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االقتصادي���ة  الظ���روف  > تفاق���م 
واالجتماعية والتسّرب المدرسي، ظاهرة 
عم���ل األطفال على الصعي���د الوطني في 
لبن���ان وتحديدًا في الش���مال والبقاع. إذ 
خُلصت دراس���تان أعّدتهما منظمة العمل 
الدولي���ة وجامع���ة القديس يوس���ف في 
بي���روت، إلى أن الفقر واألمي���ة والبطالة 
»أسباب رئيسة لهذه الظاهرة، إضافة إلى 
ضعف تطبيق القوانين الوطنية المعنية 

بحماية األطفال«.
األول���ى حول  الدراس���ة  وتمح���ورت 
ظ���روف عم���ل األطف���ال ف���ي محافظتي 
الش���مال والبق���اع وأعّده���ا قس���م عل���م 

االجتم���اع واألنثروبولوجيا في الجامعة 
العام الماضي بدعم من المنظمة. وشملت 
1007 أطفال يعملون تتراوح أعمارهم بين 
الخامس���ة والسابعة عش���رة، إضافة إلى 
174 أس���رة اضافة إلى 38 مقابلة معمقة 
مع أصح���اب عمل في مناط���ق طرابلس 
والمين���اء والب���داوي وع���كار )ش���مال( 
والبقاع، بهدف الكش���ف عن الخصائص 
الديموغرافي���ة والظ���روف االقتصادي���ة 
العاملين وأنواع  واالجتماعية لألطف���ال 
األعم���ال، وعواق���ب ذل���ك عل���ى تنميتهم 

االجتماعية والبدنية والفكرية. 
ورّك���زت الدراس���ة الثاني���ة بعن���وان 
»جهود محاربة عمل األطف���ال في لبنان: 
مسح السياسات والمبادرات المعيارية«، 

على التقدم المحق���ق في مجال اإلصالح 
التشريعي والتنظيمي، ودعت إلى تحقيق 
مزي���د م���ن المعايي���ر الدولي���ة وتطبيق 

القوانين الوطنية في شكل أفضل.
وأوضح���ت المدي���رة اإلقليمية للدول 
العربي���ة في منظمة العم���ل الدولية ندى 
الناش���ف، أن التحدي »ال يكمن في َس���ن 
مزي���د م���ن التش���ريعات بل ف���ي تطبيق 
التش���ريعات الموجودة«. وأكدت الحاجة 
إلى »أدوات عملي���ة ُتحدث فرقًا في حياة 
األطفال العاملين«. واعتبرت أن »القضاء 
عل���ى عمل األطف���ال في ش���كل فاعل بدءًا 
بأسوأ أشكاله، يستدعي اعتباره جزءًا ال 

يتجزأ من جهود التنمية الوطنية«.
وأوصت الدراس���ة، ب��� »تعديل قانون 

العمل لرفع الحد األدنى لس���ن العمل إلى 
15 سنة، وإلى 18 في األعمال الخطرة و13 
في األعمال الخفيفة، مع توسيع التغطية 
القانونية لتش���مل األطف���ال العاملين في 
القطاع غي���ر المنظم، وتعديل التش���ريع 
الخاص بحماي���ة األطف���ال بحيث يؤمن 
حماي���ة أفضل للمش���ردين منهم ويعاقب 
من يس���تغلونهم من البالغين، وتوس���يع 
مفتش���ية العمل لتغطي س���ائر المناطق، 

والحرص على تطبيق توصياتها«.
وطالبت الدراس���ة ب »إدراج ش���ؤون 
عمل األطفال في جهود التنمية الوطنية، 
وتحسين فرص الحصول على الخدمات 
العامة، ومنها التعلي���م العام الجيد عبر 

زيادة التمويل«.

لبنان:الفقرواألميةوالبطالةتفاقمظاهرةتشغيلاألطفال




