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درا�سة بني «العمل الدولية» و«الي�سوعية» حول عمالة ا ألطفال
الت�سرب املدر�سي والتدهور الإقت�صادي فاقما الأزمة يف البقاع وال�شمال
ّ

خلصت دراس��ت��ان أجرتهما منظمة العمل
الدولية وجامعة القديس يوسف ،إلى أن تدهور
الظروف االقتصادية واالجتماعية والتسرب
املدرسي قد فاقما عمل األطفال على الصعيد
الوطني ،ال سيما في الشمال والبقاع.
ويعتبر الفقر واألم��ي��ة وال��ب��ط��ال��ة أسبا ًبا
رئيسية ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة ،إض��اف��ة إل���ى ضعف
تطبيق ال��ق��وان�ين ال��وط��ن��ي��ة املعنية بحماية
األطفال.
أج��ري��ت ال���دراس���ة األول����ى ال��ت��ي متحورت
ح����ول ظ����روف ع��م��ل األط���ف���ال ف���ي محافظتي
الشمال وال��ب��ق��اع م��ن قبل قسم علم االجتماع
واألنثروبولوجيا في جامعة القديس يوسف
في عام  2011بدعم من منظمة العمل الدولية.
ش��م��ل��ت ال���دراس���ة  1007أط���ف���ال يعملون
تتراوح أعمارهم بني اخلامسة والسابعة عشر،
إضافة إلى  174أس��رة ،مبا في ذلك  38مقابلة
معمقة مع أصحاب عمل في مناطق طرابلس،
وامليناء ،والبداوي ،وعكار ،والبقاع بغية كشف
النقاب عن اخلصائص الدميغرافية والظروف
االقتصادية واالجتماعية لألطفال العاملني،
وأنواع األعمال التي يقومون بها ،وعواقب ذلك
على تنميتهم االجتماعية والبدنية والفكرية.
ك��ان أك��ث��ر م��ن  ٪85مم��ن شملتهم الدراسة

ف��ي ش��م��ال لبنان م��ن اللبنانيني و  ٪5.3من
ال��س��وري�ين و  ٪0.5م��ن الغجر .كما ك��ان أكثر
من  ٪33من ه��ؤالء األط��ف��ال في الشمال أميني
ال يعرفون ال��ق��راءة والكتابة مقارنة م��ع نحو
 ٪40في البقاع حيث يعمل أغلب األط��ف��ال في
ال��زراع��ة أو ال��ص��ن��اع��ة .وحت���دث أغ��ل��ب حاالت
التسرب  16لتبلغ ذروتها في عمر الثالثة عشر،
مع اجتاهات مماثلة في البقاع - .املدرسي في
الشمال في سن  10كانت أعمار أغلب األطفال
الذين شملتهم الدراسة تفوق العشر سنوات،
ب��ي��د أن بعضهم ،ذك����و ًرا وإن���ا ًث���ا ،ل��م يتجاوز
السادسة من العمر.
وي��ح��ص��ل األط����ف����ال ال���ع���ام���ل���ون ف���ي كلتا
احمل��اف��ظ��ت�ين ع��ل��ى أج����ر أس��ب��وع��ي ي��ب��ل��غ في
امل��ت��وس��ط  51,740ل��ي��رة لبنانية ف��ي الشمال
و 50,000ليرة في البقاع.
وتسلط الدراسة الثانية التي حملت عنوان
ّ
«جهود محاربة عمل األطفال في لبنان :مسح
السياسات واملبادرات املعيارية» الضوء على
التقدم احمل��رز ف��ي مجال اإلص�ل�اح التشريعي
والتنظيمي ،ك��م��ا ت��دع��و إل���ى تلبية م��زي��د من
املعايير الدولية وتطبيق القوانني الوطنية
بصورة أفضل.
واعتبرت املديرة اإلقليمية للدول العربية

في منظمة العمل الدولية ندى الناشف ،انه «ال
يكمن التحدي في سن مزيد من التشريعات،
ب��ل ف��ي تطبيق ال��ت��ش��ري��ع��ات احل��ال��ي��ة .نحن
بحاجة إلى أدوات عملية حتدث فر ًقا في حياة
األطفال الذين يعملون» .وأضافت« :إن القضاء
على عمل األطفال بطريقة فعالة ،ب��د ًءا بأسوأ
أشكاله ،يستدعي اعتباره ج��ز ًءا ال يتجزأ من
جهود التنمية الوطنية».
وك��ان لبنان م��ن أول��ى ال���دول العربية التي
صادقت على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية
اخل��اص��ة بعمل األط��ف��ال رق��م  182و  138في
ع��ام��ي  2001و  2003على ال��ت��وال��ي ،إضافة
إلى اتفاقية حقوق الطفل في األمم املتحدة في
ع��ام  . 1991ولكن األح��ك��ام اخلاصة باألطفال
وبحقوقهم مبعثرة في عدة تشريعات في لبنان،
ما يخلق إطار ًا قانوني ًا مفكك ًا.
ويعود ذل��ك في ج��زء منه إل��ى إدراج قضايا
خاصة بالطفل ،كسن الزواج وحضانة األطفال،
ف��ي ق��ان��ون األح����وال الشخصية ال���ذي يغطي
ش���ؤون األس����رة وي��خ��ض��ع لشريعة ك��ل طائفة
دينية.
ع�لاوة على ذل��ك ،تستثني امل���ادة السابعة
م��ن ق��ان��ون العمل اللبناني العمال املنزليني
وال��ع��ام��ل�ين ف��ي ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي والشركات

العائلية من ش��روط التقيد باحلد األدن��ى لسن
العمل.
وتتضمن التدابير التي أوصت بها الدراسة
ملعاجلة هذه املشاكل ما يلي:
 تعديل ق��ان��ون العمل ل��رف��ع احل��د األدنىلسن العمل إلى  ،15ورفعه إلى  18في األعمال
اخلطرة و  ،13في األعمال اخلفيفة ،مع توسيع
التغطية القانونية لتشمل األطفال العاملني في
القطاع غير املنظم.
 تعديل التشريع اخلاص بحماية األطفالبحيث ي��ؤم��ن حماية أف��ض��ل للمشردين منهم
ويعاقب من -
يستغلونهم من البالغني.
 ت��وس��ي��ع مفتشية ال��ع��م��ل لتغطي سائراملناطق ،واحلرص على تطبيق توصياتها دون
وجود أي تأثير غير مشروع.
 إدراج ش���ؤون ع��م��ل األط���ف���ال ف��ي جهودالتنمية ال��وط��ن��ي��ة ،مب��ا ف��ي ذل���ك خ��ط��ة العمل
الوطنية ،بدعم من مجلس ال���وزراء والبرملان
واحل��ك��وم��ة احمل��ل��ي��ة واألح������زاب السياسية
والشخصيات الدينية.
 حتسني ف��رص احل��ص��ول على اخلدماتالعامة ،ومنها التعليم العام اجليد عبر زيادة
التمويل.

