


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركز حرمون للدراسات املعاصرة:

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
ُ
هو مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم بتعزيز 
أداء املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي. كما تهتم أيًضا بالقضايا العربية، والصراعات املتعلقة بها، 

وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية.

وقيم  أسس  على  سورية،  مستقبل  بناء  أجل  من  مبادرات  وُيطلق  ونشاطات،  مشاريع  املركز  ُينفذ 
الديمقراطية والحرية واملساواة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية، ويسعى ألن يكون ميداًنا للحوار 

البّناء، وساحة لتالقي األفكار.

قسم الدراسات:

وتعالج  األساسية،  السورية  القضايا  تناقش  التي  واملوضوعية  العلمية  الدراسات  القسم  هذا  م  ُيقّدِ
العلمية  البحثّية  املواد  إنتاج  عن  مسؤول  وهو  املناسبة،  والبدائل  الحلول  وتقترح  الرئيسة،  املشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين يتوافق مع 

أصول العمل البحثّي العلمي.

دراسات  إنتاج  أعماله  جدول  على  ويضع  الراهن،  للواقع  قراءات  تقديم  على  الدراسات  قسم  يحرص 
والتربوية  والثقافية  والقانونية  والسياسية  الفكرية  املنظومة  بناء  إعادة  بهدف  كافة،  البحثية  الفئات  من 
بين السياسة واالقتصاد والقانون واملجتمع والفكر،  املتبادلة  التأثيرات  في سورية املستقبل، ويستكشف 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في املستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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 ملخص تنفيذي

عام  منذ  املستمرة  الحرب  سنوات  خالل  السوري،  الطفل  عمالة  لظاهرة  تشخيًصا  الدراسة  تتناول 
2011، وتطرح التساؤالت حول أثرها في حاضر الطفل ومستقبله، في الداخل السوري وفي مجتمعات دول 
خذت عينة للدراسة، لكون البحث فيها أداة تفتح طريق العالج. وقد حددت األسباب 

ّ
الجوار في املناطق التي ات

بالوضع املادي املتردي الذي وصلت إليه األسرة السورية نتيجة الحرب الطويلة األمد، وبانعدام املعيل لها 
أحياًنا، وبالنزوح والسكن في الخيام ضمن ظروف رديئة تنعدم فيها مقومات الحياة الطبيعية، حيث ال وجود 
نه من سّد احتياجات أسرته من دون االستعانة 

ّ
للمدارس وال لسكن نظامي وال عمل للمعيل في األسرة ُيمك

بعمالة أطفاله، وأوضحت أن أشكال العمالة كثيرة وال تفرق بين طفٍل وطفلة، ومن ضمنها تجنيد النظام 
األطفال في مناطق سيطرته، وكذلك الفصائل في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام. 

هدفت الدراسة إلى تبيان واقع ظاهرة العمالة وخطورتها على الصعد االجتماعية والنفسية والتعليمية 
 إلى طرح مقترحات لعالجها وللتخفيف من آثارها، سعًيا لخلق جيل متوازن نفسًيا 

ً
والقانونية للطفل، وصوال

اللذين من  السيا�سي واالستقرار املجتمعي  الحل  بانتظار حصول  تنموًيا   
ً

واجتماعًيا ومعرفًيا، يكون فاعال
دونهما ال يمكن القضاء على ما نشهده اليوم من ظواهر اجتماعية متخلفة، وألجل تنفيذ العمل اعتمدت 
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واتخذت من محافظة دمشق وريفها عّينة عن مناطق سيطرة النظام، 
ومن منطقة إدلب وريفها وريف حلب الشمالي والغربي عّينة عن املناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وأخيًرا 

من بلدان الجوار، تناولت لبنان واألردن وتركيا، لكونها استقبلت أكبر عدد من الالجئين السوريين. 

وقد اعتمدت في توثيق البحث على حوارات مع أطفال عاملين، في كل مناطق العّينة، وأيًضا على لقاء 
مع عدد من الناشطين الحقوقيين املهتمين بقضايا حقوق الطفل أو العاملين في منظمات املجتمع املدني، 
نشئت مجموعة بؤرية في بعض مناطق الدراسة، نوقشت من خاللها مشكلة عمالة األطفال واألسباب التي 

ُ
أ

أدت إلى إبرازها بوصفها ظاهرة مجتمعية، والبحث عن السبل املمكنة للحد منها، وقد استرشدت الدارسة 
موضوع  تناولت  التي  تها- 

ّ
قل -على  السابقة  وبالدراسات  الظاهرة،  هذه  تناولت  التي  والتحقيقات  بالتقارير 

 حتى 
ً

العمالة من الجانب القانوني فقط، ويمكن عّد هذه الدراسة إضافة إليها، ألنها تناولت الظاهرة تحليال
نهاية عام 2021، وبنسب تقريبية جديدة، وبشواهد من واقع مناطق البحث. 

أما أهّم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فتتلخص في أن األسباب الرئيسية لتفاقم الظاهرة متشابهة 
في مختلف مناطق العّينات، من حيث إنها نتيجة للحرب السورية املستمرة منذ عشر سنوات التي أدت إلى 
تدهور األوضاع االقتصادية عموًما، إضافة إلى أن انتشار وباء كورونا بدًءا من عام 2020 كان سبًبا لتفاقمها 
ت فرص عمل الكبار. والنتيجة األهم التي توصلت إليها، تجلت في 

ّ
في دول الجوار، حيث توقفت املدارس وقل

أنه ال وجود لحٍل نهائي ملشكلة العمالة، ما لم يكن هناك حّل للمشكلة الكبرى )الحرب السورية(، فما دامت 
الحرب مستمرة، فإن الواقع املجتمعي سيزداد سوًءا سنة بعد سنة، وسيحتاج إلى أضعاف سنواتها لردم ما 

نتج منها من ظواهر مجتمعية مخلة بالشرائع الحقوقية الطبيعية لإلنسان. 
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: مقدمة عن أوضاع السوريين منذ بداية الحرب 
ً

أول

 عن الخسائر الكبيرة في األرواح التي سببتها الحرب على السوريين، فإن الخسائر املادية الباهظة 
ً

فضال
الدولة  موارد  كّل   2011 عام  منذ  السوري  النظام  حّول  حيث  تماًما،  الدولة  اقتصاد  انهيار  إلى  أدت 
االحتجاجات،  على  والقضاء  سيطرته  عن  الخارجة  املناطق  ضرب  في  العسكري،  هدفه  نحو  االقتصادية 
 من العمل على التنمية وإيجاد فرص العمل، األمر الذي أدى إلى أزمة اجتماعية واقتصادية في مستوى 

ً
بدال

معيشة السوريين، حيث انعدمت وسائل الحياة اليومية من كهرباء وماء وغاز وبنزين ومازوت، وهبطت قيمة 
الليرة وارتفعت أسعار املواد الغذائية، وأصبحت تكاليف املعيشة تفوق القدرة على تأمينها، وأدى استمرار 
النظام في ضرب املناطق الثائرة عليه إلى دمار البنية التحتية؛ فُهدمت البيوت واملنشآت العامة من مدارس 
في  ليعيشوا  النظام،  عليها  التي يسيطر  اآلمنة  املناطق  إلى  النزوح  إال  نجا  أمام من  يبق  ولم  ومستشفيات، 
مباٍن حكومية كاملدارس وغيرها)1(، ما أفقد املدارس وظيفتها التعليمية، كونها تحولت إلى مراكز لإليواء)2(، 
أما من هرب منهم نحو املناطق الخارجة عن سيطرة النظام التي انحصرت في السنوات األخيرة في محافظة 
إدلب وريفها وريف حلب الشمالي، ومناطق سيطرة )اإلدارة الذاتية(، فقد وجد نفسه في مناطق متضررة من 
الحرب، وليس لديها القدرة االقتصادية إلعادة إعمار ما تهدم، أو لتأمين ظروف حياة مقبولة ملن نزحوا إليها. 

في ظّل هذا الوضع، بدأت ظاهرة عمالة األطفال باالنتشار في املناطق السورية كلها، وصارت العائالت 
تدفع أبناءها إلى سوق العمل ضمن ظروف قاسية ال تصلح حتى لعمل البالغين، إضافة إلى القبول بتجنيدهم 

ضمن الفصائل املحاربة على الجبهات أو العمل حراًسا للسجون، مقابل رواتب يحصلون عليها))(. 

)1(  تقرير على رويتر حول الحياة في سورية خالل الحرب بعيًدا عن خطوط الجبهة
https://reut.rs/3DCuGy9 

)2(  مقال حول أزمة املعيشة في سورية التي تسببت بها الحرب على موقع سوريا من الداخل:
https://2u.pw/iUFyF

))(  بيان صحافي لليونيسيف في 2017 بعنوان: معاناة األطفال في سورية هي األسوأ على اإلطالق 
https://uni.cf/(eI8Mzl 

https://reut.rs/3DCuGy9
https://uni.cf/3eI8Mzl
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ثانًيا: املحددات العامة لظاهرة عمالة األطفال السوريين بعد عام 2011

 املحددات القانونية لظاهرة عمالة األطفال

عمالة األطفال في قانون العمل. 1

2010، عالقات العمل  10 لعام  م الفصل الثاني من الباب السابع، من قانون العمل السوري رقم 
ّ
نظ

الفردية، ونّص على منع عمل الطفل أحياًنا، وعلى حظر تشغيله أكثر من سّت ساعات أحياًنا أخرى، وعلى 
السماح له في بعض الظروف؛ فمنع تشغيل الطفل قبل أن ُيتم مرحلة التعليم األسا�سي أو عمر 15 سنة، 
6 ساعات -حًدا أق�سى- بشرط موافقة والده أو ولّي أمره، واستثنت املادة )118(  ثم عاد وسمح بتشغيله 
من أحكام هذا الفصل األطفاَل الذين يشتغلون في الصناعات املنزلية التي ال يعمل فيها سوى أفراد العائلة 

بإشراف األب أو األم أو األخ أو العم أو الخال. 

هذا التناقض في املواد، بين املنع والسماح، فتح الباب أمام تشغيل األطفال مع عدم وجود رادع ورقابة 
فيها  يثبت  التي  العائالت  لكثير من  الشخصية  الثبوتية  األوراق  الحرب، وبخاصة مع ضياع  خالل سنوات 
امليالد والعمر، نتيجة النزوح، وصار بمقدورهم عدم التصريح عن عمر الحدث الحقيقي أو تزوير البيانات 

الشخصية واستخراج هويات مزورة))(. 

التجنيد وعمالة األطفال. 2

والبروتوكوالت  الطفل  حقوق  اتفاقية  منها  كثيرة،  دولية  واتفاقيات  بمعاهدات  السورية  الدولة  التزمت 
6) من  املنبثقة منها التي عرفت الطفل بأنه »كّل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة«، وجاء نص املادة 
الطفل يصبح  أن  النص  في  ورد  الطفل؛ حيث  تعريفه التفاقية حقوق  في  السوري موافًقا  املدني  القانون 
أو  األطفال  لتجنيد  العمر  تحديد  إلى  بالنسبة  أما  عشرة)5(.  الثامنة  سن  يبلغ  عندما  راشًدا  ا 

ً
بالغ شخًصا 

للمشاركة في القوات املسلحة، فقد حّددها البروتوكول االختياري الذي انبثق من اتفاقية حقوق الطفل، إذ 

املحافظات  جميع  في  ُضبطت  التي  املزورة  الشخصية  البطاقات  عدد  وصل  فقد  السورية،  الداخلية  وزارة  من  الصادرة  األرقام  بحسب    )((
السورية إلى ما يقارب 1500 بطاقة مزورة خالل 2017، وكانت محافظة حلب تضم أكتر حاالت التزوير، وسجلت فيها حوالى 0)) بطاقة مزورة 
00) بطاقة مزورة مضبوطة. وبينت األرقام، أن عدد البطاقات املضبوطة في محافظة حمص بلغت  في حين سجلت محافظة دمشق وريفها 
ما يقارب 200 بطاقة شخصية، في حين وصل عددها في محافظة حماة إلى 150، وفي محافظة إدلب بلغ عددها 100بطاقة، في حين سجلت 
محافظة درعا 70 بطاقة، ومحافظة السويداء )2 بطاقة، وأشارت الوزارة إلى أن عدد الهويات املزورة بلغت في محافظة دير الزور 200 هوية 
مزورة في حين لم تسجل محافظة الحسكة إال 22 هوية، بينما بلغ عدد الهويات املزورة في محافظة الالذقية 0) هوية ومحافظة طرطوس )1 

هوية / بحسب وكالة سبوتنيك/

 https://bit.ly/3oR7loq 

)5( جاء في الفقرة الثانية من املادة 6) من القانون املدني السوري »وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة.«
https://bit.ly/3DNfZIv 

https://bit.ly/3oR7loq
https://bit.ly/3DNfZIv
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ورد فيه أن على الدول األطراف أن تكفل عدم خضوع األشخاص الذين لم يبلغوا 18 عاًما للتجنيد اإلجباري، 
وفي املقابل على الدول التي تسمح بالتطوع للتجنيد ملن هم دون السن املحدد أن تضع ضمانات، منها أال يقل 
العمر عن 15 عاًما، وأن يكون التجنيد طوعًيا وبموافقة الولّي أو الو�سّي القانوني على الولد، وأن يحصل 
املتطوع على املعلومات الكاملة عن الواجبات املطلوبة منه عند تطوعه في الخدمة العسكرية)6(، وبانضمام 
في  املسلحة  املنازعات  في  األطفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  إلى  سورية 
)201، أصدرت إعالًنا يكفل أن األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة لن ُيجندوا إلزامًيا في قواتها 
املسلحة، والتزمت باتخاذ التدابير املمكنة التي تكفل أن األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة لن 

يشاركوا بصورة مباشرة في األعمال القتالية. 

 غير أن تلك القوانين كلها لم تطّبق خالل الحرب، حيث كانت هناك عمليات تجنيد ملن هم دون الثامنة 
عشرة من جانب النظام في قوات الدفاع الوطني، ومن جانب الفصائل املسلحة املعارضة أيًضا، وكان ذلك 
وما  العمل،  مسّمى  تحت  سورية  في  األطفال  تجنيد  فانتشر  املجند،  يتقاضاه  براتب  إغراء  مقابل  يحدث 

الضائقة املادية وانعدام فرص العمل للبالغين التي عاناها الشعب إال سبب أولّي من أسبابه)7(. 

 املحددات القتصادية وأثرها في عمالة األطفال

ها للقضاء على االحتجاجات، 
ّ
نالت الحرب من بنيان الدولة السورية، عندما حّول النظام موارد الدولة كل

ونتج من عملياته العسكرية توقف املنشآت اإلنتاجية العامة والخاصة عن العمل، وهبوط في قيمة الليرة 
السورية وارتفاع كبير في األسعار. هذا وقد تصدرت سورية املرتبة األولى في قائمة الدول األكثر فقًرا في العالم 
منذ )8()201، حيث إن متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة النظام لم يعد يتجاوز ثالثين دوالًرا في الشهر، 
أما في مناطق سيطرة املعارضة فال يتجاوز 700 ليرة تركية)9(، وقّدرت األمم املتحدة في تقريرها السنوي لعام 
2019 أن %)8 من سكان سورية يعيشون في فقٍر مدقٍع)10(، هذا الوضع االقتصادي املتردي أجبر العائالت 
السورية على دفع أفرادها إلى سوق العمل، دونما تمييز بين طفل وبالغ، فانتشرت ظاهرة العمالة في املناطق 
السورية كلها، في ظل عدم وجود اإلمكانات االقتصادية للحّد منها مع استمرار حالة الحرب، ولم تكن أوضاع 

)6(  انظر املادة رقم 2 واملادة رقم ) من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة
https://bit.ly/3dJeoZO 

)7(  املصدر: تقرير بتاريخ 5 أيار/ مايو 2020 على موقع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
https://bit.ly/3fkfwE6 

)8(  تصدرت سورية قائمة الدول األكثر فقًرا في العالم، بنسبة بلغت %82.5، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي.
https://bit.ly/3tpcabe 

)9(  املصدر تلفزيون سوريا، تقرير بعنوان: زيادة رواتب املوظفين في الشمال السوري بتاريخ )2021/12/2
https://bit.ly/3rcPfwU 

%)) من السكان في سورية يعانون انعدام األمن الغذائي، وقدر أن 11.7 مليون سوري بحاجة إلى شكل من أشكال  وذكر التقرير أن    )10(
املساعدات اإلنسانية املختلفة، كالغذاء واملياه واملأوى والصحة والتعليم. املصدر ـ موقع عنب بلدي:

https://bit.ly/3s0kltP 

https://bit.ly/3dJeoZO
https://bit.ly/3fkfwE6
http://world.bymap.org/Poverty.html
http://world.bymap.org/Poverty.html
https://bit.ly/3tpcabe
https://bit.ly/3rcPfwU
https://bit.ly/3s0kltP
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النازحين إلى دول الجوار أفضل، وخصوًصا سكان املخيمات، حيث تنعدم فيها مقومات الحياة اإلنسانية 
الطبيعية التي تحتاج إليها العائالت النازحة، من سكن وعمل ومدراس ومستشفيات.. إلخ، األمر الذي كان 

سبًبا في انتشار عمالة األطفال فيها. 

 املحددات الجتماعية وأثرها في عمالة األطفال

منذ بداية الحرب، فقد كثير من األطفال أحد األبويين أو كليهما، إن باملوت نتيجة القصف، أو بسبب 
العمل، حيث  إلى سوق  إلى تشردهم ولجوئهم  أدى  ما  املادية)11(،  أو  السياسية  املواقف  في  الطالق لخالٍف 
كان  أخرى،  جهة  ومن  العيش.  لقمة  مقابل  االستغالل  وسهلة  نفسًيا  ومضطربة  ضعيفة  فريسة  أصبحوا 
لعدم وجود الحاضنة االجتماعية )املقابلة لألهل(، من جمعيات خيرية ومنظمات مجتمع مدني قادرة على 
استيعاب أعداد األطفال املتضررين واحتضانهم عاطفًيا ومادًيا، أثٌر ظاهر في تفاقم ظاهرة العمالة. وال بّد 

من اإلشارة هنا إلى أن املجتمع الذي ترتفع فيه نسب عمالة األطفال يتصف بأنه مجتمع أّمّي)12(. 

إن تأثير التفكك األسري لم يقتصر على األطفال في الداخل السوري، بل امتد مع النزوح إلى دول الجوار، 
حيث انتشرت املخيمات التي انعدمت فيها مقومات الحياة الطبيعية للطفل، من سكن مستوٍف ملستلزمات 

ن معيل األسرة من سد احتياجاتها. 
ّ

العيش الصحية ومدرسة، وعمل ُيمك

)11(  أكدت الباحثة االجتماعية هبة هنيدي أن خطورة ارتفاع نسب الطالق في املجتمع السوري اليوم تكمن في املرتبة األولى بضياع األطفال 
وتشردهم والحصول على جيل يتسم بهوية اجتماعية وذاتية مضطربة ال يتمتع باألهلية الالزمة لبناء مستقبل أفضل ملجتمعه وبناء وطن قادر 

على مواجهة التحديات. / املصدر: سبوتنيك عربي:
https://bit.ly/3s0rsSZ 

ذاع عبر راديو روزنة، ناقش موضوع عمالة األطفال السوريين، وتساءل إن كان املجتمع يتهرب من أداء مسؤولياته 
ُ

)12(   برنامج صدى الشارع امل
أم أنه يعجز عن مواجهتها، وتطرق إلى دور املنظمات العاملة في الحد من عمالة األطفال، وتحدث عن أثر عمالة األطفال في املجتمع. املصدر 

مقال على موقع عنب بلدي
https://bit.ly/3dMS9SK

https://bit.ly/3s0rsSZ
https://www.rozana.fm/
https://www.facebook.com/Rozana.fm/videos/1660739134133628
https://bit.ly/3dMS9SK
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ا: عمالة األطفال السوريين في الداخل السوري بين 2011 و2021 
ً
 ثالث

عمالة األطفال في مناطق سيطرة النظام

للنظام  التابعة  السورية  والعمل  االجتماعية  الشؤون  ووزارة  الدولية  العمل  منظمة  أبرمت   ،2018 في 
مذكرة تفاهم ملشروٍع يهدف إلى الحد من عمالة األطفال، وخصصت املنظمة موازنة أولية قدرها 950.000 
من  وردتنا  تقارير  بحسب  ولكن   ،2019)1(( أغسطس  آب/  في  انتهت  التي  املشروع  من  األولى  للمرحلة  دوالر 
ناشطين في دمشق، فإن عمالة األطفال منتشرة بشكل واسٍع، وال تخلو واجهة محل صغير أو كبير في دمشق 
من الفتة على الزجاج الخارجي للمحل »نحتاج إلى طفل صغير للعمل في املحل بدوام كامل«، ما يدعو إلى 

التساؤل عن السبب وراء تلك الزيادة في العمالة.. 
إن الرّد على هذا السؤال غائب عن مؤسسات النظام املسؤولة عن الحد من ارتفاع نسب العمالة، بينما 
نشر في وسائل اإلعالم عن سوء األوضاع املعيشية للسوريين في الداخل، 

ُ
يمكن استنتاجه من التقارير التي ت

الخبز  لبيع  الطرقات  يفترشون  ألطفال  صوٍر  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ناشطون  ينشره  ومما 
السيارات  تنظيف  في ورشات  يعملون  أو  للسيارات،  املحروقات  يبيعون  أو  لتنظيف األحذية،  أو  واملناديل 
وإصالحها، أو في تجميع العبوات البالستيكية واملعدنية واملالبس املهترئة واألوراق، ثم يبيعونها ملعامل تعيد 
تصنيعها))1(، وبعض األطفال يمتهنون الوقوف في طابوٍر أمام الفرن لشراء ربطة خبز أو اثنتين وبيعها بسعر 

أعلى ملن ال يريد الوقوف في الطابور، وال يوجد تمييز بين الذكر واألنثى في أداء تلك األعمال. 

))1(  منظمة العمل الدولية، بيان صحافي
https://bit.ly/3yd2aBY 

))1(  تقرير على موقع )أنا إنسان( بتاريخ 2019/12/10 يتحدث عن أن حاويات القمامة أصبحت مهنة لألطفال في دمشق
https://bit.ly/3Jvdxe1 

https://bit.ly/3yd2aBY
https://bit.ly/3Jvdxe1
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وإمعاًنا في استغالل األطفال وحاجتهم إلى املال، ُيشغلهم تجار املخدرات في نقل األشياء املمنوعة واملخدرات 
وبيعها)15(، وهؤالء األطفال هم أكثر عرضة لالستغالل الجن�سي والتحرش من صاحب العمل، وهم في الغالب 
علة( رخيصة الثمن التي انتشرت بين أوساطهم، ولم 

ّ
مدمنون على نوع من أنواع املخدرات، ومنها مادة )الش

يكتشف األمر إال بعد حادثة وفاة الطفلة التي انتحرت في نهر بردى)16(. وراجت في دمشق شبكات تشغيل 
الفتيات الصغيرات في الدعارة، وبخاصة من كانت منهن من مكتومات القيد أو من املشردات اللواتي فقدن 

عائالتهن ولم يبق أمامهن سوى الشارع، ما جعلهن فريسة ملن يستغلهن ويشغلهن في الدعارة)17(. 

ل األطفال في الزراعة، وعن هذا األمر، صرح عضو االتحاد العام لنقابات 
ّ
أما في األرياف السورية، فُيشغ

العمال في مناطق النظام بأّن نسبة %65 من العاملين في الزراعة هم من األطفال)18(.

وعدا الفقر والعوز الذي يدفع األهالي إلى تشغيل أوالدهم، يرى آخرون األمر من زاوية أخرى، وهي أنه 
ال أهمية للعلم أمام ما يعيشونه من وضع بائس، فتشغيل طفلهم في صنعة ما )ولو بدأ بها أجيًرا( سوف 
يعينهم بما يكسبه في تأمين حياتهم، وعندما يكبر يكون لديه صنعة يتكّسب منها، هذا الرأي حصلنا عليه من 
جراء في ورشات عمل منهي، كالحدادة وتصليح السيارات 

ُ
خالل سؤالنا بعض األهالي ممن يشغلون أطفالهم أ

والخياطة)19(، وأجاب أحد األطفال الذين يبيعون املناديل عند إشارة للمرور، عن السؤال )ملاذا ال تذهب إلى 
املدرسة؟(: »ال فائدة منها، وأبي وأمي ال يجيدان القراءة«، وأجاب آخر ال يتجاوز عمره 10 سنوات يعمل في 
، فأنا أعيش مع جدتي وهي تطالبني بالنقود«)20(.

ً
ورشة تصليح سيارات: »يجب أن أتعلم صنعة وأكسب ماال

وملا كان توظيف األطفال الستخدامهم في األعمال العسكرية يدخل ضمن بند العمالة املنصوص عليها 
في اتفاقية حقوق الطفل، فقد ثبت من خالل التحقيقات والدراسات، عن تجنيد األطفال السوريين خالل 
الحرب، أن النظام السوري استخدمهم في التجنيد منذ وقت مبكر في عقب اندالع الحراك الشعبي، كما 
سّهل للميليشيات اإليرانية تجنيد األطفال السوريين في صفوفها، ما تسبب في مقتل عدد منهم في ميادين 

القتال، وإلى اآلن ما زال هناك مجندون منهم)21(. 

)15(  تقرير على موقع تلفزيون سوريا يتناول تشغيل األطفال في بيع املخدرات في دمشق
https://bit.ly/3EUEepu 

)16(  فيديو على قناة أورينت عن حادثة انتحار طفلة تشم مادة الشعلة
https://bit.ly/3pMYxQM 

)17(  موقع سناك سوري، متابعات، عن تشغيل الفتيات الصغيرات في الدعارة
https//:bit.ly(/oITy2R 

)18(  املصدر تلفزيون سوريا
https://bit.ly/3EXaf09 

ل ابنه وال يرسله إلى املدرسة: »انظري إلى حالنا، سنموت جوًعا إن لم يعمل ولدي، إن 
ّ
)19(  والد طفل عامل في دمشق قال بعد سؤاله ملاذا يشغ

كان لديك طريقة تمنحنا الطعام والدفء غير أن نعمل أنا وأطفالي فأخبريني«.

)20(  من املقابالت التي أجراها فريق جمع املعلومات من دمشق للدراسة.

 ُجندوا ضمن 
ً

 مجنًدا حالًيا ضمن قوات النظام السوري. إضافة إلى ما ال يقل عن 78 طفال
ً

ر التقرير أن هناك ما ال يقل عن )7)1 طفال )21(  قدَّ

https://bit.ly/3EUEepu
https://bit.ly/3pMYxQM
https://bit.ly/3oITy2R
https://bit.ly/3EXaf09
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أما األرقام املتداولة عن عمالة األطفال في مناطق سيطرة النظام، فهي غير مصرح بها، وال توجد أرقام 
دقيقة عن عدد األطفال املتسربين من املدرسة إلى سوق العمل، ولعل السبب يعود إلى النزوح الكبير واملتكرر 
بين املناطق منذ السنوات األولى من الحرب، األمر الذي يجعل من الصعب إحصاء أعداد النازحين، ولكن 
في  ورد  فقد   ،2018 لعام  لإلحصاء)22(  املركزي  املكتب  عن  الصادر  االجتماعي  الديموغرافي  املسح  بحسب 
الجدول رقم )2( عن توزع السكان، وفًقا للفئات العمرية والجنس، باستثناء محافظات إدلب والرقة ودير 
الزور، أن العدد اإلجمالي للسكان يبلغ )5252)15 مليون نسمة، منهم 1762810 بين عمر 5 و 9 سنوات، و 
1820558بين 10و )1 سنة، و 1645983 بين 15 و 19 عاًما. ما يعني أنه يوجد ما مجموعه 5.229.351 من 
الفئة العمرية تحت 19 عاًما، من العدد اإلجمالي للسكان، وهذا العدد للفئة العمرية التي ُيفترض أن ترتاد 
املدرسة، وتبلغ نسبتها من النسبة املئوية لعدد السكان 43.1 %. وبحسب تصريح صادر عن وزارة التربية في 
2018 فإن عدد الطالب الذين ُيفترض أن يكونوا في مرحلة التعليم األسا�سي يبلغ 3.365.000 طالب، أما في 

التعليم الثانوي فيبلغ العدد 330.810 طالب، ما مجموعة 3.695.810 طالب. 

وبالعودة إلى طرح العدد املصّرح به من وزارة التربية عن عدد طالب املدارس في 2018، البالغ 3.695.810 
من العدد الكلي املستنتج من املسح ملن هم في سن املدرسة البالغ 5229351؛ يكون الناتج: 1.533.541 غير 

ملتحقين باملدرسة أو متسربين في مناطق سيطرة النظام.

ونظًرا إلى ارتباط العمالة بالتسرب، يمكن القول إن العدد البالغ 1.533.541 هو العدد التقريبي لعمالة 
األطفال في مناطق سيطرة النظام، وهو مستخلص من أرقام صادرة عن مؤسساته، وهذا االستنتاج يتناسب 
تقريًبا مع تصريح ملدير مركز القياس والتقويم في وزارة التربية، في 6 كانون األول/ ديسمبر 2021 لصحيفة 
الوطن، في تحقيق يتحدث عن عمالة األطفال، حيث أكد أن السنوات العشر األخيرة شهدت أعداًدا كبيرة 
يمكن حصر عددهم  ولكن ال  تجاوز عددهم 1.100.000 متسرب،  في سورية،  التعليم  املتسربين من  من 

حالًيا. 

 في أثناء اشتراكهم في األعمال القتالية، املصدر: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
ً

ميليشيات إيرانية أو مدعومة من إيران، قتل منهم )2 طفال
https://bit.ly/3DWiqJ8 

)22(  األرقام الواردة مأخوذة من تقرير املسح الديموغرافي للمكتب املركزي لإلحصاء )بند إحصاءات سكانية، الصفحة رقم5 الجدول رقم 2(
 https://bit.ly/3p2gDxk 

https://bit.ly/3DWiqJ8
https://bit.ly/3p2gDxk
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في املنشآت واملحال ضمن منطقة سوق  إلى نسبة عمالة األطفال  وعند محاولتنا إجراء مسح للتوصل 
 من اإلجابات، عدا 

ً
الحميدية وفروعه في دمشق، قوبلنا بتهّرب أصحاب األعمال الذين يشغلون لديهم أطفاال

الردود الغاضبة التي ُوجهت إلينا، وفي أغلب املرات كان أصحاب املحال يهربون الطفل الذي يعمل لديهم أو 
يّدعون أنه أحد أبنائهم أو ابن أحد الزبائن. ويستمر التستر على عمالة األطفال حتى من الجهاز الرقابي لدى 
النظام، وال يجري التفتيش على املنشآت أو املحال إال في حال تقدم أحدهم بشكوى، وقلما يحدث هذا، 
 عن أن قانون حقوق الطفل الجديد الذي صدر في الشهر الثامن 2021، لم ينص على معاقبة كل من 

ً
فضال

ل األطفال دون السن القانوني الذي حدده في الفقرة أ من املادة 6)، وإنما جاءت نصوص املواد بكلمة 
ّ
يشغ

)ُيحظر( فقط، بينما العقوبة التي أوقعها في فصل العقوبات))2( من هذا القانون، جاءت فقط على مخالفي 
فرض على من يستغل الطفل اقتصادًيا أو في 

ُ
الفقرة ب والفقرة ج والفقرة د من املادة 6)، وهذه العقوبة ت

ا بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو  أداء أي عمل خطر أو يمثل عائًقا لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارًّ
فرض عقوبة حاسمة تمنع 

ُ
الروحي أو املعنوي أو االجتماعي، أي إن تشغيل األطفال لم ُيمنع منًعا باًتا، ولم ت

تشغيل من كان منهم دون الخامسة عشرة))2(. 

وفي مقدمة األسباب التي تكمن وراء مضاعفة نسب عمالة األطفال وتشردهم في مناطق سيطرة النظام، 
يأتي النزوح بين املناطق، بسبب سياسة القمع والقتل والتهجير، ثّم الفقر والوضع االقتصادي املتردي، ثم 
املستوى الثقافي لدى األبويين، ثّم عدم وجود رقابة على تنفيذ قوانين حظر تشغيل األطفال، وأخيًرا عدم 

وجود قوانين تمنع التسرب املدر�سي الذي يؤدي تلقائًيا إلى ارتفاع نسب العمالة. 

عمالة األطفال في ريف حلب الخارج عن سيطرة النظام

إلى وجود  النظام  الخارجة عن سيطرة  أرياف حلب  في  التي أجريت على عمالة األطفال  الدراسات  تشير 
أعداد عالية من األطفال الذين يشتغلون في أعمال متنوعة وخطرة، وُيعتقد أن األعداد هي أعلى كثيًرا مما 
ُيذكر)25(. ويعمل األطفال في بيع الوقود وورشات النجارة والحدادة وورشات تصليح السيارات وجمع املواد 
بحقوق  املعنية  املنظمات  دعا  الذي  األمر  كثيرة.  أخرى  وأعمال  الزراعة  وفي  املياه  آبار  وحفر  البالستيكية 
الطفل هناك إلى املطالبة برفع مستوى الدعم الدولي لها، لتتمكن من الحد من تلك الظاهرة، بينما قّدر مدير 
التربية في ريف حلب الغربي أن هناك نحو 17000 طفل متسرب من املدرسة، أغلبهم قد التحق بسوق العمل 

))2(  املادة 61 من قانون حقوق الطفل: أ- كل من يرتكب املخالفة املذكورة في الفقرة )ب( من املادة )6)( يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة 
أشهر وبغرامة قدرها /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية. /  ب- كل من يرتكب أًيا من املخالفات املذكورة في الفقرتين )ج، د( من املادة )6)(، 

واملادة )8)( يعاقب بغرامة قدرها /50,000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية.

))2(  نص املادة 6) من قانون حقوق الطفل: أ- يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره./ ب- يحظر استغالل الطفل 
ا بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو  اقتصادًيا أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيًرا، أو يمثل عائًقا لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارًّ
الروحي أو املعنوي أو االجتماعي./ ج- يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات إضافية، مهما كانت األسباب، وإبقاؤه في مكان العمل بعد املواعيد 
 وفي أيام الراحة األسبوعية والعطل الرسمية واألعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة./د- يخضع الطفل 

ً
املقررة له، وال يجوز تشغيله ليال

ة كلَّ عام.  قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي ومالءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص مرَّ

)25(  تشير إحصائية أعدتها منظمة )أطفال عالم واحد( العاملة في الريف الغربي ملحافظة حلب، إلى وجود 1000 طفل على األقل منخرطين في 
سوق العمل وهذا بحسب مقال على موقع العربي الجديد بتاريخ 19 آذار/ مارس 2021 بعنوان: معاناة أطفال سوريون يعملون في مهن خطرة
 https://bit.ly/3wVSEmm 

https://www.syria.tv/tags/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://bit.ly/3wVSEmm
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ويعملون عشر ساعات في اليوم مقابل دوالر واحد، وذلك بسبب تردي األحوال االقتصادية لعائالتهم)26(.

»إن  أجابت:  حلب،  ريف  في  األطفال  عمالة  انتشار  مدى  عن  أحمدو)27(،  والء  األستاذة  سؤال  وعند 
عدم وجود مدراس كافية الستيعاب األطفال املهجرين في مناطق املخيمات، مع التسرب املدر�سي لألطفال 
نسبة  إن  القول  وأستطيع  مادًيا،  أهلهم  لدعم  العمل  سوق  إلى  توجههم  إلى  يشير  املدراس،  في  املسجلين 

 ال يعمل أبًدا«.
ً

لما نجد طفال
ّ
األطفال العاملين في ريف حلب الشمالي والغربي مرتفعة جًدا، وق

إضافة إلى الحاجة املادية للعائالت التي هي السبب في َسوق األطفال للعمل، هنالك العنف املنزلي الذي 
عمل  أي  عن  ا 

ً
بحث الشارع،  إلى  منهما  الهرب  إلى  يدفعه  الذي  األمر  املدرسة،  وفي  البيت  في  الطفل  يواجهه 

صغير، فكثير من األطفال يبيعون املاء واملناديل ليحصلوا مقابلها على بضع ليرات يشترون بها طعاًما ُحرموا 
من تناوله في البيت، وهذا شكل من أشكال العمالة، أما أسباب ذلك العنف فهي الظروف املعيشية القاسية 

التي يواجها األهل، فتأتي ردات فعلهم عنيفة على متطلبات األوالد)28(. 

كذلك فإن العوز املادي لألهالي في ريف حلب الشمالي والغربي دفع بهم أيًضا إلى القبول بتجنيد أطفالهم 
القتال على الخطوط األمامية مباشرة، مقابل رواتب يقبضونها، وبحسب إحدى  ثم  الفصائل، ومن  لدى 
الناشطات الحقوقيات من ريف حلب)29(، فإن امليليشيات املوجودة في املنطقة على مدى السنوات العشر 
للضائقة   

ً
بديال  

ً
لهم حال وتقدم  النازحة،  العائالت  للعائالت، وال سيما  املادية  األحوال  كانت تستغل سوء 

املادية التي تعصف بهم، وهو أن يوافقوا على تجنيد أطفالهم معها، وهذا ما أكدته لنا املديرة التنفيذية 
ملنظمة )حررني()0)(: »إن كثيًرا من األوالد دون سن الثامنة عشرة املجّندين في فصائل عسكرية مدفوعون إلى 
ذلك من أهاليهم، إذ يتقاضون مقابل تجنيدهم رواتب شهرية ألنهم عسكريون، فوالد أحد األطفال يقول 
، يعمل ويساعد أهله وعندما سألناه عن عمر ابنه، وعن العمل الذي يمارسه، 

ً
بتباٍه إن ولده قد أصبح رجال

أجاب: سبعة عشر عاًما، ويعمل عسكرًيا«. 

أخيًرا، ال بّد من اإلشارة إلى أن عدم التوثيق في تلك املناطق ناتج من عدم وجود وعي ألهمية اإلحصاء في 
رصد الظواهر االجتماعية التي يعانيها سكان تلك املناطق، ومنها العمالة، لذلك فإن األرقام والنسب كلها 

)26( املصدر تقرير مصور على قناة الجزيرة عن ظاهرة عمالة األطفال في ريف حلب الشمالي
https://bit.ly/3wYWT0l 

 .“ RELEASE ME “ 27(  والء أحمدو املدير التنفيذي ملنظمة(

)28( - )محمد. س( وهو من دير الزور ونازح إلى مدينة عفرين مع عائلته قال لنا: إن الظروف التي فرضتها علينا الحرب ُهجرنا من بيتنا ومدينتنا 
إلى هنا من دون وجود أي عمل أو مال لدينا يدفع عنا ضائقتنا املادية ثّم إصابتي املباشرة التي أدت إلى بتر ساقي جعلتني غير قادر على العمل، ما 

 مني كي يؤمن مصروفات العائلة. 
ً

أجبرني على ترك ابني املدرسة وإلحاقه بالعمل بدال

)29(  ناشطة حقوقية في مناطق ريف حلب الشمالي )طلبت عدم ذكر اسمها( أفادت بأن: يقدر أعداد األطفال الذين ُجندوا ضمن صفوف 
امليليشيات بالعشرات، وقد كان التجنيد يستهدف األطفال األكثر ضعًفا من خالل تقديم اإلغراءات املادية لهم ولذويهم إضافة إلى املنصب 
في حال  النزوح من جديد  بلقمة عيشهم وتجبرهم على  األهل  فتهدد  املادية  األحوال  النزوح وسوء  امليليشيات تستغل  تلك  كانت  والقوة، كما 
باألحزمة  االنتحارية  واألعمال  اإلعدامات  في  حلب  ريف  في  املناطق  بعض  على  سيطرته  عند  األطفال  داعش  استخدم  وقد  بأبنائهم،  املطالبة 

الناسفة والعمل حراًسا في السجون. 

)0)(  أجرت الباحثة حواًرا معها حول موضوع عمالة األطفال عبر منصة التواصل )واتس آب( في أيلول/ سبتمبر 2021.

https://bit.ly/3wYWT0l
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التي توصلت إليها والتي سأوردها في ما يأتي هي أرقام تقريبية. 

إن عدد السكان في ريف حلب الشمالي والغربي يبلغ تقريًبا 2.250.000 نسمة، منهم 360.000 يعيشون 
150 مخيًما نظامًيا وعشوائًيا، وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد مدارس في تلك املخيمات، وقد نجد  في 
بمدرسة  ملتحقين  املخيمات غير  أطفال  العظمى من  األغلبية  فإن  بعضها صًفا دراسًيا واحًدا، ولذلك  في 
نظامية، وُيعّدون من املتسربين، وحيث إن نسبة األطفال من عدد السكان بالنسبة إلى سورية تبلغ تقديرًيا 
ما يعادل 5) % إلى %0)، وبفرض أن املواليد الجدد هم بنسبة %12 إلى %15، يبقى من هم في سن الدراسة 
بنسبة )2 إلى 25 % بين ذكور وإناث، والنسبة العظمى من هؤالء هم من املتسربين من املدرسة، والقليل 
يمكننا  العمل، وبناء على ذلك،  في األسبوع، وذلك لاللتحاق بسوق  يوًما  أو  يداوم حصة واحدة  منهم من 
القول إن نسبة عمالة األطفال بين سن 7 و 18 سنة هي مساوية تقريًبا لنسبة من هم في سن الدراسة من 
%25، ويضاف إليها األطفال الصغار ما بين الخامسة والسابعة من العمر الذين دخلوا  عدد السكان أي 
سوق العمالة بكثرة أيًضا، وهم يعملون بأجور زهيدة جًدا، وأحياًنا كثيرة يكون املقابل وجبة غذائية، ما يعني 

أن نسبة عمالة األطفال في ريف حلب الشمالي والغربي تفوق %90 من العدد اإلجمالي لألطفال)1)(. 

وبمالحظة النسبة التقريبية املستنتجة السابقة، مع ما أفادتنا به وحدة تنسيق الدعم من نسب توصلت 
إليها ولم تنشرها بعد، نجد أنها متقاربة، فقد جاء في ورقتهم املرسلة للدراسة أن: 81 % من األطفال خارج 
املدرسة، وكانوا قد التحقوا بها سابًقا ثّم انقطعوا عنها، فیما 19 % من األطفال لم یلتحقوا باملدارس مطلًقا، 
وأن %5) من هؤالء األطفال یعملون ملساعدة أسرهم، وأن نسبة 16 %، من األطفال خارج املدرسة الذین 
 یتطلب جهًدا عضلًیا ویشکل خطًرا على حیاتهم؛ و60 % یمتهنون 

ً
یعملون ملساعدة أسرهم، یمتهنون عمال

 ال یتطلب جهًدا عضلًیا وال 
ً

 یتطلب جهًدا عضلًیا وال یشکل خطًرا على حیاتهم؛ و )2 % یمتهنون عمال
ً

عمال
یشکل خطًرا على حیاتهم)2)(. 

عمالة األطفال في إدلب وريفها الخارجتين عن سيطرة النظام

املتحدة  األمم  حذرت  وقد  الحرب،  نتيجة  سورية  غرب  شمال  في  ردوا 
ُ

ش طفل  مليون  نصف  من  أكثر 
واملنظمات اإلنسانية من تداعيات الوضع الكارثي لألطفال في مناطق إدلب التي تؤوي 3.000.000 شخص، 

نصفهم من العائالت النازحة)))(. 

)1)(  املصدر لألرقام التي اعُتمدت دكتور خبير في الدراسات الديموغرافية في ريف حلب الشمالي.

الواردة فيها في هذه  إلينا من وحدة تنسيق الدعم لم تنشر من قبل، وهي خاصة بمركز حرمون لالستفادة من األرقام  )2)(  الورقة املرسلة 
الدراسة. 

)))(  تقرير عن الوضع في ادلب وريفها على موقع وكالة األنباء األملانية DW في 2020/2/20 بعنوان )مسكنون بالرعب.. أطفال إدلب الهاربون 
من جحيم الحرب(

https://bit.ly/3Ctz6GZ 

https://bit.ly/3Ctz6GZ


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

14

بينما صّرحت )يونيسيف()))( أن حوالى 500) طفل يضطرون يومًيا إلى الفرار من بيوتهم هرًبا من سعير 
الحرب، ومنهم من سبق وُهّجر مراٍت عدة قبلها، بسبب العنف الشديد في إدلب ومحيطها، ثّم في تصريح 
الحق)5)( قالت إنه ما يزال عدد كبير من األطفال النازحين في شمال غرب سورية يواجهون ضراوة الطقس 
الرديء، وهم يعيشون في خياٍم ومآو ومباٍن مدّمرة أو غير مكتملة البناء، وإن أكثر من 75 % من االنتهاكات 

الجسيمة ضد األطفال املسجلة في عام 2020 وقعت في شمال غرب سورية. 

إن انعدام وجود بيئة االستقرار األسري للطفل نتيجة النزوح املتكرر، إضافة إلى تردي األوضاع املعيشية 
لألسر والقصف الدائم إلدلب وريفها، جعل الطفل الذي يعيش في تلك املناطق مضطًرا إلى التوجه إلى سوق 

العمل. 

وبحسب شبكة )ُحّراس الطفولة( في 2019 سجلوا لديهم 100 حالة عمالة، لكن في 2020 ضوعف عدد 
ما سجلوه أربع مرات بحيث وصل إلى 00) حالة، وهذا الرقم املسجل في منظمتهم أي غير ما هو مسجل في 

ضاعف بشدة عاًما بعد عام. 
ُ
املنظمات الكثيرة األخرى، ما يعني أن األعداد كبيرة جًدا، وت

من غير املمكن الوصول إلى أرقام دقيقة في عمالة األطفال في محافظة إدلب، ألسباب عدة أهّمها النزوح 
أعمال تستقطب  والزراعة والرعي، وهي  القطاف  في  املوسمية  العمالة  ثّم  املناطق واملخيمات،  بين  املتكرر 
 

ً
األطفال للعمل مدة أشهر ينقطعون في خاللها عن املدرسة ثم يعودون، وبهذه الحالة، يسجل الطفل عامال

 من غير امللتحقين باملدرسة نهائًيا، لعدم وجود مدارس 
ً

 عن أن هنالك أطفاال
ً

مرة، وأخرى ال يسجل، فضال
قريبة من سكنهم، وليس بالضرورة أن يكونوا من العاملين. 

 يتضمن تقديرات تفصيلية، من مركز املعلومات لدى وحدة تنسيق الدعم)6)(، 
ٌّ

لكن ورد للدراسة ملف
بأن عدد سكان محافظة إدلب حوالى 3.265.014 نسمة، وعدد األطفال في سن املدرسة 979.505 أطفال، 
، بنسبة تسرب تبلغ %))، وبحسب تقديرات ناشطين فإن نسبة العمالة 

ً
وعدد املتسربين يبلغ 430.276 طفال

 .
ً

تبلغ %80 من التسرب املدر�سي، وعليه يكون عدد األطفال في سوق العمل في محافظة إدلب 344.220 طفال

، ثّم 
ً

أما األسباب وراء عمالة األطفال في إدلب وريفها، فتتلخص في انخفاض مستوى دخل رب األسرة أوال
العوز املادي بسبب فقدان املعيل ثانًيا، ثّم قلة الوعي لدى األهالي من كون تشغيل أطفالهم مشكلة تقف 
في  ا)7)(، وقد أكدت ذلك ناشطة في منظمة مدنية تعنى بشؤون الطفل ورعايته 

ً
ثالث عائًقا أمام مستقبلهم 

إدلب، قالت إن الفقر وفقدان املعيل هما السببان الرئيسان لعمالة األطفال، وتتركز النسبة الكبرى منها 

)))(  تصريح لليونيسيف عن وضع األطفال في إدلب وريفها في2 كانون الثاني/ يناير 2020:
https://uni.cf/3x29rUC 

)5)(  تصريح لليونيسيف عن االنتهاكات بحق األطفال في شمال غرب سورية في 10 آذار/ مارس 2021
https://uni.cf/3cxn7xq 

)6)(  حفظ امللف في أرشيف الدراسة 

)7)(  املصدر: تقرير وكالة )نورث برس( بعنوان: عمالة األطفال في إدلب بعد عقد من الحرب.
https://npasyria.com/61379/ 

https://uni.cf/3x29rUC
https://uni.cf/3cxn7xq
https://npasyria.com/61379/
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لدى األطفال الذكور، بينما عمالة الطفالت ال تتجاوز %10 من مجمل أعدادهم)8)(. 

وبهذا الخصوص، أستعرض بإيجاز قصة عائلة تتألف من أربعة ذكوٍر، أكبرهم يبلغ 16 عاًما وأصغرهم 
9 سنوات، مع أخٍت تبلغ من العمر سبع سنوات، نزحوا مع والدتهم من محافظة دير الزور بلدة امليادين، 
إلى إدلب بلدة )حزرة( التابعة لبلدية مدينة الدانا، بعد وفاة والدهم عام 2016، فاتجهوا جميًعا إلى سوق 
العمل بمهن متنوعة لتأمين أجرة منزلهم البالغة )50 دوالر شهرًيا(، االبن الصغير منهم يعمل بائع خبز جوال، 
وإخوته األكبر يعملون بمهٍن متنوعة، أما الذهاب إلى املدرسة والتعلم، فليس ذلك من أولويات هذه العائلة، 

كما قالوا، إذ إن العمل لتأمين قوت يومهم وأجرة منزلهم يحوز األولوية بالنسبة إليهم. 

وثمة عائلة أخرى، نزحت إلى مخيم عشوائي على طريق إدلب/ سرمدا، لديها ثالثة أطفال يعملون جميًعا 
في مكب للنفايات، والوالد يعمل في قطاف الزيتون)39(. 

التي يعمل فيها األطفال هناك، مثل صيانة السيارات والنجارة والحدادة  تتنوع األعمال واملهن الشاقة 
وأعمال البناء وفي محال بيع األغذية أو أنهم يبيعون بعض املواد على البسطات، وال يتعدى متوسط دخل 
الطفل شهرًيا عشرة دوالرات)0)(، ويعمل كثير من األطفال الصغار في تجميع البالستيك والورق وما شابه 
ذلك، من املكبات ومن حاويات القمامة املنتشرة في الشوارع)1)(، من دون أي تفكير من مشغلهم باحتمال 

إصابتهم باألمراض واألوبئة حتى بعد ظهور فيروس كورونا وانتشاره. 

ونتيجة سوء األوضاع االقتصادية في إدلب، مع عدم توفر فرص عمل جيدة، فإن شريحة واسعة من 
لهم ولعائالتهم، خالل  الفصائل مصدر رزق  إلى  في االنضمام  15 و18 عاًما وجدوا  بين  الناشئين  الشباب 
ة غذائية من )هيئة تحرير 

ّ
سنوات الحرب، حيث يقبض املجند منهم راتًبا شهرًيا يبلغ 00) ليرة تركية، مع سل

الشام( التي تملك ثالثة مراكز للتجنيد في أريحا وأطمة وجسر الشغور، والشرط الوحيد لقبول الطفل في 
العمل لدى الهيئة هو تزكية أحد القادة العسكريين)2)(. 

)8)(  بطلب من الناشطة تعذر ذكر اسمها الصريح، وقالت في الحوار معها إن الحجج التي يطرحها أولياء األمور هي رغبتهم في تعليم أطفالهم 
مهنة، أو أن رب األسرة غير موجود.. لذلك فإن الظروف االقتصادية دائًما هي السبب الرئي�سي سواء في تسرب األطفال من املدرسة أم عندما 
تجدهم في سوق العمل. كما قالت إنه في ظل غياب الرقابة والحاجة الشديدة يتعرض األطفال للعنف أو التحرش واالستغالل وهنا في إدلب ال 

توجد مؤسسات رقابية تعنى بهذه األمور.

)39(  جرت زيارة العائلتين ووجه السؤال إليهم ناشط متعاون من إدلب. 

)0)(  يضطر أحد األطفال ))1عاًما(، وهو طفل يعيش في مدينة الدانا شمال إدلب، إلى العمل في محل تصليح السيارات في املنطقة الصناعية، 
ويتقا�سى مقابل عمله أجًرا مادًيا ال يتجاوز خمس ليراٍت تركية يومًيا )ما يعادل 3.200 ليرة سورية(. بحسب تقرير على وكالة نورث برس

https://bit.ly/3esieah 

)1)(  )رشاد منير( اسم مستعار لناشط من إدلب معلوم من جهة الباحثة، وهو خريج هندسة طاقة من دمشق، ويقيم في ريف إدلب، يعمل مع 
إحدى املنظمات بالتدريب على إدارة املشروعات بعقد مؤقت، وكان قبل الثورة يعمل في وزارة التربية مديرية التعليم املنهي والتقني. 

17 عاًما وهو معلوم لنا، سرد األسباب التي دفعته إلى التجنيد في أحد الفصائل في ريف إدلب: بحثت كثيًرا قبل  )2)(  املجند )م. ع( وعمره 
القتالية، ثم  إلى الفصيل عن عمل ولم أجد، فاتبعت دورة شرعية ملدة شهر تعلمت فيها بعض األمور الشرعية وبعض التدريبات  انضمامي 
انضممت إلى الفصيل، أتقا�سى 00) ليرة تركية وسلة غذائية متواضعة ولكن ليس بشكل مستمر، ال خيار آخر لدي ومضطر أنا في ظروفنا 

https://bit.ly/3esieah
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)suwar-magazine( الصورة من موقع صور م
https://bit.ly/3HPcnco

الحالية أن أساعد العائلة، كنت أتمنى لو أنني أكملت تعليمي، ولكن اآلن الظروف تغيرت كثيًرا، فتأمين متطلبات الحياة أهم كثيًرا من التعليم، 
 مثل بداية الثورة.

ً
ومثلي كثير من الشباب في مثل عمري وأصغر نجد في االنضمام إلى الفصائل مصدر رزق وليس جهاًدا وقتاال

https://bit.ly/3HPcnco
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اقع ظاهرة عمالة األطفال في الداخل السوري الخالصة في و

يتضح من خالل مالحظتنا لثالث مناطق في الداخل السوري، منها العاصمة دمشق التي هي من ضمن 
ومناطق  املؤقتة،  الحكومة  سيطرة  تحت  الواقعة  الشمالي  حلب  ريف  ومناطق  النظام،  سيطرة  مناطق 
عمالة  ظاهرة  انتشار  وراء  الكامنة  األسباب  أن  الشام(،  تحرير  )هيئة  لسيطرة  الخاضعة  اإلنقاذ  حكومة 
األطفال متشابهة فيها جميًعا، من حيث إنها نتيجة حتمية للحرب املستمرة منذ عشر سنوات، على الرغم 
من اختالف الجهات املسيطرة على األرض في ما بينها، وعليه يمكن أن نوجز واقع ظاهرة عمالة األطفال في 

املناطق السابقة الذكر تعداًدا بما يأتي: 

استمرار . 1 نتيجة  استقرار  عدم  حالة  يعيشون  إذ  املناطق،  تلك  لسكان  واملستمر  املتكرر  النزوح 
الحرب والقصف. 

االنهيار االقتصادي الذي تسببت فيه الحرب ونتج منه العوز املادي والفقر، ما دفع األهالي إلى . 2
تشغيل أبنائهم، وإن بمقابل أجور زهيدة للمساعدة في تأمين املعيشة. 

موت املعيل لألطفال فتح باب التشرد والعمل أمامهم واسًعا. . )

توقف املدارس عن العمل في املناطق الساخنة نتيجة القصف، وتوقفها في مناطق أخرى، كونها . )
أصبحت مأوى للنازحين، األمر الذي فتح املجال أمام األطفال لالنتقال إلى سوق العمل. 

5 . 
ً

قلة األجور التي يتلقاها األطفال مقابل عملهم دفعت أصحاب العمل إلى طلبهم للعمل لديها، بدال
من الفئة العمرية الكبيرة. 

 انعدام الرقابة من جانب الجهة املسيطرة على األرض. . 6

عدم وجود قانون صريح بوقف العمالة كلًيا، وبمعاقبة مشغلي األطفال.. 7

عدم قدرة منظمات املجتمع املدني واملنظمات الدولية و)يونيسيف( على احتواء أسباب الظاهرة . 8
والتخفيف منها، بسبب الحرب املستمرة.
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 رابًعا: عمالة األطفال السوريين النازحين في )لبنان- األردن- تركيا(

منذ بداية الحرب عام 2011، نزح إلى دول الجوار )لبنان، األردن، تركيا( ماليين من األطفال السوريين مع 
ا عن حياة آمنة لهم في تلك الدول، األمر الذي جعلهم يعيشون مآ�سي جديدة في بيئة مختلفة 

ً
عائالتهم، بحث

عن التي اعتادوا عليها، ومن تلك املآ�سي كانت ظاهرة العمالة التي فرضها الظرف الجديد. 
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عمالة األطفال السوريين في لبنان: 

خلص تقييم حول الالجئين السوريين، أجرته املفوضية السامية لشؤون الالجئين في لبنان عام 2020 )))(، 
إلى أن %89 من أسر الالجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر املدقع، في حين إن النسبة في 
منتصف عام 2019 كانت تبلغ 55 %، وهذا االرتفاع يعود إلى غالء املعيشة في لبنان، حيث يعيش أزمة)))( 
الغالء،  مع  التكيف  أجل  من  سلبية  آليات  اتباع  إال  أمامهم  يكن  فلم  وخانقة،  متدهورة  مالية  اقتصادية 
األطفال  عمالة  مشكلة  من  زاد  ما  وتشغيلهم،  املدراس  من  أطفالهم  وإخراج  الوجبات  عدد  كتخفيض 
لبنان)5)(،  في  في 2019، من أصل 100.000 طفل عامل  بلغ عددهم حوالى 65.000 طفل  السوريين حيث 
وكانت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( قد 
أعربتا عن قلقهما تجاه التدهور السريع في الظروف املعيشية لالجئين السوريين في لبنان)6)(، وقد أظهرت 
 10 أصل  من   9 أن   2021 لعام  لبنان  في  السوريين  الالجئين  لدى  الضعف  جوانب  لتقييم  األولية  النتائج 
الجئين سوريين ما يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع، وأن عدد األطفال السوريين الالجئين املنخرطين في 

 .
ً

سوق العمل)7)(  ال يقل عن 27.825 طفال

األزمة  أفرزتها  التي  النتائج  معالجة  في  اعتمدوا،  السوريين  الالجئين  أغلب  أن  التقارير  تلك  نستنتج من 
 من إرسالهم 

ً
االقتصادية واملالية في لبنان، على استراتيجيات مواجهة سلبية، كالسعي لتشغيل أطفالهم بدال

إلى املدرسة، وعلى دفعهم إلى التسول أو تزويج بناتهم القاصرات. 

وملزيد من املعلومات عن هذا املوضوع، أجرت الباحثة لقاءات خاصة بالدراسة مع بعض الشخصيات 
 عن مدى انتشار العمالة في أوساط األطفال السوريين في 

ً
العاملة في قطاع الطفولة، ووّجهت إليهم سؤاال

لبنان: 

 18 و   ( بين  أعمارهم  تبلغ  والذين  املدرسة  عمر  في  هم  ممن  السوريين  الالجئين  من  طفل   (00000 حوالي  »بقي  أنه:  التقييم  في  وجاء    )(((
عاًما خارج أي نوٍع من أنواع التعليم ولم تكن مشاريع املفوضية وغيرها من مشاريع الوكاالت الخاصة باألطفال خارج املدارس كافية لتغطية 
0000) طفل ممن كانوا يحصلون على تعليم غير رسمي بسبب فيروس كورونا، وتمكن  االحتياجات، باإلضافة إلى ذلك تعطلت فرص حوالي 
عدد قليل جًدا من متابعة التعليم عن بعد تقييم للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في لبنان حول أوضاع الالجئين السوريين في العام 2020 
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html 

في  يعملون  طفل  ألف   100 من  أكثر  صادمة،  )أرقام  بعنوان:   
ً

مقاال  2019 أيلول  0)سبتمبر/  بتاريخ  صفحاته  املركزية على  نشر موقع    )(((
لبنان( أن الوضع االقتصادي املتدهور من جراء األزمة املالية العامة هو أحد األسباب الرئيسية لتفاقم مشكلة عمالة األطفال مع ارتفاع نسبة 

 إلى الفقر املدقع.
ً

اللبنانيين والالجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصوال

)5)(  كشفت جمعية »نضال ألجل االنسان« اللبنانية أن أكثر من 100.000 طفل يعملون في األرا�سي اللبنانية، 35.000 منهم لبنانيون والعدد 
الباقي سوريون يعملون في قطاعات مختلفة خصوًصا الصناعة والزراعة، بحسب املقال املنشور على صفحة موقع الكتائب

https://bit.ly/32rXYT3 

)6)(  جميع الالجئين السوريين تقريًبا باتوا عاجزين عن توفير الحّد األدنى من اإلنفاق الالزم لضمان البقاء على قيد الحياة، كما جاء في البيان 
الصحافي على موقع اليونيسيف، بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر 2021

https://2u.pw/c0jfE 

)7)(  عدد األطفال السوريين الالجئين في لبنان واملنخرطين في سوق العمل على موقع اليونيسيف
 https://uni.cf/3qH8ej4 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html
https://bit.ly/32rXYT3
https://2u.pw/c0jfE
https://uni.cf/3qH8ej4


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

20

وقالت األستاذة هدى األتا�سي)8)(: »لقد تصاعدت نسب عمالة األطفال في أوساط األطفال السوريين عام 
2021، ويعود السبب إلى عدم وجود فرص عمل للمعيل في قطاع العمل املنظم، وقلة فرص العمل املنهي، 
في تشغيلهم،  يتلقون أجوًرا زهيدة، األمر الذي زاد رغبة أصحاب املنشآت واملحال   عن أن األطفال 

ً
فضال

يضاف إلى ذلك عدم معرفتهم بحقوقهم، ما يسمح ملشغلهم )صاحب العمل( بتشغيلهم بأجور قليلة وأعمال 
شاقة وساعات عمل طويلة، ويشكل األطفال السوريون ) من كل ) أطفال يعيشون ويعملون في الشوارع في 

لبنان«. 

الخياطة  ورشات  إلى  الصعبة  البناء  بأعمال  بدًءا  متعددة،  مهٍن  في  لبنان  في  السوريون  األطفال  يعمل 
فيها  باع 

ُ
ت التي  الشعبية  واألسواق  الغذائية  املواد  بيع  ومحال  املخابز  إلى   

ً
وصوال السيارات،  وصيانة 

الخضراوات والفاكهة، وغير ذلك من املهن التي تتطلب جهًدا عضلًيا يفوق طاقاتهم وقدراتهم الجسدية، 
 عن عملهم في الورشات الصناعية، وال تخلو شوارع املدن اللبنانية من األطفال السوريين املتسّولين 

ً
فضال

الذين يبيعون املناديل واملياه املعدنية والعلكة وغيرها من املواد البسيطة، وهناك تقارير عن عمالة األطفال 
في زراعة الحشيش)49(.

)8)(  هدى األتا�سي: املديرة اإلقليمية لهيئة اإلغاثة الدولية، مؤسسة الرابطة السورية لكرامة املواطن، عضو مؤسسة في اللجنة التوجيهية 
ملنتدى أصوات الالجئين، عضو مجلس إدارة في منبر اتحاد منظمات املجتمع املدني.

)49(  بحسب ما أفادتنا به املديرة اإلقليمية لهيئة اإلغاثة الدولية.
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)الصورة لطفل سوري يعمل في ميكانيك السيارات عن موقع املجلة ومركز تمكين(
https://2u.pw/6RVja

وفي مقابلة خاصة بالدراسة، قال مدير)50( مشروع في منظمة الدعم البلجيكي التي تعنى بتقديم الخدمات 
بهذا  دقيقة  أرقام  لدينا  توجد  »ال  لبنان:  في  السوريين  لالجئين  واإلغاثية  والنفسية  والصحية  التعليمية 
الخصوص، ولكن تعمل نسبة كبيرة من األطفال في مجاالت الزراعة والصناعة وفي البناء وفي محال تجارية 
صغيرة، في املا�سي كانت )يونيسيف( تغطي أجر الطفل الذي يأخذه من عمله وتعطيه كمساعدة للعائلة، 
ت بشكل ملحوظ، وانتشرت في اآلونة األخيرة -وبخاصة بعد جائحة كورونا- 

ّ
ولكن هذه العمليات حالًيا قل

ظاهرة التسّول وبيع املاء واملناديل والورد على الطرقات وتحت الجسور، حتى أصبحت من مظاهر الحياة 
اليومية«. 

)50(  عبد هللا الحسين: مختص في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وصعوبات التعليم. 

https://2u.pw/6RVja
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تعمل مع والدتها  ))1 عاًما(، وهي  آالء  الطفلة  لبنان،  في  العمل  في سوق  قابلناهم  الذين  ومن األطفال 
في تنظيف املنازل، وقد تعّرضت للتحرش من ابن العائلة التي تعمل عندها)51(، ومنهم أيًضا عمر)52(، وهو 
طفل من األطفال السوريين العاملين في لبنان، وعمره 16 عاًما، يعيش في طرابلس، ويبيع العلكة والورد في 

 عن أنه أدمن الحشيش. 
ً

الشوارع، ال يذهب للمدرسة، فضال

حظر قانون العمل اللبناني))5( الصادر عام 1996 تشغيل األطفال دون عمِر ثالثة عشر عاًما، وجعل 
ساعات العمل رهًنا بمقدرة الطفل ولياقته الجسدية التي يحددها الفحص الطبي، أما وزارة العمل، فقد 
أصدرت عام 1997 قراًرا يق�سي بعدم السماح بتشغيل الطفل دون الثامنة عشرة في املهن غير الصناعية، 
إال استناًدا إلى فحص طبي ُيثبت مقدرته على القيام بالعمل، وفي 1999، صدر قانون حظر تشغيل الحدث 
قبل بلوغه السادسة عشرة أو السابعة عشرة، في األعمال التي تشكل خطًرا على حياته، وأخيًرا جرى تعديل 
بشروط استخدام الطفل في املؤسسات الحرفية، فاعتمد سن الثانية عشرة كحد أدنى، ووضعت غرامات 
مضاعفة على مخالفي القانون. ومن استقراء تلك املواد ومطابقتها مع توقيع لبنان على اتفاقيات دولية حول 
حظر تشغيل األطفال وضمان حقوقهم؛ نجد أن هناك قصوًرا في قوانين العمل، يفتح املجال واسًعا أمام 
إمكانية عمالة األطفال، وهذا سبب ُيضاف إلى الوضع االقتصادي السيئ الذي يعيشه لبنان، والذي عّده 
أغلب الناشطين السوريين في مجال رعاية الطفل وحقوقه السبب املباشر لظاهرة عمالة األطفال السوريين. 

)51(  تحدثت آالء عن وضع عائلتها وسبب عملها قائلة: »نزحت مع أمي وأخوتي، اضطرت والدتنا إلى العمل في تنظيف املنازل وأنا كنُت أتابع 
دراستي لكن األعباء كانت كبيرة على والدتي فتركت املدرسة وبدأت العمل معها«.

)52(  قال )عمر( عن سبب توجهه إلى العمل: مات أبي وأمي تزوجت، فأخذني عمي ألسكن في بيتهم وصرت أشتغل في بيع العلكة ثم تعرفت إلى 
شاب أعطاني الورد ألبيعه في جبيل. وبسؤالنا له كيف بدأت التدخين، أجاب: األوالد الذين تعرفت إليهم كانوا يدخنون ويقولون لي »أنت مو 
 إنها ستنسيني همومي، وملا جربتها صرت أضحك كثيًرا، وبعدها صرت 

ً
رجال حتى تدخن«، وصرت أدخن، ثم عرض علي أحدهم سيجارة قائال

كلما أردت أن أن�سى ظلم الحياة أشرب سيجارة حشيش.

))5(  قراءة في نصوص قانون العمل اللبناني والتشريعات الدولية
https://bit.ly/3FmrWXt 

https://bit.ly/3FmrWXt
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الالجئين  من  كثيًرا  جعلت  لبنان  بها  يمر  التي  االقتصادية  األزمة  أن  نستنتج  أعاله،  ذكر  ما  مجمل  من 
السوريين غير قادرين على تعليم أبنائهم وبناتهم كلهم أو بعضهم، فدفعوا بأحدهم أو بجميعهم إلى سوق 
األسباب،  نجمل  أن  ويمكن  الوحيد،  السبَب  هذا  وليس  العائلة،  أفراد  بقية  إعالة  في  ملساعدتهم  العمل، 

إضافة إلى الفقر الناتج من الوضع االقتصادي املتردي، باآلتي: 

تف�سي األمية لدى أهل األطفال، وعدم إدراكهم قيمة العلم وأهميته.. 1

أن . 2 يمكنها  التي  الحكومية  املدراس  قلة  إلى  إضافة  لبنان،  في  للتعليم  إلزامي  قانون  وجود  عدم 
تستوعب األطفال الالجئين مع الطلبة اللبنانيين.

قلة وجود الحاضنة املجتمعية من منظمات املجتمع املدني التي تستوعب أعداد األطفال الالجئين، . )
 من توجههم إلى العمل.

ً
لتعليمهم بدال

في جميع أشكال . ) الثامنة عشرة،  عدم وجود قانون يحدد صراحة منع تشغيل الطفل دون سن 
العمالة. 

عدم وجود عقوبة رادعة على مشغلي األطفال، بدًءا من أصحاب العمل إلى أولياء األمور. . 5

عدم االلتزام بالقرارات الدولية التي تحظر عمالة األطفال، على الرغم من التوقيع عليها.. 6

 من العمل.. 7
ً

عدم تسهيل حصول األطفال على أوراق ثبوتية وقيد نفوس ليسجلوا في املدارس بدال
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عمالة األطفال السوريين الالجئين في األردن

%50 من  إلى أن األطفال السوريين في األردن يشكلون  تشير أرقام املفوضية السامية لشؤون الالجئين 
الجئ  سوري  طفل   330.000 من  أكثر  إن  أي  الجئ،   657.000 من  أكثر  عددهم  البالغ  السوريين  مجمل 
يقيمون في األردن هم دون 18 عاًما))5(، وأن 83.000 منهم غير ملتحقين باملدرسة أو انقطعوا عنها، بما يعادل 
ثلث األطفال السوريين املوجودين في األردن. ولتلك األسباب فإن أغلب من تراوح أعمارهم بين 6 و17 عاًما 
اتجهوا إلى سوق العمل، وقد رأى محمد عبد الستار إبراهيم)55( أن الواقع املعي�سي وتراجع االقتصاد املحلي 
قّدمها املنظمات إلى 

ُ
ف املساعدات التي كانت ت

ّ
في اململكة، بسبب جائحة كورونا منذ أوائل عام 2020، وتوق

ا كبيًرا على الالجئين بشكل عام، في تأمين لقمة 
ً
الالجئين)56(، وإغالق مكاتبها في األردن، ذلك كله أوجد ضغط

العيش؛ األمر الذي كان سبًبا لوجود مشكلة عمالة األطفال)57(، إذ أصبح نحو %70 من األطفال السوريين 
أجور  تعتمد على  السورية  العائالت  %60 من  ونحو  األردنية،  األسواق  في  يعملون  عاًما   18 ممن هم دون 

أطفالها. 

))5( األرقام من مقال على موقع اإلندبندنت
https://bit.ly/3l24NBp 

)55(  محمد عبد الستار إبراهيم: صحافي وكاتب سوري يعمل في األردن وينشط لتغطية أخبار السوريين في املخيمات )الزعتري(، وكل املناطق 
التي يوجد فيها السوريون. 

)56(  موقع تلفزيون سوريا قد أشار في تقرير له في 2021/6/16 إلى انقطاع املساعدات عن الالجئين السوريين في األردن التي يحصلون عليها من 
برنامج التغذية العالمي

https://bit.ly/3HSiU61

)57(  بحسب الصحافي والناشط محمد عبد الستار إبراهيم: في السنوات األولى من اللجوء، كان الوضع الغذائي مستقًرا لألطفال السوريين 
الالجئين من حيث التغذية واالهتمام من املنظمات، إال أن الوضع تغير فعلًيا في السنوات الثالثة األخيرة فكثير من املنظمات أوقفت مساعدتها 
التابع لألمم  العالمي  برنامج األغذية  أعلن  أكثر سوًءا عندما  الوضع  السورية، وليصبح  املنظمات  األردن، وتحديًدا  في  أغلق مكاتبه  ومنها من 

املتحدة في األردن توقف املساعدات الغذائية أو ما يعرف )الكوبون( عن 21.000 الجئ سوري من بينهم أطفال بحجة نقص التمويل.

https://bit.ly/3l24NBp
https://bit.ly/3HSiU61
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وتشير دراسة مسحية أعّدتها )منظمة العمل الدولية( عام )58(2015، إلى أرقاٍم مخيفة عن عمالة األطفال 
السوريين في األردن، إذ يعملون في مهٍن خطرة مثل العمل في تمديدات الكهرباء والحدادة وامليكانيك والبناء 

 في الشوارع، وتراوح أعمار أولئك األطفال بين 5 و17 سنة. 
ً

والتبليط واملخابز ومحال القهوة والبيع ليال

أطفال سوريون في سوق العمل األردني )مركز تمكين لحقوق اإلنسان(

إلى  ذهابه  وعدم  عمله  أسباب  ة 
ّ

املحال األطفال  أطعمة  بيع  في  يعملون  الذين  األطفال  أحد  حدد  وقد 
املدرسة، بأنه يجب أن يعمل ويساعد والده في مصروفات املنزل)59(. وهناك طفل آخر )11 عاًما( يعمل مع 
والده في محل لبيع مستلزمات التدخين في منطقة املحطة )الكراجات( بالعاصمة عمان، لم يعد يذهب إلى 

املدرسة بعد أن توقفت املساعدات املالية عن الطلبة)60(. 

إّن املادة ))7( من قانون العمل األردني وتعديالته نّصت على حظر عمل األطفال دون 16 عاًما، في حين 
سمحت املادة ))7( لفئات األطفال بين 16 عاما و18 عاًما بالعمل بما ال يزيد على 6) ساعة أسبوعية، في 
مهن ال تصنف بالخطرة. وعلى الرغم من وجود حظر عمل من هم دون السادسة عشرة من عمرهم فإن 
األردنيين،  أقل من  السوريين، وبنسبة  الالجئين  العاملين من  الصغار  باألطفال  يمتلئ  األردني  العمل  سوق 
وهذا يعني أن الخلل والتقصير يكمنان في الرقابة، وقد اتضح لنا -من خالل البحث- أن وزارة العمل غير 

)58(  املصدر ملف نشرته اإلندبندنت عربية في 1) كانون الثاني/ يناير 2020
https://2u.pw/q1tAE 

)59(  في لقاء معه للدراسة قال: »تركت املدرسة منذ زمن، وأعيش في بيت مستأجر مع أهلي وأعمل في بيع البسكويت وأشياء أخرى، ألساعد 
والدي في مصروف البيت وفي بعض األحيان أتعرض للسباب والشتم.

)60(  الصحافي محمد عبد الستار قابل األطفال في األردن وأجرى الحوارات معهم.

https://2u.pw/q1tAE
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منوط بها التفتيش على املتسولين أو األطفال العاملين على البسطات)61(، وال توجد جهة رقابة مكلفة بذلك، 
وهذا ما يدعونا إلى القول إن على الهيئات املسؤولة والناشطين الحقوقيين في منظمات املجتمع املدني العمل 
 إلى وضع قوانين رادعة وعقوبات على مشغلي األطفال، 

ً
على تكثيف الجهد للحد من عمالة األطفال، وصوال

ا على حقوق الطفل في التعلم، وسحبه من سوق العمل وتأهيله إلعادته إلى 
ً
إللزامهم بتطبيق القوانين حفاظ

مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة. 

ومما سبق يتبين أن النسبة العظمى من حاالت تشغيل األطفال السوريين تأتي من اعتبار عمل الطفل 
 لألزمة االقتصادية التي تمّر بها األسر، إضافة إلى أن تأخر إدماج الطلبة في التعليم الوجاهي، بعد أزمة 

ً
حال

كورونا، ساهم في زيادة نسبة عمل األطفال السوريين في األردن.

عمالة األطفال السوريين في تركيا

حتى نهاية آب/ أغسطس 2021، وصل عدد الالجئين السوريين في تركيا إلى نحو 3.7 مليون الجئ، نصفهم 
املدارس  في  تعليمهم  يتلقون  الذين  السوريين  األطفال  عدد  أما  عاًما)62(،   18 سّن  دون  األطفال  من  تقريًبا 

التركية فقد بلغ 770.000طفل))6(.

2020، فإن عدد  أكتوبر  15 تشرين األول/  في  للهجرة))6(، صدرت  العامة  للمديرية  وبحسب إحصائية 
البالغ  السوريين  عدد  إجمالي  من   %  28.8 نسبته  ما  أي   ،

ً
طفال  1.045.617 العاشرة  سن  دون  األطفال 

 .3.627.481

وجاء في دراسة صادرة عن مركز حرمون للدراسات)65(، في )2 كانون األول/ ديسمبر 2018، تناولت عينة 
العمرية  الفئة  إطار  في  00) طفل  في إسطنبول، عددها  العمل  الذين دخلوا سوق  السوريين  من األطفال 
10 و15 سنة من الجنسين كليهما، في مجاالت العمل جميعها، أن العوامل التي تقف وراء انخراط  ما بين 
أطفال العينة في العمل هي: نسبة %67 منهم بسبب الخروج من املدرسة، ونسبة %27 دخلوا مجال العمل 

)61(  املصدر صحيفة الغد األردنية
https://bit.ly/3H7Fxm2 

)62(  ما صرح به وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مأخوذ من مقال منشور على صفحة موقع dw األملانية بعنوان: )هل تغير تركيا سياستها 
تجاه الالجئين السوريين وتعيدهم إلى بلدهم؟(

 https://2u.pw/d2fmB 

 DW 6(  ما جاء على لسان خبير الهجرة في الجامعة األملانية التركية في إسطنبول مراد أردوغان، واملصدر مقال للكاتب هالل كويلو على موقع((
األملاني

https://2u.pw/d2fmB 

))6(  مقال على موقع تلفزيون سوريا بعنوان: تركيا تصدر إحصائية جديدة لالجئين السوريين على أراضيها
https://2u.pw/5Xffy 

)65(  دراسة ميدانية عن عمالة األطفال السوريين في إسطنبول صادرة عن مركز حرمون للدراسات في )2 كانون األول/ ديسمبر 2018
 https://2u.pw/etrnC 

https://bit.ly/3H7Fxm2
https://2u.pw/d2fmB
https://2u.pw/d2fmB
https://2u.pw/5Xffy
https://2u.pw/etrnC
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بطلب من األهل، ونسبة %)1 لتأمين املصروف الشخ�سي، ونسبة %12 للمساعدة في تأمين معيشة األسرة، 
ونسبة %7 تعود إلى وجود أصدقاء يعملون. 

وبحسب ما ُينشر من مقاالت وتقارير ملواقع إعالمية إخبارية ومواقع حقوقية، فإن األطفال السوريين 
في تركيا يعملون في ظروف عمل قاسية نتيجة الحاجة املادية لعائالتهم، وتتمركز عمالة األطفال في املدن 
ا بالالجئين السوريين، وهي: إسطنبول وغازي عينتاب وبورصة، غير أننا 

ً
الصناعية التركية واألكثر اكتظاظ

من خالل البحث في مواقع املنظمات والهيئات الحقوقية املعنية بعمالة األطفال وحقوق الالجئين، لم نقع 
على أرقاٍم واضحة عن عمالة األطفال السوريين، ولم نجد سوى بعض اإلفادات الفردية عن األعداد من 

عاملين وناشطين في الشأن الحقوقي)66(. 

التي تنشر إعالمًيا، بخصوص عمالة األطفال في تركيا، تواصلنا مع األستاذ  للتأكد من دقة املعلومات 
املحامي رامي عساف)67( الذي أكّد أنه ال توجد أرقام دقيقة حول عمالة األطفال السوريين في تركيا، لكن 
يمكن استخالص النسب من أرقام املتسربين من املدراس، ألن أغلب املتسربين يذهبون إلى سوق العمل)68(. 

إن عدد األطفال السوريين املنخرطين في سوق العمل)69( في مدينة غازي عنتاب، بلغ عام 2016 بين 5000 
و6000 طفل وفتى، تقّل أعمارهم عن الثامنة عشر، وكانت والية غازي عنتاب في ذلك العام -بحسب تصريح 

رئيس الرابطة السورية لحقوق الالجئين- في املرتبة الثانية بعمالة األطفال، بعد مدينة أورفا. 

)66(  جاء في إفادة للمحامية والناشطة الحقوقية املقيمة في غازي عينتاب علياء العلواني بحسب التقرير املنشور على موقع رصيف 22 في 25 
أيار/ مايو 2021 عن عمالة األطفال السوريين الالجئين في تركيا »ال توجد تقديرات دقيقة لعدد األطفال السوريين العاملين في تركيا ألن تقدير 

العدد يحتاج إلى استبيانات وأبحاث موسعة، ولكن مصادر حقوقية عدة معنية بشؤون الالجئين السوريين تقّدر عددهم بعشرات اآلالف:
 https://bit.ly/3HukDxA 

)67(  رامي عساف محاٍم ومدير مشروع رابطة املحامين األحرار.

)68(  وأضاف املحامي رامي عساف: »عمالة األطفال في غازي عينتاب وصلت اليوم إلى حدود مرعبة كونها ثاني أكثر املدن التركية التي يقطن 
فيها الالجئون السوريون الحاصلون على بطاقة اإلقامة املؤقتة بعد إسطنبول، وكونها مدينة يغلب عليها الطابع الصناعي املنهي، وأغلب األسر 
السورية التي تقطن فيها من قليلي الدخل الذين يفضلون تعليم أبنائهم مهنة أو مصلحة ليمارسوا العمل من خاللها في ما بعد، أو أنهم يدفعون 
في املدينة، فيعملون بأجور زهيدة جًدا وساعات دوام  في املعامل واملصانع والورشات واملخابز وغيرها املوجودة  العمل  إلى سوق  بهم مباشرة 
 فتأتي في املرتبة الثانية في عمالة األطفال بعد 

ً
طويلة وظروف عمل سيئة و بال أي حقوق، أما في املدن األخرى مثل أورفا وأضنة وكلس وهاتاي مثال

غازي عينتاب ألنها ليست مدينة صناعية فال تحتاج إلى يد عاملة كثيرة، لذلك فإن أعداد السوريين الالجئين املقيمين فيها أقل، وأيًضا ظروف 
املعيشة أسهل وأرخص ونسب األطفال السوريين فيها امللتحقين باملدارس أعلى من غازي عينتاب«.

)69(  عن رئيس الرابطة السورية لحقوق الالجئين محمد النعيمي. 

https://bit.ly/3HukDxA
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على ذلك، فإن ارتفاع نسبة العمالة في والية غازي عينتاب، في األعوام التي تلت عام 2016، هو مؤشر 
على ازياد أعداد السوريين الالجئين إليها، كونها مدينة صناعية تكثر فيها ورشات العمل واملشروعات الصغيرة 
التي تسهل عمالة األطفال، مقابل منع املدارس السورية من جانب الدولة التركية والفاقة املادية التي تعانيها 
ظاهرة  تحارب  التي  الصارمة  القوانين  التركية  السلطات  تطبيق  عدم  عن   

ً
فضال الالجئة،  السورية  األسر 

عمالة األطفال )70(.

)71(، تحدثت في مقابلة خاصة بالدراسة عن موضوع عمالة األطفال السوريين   األستاذة نضال الشيخ 
املاء  يبيعون  الشوارع  وفي  املحال  في  السوريين  األطفال  عمالة  ظاهرة  تف�سي  »إن  وقالت:  عموًما،  تركيا  في 
واملناديل وغير ذلك هي في تزايد مستمر نتيجة الظروف االقتصادية واالجتماعية السيئة لحياة الالجئين، 
حيث تضطر كثير من العائالت إلى عمل كل فرد من أفراد العائلة لتأمين احتياجاتها ومتطلبات املعيشة، مثل 
 عن أن كثيًرا من 

ً
إيجار البيت والفواتير التي تأتي في مقدمة االحتياجات، إضافة إلى املأكل واملشرب، فضال

األطفال ليس لديهم وجود شرعي في تركيا، لكونهم دخلوا إليها تهريًبا، وهذه الفئة نجدها في مناطق الجنوب، 
هؤالء األطفال معرضون لالستغالل من مشغليهم، ومنهم من يتعرض لالستغالل الجن�سي والعنف من دون 

أن يستطيع الدفاع عن نفسه«. 

في والية شانلي أورفا، نجد أن معظم الالجئين السوريين هم من املناطق الشرقية في سورية، وأغلبهم من 
الفقراء الذين ليس لديهم مؤهالت علمية، فيضطرون إلى إرسال أطفالهم للعمل في أعمال ترهق أجسادهم 
في  الالجئين  أعداد األطفال  %0) من مجموع  ما نسبته  العاملين تشكل  الفئة من األطفال  وفكرهم، هذه 
إعادة  وورشات  السيارات  مغاسل  وفي  واملاء  الدخان  وبيع  وتنظيفها  األدراج  شطف  في  ويعملون  أورفا)72(، 
تدوير النفايات، وأعمال أخرى كثيرة غيرها تتنافى مع أعمارهم وبأجٍر زهيد ألوقات طويلة من الصباح الباكر 

حتى املساء.

وفي صدد مالحظة عمالة األطفال في الشارع التركي، توجهت الباحثة إلى منطقة الفاتح حيث توجد جالية 
كبيرة من السوريين القاطنين في إسطنبول، وكثير من األطفال السوريين الشاردين في شوارع املنطقة بخاصة 
 مع والده، 

ً
في الساحة الخارجية لجامع الفاتح، أحد األطفال، ويدعى محمود، عمره 11 سنة، يعمل شياال

طفل آخر اسمه قيس عمره 9 سنوات، ويعمل في بيع عبوات املاء للمارة. إن اإلجابات التي تلقيتها منهما، ومن 
غيرهم من األطفال الذين يعملون في هذه املنطقة، يمكن تلخيصها بأن السبب املباشر لعملهم هو أنه إما ال 
توجد لديهم إقامة الحماية املؤقتة )الكملك( أو أن العوز املالي والفقر الذي تعيش به عائالتهم دفع بهم إلى 

سوق العمل، وهذه األسباب ذاتها تضطره إلى التسرب من املدرسة أو عدم االلتحاق بها أساًسا. 

محمد يبلغ من العمر 21 عاًما التقته الباحثة، وهو يعمل في أحد املطاعم في منطقة الفاتح في إسطنبول، 

)70(  تقرير على موقع عربي 21 بعنوان آالف األطفال السوريين ينخرطون بالعمل في غازي عينتاب
https://bit.ly/3HmWadB 

)71(  نضال الشيخ من منظمة نساء الغد في أورفا وعضو في منتدى املرأة والطفل التابع للمنظمة.

)72(  املصدر حوار للدراسة مع املسؤولة في منظمة نساء الغد.

https://bit.ly/3HmWadB
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دخل سوق العمل منذ كان عمره )1 عاًما))7(. 

بحسب هيومن رايتس ووتش، فإن عمالة األطفال تتف�سى في وسط الالجئين السوريين الذين ال يملكون 
تصاريح عمل في تركيا، ونتيجة ذلك تعتمد كثير من األسر على دخل أطفالها، حيث يكون األبوان عاجزين 

عن كسب دخل شريف من دون تدابير الحماية العمالية))7(. 

وضمن مجموعة بؤرية تتألف من ))1 أم( تم انتقاؤهم من مجتمع متقارب األفكار، لسيدات سوريات 
جميعهن وعائالتهن من حملة بطاقة الحماية املؤقتة في إسطنبول، ومن مستوى دخل متوسط، يقطنون 
ُيورت وأفجالر وَبيليكدوزو، مجموع 

ْ
وعائالتهن في نطاق خمسة بلديات منها، هي الفاتح وباشاك شاهير وأَسن

إلى  االبتدائي  من  متدرجة  تعليمية  ومراحل  مختلفة  أعمار  ومن  املدرسة،  سن  في   
ً

طفال  (0 أوالدهن  عدد 
الثانوي تحت 17 عاًما، وجهت الباحثة إلى األمهات أسئلة ليجيبوا عليها بـ )نعم( أو )ال (، مع إعطاء املبرر في 

سؤال واحد حول عمل األوالد، وجاءت اإلجابات والنسب كاآلتي: 

أو  البيت  مصروف  في  املساعدة  هو  لعملهم  واملبرر   ،20% بنسبة  أي  يعملون،   
ً

طفال  (0 من  أطفال   6
لتأمين مصروفهم الشخ�سي. 

ومن خالل األرقام املصرح بها عن نسبة املتسربين من املدرسة من األطفال السوريين في عموم تركيا، حيث 
ال توجد نسب مفصلة لكل والية من الواليات، وبلغت بحسب املديرية العامة لشؤون الهجرة 1.247.000 
طفل سوري في سن التعليم في تركيا، منهم 800.000 طفل خاضعين للحماية املؤقتة ويذهبون إلى املدرسة، 
نستنتج أن ما يقارب  470.000 من هؤالء األطفال ال يذهبون، أي أكثر من ثلث األطفال السوريين الالجئين)75( 
هم في سوق العمل، ونتيجة دراسة أوضاع البعض توصلنا إلى أن األسباب وراء عمالة األطفال السوريين في 
 الضائقة املالية التي تدفع األهل إلى عدم إرسال أوالدهم إلى املدرسة، 

ً
تركيا ترجع إلى جملة من العوامل: أوال

وهذا ما جاء في إجابة 6 أمهات من املجموعة البؤرية، وثانًيا مواجهة الطفل التنمر والتمييز تدفعه إلى الهرب 
من املدرسة إلى الشارع حيث العمل، وأخيًرا القوانين التي تمنع من يحمل كملك والية ما من الدراسة في والية 
 

ً
أخرى يسكن فيها مع أهله، ما يجعل الطفل يذهب إلى سوق العمل بشكل غير قانوني وبأجر زهيد جًدا بدال

من الذهاب إلى املدرسة. 

))7(  أسباب توجه محمد للعمل كما رواها: »عام )201 سجن والدي ملدة 9 أشهر، فاضطررت إلى العمل، وكان عمري )1 سنة حينها، كنُت 
أعمل في حصاد املحصول الزراعي ثّم قررنا الهرب إلى إدلب، وفي إدلب عملت في مستودع للثوار، كنت أعمل عامل تنظيفات، في أواخر عام 

2015 دخلنا إلى تركيا وحصلنا على إقامة مؤقتة وصرت أعمل مستخدًما في املطاعم في أماكن مختلفة وعمري في حينها 15 سنة ونصف. 

))7(  املصدر مقال على موقع هيومن رايتس
https://bit.ly/30RUcCm 

)75(  املصدر موقع أورينت بعنوان: وزير تركي يعلن أعداد الطالب السوريين في املدراس واملتسربين بتاريخ 2021/9/12
https://bit.ly/3CZzA81 

https://bit.ly/30RUcCm
https://bit.ly/3CZzA81
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 خامًسا: آثار عمل الطفل في الصحة الجسدية والنفسية والعقلية له 

ُيَعّد عمل الفرد في سّن الطفولة مشكلة من أخطر املشكالت التي تواجه املجتمعات، حين تصبح ظاهرة 
اجتماعية، وهو دليل على ظواهر أخرى مرافقة له، منها الفقر والجهل واألمية، هذه املجتمعات إن لم تكن 
الطبقية  الفساد والفوارق  منها  آفات أخرى  تعاني  بالتأكيد  الظواهر، فهي  تلك  إلى  تعاني حالة حرب أدت 
االجتماعية، والدكتاتورية السياسية، وسيطرة فئة صغيرة على ميزان الدولة االقتصادي، وتكون النسبة 
العظمى من سكانها من الفئة األضعف التي ال تملك إال طاقة جسدها للعمل بغية تأمين لقمة العيش. وتكون 
هذه الظاهرة أكثر خطًرا وأعظم أثًرا، عندما يعاني املجتمع، إضافة إلى ما ذكر سالًفا، الحرب والدمار، وهذا 
ما ينطبق على حال املجتمع السوري اليوم، وحال الطفل السوري في الداخل وفي املخيمات والنازح إلى دول 
الجوار، وبعد مالحظة إجابات عدد من األطفال العاملين، نتيجة الحوارات التي أجريناها معهم في مناطق 
نتائج عمل الطفل في سن مبكرة على الصحة النفسية والجسدية والعقلية عليه  البحث، يمكن تلخيص 

باآلتي:

حرمان الطفل من التمتع بطفولته التي تعّد مرحلة أولى في تكوين شخصيته من الناحية النفسية . 1
والعقلية.

حرمانه من الحصول على التعليم، ما يجعله أمًيا ويقف حاجًزا بينه وبين بناء مستقبله الفكري . 2
والعملي.

تعريض الطفل لظروف العمل القاسية التي ال تتناسب مع حالته الجسدية والعقلية قد يجعله . )
 أخرى، كالتشرد والتسول والسرقة وغيرها.

ً
يمارس أعماال

تعريض الطفل ألمراض العمل وإصاباته وأخطاره، وقد يسبب له ذلك أمراًضا كثيرة وإعاقة دائمة.. )

العمل، مثل ممارسة عادة . 5 نتيجة  بين األطفال الصغار  العادات والظواهر السيئة  تف�سي بعض 
التدخين وتعاطي املخدرات.

يمكن أن يكون لعمل الطفل تأثير في طباعه، وجعله عدوانًيا يميل إلى العنف، نتيجة إحساسه . 6
بالقهر االجتماعي.

تعريض الطفل النتهاك حقوقه من جانب رب عمله، كونه ال يملك القدرة العلمية والعقلية للدفاع . 7
عن نفسه، واستغالله بالعمل لساعات طويلة.

يؤدي عمل الطفل إلى انقالب في ميزان القيم لديه، حيث يصبح الحصول على املال أفضل من قيم . 8
املجتمع النبيلة األخرى.

من . 9 خالًيا  املجتمع  يكون  حيث  املجتمعي،  والفقر  الجهل  حالة  تعزيز  إلى  يؤدي  األطفال  عمل 
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القيادات أو القدرات املتعلمة القادرة على التخطيط لتنميته وتطوير مهاراته.

 سادًسا: نتائج ظاهرة عمالة األطفال على مستقبل املجتمع السوري 

إلى دولة املواطنة  أبنائها، وأنه ال يمكننا أن نصل  ال يخفى علينا أن مستقبل سورية مرتبط بمستقبل 
والعدالة واملساواة من دون أن نولي اهتماًما ببناء شخصية الفرد في املجتمع على أسس سليمة، بدًءا من 
النفسية  البنية  ذا  املتعلم  الصغير  أن  اعتباراتنا  في  نضع  أن  ويجب  )الطفولة(.  األضعف  العمرية  املرحلة 
 صاحب الدور الفاعل واملؤثر في توجيه 

ً
والعقالنية واألخالقية السليمة هو الذي يمكن أن يكون مستقبال

سياسة البلد الداخلية والخارجية. 

االنتهاكات لحقوقهم،  أشكال  يعانون جميع  الذين  السوريين  األطفال  الحالي، هناك ماليين  وفي وضعنا 
ومنها تشغيلهم، حيث إن املستنتج من خالل الدراسة أن نسبة مرتفعة جًدا من تعداد األطفال، في مختلف 
املناطق التي تناولتها الدراسة، قد دخلت سوق العمل، وقليٌل منهم من لديه بيئة حاضنة قادرة على تنشئته 

بشكل سليم. فما هي نتائج واقع عمالة األطفال اليوم على مستقبل املجتمع السوري؟ 

تعليقاتهم، ومن  )77(، ومن  املؤثرة)76(/  السورية  الشخصيات  إلى عدد من  السؤال  بهذا  الباحثة  توجهت 
مجمل ما ورد في الدراسة، استخلصت النتائج اآلتية: 

كلما طال أمّد الحرب والتهجير؛ ازداد االنهيار املجتمعي، وبرزت ظواهر سلبية جديدة، ما يعني أننا . 1
سنكون أمام واقع مجتمعي يصعب التعامل معه، ما لم نبدأ املعالجة من اآلن.

تف�سي الجهل واألمية.. 2

تف�سي الجريمة والعنف.. )

تفكك منظومة األسرة وتراجع القيم واألخالق. . )

 سنكون أمام مجتمع مشبع باألمراض النفسية. . 5

)76(  األستاذ إدوار حشوة: محامي وسيا�سي ومفكر سوري.

)77(  حذام زهور عدي: كاتبة وناشطة حقوقية سياسية.
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سابًعا: توصيات للحد من ظاهرة عمالة األطفال 

من خالل البحث ومراجعة ما صدر من دراسات عن عمالة األطفال، وجدت أن عمل أغلب املنظمات 
املعنية يغلب عليه الطابع اإلغاثي، والسعي إلى إقامة مشروعات مهنية وتعليمية صغيرة في بعض مخيمات 
اللجوء، وستبقى األمور على هذه الحال، ما دامت الحرب مستمرة وتفتك باإلنسان السوري، مادًيا ومعنوًيا، 
وما لم يكن هناك حّل كامل وشامل للقضايا السياسية والحقوقية في سورية التي أسفرت عن حرب طويلة. 
نتركه ملصيره  ثّم  باملقابل ليس منطقًيا أن نتحدث عن واقع الطفل السوري وعن ظاهرة عمالة األطفال، 
ومعاناته من دون أن نسعى إلى انتشاله من هذا الواقع، فعندما يتجه الطفل إلى سوق العمل ويتسرب من 
املدرسة، فليس هذا بإرادته وخياره، وكذلك األمر عندما يتسّول في الشوارع أو عندما ُيدمن أنواع املخدرات 

أو عندما يتجه إلى السرقة أو عندما يذهب إلى التجنيد مع الفصائل، وغير هذه األمثلة كثير. 

 
ً

لذلك أضع بعض التوصيات التي أراها فاعلة في جدواها، لتحسين واقع الطفل السوري عموًما، وصوال
نهائي  حّل  إلى  التوصل  حين  إلى  الحالية،  املرحلة  في  منها  الحد  أو  األطفال،  عمالة  ظاهرة  على  القضاء  إلى 

للقضية السورية: 

إجراء دراسات استقصائية دورية حول كّل مشكلة من املشكالت التي يعانيها الطفل السوري، في . 1
كل منطقة أو مخيم أو بلد، وذلك بغية التوصل إلى حصر املتطلبات األساسية له ضمن نطاق 
باألطفال؛  املختصة  والدولية  السورية  املنظمات  إلى  ورفعها  وتوثيقها  فيه  يعيش  الذي  املجتمع 

ع�سى أن ُيعمل إليجاد حلول لها، وإيصال الطفل إلى بّر األمان. 

الهدف . 2 النظام،  سيطرة  عن  الخارج  السوري  الشمال  مناطق  في  مركزي،  إحصاء  مركز  إنشاء 
منه ربط دوائر النفوس في تلك املناطق جميعها بهذا املركز، للحد من حاالت التزوير التي تجري 
الطفل  لبلوغ  إثبات  كوثيقة  العمل  وأرباب  الفصائل  وتستخدمها  لألطفال،  الشخصية  للبيانات 

السن القانوني. 

حث األمم املتحدة واملنظمات التابعة لها واملنظمات املمولة من االتحاد األوروبي على تقديم دعم . )
مادي خاص بتعليم الطفل السوري، في دول الجوار وفي الشمال السوري، على أن يخصص هذا 
الدعم لألسرة التي ترسل طفلها إلى املدرسة، تحت بند الدعم مقابل التعلم، لعل هذا يحد من 

مشكلة التسّرب من املدارس من جهة، ومن مشكلة عمالة األطفال من جهة أخرى. 

ومنظماته، . ) الدولي  املجتمع  جانب  من  للسوريين  تقّدم  التي  والعائلية  األسرية  املساعدات  ربط 
سواء في الداخل السوري أم في دول الجوار، بشرط عدم وجود عمالة أطفال في األسرة املستحقة 

للمساعدة املادية. 

ذلك . 5 وأثر  األطفال،  عمالة  خطر  إلى  املجتمع  نظر  لفت  هدفها  مجتمعية،  توعية  حمالت  إقامة 
في صحته النفسية والعقلية وما يؤدي إليه من أخطار جسدية واستغالل وعنف يمارس عليه، 
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وذلك بشكل دوري من جانب مختصين ناشطين في منظمات املجتمع املدني الناشطة في مناطق 
املخيمات عموًما، وبالتعاون مع مراكز دراسات وبحوث دولية وسورية. 

فتح مدارس تعليم منهي للراغبين من اليافعين األطفال، بعد إنهائهم املرحلة االبتدائية من التعليم . 6
في االنتساب إليها، لتعلم مهنة والحصول على شهادة مهنية قبل الدخول إلى سوق العمل، على أن 

تقدم منحة تعليمية للمنتسب إلى تلك املدارس. 

املنظمات، . 7 من  لهم  األساسيات  وتقديم  وكفالتهم،  ورعايتهم  بهم  لالهتمام  لأليتام  دور  إنشاء 
إلى سوق العمل  إلى التوجه  وخصوًصا أن أعدادهم كبيرة، وهم أكثر األطفال عرضة لالضطرار 

ضمن ظروف غير صحية.

توسيعها . 8 إلى  والسعي  السوريون،  ينشئها  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  دعم  على  العمل 
بالنفع على األسرة  يعود  ما  العمل وتوظيفها،  العاطلين عن  العاملة من  اليد  لتستوعب تشغيل 

السورية والتقليل من توجهها نحو عمالة األطفال. 

تشجيع الجمعيات املهتمة بالطفولة ودعمها، مادًيا وإعالمًيا. . 9
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املصادر: 

نص اتفاقية حقوق الطفل على موقع اليونيسيف. 1
https://2u.pw/6DMCt 

قانون العمل السوري الصادر باملرسوم رقم )17( لعام 2010 وجاء في املادة )11 منه: يمنع تشغيل . 2
األحداث من الذكور واإلناث قبل إتمام مرحلة التعليم األسا�سي أو إتمام سن الخامسة عشرة أيهما 
أن  يومًيا، على  أكثر من ست ساعات  الحدث  العمل: تشغيل  قانون  )11 من  املادة  أكثر، وحظرت 

تتخللها ساعة راحة، وال يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية.

 ملف عمالة األطفال في سورية على موقع dw بعنوان: انتشار ظاهرة تشغيل األطفال في سورية رغم . )
القوانين التي تحظرها بتاريخ )2009/11/2:

https://bit.ly/3EVjPAc 

تحقيق على موقع الجزيرة نت، للكاتبة نغم ناصر، بعنوان طفولة ضائعة على أرصفة طرقات دمشق . )
بتاريخ 2009/6/22

https://bit.ly/3mQN5lh 

نص املادة 2) من اتفاقية حقوق الطفل. 5
https://bit.ly/31A4TK2

دراسة لسحر حويجة، على موقع املركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية، عن حقوق الطفل . 6
في سورية بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

https://sl-center.org/?p=1294

تحقيق على موقع )حكاية ما انحكت( لعامر محمود بتاريخ 2019/1/5. 7
https://bit.ly/34i3itp 

الحرب . 8 خالل  سورية  في  الحياة  حول   ،2017/(/6 بتاريخ  نعمة،  داليا  من  رويترز،  موقع  على  تقرير 
بعيًدا عن خطوط الجبهة

https://reut.rs/3DCuGy9 

مقال تحليلي حول أزمة املعيشة في سورية التي تسببت بها الحرب على موقع سوريا من الداخل، بتاريخ . 9
تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، للكاتب مناف كومان:

https://2u.pw/iUFyF

https://2u.pw/6DMCt
https://bit.ly/3EVjPAc
https://bit.ly/3mQN5lh
https://bit.ly/31A4TK2
https://sl-center.org/?p=1294
https://bit.ly/34i3itp
https://reut.rs/3DCuGy9
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بيان صحافي لليونيسيف بعنوان: معاناة األطفال في سورية هي األسوأ على اإلطالق، بتاريخ 10 آذار/ . 10
مارس 2017:

https://uni.cf/3eI8Mzl 

منظمة العمل الدولية – بيان صحافي بتاريخ 1) أيار/ مايو -2018. 11
https://bit.ly/3yd2aBY 

الفقرة الثانية من املادة 6) من القانون املدني السوري. 12
https://bit.ly/3DNfZIv 

املادة رقم 2 واملادة رقم ) من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في . )1
املنازعات املسلحة

https://bit.ly/3dJeoZO

وكالة سبوتنيك/ خبر صحافي بتاريخ 2018/2/20. )1
https://bit.ly/3oR7loq

بيانات من موقع “World By Map” العالمي تظهر أن سورية تصدرت قائمة الدول األكثر فقًرا. 15

 تقرير اقتصادي على موقع عنب بلدي، بتاريخ 2020/2/22، بعنوان سورية األكثر فقًرا في العالم:. 16
https://bit.ly/3s0kltP 

ذاع عبر راديو روزنة بتاريخ 0)/)/2021. 17
ُ
برنامج صدى الشارع امل

https://bit.ly/3dMS9SK 

وفقراء . 18 أطفال  من  املشردين  طعام  مصدر  القمامة  حاويات  بعنوان  إنسان(،  )أنا  موقع  على  تقرير 
دمشق

https://bit.ly/3Jvdxe1 

تقرير على موقع تلفزيون سوريا، بتاريخ 2021/5/2. 19
https://bit.ly/3EUEepu 

فيديو على موقع تلفزيون أورينت، بتاريخ 29 آذار/ مارس 2019. 20
https://bit.ly/3pMYxQM 

موقع سناك سوري – متابعات بتاريخ 18/)/ 2019. 21
https://bit.ly/3oITy2R 

https://uni.cf/3eI8Mzl
https://bit.ly/3yd2aBY
https://bit.ly/3DNfZIv
https://bit.ly/3dJeoZO
https://bit.ly/3oR7loq
http://world.bymap.org/Poverty.html
http://world.bymap.org/Poverty.html
https://bit.ly/3s0kltP
https://www.rozana.fm/
https://www.facebook.com/Rozana.fm/videos/1660739134133628
https://bit.ly/3dMS9SK
https://bit.ly/3Jvdxe1
https://bit.ly/3EUEepu
https://bit.ly/3pMYxQM
https://bit.ly/3oITy2R
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 تلفزيون سورية بتاريخ 2021/8/15، تقرير بعنوان بشار األسد يصدر قانوًنا ال يجرم تشغيل األطفال . 22
في سورية

https://bit.ly/3EXaf09

شبكة السورية لحقوق اإلنسان، تقرير بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. )2
https://bit.ly/3DWiqJ8 

البشير، . )2 هللا  عبد  للكاتب  مقال  في  الجديد  العربي  موقع  على  واحد«  عالم  أطفال   « ملنظمة  تصريح 
بتاريخ 19 آذار/ مارس 2021

https://bit.ly/3wVSEmm

وكالة نورث برس/ تقرير بعنوان عمالة األطفال في إدلب بعد عقد من الحرب، بتاريخ 18/)/2021. 25
https://npasyria.com/61379/ 

بتاريخ . 26 السوري،  الشمال  في  انتشار ظاهرة عمالة األطفال  بعنوان  الجزيرة،  تقرير مصور على قناة 
2020/11/26

https://bit.ly/3wYWT0l 

- تقرير عن الوضع في إدلب وريفها على موقع وكالة األنباء األملانية DW، بتاريخ 2020/2/20. 27
 https://bit.ly/3Ctz6GZ 

بيان صادر عن املديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة هنرييتا فور، بتاريخ 2 كانون الثاني/ يناير 2020. 28
https://uni.cf/3x29rUC 

سورية . 29 في  النزاع  من  سنوات  عشر  بعد  بعنوان   ،2021 مارس  آذار/   10 بتاريخ  لليونيسيف  تصريح 
يحتاج %90 من األطفال إلى الدعم

https://uni.cf/3cxn7xq 

تقييم للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في لبنان عن أوضاع الالجئين في العام 2020 على موقع . 0)
املفوضية

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html 

عن مؤتمر نظمته جمعية )نضال ألجل اإلنسان( اللبنانية بحسب املقال املنشور على صفحة موقع . 1)
الكتائب، بعنوان اللجوء السوري يفاقم عمالة األطفال في لبنان، بتاريخ 0) أيلول/ سبتمبر 2019

https://bit.ly/32rXYT3 

تقييم لعدد األطفال السوريين الالجئين في لبنان واملنخرطين في سوق العمل، على موقع اليونيسيف. 2)
https://uni.cf/3qH8ej4 

https://bit.ly/3EXaf09
https://bit.ly/3DWiqJ8
https://bit.ly/3wVSEmm
https://npasyria.com/61379/
https://bit.ly/3wYWT0l
https://bit.ly/3Ctz6GZ
https://uni.cf/3x29rUC
https://uni.cf/3cxn7xq
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc278c2.html
https://bit.ly/32rXYT3
https://uni.cf/3qH8ej4
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األطفال . )) عمالة  يفاقم  بعد  عن  التعليم  عنوانه   2021/6/12 بتاريخ  تقرير  األردنية  الغد  صحيفة 
السوريين

https://bit.ly/3H7Fxm2 

السوريين، . )) الالجئين  اتجاه  سياستها  تركيا  تغيير  هل  بعنوان  األملانية،   dw موقع  صفحة  على  مقال 
بتاريخ 2021/9/29

https://2u.pw/d2fmB 

ملف نشرته اإلندبندنت عربية في 1) كانون األول/ ديسمبر 2021 للصحافي طارق ديلواني، بعنوان . 5)
جيل كامل من األطفال السوريين في األردن خارج أسوار املدارس

https://2u.pw/q1tAE

دراسة ميدانية عن عمالة األطفال السوريين في استنبول لحسام السعد والدكتور طالل املصطفى، . 6)
صادرة عن مركز حرمون للدراسات بتاريخ )2 كانون األول 2018

https://2u.pw/etrnC 

موقع رصيف 22، مقال للكاتب أيمن سالم، بعنوان كما لو أننا سجناء، عن عمالة األطفال السوريين . 7)
الالجئين في تركيا، بتاريخ 25 أيار/ مايو 2021

https://bit.ly/3HukDxA 

مقال على موقع عربي21 بعنوان آالف األطفال السوريين ينخرطون بالعمل في غازي عينتاب، بتاريخ . 8)
18 كانون الثاني/ يناير 2016

https://bit.ly/3HmWadB 

تقرير على موقع هيومن رايتس بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بعنوان عندما أتخيل مستقبلي . 39
ال أرى شيًئا ل ستيفاني كيم، الحاصلة على زمالة روبرت ل. برنستين في برنامج حقوق الالجئين،

https://bit.ly/30RUcCm 

تقرير على موقع أورينت، بعنوان وزير تركي يعلن أعداد الطالب السوريين باملدارس واملتسربين منهم، . 0)
بتاريخ 2021/9/12

https://bit.ly/3CZzA81 

دراسة عمالة األطفال وكيفية تجنبها عن املنتدى القانوني السوري. 1)
https://bit.ly/352R3S8 

https://bit.ly/3H7Fxm2
https://2u.pw/d2fmB
https://2u.pw/q1tAE
https://2u.pw/etrnC
https://bit.ly/3HukDxA
https://bit.ly/3HmWadB
https://bit.ly/30RUcCm
https://bit.ly/3CZzA81
https://bit.ly/352R3S8
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ملحق 1: جدول يوجز نسب العمالة لألطفال السوريين في املناطق التي اعتمدتها الدراسة، مع املالحظة 
أن األرقام الواردة هي أرقام تقريبية بالنسبة إلى التسرب املدر�سي والعمالة، إذ يوجد تسرب مدر�سي موسمي 
في بعض املناطق، تنتج منه عمالة موسمية، كمواسم الرعي والقطاف، وأيًضا النزوح املتكرر بين املناطق، 
ما يجعل النسب غير دقيقة، ولكن توجد تأكيدات من ناشطين أن نسبة العمالة من التسرب املدر�سي تبلغ 

 :% 80

املنطقة أو 
الدولة

إجمالي عدد 
السوريين

األطفال 
في سن 
املدرسة

عدد 
املتسربين 
واملفترض 
التحاقهم 

بسوق 
العمل

نسبة 
التسرب 

املدر�سي مع 
العمالة

 مصدر املعلومات 

مناطق 
سيطرة 
النظام

15.352.524522935115((5(129%
تصريحات ملؤسسات 

النظام

ريف حلب 
الشمالي 
والغربي 

2.000323600097264.894((%
تقديرات منظمة منسقو 
استجابة / وحدة تنسيق 

الدعم

إدلب وريف 
إدلب

3.265.014979.505430.276((%
تقديرات منسقو استجابة 

/ وحدة تنسيق الدعم

تقديرات اليونيسيف%150000066000020000030.30لبنان

%00025.15)00008))657000األردن
تقديرات لليونيسيف 
ومفوضية الالجئين 

%7000037.69)7000)3.67264612تركيا
إحصاءات صادرة عن 

الدولة التركية

املجموع 
الكلي

26.447.5079.045.9523.281.66136.27%
نسبة التسرب مع العمالة 

عامة 

في مناطق  ناتج مجموع عمالة األطفال  %80، فإن  املدر�سي هي  التسرب  العمالة من  أن نسبة  وبفرض 
تعداد األطفال بسن  تقريًبا من   (0% بنسبة  أي  العمل،  في سوق   سورًيا 

ً
يكون 2.625.328 طفال الدراسة 

سكان  عدد  عن  نسمة   901.328 بزيادة  هو  اليوم  العمل  سوق  في  األطفال  عدد  أن  واملالحظ  الدراسة، 
2010 قبل الحرب والدمار والتهجير، حيث  العاصمة دمشق، بحسب آخر إحصائية دقيقة جرت في عام 
بلغ حينها 1.724000 نسمة، ما يشير إلى ما وصلنا إليه من انهيار مريع في أوضاع املجتمع السوري بعامة 

خالل العقد املا�سي.
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ملحق رقم 2: موجز ألسباب عمالة األطفال في كل منطقة:

مناطق سيطرة 
النظام

1(النزوح املتكرر بين املحافظات – 2( الوضع االقتصادي املتردي والفقر – )( قلة الوعي 
لدى األهل _ )( عدم وجود رقابة على تنفيذ قانون العمل مع وجود تناقض في مواده 

الخاصة بتشغيل األطفال- 5( عدم وجود قانون يمنع التسرب املدر�سي 6( تهدم املدراس 
بسبب القصف في كثير من املناطق التي عادت إلى سيطرة النظام أو استعمالها مأوى 

للنازحين

لبنان
1(األزمة االقتصادية والفقر، 2( تف�سي األمية بين األهل، )( عدم وجود قانون تعليم 

إلزامي في لبنان وقلة املدراس الحكومية، )( عدم وجود قانون صريح يمنع تشغيل 
األطفال، 5( عدم وجود أوراق ثبوتية لدى األطفال للتسجيل في املدرسة

األردن
1(الضائقة املالية الشديدة وفقر الالجئين، 2( تأخر إدماج األطفال في التعليم الوجاهي مع 

أزمة كورونا، )( قلة الوعي لدى األهل

تركيا
1(الضائقة املالية الشديدة،2( التنمر والتمييز في بعض املدراس ما يجعل الطفل يهرب 
إلى الشارع حيث العمل، )( مخالفة أنظمة الحماية املؤقتة وعدم وجود أوراق نظامية 

للتسجيل باملدرسة

إدلب
1(الفقر الشديد،2( اليتم وغياب العائلة الحاضنة،)( قلة الوعي وجهل األهل،)( النزوح 

املتكرر،5( عدم وجود مدراس في املخيمات 

ريف حلب الشمالي 
والغربي

1(الفقر الشديد، 2( اليتم وغياب الحاضنة،)( عدم وجود مدارس قريبة إلى مكان 
السكن، )( الجهل وقلة الوعي، 5( النزوح املتكرر
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