمت الحكومة السورية سنة 2013
تجنيد األطفال أو استخدامهم يف القوات واملجموعات املسلحة ،بينت سنة
 2014أن املجموعات املسلحة من كافة الجهات تستمر يف تجاهل هذه الحامية
القانونية .
وهناك يف الكثري من األحيان نقص يف الرتابط بني السلطات الوطنية واملنظامت
الدولية ومنظامت املجتمع املدين عىل املهام ومن يقوم بها ،مام يؤدي إىل
فشل اآلليات الوطنية يف التصدي لعمل األطفال .كام أن نقص املعلومات عىل
املستوى الوطني يعطل من تطوير وتنفيذ السياسات والربامج الالزمة للتصدي
لعمل األطفال ،والتي تضع مصلحة الطفل يف قلب عملها.
كام مل تكن عاملة األطفال من ضمن أولويات االستجابة الدولية لألزمة ،حيث
تضمنت االستجابة عددا محدودا فقط من النشاطات املنعزلة وغري الكافية
للتصدي للمشكلة بشكل واضح.

 63يونيسف ،لوحة التحكم اإلقليمية للتعليم ،آذار 2015
“ 64التعليم والتوتر يف املجتمعات األردنية التي تستضيف الالجئني السوريني” ،تقرير تقييم املواضيع،REACH ،
حزيران  ،2014ص1 .
 65نفس املرجع السابق ،ص4 .
66
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كيف تدفع األزمة السورية باملزيد من األطفال اىل سوق العمل

 67منظمة العمل الدولية ،تقرير التقييم الرسيع لعمل األطفال يف القطاع غري املنظم يف املناطق الحرضية يف
ثالث محافظات يف األردن (عامن ،املفرق ،إربد) ،2014 ،ص40 .

الطريق إىل األمام
أصبحت عاملة األطفال املتأثرين باألزمة السورية أحد أهم القضايا املستفحلة املتعلقة بحامية الطفل يف الدول املتأثرة باألزمة السورية .فحامية الطفل
من األعامل الخطرة ،وخاصة أسوء أشكال عاملة األطفال التي يتطلب نهجا كليا يتجاوز قدرات برامج حامية الطفل الحالية.

1

تدعو اليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل الرشكاء وأبطال مبادرة “ال لضياع الجيل” ،واملجتمع الدويل األوسع والحكومات املضيفة واملجتمع املدين التخاذ
سلسلة من اإلجراءات الجادة للتصدي لعمل األطفال يف سوريا والدول املتأثرة باألزمة اإلنسانية.
تحسني القدرة عىل الوصول اىل سبل العيش:
•إعطاء األولوية يف التمويل للمبادرات التي تساهم يف دعم صمود العائالت وسبل عيشها واملبادرات األخرى املتعلقة بتوليد الدخل خاصة
بني األرس األكرث هشاشة يف سوريا والدول املضيفة لالجئني
•العمل مع الحكومات املضيفة عىل الحد من الحواجز اإلدارية واملالية التي تعيق عمل الالجئني السوريني ومتنع مجموعات الالجئني اآلخرين
من الوصول لالقتصاد الرسمي ،خاصة  -عىل سبيل الذكر ال الحرص  -يف القطاعات التي ال تتم فيها تغطية احتياجات السوق.

2

•تشجيع مشاريع العمل املشرتكة بني السوريني ورواد األعامل املحليني التي ميكن لها أن تحفز االقتصاد.
توفري التعليم الجيد واآلمن لجميع ألطفال املتأثرين باألزمة
•إعطاء األولوية لتحسني قدرة جميع األطفال عىل الوصول للتعليم الجيد
•إيجاد سبل مبتكرة إلعادة دمج األطفال العاملني يف املدارس ،مبا يف ذلك استخدام التعليم غري الرسمي والتعليم البديل.
•دعم تطوير برامج التدريب الفنية والتدريب املهني واملهارات الحياتية لليافعني والشباب.

3

•الضغط عىل أطراف النزاع لوقف جميع الهجامت عىل املرافق والطواقم التعليمية واحرتام املدارس كمالجئ آمنة.
إعطاء األولوية للقضاء عىل أسوء أشكال عمل األطفال
•إجراء أبحاث حول مدى انتشار عاملة األطفال ،وخاصة أسوء أشكال عاملة األطفال ،للمساهمة يف تطوير وتنفيذ السياسات والربامج التي
تتصدى لهذه املشكلة والتي تضع مصلحة الطفل الفضىل يف قلب عملها.
•دعم منظامت املجتمع املحيل يف كسب تأييد السلطات واملجتمعات املحلية ذات العالقة من أجل القضاء عىل أسوء أشكال عاملة األطفال.

4

•يجب عىل جميع املجموعات والقوات املسلحة املتورطة يف النزاع أن تتخذ إجراءات فورية إلطالق رساح األطفال العاملني معها ليتمكنوا من
الحصول عىل الدعم املناسب ومنع تجنيد املزيد من األطفال.
االستثامر يف تعزيز النظم والخدمات الوطنية واملجتمعية لحامية الطفل
•زيادة التمويل املتاح لدعم قدرات النظم الوطنية واملجتمعية التي تتصدى لعمل األطفال واملخاوف األخرى املتعلقة بحامية الطفل.
•االستثامر يف جهود بناء القدرات لضامن أن يكون لدى جميع العاملني املعنيني يف الخطوط األمامية املعرفة واملهارات الالزمة لتحديد حاالت
عمل األطفال ،وإحالتها والتصدي لها وإدارتها يف الوقت املناسب وبشكل فعال.

تم تغيري أسامء جميع األطفال يف هذا التقرير لحامية هويتهم.
أيادي صغرية
أعباء كبرية

12

عاملة األطفال واألزمة سوريا :حقائق رئيسية
حجم املشكلة
يف األردن أفاد ما يقرب من نصف العائالت التي تم
استطالعها بوجود طفل يف العائلة يعترب مصدر عيشها.
 %84من أصحاب العمل يف األردن حالياً يوظفون أطفاالً
علامً بأنهم لك يكونوا يفعلون ذلك قبل بدء األزمة
ثالثة أرباع األطفال الالجئني السوريني العاملني يف العراق
يعملون من أجل إعالة أرسهم
ثالثة أرباع األطفال العاملني يف الشوارع يف لبنان هم
األطفال السوريني.

العمل يف سن صغرية
واحد من كل خمسة أطفال عاملني يف املزارع يف وادي
األردن هم أقل من  12سنة من عمرهم
أطفال ال يتجاوز سنهم التاسعة يقومون بأعامل يدوية
خطرة يف سوريا
فتيات سوريات بالكاد يبلغن الثامنة من عمرهن يعملن
يف تركيا
أطفال سوريون بالكاد يبلغون السادسة من عمرهم
يعملون يف لبنان

الفتيات يعملن أيضاً
 %94من األطفال السوريني الالجئني الذين يعملون يف مخيم
الزعرتي يف األردن هم من األوالد.
األوالد والفتيات العاملني يف تركيا يف جمع النفايات الورقية
إلعادة تدويرها يتقاضون مبلغاً قليالً ال يتجاوز  3دوالرات
واحد من كل ثالثة أطفال من الذين يعملون يف الشوارع يف
لبنان هي فتاة .ويعملن بصورة أساسية يف التسول.

أسوأ أشكال عاملة األطفال
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ثلث األطفال الالجئني يف العراق قامت الجامعات
املسلحة مبحاولة تجنيدهم
أطفال مل تتجاوز أعامرهم العارشة يعملون بالسخرة يف
مجال الزراعة يف لبنان
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