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 مقدمة

 دالعددولفد أدخة دد دمسبد ةددددددددددددد وثدد د اوضددئديلعددألثدر ددوفوددودال ددددددددددددددوف دض  دال  سبد  دلي د19دد-لقددأدخلت ددئدةددورودد دكوفيدددود كو  ددأدد

دالعولف،دي أ رثد نهوداثتصددددددولاشهودي اددددددوفةع ودالتايون ،دي أدخم وسدم سب دلفديةدددددد فد نهود ةدددددد   ودا ةتيو أ دد
 
توصدددددد دالألكوثداعمابد ددددددعألو

دمسبد ةد و دض  ددلادللد ورو دكوفيدو الةد ،دد  لداعطألو دياملرخ ديم وفدد
 
تلوسداعشدأد  درفاددسدددالأي دالألقسب ةي عدالأي دإ دإسدددد وأيو

  دوذهدالجورو ،ديالتيدثأد أ عد اليسسداعطألو داملةدددددددت دددددددعألسسدإف دسدددددددو دالعيل،د  دددددددالدض د أ سباشهودامل دددددددوضأل دض  د  ديعودوسدخصددددددالدد

د،ديضحويودالعيلدالجببيديا   وفدبولبار الحر وسديال عف،دكوعطألو دامل توقسسدبوعضيو 

،د و أد نهفدد   وسدشدددددددد  دد16دد  خمابددي عداسددددددددتيرافدالجورو ديالتوثعوثدبوسددددددددتيرافد يايأدخضأالداملصددددددددوبسسدالذي ديصدددددددد وادإف دد

 دد سداعطألددو دوفدخي ديخمابد  ديعددو ذد  دوددذهدالجددورودد ،دالتيدلةددددددددددددد بددئدددد،2020دديول ودد26ددخلفدشددددددددددددد  دمو دالعددولف،دمت دد645موافأدد

دت ر ،دد72   وسدطأللد أدسددددو دالعيل،ددد152بصددددأ  داثتصددددولي دياتتال ثد أدسددددو دالعيل،دم  ديوةأد
 
   وسد نهفدييوفسددددوسدخضيو 

دخمابدصدددددددددددعول ديةعي وسدلةدددددددددددوضوثدخطو ،دد
 
ديواة وسدظري و

 
سدطأللدضو ل،ديرسددددددددددد وديا ح  دال ول دد   ودد72 ألذدا رنق وديوةأديوفدمول و

 اليسسددد6   وسدطأللديعيلد أداع رن  توس،دي أدخيفيلوديرسدد ودالوسدد ذدواو ددد11   وسدطأللدلاتلدسددو دالعيل،دميوديوةأدد62مابد  ددخ

ليل دهأدالأي داعض دو د أدةو ع دالأي دالعرل  ،دلفد تو رد قأيراثدإث  ي  دشدو   دض ددد22التيد  دفددددالعرل  دداملا ق  أددطأللدضو ل،دي

%د  دةي عداعطألو دد56دديخسد، أداملا قد دالعرل د دطألدلديعي وسددد   وسدد2ددخمابد  ضيدولد داعطألدو ،دإ داسد علدالتقدأيراثدلادددددددددددددسبدبوةولد

د 1الأتل أدال  أاسد توس  ديعياوسدمو دالعولفدالعو  سسد

يلقرا  دوذهداعفثومديتضدددد دخسدواو دضالث دي  ق دبسسد ةدددد  دالألقرد أدالأي ديلسسدةنول د ةدددد  دضيول داعطألو ،د تاددددسبدال  ودوثدد

%د أدال  أاسدذاثدالأتلداملتوسددددد داملا ألل،دد9%د  داعطألو دالعو  سسديعيادددددوسد أدال  أاسداملتوسددددد  دالأتل،دبيايوديعي د56إف دخسدد

د.   وسدطأللدضو لد أدال  أاسدذاثدالأتلداملر ألعد2ال  أاسدذاثدالأتلداملتوس داملر ألع،د  يوديعي د%د أد7يةعي د

 ةدب دالزااضوثدالتيدلاد أوود علدالأي ،دددمت دث لدخة  دكوفيدو،الجأيردبولذمردخسداعطألو ديواة وسدظريفدإ ةدود  دصدع  دد

   وسدطأللديعيادددددددوسدبولألعلد أد ي دددددددعددد66كوسد وديصدددددددلدإف ددد،دم  الألقرلكد ةدددددددب د أووفدالو دددددددعدا ثتصدددددددوليدياف ألو د عأ ثدذيم

اعطألددو دوفدخي ديخمابد  ديعددو ذد أدخي ددددددددددددددو دالزااضددوثدياللواف ،دديلددولتددوفأديي  دالقو دبددأسدد د2اةتيددو أدياثتصددددددددددددددوليد وألوفدبددو  ددوطر 

د أد اوطقددياضوثدخيدكواف  دد 
 
سدالعرل  دتال داعضوامداعتسب داملو دددددددد  د وة دديثأدشدددددددد أثدال  أا عي ديامأد  دكلدخفبع دخطألو دمول و

ياسددددددددددع د  دالزااضوثداملةدددددددددداح ديالزايتدالةددددددددددلو ذدالتيدكوسد توثعودخسد   قدبأيفوود وةوثدةأيأ د  دضيول داعطألو ،ديض  دالرمفد  دد

لواف ،د د سدالتقدأيراثددضدأمديةولدإمصددددددددددددددور دوثدمدأي د دمو دضيدلداعطألدو د أدةي عدالدأي دالعرل د داملتدأ ر دبدولزااضدوثداملةددددددددددددداحد ،دخيدال

 

 

 

 

 https://bit.ly/3e4eCs9. 2020يونيو  12عمالة األطفال في ظل كورونا، سكاي نيوز عربية،  1
 .2020مايو  6متزايد، اخبار األمم المتحدة، تعرض ضحايا االتجار بالبشر لخطر استغالل  19 –خبراء يحذرون من ان أزمة كوفيد  2

https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054432 

https://bit.ly/3e4eCs9
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054432


ض  دسدددددددددددددب لدامل و د رمئددد 3ثأدخفسدددددددددددددئدضالث دثون دبسسدضيلداعطألو ديمو ثدالزاا دياللواف دد2017العومل  دملاظي دالعيلدالأيل  دلعومد

   وسدطأللديعيادوسدددد5 2 اليسسدطأللديعيادوسد أدخي دو دضوة،دميودخصد كدخمابد  ددد5الحربداملةدتير د اذدثراب دلةدعدسداواثد أدسدوفنودد

 دختريدديخ وم-مالةكسسدتوفجدال  أ،ديخليدالزاا د أدال ي دإف د اددو دخسددوخدخة  دإ ةددود  د أدالعولف،دي أدل ب وديالصددو و ديةاوبدالةددولاسدد

  د4   وسدطأللد أدةي عدادوو دالعولفد ةب دالزااضوثدياللواف د30يت  أداعطألو دال ي داع أت،دم  دلارلدخمابد  دد-ضأيأ 

دعمهدو دضيدلداعطألدو دبو و دضدومدد
 
د2030،ديلاددددددددددددديدلدت د دالتاي د داملةدددددددددددددتدأا د دلعدومدد2025يكدوسدا جتيعدالعدوملذدثدأدمدألدودأ دو

دل تاي  داملةددددددددتأ
 
موي د ر ذدإف د وة  دالج ولداعديور  دالأيل  دل عقأداملق ل،دي أدإطوفدال أفدال و  د  ددد169ا  ديدسدددددددد ع دضاددددددددردوأ و

خودأافدالتاي د داملةدددددددددددددتدأا د داملتع قدبدولعيدلدالالرقديالايودا ثتصدددددددددددددولي،د ودئدالاق د دالةدددددددددددددو عد د اد دال  دأاسدض  د ا  دوذد دأابسبد وفند د

الحأي ديا   وفدبولباددر،دي دديوسدمظردخسددوخدخشددلو دضيلداعطألو ديالق ددو دض  هو،دبيودددي عول دل ق ددو دض  دالعيلدالجببي،ديهمهو دالر د

،ديهمهو دضيلداعطألو دب ي عدخشلول دبو و دضومد
 
د  2025 أدذلكد  ا أوفدياست أا  فدةاولا

ميودخد د  دشدددددددددددأمهوددإ دخسدالتأاض وثدا ثتصدددددددددددولي دلاجورو دثأد دليدإف دةنول دضألداعطألو دالذي ديتفداسدددددددددددت الل فد أدالعيل،دد

خي دددددددددددودخسد قو دالتادددددددددددرةعوثداملو دددددددددددوض دلحيوي داعطألو د  دالعيل،دالذيديور  فد  دطألولههفديه لودوشهفديمرا ههف،دين دددددددددددردديووفدد

ميودخسدالجورو دل عئدبوملينأد  داعطألو دإف دالاددددواف دبو ودض دال ذا دياملو ،ديلولتوفأدةالثد  دت رداسددددت الل ف د  فدال أ ذديالعق أ د

ياعدإمال داملأافسدالوصدددددو دإف دالتع  فد وةددددد ،دبلدصج دخي دددددود صدددددأفادل يأييديال ذا دملاليسسداعطألو ،دم  دخ ولثداع فداملتوأ ددي

   وسدطول دمو دالعولفد قأيادية وشهفداملأفسددددددد  ،ديمول ود ود لوسد  كد صدددددددأفدل ذيههفدالوم أدالذيديعتيأيسدد370 دترادبأسدموافأد

د ض   

دضاددأ ددوديتع قداع ردبق ددوضددوثد ع نهددود  ددلداليفاضدد ديامل  دد
 
ي أداملا قدد دالعرل دد ديعددأدضيددلداعطألددو دظددوور دثددأييدد ،دتصدددددددددددددوصددددددددددددددو

الحر   دالتق  أي دالصدد سب ديالصدداوضوثدمسبدالرسددي  دمصدداوض داملال دديالإلددجول،دبوع ددو  دإف د علداع ادد  داملتع ق دبول او ،ديل  د

،دخلثدإف ددييتدض  د أيدالةددداواثدالعادددرداملو ددد 
 
 دالتيدشددد أثد  هوداملا ق دا ددد رابوثدسددد وسددد  ديخة وثداثتصدددولي ديصدددراضوثديمريلو

دةيو أدل ةلوس،دلاتلدالأي دي  يودب نهو،ديثأدةو ثدةورو دمريدودلتألوثفدالو ع د

ديمدددذلدددكدد،وفيددددوث دددلدخة ددد دكددض  د دددأيدادتادددددددددددددددوفدظدددوور دضيدددلداعطألدددو د أدالوط دالعربذالتبمساددددإف ي  د فديهدددأفدودددذادالتقرنردد

دض  د قدوفنردي قدأيراثداملاظيدوثدالدأيل د دياعث  ي د  يم أل د دالعيدلدض  د،دد5التدأاض دوثدالةددددددددددددد   د دلجدورود دكوفيددودض  دضيدولد داعطألدو ،دبادو  

مدذلدكدداعطألدو ،ديدا  ألدوث دوثدالدأيل د دياعث  ي د دالتيد دطردلاحدأد  دضيدولد دددد  دتال بدذ دالج ولدالالة د دل ق ددددددددددددددو دض  دودذهدالظدوور  دد

ي أداعتسبدد،ددلأي دالعرل  ،دالتيدلةووفد اللدمسبد  وشرد أد ألوثفدوذهدالظوور  علداخية دالقصوفد أدالقوادسسديالتارةعوثدالوطا  دل

د ليفدا جتيعداملأ ذدلاحأد  دوذهدالظوور دياوث دالتقرنر
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 اإلطار القانوني لعمالة األطفال دوليا وعربيا  

د،ديهأ:واعطألو دي اظ ي د لوواو د ال دا ألوث وثدليل  د و رداعطوفدالعومدلتعرنفدضيض  داملةتويدالأيفأ،د

   دالجيع  دالعو  دلأل فداملتوأ دديالتيد فداضتيأوود  دث لددد،1989 –اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل،
 
دوذلكث لد ال سسدضو و

ة  ئدددم   أدلحظ دل سبدضوملذدسدددددرةعد يسادب مهو ددظومدالألصدددددلدالعاصدددددري،ديسدددددقوشدةأافدبرلسس،ديي ل دشددددد   دا دتبدئدالعومل   د

ألعي دبوع ل،دد
 
دلت كدالريتدامل

 
دبولت أيأدياع لدلألة و دالقول   ديا علوسددددددددددو

 
وذهدالت وفاثديمسبوود وف دوور  ديلاري ،ديمذلكدشددددددددددعوفا

دض  هود أدالتوفن  ددخصدد وئدا  ألوث  د اذ
 
يلعرفدا  ألوث  دضيول داعطألو دبأمهود دددذلكدالحسسد عووأ دمقو داع ةددوسداعمابد صددأيقو

ددالجةددددأيدديديووفدد  وفوفددلعو دددضيلددظريفد أدايدداع اددددد  دد  دددو ددخيد أددضادددددر،ددال و ا ددسددددد دب وغدث لددضيلددعيدداعطألو دد يايل 

ديالعق أ  

د1989دو يببددد20اضتيددأثد أدديثددأدا ددومددئدا  ألددوث دد دالددذيدد
 
مسبدثددوب دد دل تصدددددددددددددرفديمسبدثددوب دد دل ت يردد دلجي عداعطألددو دددد،دمقوثددو

 ددددددددددريف دالةددددددددددلأدلحيويت د  دا سددددددددددت ال دا ثتصددددددددددولي،دي  دخلا دخيدضيلدير  دخسددض  ديخمأثدد،دد  لدالاظردض دت أل ههفدخيدظري  ف

يلتوق قدودذادال ر ديلوسدت رادخيديي دلدإضدوثد دلتع  يد دخيدياحقد دددددددددددددرفادبددددددددددددددحتد دخيدبايوهدال دأ ذدخيدالعق أدخيدالري أدخيدا ةتيدو أ،دد

ميوددصددئدا  ألوث  دض  ددد 6 ديالتببون دالتيد  أللدوذهدالحيوي خية ئدض  دالأي داملوثع دا  وذدالتأابسبدالتاددرةع  دياعلافن ديا ةتيوض 

دخل ذدلةدددددددددد دالعيلدي اظ فدسددددددددددوضوثدالعيلديشددددددددددريط د املول د
 
( ديلةددددددددددت يلدوذهدا  ألوث  دبببي وكولسسدد32خسدلعتيأدالأي داعطرافدمأا

(،ديلري وكو د2000زااضوثداملةدددداح د ضومداتت وفنسسد اددددأسدخسددددوخدخشددددلو دضيلداعطألو :دبري وكو داتت وفيد اددددأسد اددددوفم داعطألو د أدال

د( 2000اتت وفيد اأسدا   وفدبوعطألو ،ديب و داعطألو ،دياست أامداعطألو د أداملوالديالعري داعبوم  د ضومد

   اعض ددددددددو د أداملول د،ديالتيد  يمدالأي دد1973بشأأأأأأأ ا الحد األداال لخأأأأأأأم ا  أأأأأأأت دا  لعا    138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم

،ديخ ديقلدض ددد15سدددددددا دخيدددد14ال ود  ،دبتوأيأدالةددددددد داعل  دل عيلدض  دخ ديقلدض دد
 
سدددددددا د أدد18سدددددددا د أدمول دال  أاسداعثلد  وفا

( دي ا دا  ألوث  د أداملول دالةدددددددددددو ع دض  داد دي وةدل قوادسسدياعدظي دالوطا  دخسدلةددددددددددديكدبوسدددددددددددت أامدخيد3اعضيو دال  ر د املول د

سا د أدال  أاسداعثلد  وفا،د أدخضيو دتأل أل د ديوتيلدخسددد15يد12سا ،ديلسسددد15يد13ا  لداعطألو دالذي د تبايتدخضيوفوفدبسسددل

  7 لوسد وف دبدحههفديديووفديلع  ي ف

   د1999لعا   شأأأأأألاا عمل األافاا وات را ار الفورية لعقيأأأأأأا  عع  ا  بشأأأأأأ ا وظر   أأأأأأوا    182اتفاقية منظمة العمل الدولية،

مألثدا  ألوث  د أدد د(،ديد2بلومهفدةي عداعشددددددد و دالذي دوفدليسدسددددددد دال و ا دضادددددددرد  دضيروفد املول ديالتيدلعرفداعطألو دد

 :8خسو دخشلو دضيلداعطألو ديةو ثدكولتوفأاملول دال ول  د
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،دبيود أدذلكدالت ا أددخيداعة وفيد،ديالعيلدالقةدددري،ددخيدب ع فةي عدخشدددلو دالر ،دياعشدددلو دامليو   دل ،د  لداع  وفدبوعطألو دد  1

ديداعة وفيدلألطألو د أدالزااضوثداملةاح  االقةريد

د   است أامدطأللديلا    دايدضر  دل ر د  دخمرا دالأضوف ،دايدعدتوجدضري دإبوم  ،دايدخلا دضري دإبوم  2

ا  أفاث،دايدالعيلدض  دإدتوة و،ددداسدددددددددددت أامدطأللدايدلاددددددددددد    دايدضر ددددددددددد دل عيلد أدخ اددددددددددد  دمسبد ادددددددددددريض ،د  لداع  وفد أد  3

دبولاللداملاصو دض   د أداملوا  قدالأيل   

داعضيو دالتيديي  دخسد دليدإف داع رافدبدح داعطألو ،دايدسال ههفدايدس وم فداعتالقأ د  4

ا عد دالتيدلادددددددددددددسبدإف دا ضيدو دال  ر ،د تب دا  ألدوث د دللدلدليلد دض دددددددددددددود  يد د ودأيدأدثدوريههدودال دوصددددددددددددد دديلدولسةددددددددددددد د دإف دالألكد دالرد

بوضت وفوود رةعودل تادددددرةعوثدالوطا  د ادددددأسد اظ فدالعيلدال  ر ددد1909بأ اددددد  دالعيلدال  ر ،دمسبدخمهودلادددددسبدصدددددرام دإف دالتوصددددد  دد

دي  رتدوذهد وص  دامل ول دالتوة ه  د اأسدخدوا داع ا  دالتيديس غأداضت وفوودخضيو دت ر ،ديهأدكولتوفأ:

 العمل ذو الطبيعة الخطرة

  ا ضيو دالتيدلعرداعطألو دلالست ال دال أ ذدخيدالاألس يدخيدالجسس ي 

 يد ياي د أدبوط داعف ،دخيد وئدامل وه،دخيدض  داف ألوضوثدت ر ،دخيد أدخ وم د وصوف  ا ضيو دالت 

  
 
 ا ضيو دالتيدلةت أمد  هودر ثدي عأاثديخلياثدت ر ،دخيدالتيدلةت يمد اويل دخيددقلدخميو د ق   ديأينو

 الدخيدضوا لدخيدضي  وثدت ر ،دخيدلأفاةوثددا ضيو دالتيد ياي د أدبيك دمسبدصددددددددددح  ديي  دخسدلعر داعطألو دض  دسددددددددددب لدامل و  دملود

  مراف دخيد ةتونوثد و و دخيداوتااةاثد وف دبدحههف

 العمل في ظروف خطرة

 ا ضيو دالتيد ياي د أدظريفدبول  دالصددددددددددعول دكولعيلدلةددددددددددوضوثدطون  د  ال،دخيدتال دال  ل،دخيدالعيلدالذيديوتأل د   دال أللد أد

د عقو   لوسدصوم دالعيلدليسدسب د

د أد اظي دالعيلدالأيل   ديلولتوفأددد-يثأدالتا ئد عظفدالأي دالعرل  دبهذهدا  ألوث وث،دد
 
بوسدددتءاو د  ةددد سسدعمهودليةدددئدض دددوا

 ادددأسدالحأداعل  دلةددد دالعيلدددد138 د ستميدإف دخيدا ألوث  د  دا ألوث وثداملاظي ،ديالصدددو و دالئدل د صدددأ دض  دا ألوث  داملاظي دفثفدد

ديطا د دلحيدويد دال ألدلد  دضيدلداعطألدو ،دي ا دودذهدا ملدومدض  دمدأدخل ذدلةددددددددددددد دا سدددددددددددددت دأامدخيدالعيدل،دي اظفدياضتيدأثدخملددد–
 
و دو

 

 

 

 

كمنة لالتفاقية رقم 1999لعام    190تعتبر التوعااية رقم  9 ، وتعص الفقرتين الثالثة 1999، واعتمدل ىذه التوعااية في يونيو  182، بخعااوأ أسااوء أشااكال عمل األطفال، توعااية مت

الخطرة التي يج  أن يتشاور بشةنتا أعحاب العمل والمعظمال والعمال، كما ىو موضح في نص االتفاقية المذكورة ، وشمنت قا مة األعمال والرابعة من التوعية عني تحديد األعمال  

طيرة العمل مال اآلالل  تفاعال ختنك التي يمكن ان يتعرض األطفال بةااببتا لالعتداء الجةاادي أو العفةااي أو الجعةااي من خالل، العمل تحت سااطح األرض أو تحت الماء أو عن  ار

عن  ساااابيال المثاال ، لمواد أو عوامال أو والمعادال واألدوال الخطرة ، أو التي تعطوي عن  معااولاة أو نقال يادوي ل ئماال الثقيناة، او العمال في بيحاة قير عااااحياة قاد تعرض األطفاال ، 

ضاافة إلي العمل في ظل ظرو  عاعبة لنغاية مثل العمل لةااعال طوينة أو أ عاء النيل.  عمنيال خطرة أو لدرجال ئرارة أو مةاتويال ضاوضااء أو اىتزازال ضاارة بعاحتتم، باإل

من االتفاقية، فإن التوعاية تعطي إمكانية لنقوانين أو النوا ح الوطعية أو الجتال الرسامية، بعد التشااور مال    3وفيما يتعنق بةنواع األعمال المشاار إليتا بموج  الفقرة األخيرة من المادة  

 عاماً بشرط ئماية عحة وسالمة وأخالق األطفال العامنين بشكل كامل 16ال العمال وأعحاب العمل المععية، بعمالة األطفال من سن معظم

 



سا  دإ دخسدالتعرنفدالقودو ذدلعيلداعطألو دي ت فد  دب أدآلتريد  عودل ال د كوثدد18ظريفدالعيلدلألطألو دالذي د قلدخضيوفوفدض دد

دد:د10فرية  د  دالقوادسسدالوطا  

سدددددا د الجيارر،دة  ولذ،داعفلس،ددد16سدددددا د  وفنتود و،دال ي (،ديد14اعل  دلةددددد دا سدددددت أامدخيدالعيلدالذيديتبايتدبسسددالحأدد  1

 ث ر،د و د( 

الحأداعثصدددددددددد  دلعألدسددددددددددوضوثدالعيلدلألطألو دليسدسدددددددددد دال و ا دضاددددددددددرد  دضيروف،ديالذيديي  د وأيأهد اددددددددددللد تألويثدد  2

التوأيأداعمابدشددددددد وضودلعألدسدددددددوضوثدالعيلدالقصدددددددوعدلألطألو د أداملا ق دالعرل  ،دبوةددددددد دالألكوثدالعيرن دا  ت أل  دخ ودد

 د6  ود
 
 سوضوثديو  و

خدوا داع ادددد  دال  ر دا حظوف دض  داعطألو د وئدسدددد دال و ا دضاددددر دخيد ودياددددوفدإل  دبدددددددددددددددددد  رو داعضيو دال  ر  ،د ألذد  3

و،د رود دكدو  د دي ألصددددددددددددد د دبدوعضيدو دال  ر ،داتتدوفثدلي دمسسداضتيدأثد عظفدالدأي دالعرل د د  دلدال ورن ديل ادوسديسدددددددددددددوفند

د  لدالصو و  د
 
د  لدالةعولي ،دخيدي عدث ولدثودود  داثلد ألص ال

 
دختريدمظردا ضيو دال  ر دضيو و

يالتيد ووي دخسدد،د ادددددأسدضيلداعمأا ،دد1996لعومددد18يلوع دددددو  دإف دا  ألوث وثدال ال دالأيل  ،د وةأدا  ألوث  دالعرل  دفثفدد

 تيوهأد عد ودخثر  دا ألوث  دمقو دال ألل،د  ددوم  دميوي داعطألو د  دا سدددددددت ال دا ثتصدددددددولي،دي و سبدالرضوي دالددددددددح  ديالاألةددددددد  دد

ر،دديالعق   دل ،دي وألدا  ألوث  د أدد داملول داعيفأد داعطألو داعمأا  دبأمهفد  دخ يوادالعومدال ول دضادددددر،ديلفدي  ادالعومدال و  دضاددددد

وث  د ادللدياضد دضيلداعطألو دالذي دلفدي   وادالعومدال ول دضادردي قودل ألقر دال ود  د أداملول داعيفأدخي دو دميودخمهود ا دي وظردا  أل

ض  ديةوبدا ديتعدوف دضيدلدال ألدلدالحدأ د عدالببددو يدالتيدمدأل د دالدأيلد دال دو دبدولتع  فداعليا ذ د عدذلدكد د سدا  ألدوث د د أداملدول د

اعطرافد  هودالحقد أداسدددددتءاو داعضيو داليفاض  دمسبدال  ر ،ديمسبداملد ر دض  دالددددددح د  د    قد علد  دخملومدددال ود  دلع ذدالأي د

د 11وذهدا  ألوث  

 تشريعات مكافحة عمالة األطفال لم تمنع زيادة الظاهرة

عرفدمول   دالأي دالعرل  داملاددديول دبولتقرنر،دال أللدب د د دكلد  دوود ودليسد
 
ال يود  دضادددردضو و ،دميودلاددديلدالتادددرةعوثدل

الوطا  ديالقوادسسد علد  دال دددددددديودوثدلاحأد  دظوور دضيول داعطألو ،دي   قد  كدالأي دال   ديا سددددددددتبا    وثدالوطا  دمللو و دد

سديالتارةعوثدالوطا   دميوددبتوق قدالتوا قدبسسدا  ألوث وثدياملعووأاثدالأيل  دالتيداد يئدإل هوديلسسدالقوادسهوددوذهدالظوور ،دفم  د ن

ود  دخوأافدالتاي  داملةددددددددددتأا  ديةاددددددددددسبددد17،ديالذيديت ددددددددددي د2030  سئدمول   دالأي دالعرل  دةأي دخضيو دالتاي  داملةددددددددددتأا  دد
 
وأ 

و ددض  دا  وذد أابسبدضوة  د  دخةلدل ق ددددددددو دض  دالإلدددددددد ر ديهمهو دالر داملعوصددددددددرديا   وفدبولباددددددددردل دددددددديوسدمظرديهمهد8،د7ال أ سسدفثفدد

 دب أدخد ،د2025خسددوخدخشددلو دضيلداعطألو ،دبيود أدذلكد  ا أوفدياسددت أا  فدم اول،ديهمهو دضيلداعطألو دب ي عدخشددلول دبو و دضومد

 دييا دواو دموة د وسددد د  دوذهدالأي دعةرا دلعأيالثد دددريفن د  دخةلد عولج دال  راثدالتيدلعتبيدمقو دال ألل،ديلةددديكدبتألوثفدد
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،ديالتيدخثرثدي دشدددددددكدالعأيأد  دد1989 د ادددددددلو ديتألقد عداملعووأاثدالأيل  دتوصددددددد دا ألوث  دمقو دال أللدلعومددظوور دضيول داعطألو 

الحقو دلألطألدو دكدولتع  ف،ديالايودالجةدددددددددددددأي،دياملعاوي،ديا ةتيدو أديالعق أديالري أ،دي ودوفلد دا سدددددددددددددت ال دالجسسددددددددددددد يديا ثتصدددددددددددددوليدد

د سد عدلا  لداعطألو ،ديوود وديةتأ أدادت وهد  كدالأي دو  داعم لألطألو د أدالعيل،د  ذهدالحقو د تعوف د أدم سبد

بت ونردالتارةعوثديالقوادسسدال وص دبويوي دال أللد  دكو  دخشلو دا ست ال دبيود أدذلك،دد ضيول داعطألو  ددثو ئددددفاألردا

  دلعيدولد داعطألدو د أدثدودوسدالعيدلد ادددددددددددددلدلديتوا قد عدا  ألدوث دوثديالاصدددددددددددددو دالدأيل د دالتيدصدددددددددددددولثدئدض  هدو،د قدو دئدبتودأيدأدالحدأداعل

،دميدود اعدئدضيدولد داعطألدو د أداعضيدو دال  ر دمل دوفدليسدددد16يلعدأيال د ،د دودث دلدب وغدددد1996لعدومدددد8اعفل ذدفثفد
 
،دي اكددد18ضدو دو

 
ضدو دو

خية ئدددد2020دثودوسدمقو دال أللدلعوم اددددددددري ددالقودوسداملألتاددددددددسسدالعيول سسدال دددددددد    دالق ددددددددور  ،دبوع ددددددددو  دإفأدذلكد  سد ةددددددددول د

،دميودالي ئدالج وثدالتاأل ذي دبييوفسددد دكو  د(41 ول دد بويوي دال أللد  دكو  دخشدددلو دالعافديهسدددو  داملعو   دايدا سدددت ال دالجسسددد يدد

ددميوداضتببثدالألقر ددال ود  د  د(،42 ول د ددالصدددالم وثدلحيوي دال أللد  دسدددو دا سدددت ال دايداملعو   دال أد  دايداملعاون دمسبدالةددد  ي 

  د ادددددددري دالقودوسدلعر دال أللدعيدشدددددددللد  دخشدددددددلو دال  ع،دال  و ديا سدددددددت ال دالجسسددددددد يد  دالحو ثدالتيدشهألدصدددددددح دددد(43املول ددد 

،دي عدذلك،ددلفدلعولجد  كدالاصددددددددو دظوور دضيول داعطألو ،ديالتيد ألوثيئد أداعفلسد أدالةدددددددداواثداعتسب ،دم  داف ألعئدخفثومدد12ال ألل

د 13الق و داليفا أدياعضيو داعسرن ،ديالتيد دياي  فدثودوسدالعيلداعفل ذاعطألو دالعو  سسد أد

ضالي دض  دذلك،د  سد أتردإثرافدثودوسدتو دبويوي دال أللد أداعفلسدسددددووفد  د ألوثفدالظوور ،د لودئداعفلسدثأدلخبئدض  د

التصددددددددددددأيقدض  دا ألوث  دمقو دال ألل،ديف عت دإف د،د عأدسددددددددددددئدسدددددددددددداواثد  دد1997إضأالداملةددددددددددددول داعيف دلقودوسدمقو دال أللد أدضومد

لفدد2019،دث لدخسد تقأمدبيادددددري دثودوسدةأيأد أدضومد2008،دمسبدخمهودضويلثدسدددددح دالقودوسدضومدد2004   ددالاوابداعفل ذد أدضومدد

قردمت ديثئدمتوب دوذادالتقرنر د 14ي 

الصد  دبويوي دمقو دال ألل،دبيود أدذلكدا ألوث  دمقو ددض أدمول   دا  ألوث وثدياملعووأاثدالأيل  دذاثدد صدأثئددددتواسخ ودد

،ديالبب وكو دا تت دوفيد اددددددددددددددأسدب عد2003يالبب وكو دا تت دوفيد اددددددددددددددأسدإشدددددددددددددرا داعطألدو د أدالزاا داملةدددددددددددددا د أدضدومددد1991ال ألدلد أدضدومد

ئدالتادرةعوثدالوطا  د أد و ددالتيوهأدد،دي أدذاثدالةد و دمويل2002اعطألو دايداسدت الل فد أدال  و دايداعضيو داملاو   دلأللبد أدضومد

د أدثودوسدميوي دال أللدفثفددد16 عدا  ألوث وثدياملعووأاثدالأيل  ،دم  دف  عدسد دالعيلدبولسةد  دلألطألو دإفأدسد دد
 
د1995لعومدد92ضو و

لدايد وديةددددددددميد     دد،دإ دخد ديوةأد  ددددددددوفبدبسسد علدالقوادسسديالتاددددددددرةعوثد أد و د،ديالصددددددددلو دالأيل  ،د قودوسدالعيدد15يلعأيال  

ض  د  أل لدسددد دضيول داعطألو دإف دال ول  دضادددردبولسةددد  دلألطألو دالعو  سسد أداعضيو داليفاض  دال أل أل ددد(55املول د الاددد ل ديا د أد

دلددددددددح دادد18 ليسد وأيأد  كداعضيو (،دميودخ وتدالقودوسدلاددددددد  لداعطألو د ودليسد
 
د أداعضيو دال  ر ديالتيدلادددددددللدشهأيأا

 
عطألو ددضو و
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د
 
دي دأتال

 
دلادددددددددددددرةع دو

 
عدأدذلدكدثصدددددددددددددوفا يديووفدالعق أديال دأ ذ،ديامتألذدبد ةرا د و دط يدض أداعطألدو دث دلداليجدبهفد أدودذهداعضيدو ،دية 

دعصحوبدالعيلد ست ال داعطألو د أدخضيو دت ر د وظروودالقوادسسديالع ولدالأيل  
 
د 16ةوريا

،دميودإمهودد1996يول ودد6ا ألوث  دمقو دال أللد أددإف التيدصدددددددولثئدياد ددددددديئدد  دبسسدالأي داعيفأدد لودئدددبمصأأأأأأري  يوديتع قدد

يثعئدض  دالببي وكولسسداملاحقسسدبو  ألوث  د اددددددددأسدإشددددددددرا ددددهوشددددددددوفمئد أدصدددددددد وم ددصددددددددو دا  ألوث  داملذكوف ،دبوع ددددددددو  دإف دذلكد  م

لةدا دد12ميودخصدأفثدثودوسدميوي دال أللدفثفدددد،17دد2002ماعطألو د أدالزااضوثداملةداح ،دياسدت الل فد أدال  و دياعضيو داعبوم  د أدضو

خط قئد صدددددددددردال   دددد2018،دل يقوفل دبسسدالقوادسسدال وصددددددددد دبول أللد أد صدددددددددرديلسسدا  ألوث وثدالأيل  دذاثدالصددددددددد   دي أديود ود1996

دل   (دبولتعويسد عد اظي دالعيلدالأيد2025-2018الوطا  دمللو و دخسو دخشلو دضيلداعطألو ديلضفداعسر د 

(د  دالأستوفدض  دلعرنفدال أللدميود أدا  ألوث وثدالأيل  دلحقو داع ةوس،دبوع و  دإفأدمألول دةي عد80املول دد   يوددصئد

الحقو دسدددددددددوا دالددددددددددح  ديالت ذي دالةددددددددد  ي ،دخيدمق د أدالعي د أدبيك در ا ،ديمق د أدالحصدددددددددو دض أدالتاي  دياملعر  ،ديلعتببد صدددددددددردد

د
 
صدددددأ دض  هو،دةي ا

 
دا  ألوث وثدالأيل  دامل

 
ادددددر داملصدددددريدي دددددعدض وف دد  دادد93ل يول دد  دالتادددددرةعدالوطقيدي قو

 
لأسدددددتوفداملصدددددري،دل  دامل

 أل أدبوظردلاددددددددد  لداعطألو د أداعضيو دالتيدثأدلعر ددددددددد دلا  ر،دي عقيدذلكدإسد ودليسداعضيو دالتيدثأدد80  دددددددددألو ددددددددد د أدمهوي داملول د

ضيدو دالتيدلعر داعطألدو دلا  رد أدد داملدول ،ديد   د  دذلدكدإفأدلعر دددددددددددددد دلا  رد ةيدخضيدو د ق ولد ،دددوو دكدض أدخدد دلفديودألداعد

فم  داملادر د أد وأيأداملرم  دالعيرن دلةد دال ألول ،دي اع د  دم  دامل أخدلاد  لدال أللد أدوذهدالةد دامل  ر دإ دخد دب  دو ت دض وف دد

  دال ألول دي قد ددددواب د ع ا ،دبو  ديلوسدالعيلدد يوظردلادددد    د أداعضيو دالتيدلعر دددد دلا  ر ،د  د دخبوتدلادددد  لدال أللد أد رم

الذيدسدددد  توقدب دال أللد أ وسدالعواث دي ديد ردسدددد  ودض  دمولت دالدددددح  ديالاألةدددد  دي ديد ردض  داسددددتيرافهدبولتع  ف،دل  دخصددددحوبدد

د 18العيلد دياظريسدإفأدوذهدال واب ،د أدظلدم وبدالرثوب ديالعقولوثدالرالض دض أدضيلداعطألو 

،ديةدددددددددددددت قيد  د    قد2013لعأا     180، واملعأدا بأالقأااوا رقم 2003لخأأأأأأأأأأأأنأة    12فأة إىى ذلأك فأقا قأااوا العمأل رقم  بأاتاأأأأأأأأأأأأا

خملومدالقودوسد أدالألصدددددددددددلدال و دبتاددددددددددد  لداعطألو دالعو  سس،د  كداعطألو داملادددددددددددت  سسد أدث و داليفاض ،دض  دالرمفدإسدظوور دضيول د

يلعأيال  ،دض  دلاد  لداعطألو د ودبسسدددد2005ةدا ددلميوديوتويدثودوسدضيو داملاوة دددد 19ملياف اعطألو د أد صدرد تبميد أدالق و داليفا أديا

 ساداملول ددد18يد16سد د
 
يليةدئدوذهد العيلدال   أدلألطألو د أدمو ثداسدتءاور  دليديود وأيأدل ذهدالحو ث دد76سدا  دبوع دو  دإف دذلكد 

دبت وولداعس وبدد
 
الحق ق دلعيول داعطألو د يودسب د ألوثفدوذهدالظوور دخ ومدادتقولاثدم سب دل ذهدال  راثدالقودود  دالقوادسسدإ دإثرافا

د د20يواوش دالاصو دالتارةع  

د عأد ادددددددروود أدالجرنأ دالرسدددددددي  د أدد1993ا ألوث  دمقو دال أللد أدضومدد قأديثعئدض  ددداملغربخ ودد
 
ثرثدا  ألوث  دفسدددددددي و

 
،ديخ

ض أدالببي وكو دا تت وفيد  ألوث  دمقو دال أللد اددددأسداشددددتبا داعطألو د أدالزااضوثداملةدددداح د أدضومددميودصددددولثئدد1996ليةدددديببددد17
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،دبوع دددو  دإف دالببي وكو دا تت وفيد  ألوث  دمقو دال أللد ادددأسدب عداعطألو دياسدددت ال داعطألو د أدال  و دي أداعضيو داعبوم  دد2002

د د أدمول دمأي د اوة دبسسدالقوادسسديالتارةعوثدامل رل  ديا  ألوث وثدالأيل  دبيود أدذلكد،دميودصأفدم فدث وئذديأل أدب 2001 أدضومدد

د2005،د أدضومد2015د-2006ال وصددددد دبوعطألو د لوسداعيلون دلال ألوث وثدالأيل   ديثأد فداضتيولدت  دالعيلدالوطا  دل  ألول دال ول  د

 د عددولجدد داملاددددددددددددد الثدالتيد  رثددئدإل هددودلجادد دمقو دال ألددلدالتددو عدد دلأل فد وددئدضاواسد د  ربدةددأيردبددول ألولدد د دي  رثددئدال  دد دإف

داملتوأ د أد المظوشهودال تو   دض  دالتقرنردالأيفيدل ي ربدلاجا داملعا  دبوقو دال ألل 

ضتأا دد لتو دلعأيلدض  دثودوسدالعقولوثدلت رنفداسدت ال داعطألو د أداعضيو داعبوم  ديالةد وم دالجسةد  ديا دبيثومدامل ربد

 ي سسديوفد اعطألو دد
 
الجسسددددد يديا   وفدبوع رال دياسدددددت يو دلةددددد وسدددددوثدميوي داعطألو دخثردامل ربدلادددددرةعوديعيلدض  دميوي داعطألو دامل

كوسددداذإيددخمد ع و  د   ئدضنهفدبأفالاشهو،ددخبد   و ديدخيديلأياد  ددخضو وديالذي ديلأياد  دخبون د   ولسسدددد18  دمالدالجسةدددسسد ودليسد

خبواهدض دفضدويتد ديليددلد ديسدددددددددددددوردلد ادددددددددددددريضد دل عي  ،دينا دالتادددددددددددددرةعدامل ربذدض أدمألدولد دود  داعطألدو ديفضدويههفددديلديت يدوديججال ألد

د21يهيال دا وتيومدبهف،دميودلودكوسدخبويهفد  ديقو وسدبتبب ههف 

  الشأأغل، او قااوا العمل يأيد دالقصددوفد  يودي  دميوي داعطألو ،دددد ل  دلفد   ودالتاددرةعوثدالوطا  د أدامل ربد  دخية

يا دض  دلاددددددددد  لداعطألو د أداعضيو دال  ر د أدمول دالحصدددددددددو دض  دإذسد  د ألت دالعيلدالذيد أدال ول د دددد2003لعا     99.55  رقم

د12 19 دميودد دثودوسدالعيو داملزال سسدفثفدي تألئدل ذهدالاددددريشد  أدخم  داعموا دي   دالتألتي دض دضيلداعطألو د أدالعولفدالعربذ(

د أداعضيو داملزال  ،د عأدالحصدددددددو دض  دد18إف دد16(دض  دلاددددددد  لداعطألو دالتيد تبايتدخضيوفوفد  دد6 أدد داملول دفثفد دد2016لةدددددددا دد
 
ضو و

يدف لدالعيددل،د تتوثفدخ و دإذسد  توبدبددذلددكد  دخيل ددو دخ وفوف،ديةةددددددددددددد دد دوددذادالقددودوسد  دال ألددلدايدال أل دد دامل رل دد دالحرندد د أدث

د 22 ةأل دلا  لدالعيول داملزال سسد أدوذادالة دض  دخيل و داع وف،ديوودد ديوتوجدإف دلعأيل

،ديض  دالببي وكو دا تت دوفيد  ألدوث د دمقو دال ألدلد ادددددددددددددأسدد1991ض  دا ألدوث د دمقو دال ألدلد أدضدومد قدأديثعدئدددلبنأاابيايدودد

،ديض  دالببي وكو دا تت وفيد  ألوث  دمقو دال أللد اددددددددددددأسدد2004ب عداعطألو دياسددددددددددددت ال داعطألو د أدال  و دي أداعضيو داعبوم  دلعومدد

الببدو يدالأيفأددد–،دميوديثعئدل اوسدض  د ذمر د ألووفد عد اظي دالعيلدالعرل  د23دد2020اشددددددتبا داعطألو د أدالزااضوثداملةدددددداح د أدضومد

لتعينيدثأفاثداملدسدددةدددوثدالحلو   ديمسبدددد2000ل ق دددو دض  دضيلداعطألو ،ديخط قئدالببدو يدالأيفأدل ق دددو دض  دضيلداعطألو د أدضومد

دالحلو   دض  د لو و دضيلداعطألو  

،دي قتصددددددددردالقوادسسدالتيد اوث دمقو دال أللدض أدالتاددددددددرةعوثددة وقوق األافاا في لبناامع ذلك، فال يو د قااوا لحمايي

،د ةدددددددددددوم دملةدددددددددددأل دضيول دد24وتعديالته  1946قااوا العمل العبنااي لعا   املتع ق دبولتع  فديلولرضوي دالددددددددددددح  ديا جو ثداعترع ديخيفأدد

د
 
 سدددددددددددددت ال داعطألدو د أداعضيدو دا  ت ألد ،د ع أدض أدالرمفد  دلعدأيلداملول داعطألدو  دل  دالقدودوسد وةا دب د  دال  راثدالتيدلعدأد أتال
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 وأيأدوذهدددألةدددد ددالتيدلةدددديكدب واةداسددددت أامداعطألو د أدالعيلد  دسدددد دال و ا ديف ع ودإف دال ول  دضاددددر،دل ا د ر دلصددددوم دالعو ل

،دميوددد13اعضيوفد،ديوود ودثأديأ عدصددددددددددوم دالعيلدإفأدضأمدالت   ادمول ديةولدضيول دلأي د  داعطألو د أدالألك دالعيرن داعثلد  دد
 
ضو و

إسدالقودوسد اعدلادددددددددد  لداعطألو داعمأا د أداعضيو دالتيد دشهألدم وشهف دث لدالةددددددددددولسدددددددددد دضاددددددددددر،دايد أداعضيو دالصدددددددددداوض  دايداملروق دد

حههفدث لدسددددد دال و ةددددد دضادددددر،ديوود وديدمأدض أدإسدواو دذ راثد أددصدددددو دوذادالقودوسدثأد أ عدبيينأد  داعطألو د أداعضيو ددلدددددد

د 25ال  سب 

ض  دكو  داملعووأاثدالتيد ت دددي دخملومدلحيوي دمقو داعطألو ،ديي قودلرطوفدالتادددرةلأد قأدصدددولثئدددالخأأأوداايل صدددو دد

 أيل ،دينت   دخيد اوثلدبسسدالقوادسسداملوةول دلئدض  هودالةدددددددولاسد أتلد دددددددي داعطوفدالقودو ذد أدالةدددددددولاسد  سدخيدا ألوث  دصدددددددولث

ديتوا قد عدوذهداملعووأاث،دي أددألددالةد و ،دخصدأفثدالةدولاسدثودوسدال أللدلعومد
 
 ديدظفدالألصدلد2010ي والدوذهدا  ألوث وثدل  سبا

القدودوسدخوي د دتدوصددددددددددددد دلرضدويد داعطألدو ديالعيدلدض أد دأو   فدي و سبدالرضدويد ددالةدددددددددددددو عد  دالقدودوسد ةدددددددددددددألد دضيدولد داعطألدو ،ديلرمفدإيال دد

الدددددح  دل ف،دل  د ظلدالةددددولاسد  دبسسدخمابدالأي دبولسةدددد  دلعيول داعطألو ،دميودإسدالتاددددرةعوثديالقوادسسدلفد توا قد اددددللد ومد عد

،د أدد داملول دداملعووأاثدالأيل  دم  دلفد ياعدضيول داعطألو د أداعضيو دال  ر د ومتألذدد
 
بوظردضيلددد36القودوسداملادددددددددددوفدإل  دسدددددددددددوبقو

اعطألو دالذي دلفدي   وادسددد دالرا ع دضادددر،دل ا دخسدددت قيدخي دددود  دوذادالةددد دضيول داعطألو د أدالر أدخيداعضيو داليفاض  دمسبدال  ر دد

ضيو دالتيديي  دخسديعيلد  هوداعطألو ،دميودديدادو داعدخيداملد ر دض أدصددددح داعطألو ،دإ ددددو  دافأدضأمد وأيأدالصدددداوضوثدايداملدسددددةددددوثددخ

د 26القودوسداعطألو د  دضي  وثدا تت وفدالرا   دافأدالعيلدالقةريدلألطألو ديلفديوم

خوي  دتوصدددددددد دبوقو دال ألل،ديمويلئدةووأ دا  و دسدددددددد وسددددددددوثدفا   دإفأد وق قدوذادال أف،د   ود ددد قأدخيلئدد أأأأأأأورياخ ودد

 صددددددددددددددأيق دودض أدا  ألدوث دوثدالدأيل د دلحقو داع ةددددددددددددددوس،ديا ألدوث د دمقو دال ألدلديالببي لولسسدا تت دوفنسسداملاحقسسدبهدو،د د سدالدأسدددددددددددددتوفدد

ة دالأيل دخسد وميداع و  ديال ألول  دياد الثود  دذلكدد دثودوسدالعيلددض أدخد د  ديادد44الةدددوفيدد د أدالألقر دال ود  د  داملول دد

ض أد اعدلادددد  لداعطألو داعمأا د  دالذكوفدياعدو دث لدإ يومد رم  دالتع  فداعسددددو دددد يدخيدد113 أداملول ددد2010لعومدد17الةددددوفيدفثفدد

،دض  دخسد ت    ودسدوض دد  ددثودوسدالعيلد:دلاد  لدالحد114إ يومدسد دال و ةد دضادر ،ديمظرثدداملول دد
 
أ دخمابد  دسدئدسدوضوثديو  و

ددفام  دميود اعئد ل  فداعطألو داعمأا د ةوضوثدضيلدإ و    

،د  دب نهودالةدددددددديوتد عيول داعطألو د أداعضيو ديالصدددددددداوضوثداملزال  ددمع ذلك فقا القااوا  اطوي على عدد هائل مم الثغرار

ادددددددددددددرفدض  هدودخ رالدالعدور د ،دفمفدإدد د   دالراريدإسداعطألدو دالدذي ديعي وسد أدالوفشدددددددددددددوثدالعدور  د ،ديألتقريسدإف دالحيدويد دالقدودود د دالدذيدي 

توصدددددددد د أدمول دم وبدفبداعسددددددددر ،دميودإسداعثرلو دثأديقو وسدبوسددددددددت ال داعطألو دالعو  سسد ع فدينلوسدالعيلد أدوذهدالوفشددددددددوثدليسد

لعيلداملاددددوفدإل  دلفديذمرداعضيو داملياو دض  داعطألو د يوفسددددههو،ديوود وددبوع ددددو  دإفأدذلكد  سدثودوسدادد 27خةر،دبحج دلع  فدالصدددداع 

  دا ألوث  دمقو دال ألل ددوو كدض دضأمد ر دضقولوثدفالض ،دض  د  دياههكدالقودوس،د  دث لدخصددددددددحوبددد32يتعوف د عدد داملول دد
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دييتد اليسسدالةددددددددوفنسس،دديدددخطرافصددددددددرا دبسسدضأ دوبددشدددددددد أشهودسددددددددوفنود أدإطوفد وديعرفدبولرل عدالعربذدي اددددددددددميودخسدا مأا دالتيددالعيل 

دسووفد اللدم سبد أد ألوثفدظوور دضيول داعطألو  

  سئدخوأافديخةاأ دالتاي  داملةدددددتأا  ،دبيود أدذلكدددميودإمهو،دد1995يود ودد15إف دا ألوث  دمقو دال أللد أددددالعراقياد ددددديئدد

يلعدأيال د دددد1987لةددددددددددددداد دددد71 أدثدودوسدالعيدلدفثفدددد91 ياعداملدول دديدالدأاض دوسدإف د لدو ود دخسدددددددددددددو دخشدددددددددددددلدو دضيدلداعطألدو ،دددد8،دد7اعودأافدد

ددكما ينهي القااوا عم   دض  هف لادددددد  لداعطألو داعمأا د أداعضيو دالتيد لوسدب   عههودت سب دخيديتب  دض  هودخ ددددددرافدصددددددح  دخيدختالث

ض  د  ديقومدبوتتبا دوذاددلادددد  لداعطألو دالذي دلفدي   وادسدددد دال و ا دضاددددر،دب أدخد د د وةأد أدد دالقودوسدباولدصددددرنو دلعقولوثد

ال و ةدد دضاددرد أداملاع،دتوصدد دإذادكوسدفبداعسددر ،دضالي دض  دذلكد  سدالقودوسديةددت قيد  دوذاداملاعدلادد  لداعطألو دالذي دب  وادسدد دد

دض  دصدددددحههفدال أد  ديالاألةددددد  ،ديليسداعضيو داملاصدددددو دض  هود أدالألقر دال ود  د  داملول د
 
 أدد90اعضيو دالنهوفن دالذيد دلادددددللد دددددرفا

د 28دألددالقودوسد

دلحيوي دمقو دال ألل،ديض  دفخسدوذهددددالجزائريصدددددددددددولثئد
 
ا  ألوث وثددض  د  ت فدا  ألوث وثدالأيل  دالتيد ت دددددددددددي دخملو و

،ديالببي وكولسسدا تت دوفنسسداملاحقسسدبهدو،دينا دالدأسدددددددددددددتوفدالجيارريدض أدخيلوند دودذهدالاصدددددددددددددو د1993 ا ألدوث د دمقو دال ألدل د أدضدومد

،دميودإمهودددد16الأيل  دض  دالقوادسسدالوطا  دبي رلدالتصدددأيقدض  هو،دميودمألثدالجيارردالحأداعل  دلةددد دضيول داعطألو دخي دددودبددددددددددددددددد
 
ضو و

ي ددددددددددددعئدالجياررداسددددددددددددتبا     ديطا  دملاعدضيول داعطألو دمسبدإد د ديتفدالعيلدددد2003ردضيلداعطألو د أداعضيو دال  ر ،ددي أدضومدد وظ

بي لدوذهدالقواضأد أدالق و دمسبدالرسدددددميدتوصددددد د أدا جو داليفا أدياعضيو داملزال  ،دميودإد دليددملألت دالعيلدسددددد   د ألتي دخ وم دد

يالتيديتبميد  هودمول   داعطألو دالعو  سس،دميود  أفداعشددددددوف دب سدالجيارردلفد صددددددأفدثودوسدلحيوي داعطألو ،ديكودئدالعيلدمسبدالرسددددددي  دد

اضأالد ادري دثودوسدلحيوي داعطألو د  دكو  دخشدلو دالعافديهسدو  داملعو   دياعيذا دالجةدأيدياعويو دخي دو،ددد2005ثأدبأخثد أدضومد

 ةددددددرض دإصددددددأافدوذادالقودوس،دب ود ددد2005اآلس،دض أدالرمفد  د وصدددددد وثدلجا دمقو دال أللد أدضومدددل  دالقودوسدلفدي رجدل اوفدمتي

د أدالتاددددددددددددرةعوثدالوطا  دذاثدالصدددددددددددد  دبويوي داعطألو د أدالجيارر،د  يددواو دفثوب د ع   دض أد    قدالحأدد
 
ذلكد وةا دواو دثصددددددددددددوفا

ضيو دال  ر ،دميودإمهودلفد ياعدظوور دضيول داعطألو د أدالق و دال سبدفسددددددميدداعل  دل ةدددددد دلعيول داعطألو ،ديمذادلادددددد  لداعطألو د أداعد

توصددد د أداعضيو داليفاض  دياملزال   دبوع دددو  دإف د دددعفدة ولدا سدددتبا     دالوطا  د أد اعدضيول داعطألو دم  دفميثدض  دف عدالو أد

  29ي دالتيد أ عدبوعسردل يجدبأطألول ود أدر وسداعضيو دال  ر بي وطردالظوور دليسد واة  داعس وبدالحق ق د  لدالأيا عدا ثتصول

سددددددددبتيببدددد11خيارلدالأي د أدال   يدالعربذدالتيدصددددددددولثئدض  دا ألوث  دمقو دال أللد أد  دددداملمعكة العربية الخأأأأأأأعوديةيكودئدد

ل ر دكو  داعسدددول  دالتيد دليدإف د،دضالي دض  دذلك،د ولةدددعولي دمويلئداسد ووفبد ادددت دا1996،دياد ددديئدإف دا  ألوث  د أدضومد1995

ضيول داعطألو ،دتوصددددددد داعطألو دالذي دلأيهفدظريفدتوصددددددد دخيدخي دددددددوض فداملعياددددددد  ديخي دددددددو دخسدددددددروفد أ ع فدإف داليجدبهفد أداعضيو دد
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،دثأديتعر دض  دإسدل  أللدالذيد د توا ردل دبيك دضور   د اوسددددددد  دد2014(د  ددظومدميوي دال أللدلعومد7ا  ت أل  د اصدددددددئداملول دفثفد 

د  هودلريذا دخيداعويو ،دالحقد أدالرضوي دال أي  د  دتال داعسر د ودخسيوهددظومدالحيوي د داعسر دالحو ا   د

يثأدخط قئديةاف دالعيلديالتاي  دا ةتيوض  دبردو  سسدلرضوي داعطألو دا حري سسد  دبيك دخسرن ،دثأد أ ع فدإف دا د راشد أدد

  ددظومدميوي دال أللدد(د8 رداللو   ،ديلردو يداعسردالصأيق ،دي  يوديتع قدبتا  لداعطألو ،ددصئداملول دفثفددالعيلدويو:دبردو يداعس

ض أد اعدضيول دال أللد ودليسدس دال و ة دضار ،ديمظردلا  لداعطألو د أدخضيو دثأد  رد ةال ت دخيدبدحت دال أد  دخيدالاألة  ،دد

د  دالالرو دالتاأل ذي دلاظومدد(8 خيداسدددددددددددت أا  د أداعضيو دالعةددددددددددد رن دخيدالزااضوثداملةددددددددددداح  دميوددصدددددددددددئدالألقر دال و ا د  داملول دفثفدد

ميدويد دال ألدلدض  دخدد د يوظردلاددددددددددددد  دلدال ألدلد أدخيد  دخدوا داعضيدو دالتيديي  ،دبو فدط  عههدودخيدظريفدالق دومدبهدو،دلعر دصدددددددددددددحد دد

ل أللدخيدسددددال ت دخيدختال دلا  ر،ديمذاديوظردلادددد  لدخيدطأللد أدخسددددوخدخشددددلو دضيلداعطألو داملاصددددو دض  هود أدا  ألوث وثدالأيل  دد

دذاثدالص    د

دياظفد ةدددأل دلاددد  لداعمأا دي  دذلك:دضأمدةواةدلاددد  لداعطألو د أداعضيو دال  ر دخيديثأد  دددي ددظو
 
دكو ال

 
مدالعيلدبوبو

الصددددداوضوثدال دددددوف ،دخيد أدامل  دخيداعضيو دالتيديوتيلدخسدلعر دصدددددحههفدخيدسدددددال ههفدخيدختالث فدلا  رديمسبوود  د دددددواب دلاددددد  لد

بي ددولألدد دوددذهدالقواضددأدالقددودود دد ديعددأدةرنيدد دخيد  ددولألدد د ر دد دض  هددوداعدظيدد دإيقددو دددداعمددأا ،ديلددولتددوفأد دد سدخيدلاددددددددددددد  ددلدلألطألددو ديتف

بيد  ا مع هذا التقد  في  أأيا أأار وماية الطفل في الخأأعودية فقاه   تزاا املمعكة العربية   دد30ض  هوددالجيا اثديالعقولوثداملاصددو 

، وكاات لجنة وقوق الطفل قد  وصأأأأأأأت  2014الحماية لعا  الخأأأأأأأعودية   تقر  قااوا خاة بحماية الطفل ووقوقه وتكتفي بنظا  

إقرار وقوقه د 31املمعكة العربية الخعودية بقكماا التشريعار الوانية التي تؤصل لحماية الطفل و

ااأه وبأالر م مم و ود الكث   مم التشأأأأأأأأأأأأريعأار الوانيأة التي   أدف إىى الحأد مم ظأاهرة  يبقي في هأذ  الجزئيأة  ا اشأأأأأأأأأأأأ   إىى 

 رثددوبدد دض  دضيددلداعطألددو ،دي ديوةددأد أد عظفدوددذهدلرل دد دد   تو أأد   عأأا القواا ازيأأادة، كمأأا    هأأذ  الظأأاهرة في   فأأاا إ  ااعمأأالأأة األا

القوادسسد والد ا دض  د دددددددددددددريف دالرثدوبد دض  دضيدلداعطألدو دي عدوث د دخصدددددددددددددحدوبدالعيدلد أدالحدو ثدالتيديياع دودالقدودوس،دي أدمدولد ديةولد

 أد ألوثفدالظوور ،ديةنول د والد ا دض  دذلكد لوسدالعقول دٌ  ألأل دسددوا دمرا  د ول  دايدالإلددج دملأ دخثصددووودسددئدشدد وف،د وديةددووفدد

خضأالدضيول داعطألو داملعر ددددددددسسدلا  ر دياملالم  دض  دالو ددددددددعدالتاددددددددرةلأد أدال  أاسدالعرل  ،دخسدالحيوي د  دلادددددددد  لداعطألو د ود يا دد

 ،د أد اقوصدد ديثوصددر د أدمول دوذهدالتاددرةعوث،د ةيد رميدض  دالعقول دض  د  ولأل دةواد دالحيوي ،دخمابد ا دض  دمظردالألعلددألةدد

 علدالتادرةعوث،دبلدإسد ع د ودلةدوولدإف دمأد اكداسدتءاو اثدلةديكدبوسدتألول د علدخصدحوبدالعيلد  دلاد  لداعطألو ،دخ ومدضأمد

دصرا  دالتارةعد أدالحظر 
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    الوطن العربي... إحصائيات ما قبل الجائحةعمالة األطفال في 

د
 
دداملةدددت أدكوفيدوددبألسبيسددإصدددوب ددخي دددض ددرل،دمت دث لداعضالسلاددد أدظوور دضيول داعطألو د أد عظفدالأي دالعرل  داف ألو د  

دداملةددددددددددددداح ددب نهدو،دالزااضوثدد  ددضأيأ ددخسددددددددددددد دوبدالظدوور ،دإفأدوذهد يايأدديةعييددد،2020دديادويردد29ددبتدوفن دداع وفاث،دليل دد أدالعربذ،ددالوط د أ

دي أووفدددسددددددددددددو دإفأددبوع ددددددددددددو  دديمسبوف،دديالعرا دديل ب ويال ي ددددسددددددددددددوفنوددتال دالةدددددددددددداواثداعتسب  د  لددالعرل  ددالأي دد علددالتيدلادددددددددددد أوو

دإفأددبدأطألدول دوددل دأ عددودذهدال  دأاسدد أدم سب دخسدددددددددددددرديلجو دد،دالألقرد دشدددددددددددددراثدداف ألدو دديمدذادالعرل د ،دال  دأاسدل دول  د دا ثتصددددددددددددددوليد داعموا 

دد  دالعيول ددةنول دد  لددالظواور،دب علدداعمصددددور وثدوذهد ر   ددميودداملوليدياعي ددددو دا ثتصددددولي ،دداملةددددتويددد وةددددسسددخةلدد  ددالعيل،

ودذادالجي د  دددد أددتادويل دوددسدددددددددددددوفدالدذيددالظواورد  ددذلدكددإفأددي دودلألطألدو ،دداملزال د ددالعيدولد دد أدداليندول ديمدذادداليفا أ،دالق دو دد أدداعطألدو 

دالأي دالعرل   ،ديالذيددت ر د   دإف داعمصور وثداملر    دبظوور دضيول داعطألو د أدضألد  دالتقرنر

ل ق ددددو دض  دوذهدالظوور دال  سب ،دي أدينألذدوذادا ف ألو داملتوثعد أدضيلداعطألو ديسدددد دة ولداملاظيوثدالأيل  دياعث  ي  دد

ظلدالج ولداملاحوظ دالتيد  ذل ودالحلو وثدالعرل  دملوا   دخطروودالقودود  دياملدسدددددددةددددددد  دالوطا  د عداملعويسبدالأيل  دذاثدالصددددددد  دبهذهدد

دلظوور  ا

دضيول ددب صددددو دمأي  ددإمصددددور وثديةولددضأمدددت   د دثأيي  ددالأي ددل علددال وصدددد دداعمصددددور وثد علددةأيردبولذمردإس

 ةدددددددب دادوةدددددددوفدظوور ددددالتعويسدال   جأد   ددلي دد أدداعطألو ددضيول ددإمصدددددددور وثددالجير  ددوذهددض دي   ددميوددالأي ،د  كد أدداعطألو 

د يمذلكدم وبدا مصور وثد أدوذهدالأي د،دضيول داعطألو د أدوذهدالأي د

1.  
ً
 مخلحا

ً
 عمل األافاا في الدوا التي لم تشهد ازاعا

دخض  د عدأ ثدضيدلداعطألدو  د يدوديت دوبقد عدا   دوهدالعدوملذدالدذيديادددددددددددددسبدإل د دالتقدأيراثدالعدومل د د
 
لإلدددددددددددددجدلدال  دأاسداعمابد قرا

د:32ا   وووثدالررية  د أداملا ق دالعرل  دض  دالاللدالتوفأ(،ديني  د ا   د2017اعتسب دملاظي دالعيلدالأيل  د 

 سدددددددددددددادد د قددوفددد دددد17-دد15ير ألعد عددأ داعطألددو دك يددوداف ألعددئدا ضيددو ،ديلإلدددددددددددددجددلد عددأ ثدضيددلدخض أدلددأيداعطألددو د أدالألكدد دالعيرندد دد

ا ضيو دال  ر دبسسداملراوقسسددددسدا  دينس غأدإيال داوتيومدتو دبوف ألو د عأ دد14-5بيعأ ثدالعيلدلأيداعطألو د أدالألك دالعيرن دد

 سا  د17-15 أدالألك دالعيرن د  د

 إسد عأ ثداعطألو داملا رطسسد أدالعيلدهأدخض  دبسسداعطألو دالذكوف،ديل  ديس غأداعشدددددوف دإف داسد عظفدا مصدددددور وثد  قذدضوةي د

التيديس غأددد-املزال  دمسبد أ وض دا ةر  و دالعيلداملزافأديال أ وثدد-ض دماددددددددددفد علدا شددددددددددلو دال أل  د  دضيلداعطألو دا دو دد

 اسد وظذدبوملينأد  دالأفاس ديالتوق ق 

 دإسد عأ ثداعطألو دالعو  سسدهأ،د اللدضوم،دخض  د أداملاوطقدالرنأل  د قوفد دبوملأس د
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املع  دددوثدينر  يدضيدددلداعطألدددو د أداملا قددد دالعرل ددد ،د أدخم  يتددد ،د أداليفاضددد ،دين  هدددودث دددوضدددودال دددأ دددوثديالصدددددددددددددادددوضددد ،ديلادددددددددددددسبدد

دإف دا   وووثداعسوس  دالتول  :
 
داعمصور  داملتوم داي و

 د15سددددددددددا ،د أدمسسدخسد وة داعطألو دبسسدددد14يد5هأدبسسداعطألو دالذي د تبايتدخضيوفوفدبسسددإسدخض  د ةدددددددددد  دلعيلداعطألو د أداليفاض دد

أدث و أدال أ وثديالصاوض د قوفد دبوعطألو ددسا دووداعمابد اوضودبوة دالق وضوثدا  ت أل ،د عداف ألو د أد عأ دالعيلد د17ي

 
 
 اعص ردساو

 ت فدث وضوثد ادددوشداعطألو دا دو دإف دمأدم سبدبسسدال  أاسد  عودل صدددوصددد  دا ثتصدددولاثدا ح   ،د عد راضو دخسد ةدددوموثدد  

دالألت وث اعسرداملعيا  دمول ود ودل أللدخيدلعجيدض دفصأدخدوا د ع ا دتأل  د  دضيلداعطألو د أدصألوفد

د
د

قردبوةولدودذهدالظدوور دد ت دوي ددمصأأأأأأأأأأأأر ألذد
 
اعمصدددددددددددددور دوثدال دوصددددددددددددد د عيدولد داعطألدو ،دي عدذلدك،د يعظفد  دكداعمصدددددددددددددور دوثد 

ياعمصو ديالببدو يدالأيفأدل ق و دالعو  ددي قودل يإل دالقو ذدلتا  لداعطألو د أد صر،دالذيدثومدب دالج وةداملرمييدل تع ك د،ديدب  و  

،ديي  وسد ةددددددددددددد د د17إف دددد12   وسدطألدلد أدالألكد دالعيرند د  ددد6 1 ادضدألداعطألدو دالعدو  سسد أد صدددددددددددددردض  دضيدلداعطألدو دب
 
  دددد3 9،دضدو دو

%،د  دضيول دد63توصددد د أدالق و داليفا أ،دالذيديةدددتووذدض أد ةددد  ددد33اعطألو ،دخيدخسدطأللد  دكلدضادددر دخطألو د أ عوسدإفأدالعيل

ي  د فديدألذدالعيدلد أداملواثعدالصدددددددددددددادوض د دد دداليفاض د ددياعفاضددددددددددددد يدديالبةدددددددددددددو سس،دداملياف دد أدد نهفدالعظميدال دول  د دةعيدليداعطألدو د أد صدددددددددددددر،د

،دبيايودسددددددددجلدد6 17اعطألو د أدث و دال أ وثدد،دييصدددددددد ئد ةدددددددد  دالعو  سسد  دد.%9 18كولتعأي ديال او ديالصدددددددداوضوثدالتوون   دبسةدددددددد  دد
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 ددبيايودلادددددددددددسبد قأيراثد اظي دالعيلدالأيل  دد34%6 77%د قوفد دبوعدو دالتيد   ئد ةددددددددددد هه دد5 83اعطألو دالعو  سسد  دالذكوفد ةددددددددددد  دد

ي  د  يد د أدسددددددددددددد دو دإسدد   وسدطألدلدضدو دلد أد صدددددددددددددر،دال دول  د دالعظميد  دود  داعطألدو ديعي وسد أدا جدو داليفا أ،ديودذاديدد2 2يةولد

د 35الةلوسد أد صرد أداآليد داعتسب دبوف ألو دخضأالمأا  داعمصور  دالتيدخشوفثدإل هود اظي دالعيلدالأيل  ،د ر    د

د

د

د

د

دددداألرداي أد
 
%د  دإةيوفأدالةلوسد أداملي   دد40   وسدطألل،دبسة  د صلدإفأدد8 3ي  ادضألداعطألو د ودليسدال يود  دضاردضو و

%د  دود  داعطألو د  دمسبداعفلد سسد سددددددددددوفنسس،دي  ةدددددددددد  س سسديةسةدددددددددد وثدختري(،دي قودعمأ د إلدددددددددد دد30اعفلد  ،دل  د عدذلكد  سد

،دديعي وسد أدث دددوضدددوثدددد17إفأدددد5خلفدطألدددلد أداعفلسد أدالألكددد دالعيرنددد د  دددد76سددووددبدددأضدددأالدالعدددو  سسد  داعطألدددو د أداعفلسد ددد 
 
ضدددو دددو

خلفددد11خلفديالةدددددددددددددوفنسسدددد61خلفديعي وسد أدخضيدو دت ر دين  ادضدألداعطألدو دالعدو  سسد  داعفلد سسددوودد45  ت ألد ،دي  دب نهفددوودد

%دلرددو ،دي تي دلدخبرةدالسادددددددددددددوطدوثدد11%د قدوبدلدد89 د دخلفد  دالجسةددددددددددددد دوثداعترع،ديةادددددددددددددلدلدالدذكوفدبوةددددددددددددد داملإلددددددددددددد د ةددددددددددددددد41يدوود

%،دي أد28بسةددددددد  د%،دي   دالعيلد أد اليفاض د دد29ا ثتصدددددددولي دالتيديعي وسدبهود أد   وف دالجي  ديالت ير ديهصدددددددالتدالةددددددد وفاث دبسةددددددد  دد

د 36%دلللد نهيو،ديال وقأد أدخضيو دخترعد تاوض 11 الصاوضوثدالتوون   ديا  او اثديال او دبسة  د د

د
 

خلفدطأللد أدامل ربدخضيوفوفد ودددد250 اتادددددرد  هودظوور دضيول داعطألو ،د  او ددوودد  دبسسدالأي دالعرل  دالتيددخي دددددوددداملغرب

د أد مدولد دضيدل(،د  دبسسد دوديقدوفبد  ددد17إف دددد5بسسدد
 
خلفدطألدلد دوةالوادييدوفسدددددددددددددوسدددد119   وسدطألدلد  ربذ،د  دبسسدودذهداعضدأالددد7ضدو دو
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األ ف   أأأأرة على األقل تيأأأأررر مم   4و  تشأأأأ   تقديرار وقوقية إىي زيادة متوقعة في اخأأأأا األافاا العامع ا في األردا بخأأأأوا  ائحة كورواا املخأأأأت د، فنح

األقل مم كل   أأأأرة لععمل،  علىهذ  الجائحة، اتي ة فقداا رب األ أأأأرة لعمعه، باتاأأأأافة إىى اا فاد مخأأأأتوي دخل هذ  األ أأأأر، ما  أأأأيدفع بطفل واود  

  80وصأأأأوا  عداد العامع ا مم األافاا في األردا إىى  ويث،  ع اوزيادة الدخوا لهذ  األ أأأأرة، ما  عني ااه مم املريا زيادة العام ،لتحخأأأأ ا التداب   املع شأأأأية

 على  قل تقدير بخوا ف  وس كورواا املخت د.  لف

د

 

 لدرا أأأأأأة  ي   
ً
و د تقديرار بقوصأأأأأأائية محددة خاصأأأأأأة بزيادة معد ر عمالة األافاا في مصأأأأأأر في ظل تفكأأأأأأاي وبا  كورواا، لكم ووفقا

%، 10  راها معهد الت طيط القومي )تابع لوزارة الت طيط والتنمية ا قتصأأأأأأأاديةع، فقا عدد الفقرا  في مصأأأأأأأر  أأأأأأأوف يرتفع بنحو  

في مصأأأأأأر خالا الفق ة القامة، فوفقا    بخأأأأأأوا التداعيار الخأأأأأأعبية لف  وس كورواا املخأأأأأأت د، وهذا  عني إاه قد ترتفع عمالة األافاا

% في معدا الفقر تؤدي إىى زيادة 1ة ومنظمة األمم املتحدة لعطفولة في تقرير مشأأأق ن  ا زيادة بةخأأأبة  لتقديرار منظمة العمل الدولي

 % في عمالة األافاا ك قل تقدير.0.7بةخبة 
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 أداملور د  د  يو ددد6 1ةو   دل ت    د أدامل ربديوود وديي لددياأيل  دال ي قودلد%4 74،دبسة  دد2019مت دمهوي دضومدددد37خضيو دت ر 

%د  داعطألدو دالدذي دييايلوسدخضيدو دت ر ددد4 74خلفدطأل د  دميدودإسددد19اعطألدو د أدامل رب،ديل  دئد ةددددددددددددد د دالعدو  سسد  داعطألدو داعددو دد

سددددددددددددداد دالجدأيردبدولدذمردإسد عظفدود  دددد17يدد15فدبسسدد أداملدورد د تبايتدخضيدوفودد6 75%د نهفدذكوف،ديدد84يتواةدأيسد أدالرنفدامل ربذ،ديخسدد

د 38اعطألو دياأفةوسد أدخضيو د د تأتلد ي دضي   دا ثتصولدالرسميد أدامل رب

د
خلفدطأللد أد و ددي قودعتردإمصدددددددور  ددد280   وسديد2 تاايأدخضأالداعطألو دالعو  سسدسدددددددا د عأداعترع،د ي دبسسددددتواسي أدد

د180خضأالداعطألو دالعو  سسدبددددددددددددددددددالتو ةد  %ديقو وسدبأضيو د  ت أل ،ديثأفثديةاف دالادكوسدا ةتيوض  ددد7 9 عألداعطألو دٌواو ،د  سد

،دم د ديتعر دددددددددددددوسدد40خلفديعي وسد أدث دوضوثدت ر دي أدظريفدمسبدثودود د دد136،د  دب نهفدد39ضومدد17إف دددد5خلفد تبايتدخضيدوفوفد ودبسسدد

للو  دخشدددددلو دالتعائدالاألسددددد يديال أ ذ،دبوع دددددو  دإفأدلعر ددددد فدل ادددددتورفد  دخصدددددحوبدالعيل،ديمذادلادددددللدظوور دالألت وثدالعو الثد أد

خلفدطأل  دلعيلددد13  داعطألو ،د وديي لددووددد8 17خلفدتول  د زال  ،ددد78املاوة دالتو ةددد  ،دظوور دةأير دبولذمر،دم  دإد د  دبسسدد

،دب ود دذلكدد أدإسدوذهدالظوور د وةالئد أداف ألو دم  دإد دي قودعمصددددددور وثداملع أدالوطقيدالتو سدددددد يدلرمصددددددو د  سد41 أدوذادالق و 

%د  ددد50يةاف دالاديسدا ةتيوض  ،د  ّسددووددديلوة دد 42خلفد ودليسدالةولس دضارد176خلفدطأللديعي وس،د  دب نهفددد215خمابد  دد

%د نهفد أدالت دوف ،دي توة دبق د دالسةددددددددددددد دض  د علداعضيدو دالحر دددد20 ةددددددددددددد د داعطألدو ديعي وسد أداعضيدو داليفاض د ،د أدمسسديعيدلددوود

د 43يالحرفديمسبوو

د

د
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% مم الناتج املحلي ات ماىي لالقتصأأأأاد في املغرب، ويتكوا هذا ا قتصأأأأاد املوازي  اشأأأأطة  40 شأأأألل ا قتصأأأأاد     الر أأأأمي في املغرب ما  عادا  

كث  ة مم بين ا صأأناعة املةخأأو ار والجعود والصأأناعار الف ارية، و ظهرر درا أأار في بداية العقد املاصأأاي إا   أأحاب العمل  خأأت دموا في  

.  17إىى    13الغأأالبيأأة العظمي من م مم األافأأاا الأأذي تق اوم  عمأأارهم ب ا  و قطأأاعأأار افأأل او  ك   وخأأأأأأأأأأأأأا اوتيأأا أأار العمأأل،  هأأذ  ال
ً
وقأأد    عأأامأأا

زيادة اخأأأأأأأأأأبة األافاا العامع ا بخأأأأأأأأأأوا فقداا بعل األ أأأأأأأأأأر لعمعهم اتي ة لجائحة ف  وس كورواا املخأأأأأأأأأأت د   مغربيةريحت منظمار وقوقية 

 .في املغرب مة    املنتظخاصة العمالة 

 

 

 

تواس مم ب ا الأدوا القعيعأة التي لم تتأ بر بوبأا  كورواأا   يمكم الجز  بزيأادة متوقعأة في عأدد األافأاا العأامع ا في تواس، خأاصأأأأأأأأأأأأة إا 

املخأأأأأأأأت د، وكاات مم ب ا  وائل الدوا العربية التي  أأأأأأأأيطرر على الوبا ، بعد  ا ا أأأأأأأأتمرر خمخأأأأأأأأة  يا  دواما ت أأأأأأأأجيل  ي إصأأأأأأأأابار 

 . ديدة، وهو ما  عطي اوتمالية بزيادار ائيعة في اخا العامع ا مم األافاا

د

د

 

https://bit.ly/2NQNna1
https://tinyurl.com/y93afx4n
https://tinyurl.com/ydfhhmwc
https://tinyurl.com/y93hmtnp
https://tinyurl.com/yanvu6bh
https://tinyurl.com/y9x8qnbj


د

د

د

يةولدإدلوفدملو ذدبأوي  دظوور دضيول داعطألو ،دإ دخسداعفثومدمسبدالرسدددددددددددددي  دي قوفنرد اظيوثدددديض  دالرمفد  ددالجزائري أدد

خلفدطأللد أدالجياررد ا رطوسد أدسدددددو دالعيل،د  يودير ألعدوذادالعألدإف ددصدددددفددد200ا جتيعداملأ ذد وضددددد داد دض  داعثلديوةأددوودد

سددددفدةقيدا حوصدددد لداليفاض  ،دميودخيضددددحئدوذهدالتقوفنردخسدطأللد  دكلدسدددد ع دخطألو د أدد   وسد أدشدددد ردف  ددددوسد  دكلدضوم،دي أد وا

د 44الجياررديعي وسد  دخةلدةنول دالأتو دي وةسسداملةتويدا ثتصوليدعسروف

د

د

د

د
د

ي قدودل  ادكددد،2018   وسد أدضدومدددد849 6دديالتيد صددددددددددددددلدإف   دالدأي دث   د دال  دو د دالةدددددددددددددلدود د ،دلعدأددددلبنأاايض  دالرمفد  دخسدد

د9 5م  دلادسبدخضأالدالةدلوسد أدل اوسد أدوذهدال   دإف ددد2020-2017  ت فدوذهداعمصدور  د أدت  داسدت وب دل اوسدلألة  دديدددالأيفأ،

صدددافدبول  سب  ديي قودل يإلدد دد   وسد ةدددي د  دب نهفدد
 
   وسديدصدددفد سودسدددوفي،ددصدددفدوذادالعألد  داعطألو ديادددت  وسد أدخضيو د 

الدذيدثدو دئدبد د اظيد داع فداملتودأ دل  ألولد د ال و ةددددددددددددد ف دبدولتعدويسد عديةاف دالادددددددددددددكوسدا ةتيدوض د د أدل ادوسد د سداعطألدو دالةدددددددددددددوفنسسدد

%دبسسد6%دإف ددد9 1%دبيايوداف ألعدضألداعطألو دال  اود سسد  ددد7 6املةداح ،ديي  وسددووددالالةكسسدالذي ديعي وسد أدل اوسددت   دالزااضوثدد

،ديهأدةنول د ي لد ال  دخ ددددددعوف،ددوو كدض دخمهود د ي لدا ضأالدالحق ق  دخي ددددددود أدظلدضأمدشدددددديو دض ا داملإلدددددد دد2016إفأدد2009ضو ذدد

دد 45كو  داعطألو دالعو  سس

خلفدطأللدَيقعوسدضدددددددددددحويودضيلداعطألو دددد100مللو و دضيلداعطألو ديةولددوودددد أدسددددددددددد و د تصدددددددددددلد  ددددددددددديائدال   دالوطا  

ودد17يدد10ياع  ددوفدبهفد أدل اددوس دميددودخثرثدبدد سدل اددوسد  دبسسدالددأي داعض  د أدالعددولفدلألطألددو دالعددو  سسدبسسدد ميددوداف ألعددئد ةددددددددددددد دد دددد 46ضددو دد 

 

 

 

 

   https://tinyurl.com/y7x5g8xs، لنمزيد عن  الرابل التالي:2020يونيو  10أطفال الجزا ر بين قعور الحماية القانونية وععف الشارع، المجنة،   44
45  )unicef): Baseline Survey 2016 Presentation, For more following the link: https://tinyurl.com/y772v287  

   https://tinyurl.com/y72lcowu، لنمزيد عن  الرابل التالي:2015سبتمبر  16ألف طفل في لبعان ...  ضحاياا العمالة واالتجار بالبشر، الرأي،  100  46

%  10إىى  2020عا   مم املتوقع  ا تفاقم  ائحة كورواا املخت د، وفقا لخب ا  في الجزائر مم عمل األافاا، بةخا قد تصل في ن اية 

بخأأأأأأوا توقف بعل عوائل األ أأأأأأر عم العمل بخأأأأأأوا قرارار الحكومة الجزائرية، ووظر الت واا، وفقداا بعل األ أأأأأأر لوظائفهم، 

 إىى  وق العمل. ااهيك عم عد  كفاية اتعااار التي قدمت ا الحكومة الجزائرية لأل ر املتيررة، ما ييطر ب م لعدفع ب افالهم

د

د

 

https://tinyurl.com/y7x5g8xs
https://tinyurl.com/y772v287
https://tinyurl.com/y72lcowu


د56اعطألو دالةددددوفنسسديعي وسد أدل اوس،ددوو كدض ديةولدثراب ددداعطألو دالةددددوفنسسدالعو  سسد أدل اوس،د  ال  دخطألو د  دخصددددلدخفبع د  

د 47خلفدطأللدسوفيد أدل اوسد  دمسبداملتواةأي د وئد    دالتع  فداعسو  ي،د أدضر  دلالست ال د  دخفلوبدالعيلد أدل اوس

الألك دددد  %دد6 12  دب سديامأ د  دخمابدالأي دالعرل  د  ددوم  دضيول داعطألو دم  دلاددددددسبدالتقوفنردالرسدددددديددالخأأأأأأوداايلعأد

%د  داعطألددو د أدددد2 19يد أد واثعداسدددددددددددددت راجدالددأودد ،ديمددذاددخضددو ددوديعي وسد أدالةدددددددددددددولاسدسدددددددددددددوا دم ددوضدد دةددور سسدددد14إف دددد5العيرندد د  دد

دي قوسددألدداملصدسبدد17إف ددد15الةدولاسد أدالألك دالعيرن د  دد
 
ضيول دد،د أدالوثئدالتيدلادسبد   د قوفنردمقوث  دسدولاد  دب سد ةد  د48ضو و

د صلدلاوودد14اعطألو د أدالةولاسدلألطألو د ودليسد
 
د.د49%33ضو و

د

د

د

د

 
 

  

 

 

 

 

الاماعايشاااااي،  أورياعاات، 47 الاوضاااااال  تاردي  جاراء  لاباعااان  فاي  الةاااااوريايان  األطافااال  عامااالااة  نةااااابااة  الاتااالاي:2019أكاتاوبار    20ارتافاااع  الارابال  عانا   لانامازيااد   ، 

_MkYhttps://www.youtube.com/watch?v=gaJmcTR  
   https://tinyurl.com/y8y8llx5، لنمزيد عن  الرابل التتالي:2020يونيو  16كورونا يفاقم أزمة عمل األطفال، وكالة سبوتيعك الروسية،   48
   https://bit.ly/38tFZdZ، لنمزيد عن  الرابل التالي:2020مارس  11%، العربي الجديد، 33عمالة األطفال في الةودان تتجاوز   49

تشأأأأأأأأأألل ظاهرة عمالة األافاا في منااع التنقيا عم الذها واملعادا في الخأأأأأأأأأأوداا، العامل الواطأأأأأأأأأأا في زيادة تشأأأأأأأأأأغيل األافاا، ويعمعوا في  

 أبائك الذها م اار كب  ة على  أحة األافااع ويوا هوا كل  ظروف  اية في القخأوة بالةخأبة إىى  عمارهم، )تمثل عمعية الزئبع  بنا  فصأل  

 شأألاا ا  أأتغالا واليأأرر واملخاار الاأأحية وا  تماعية، ويث   يو د رقابة  و إوصأأا ار  و وصأأر ألعدادهمع. كما  غيا عم هذا القطا  

اقب ا وقوقي ا في الخوداا الحماية اللافية لهؤ   األافاا ويث   يو د رقابة ا و تفت ش على هذا القطا  مم الحكومة الخودااية وخا مر

 مما  عرد األافاا إىى املخاار الخابقة.

د

د

د

د

 

https://www.youtube.com/watch?v=gaJmcTR_MkY
https://tinyurl.com/y8y8llx5
https://bit.ly/38tFZdZ


 عمل األافاا في  .2
ً
 مخلحا

ً
 الدوا العربية التي تشهد ازاعا

د

خط قئددالتيدبأيفوودديدشددد أثد علدالأي دالعرل  د وةوثدضأ د  دالزااضوثداملةددداح ديالزايتدالةدددلو ذ،ددتال داعضوامداعتسب ،د

د ةددددددددددداحود اذدضومددددسدددددددددددوفنو وةوثدةأيأ د  دضيول داعطألو ،د ألذد
 
ليدد  دالةددددددددددد ول دبيلوسدالحصدددددددددددو دض  د،دد2011يالتيدلاددددددددددد أددياضو

العو  سسد  داعطألو ،دتوصددددددددد دإسد عظفدالتقوفنرد أدوذادالصدددددددددألداملر   دبوعطألو د رميدض  دلةدددددددددربدإمصدددددددددور  دمأي  دتوصددددددددد دبأضأالد

ل  دبولاظردعتردإمصدور  دض دلاد  لد دد50ي ةد د ع ا دتوصد دبود راط فد أدالعيلدد ود  داعطألو د  دالتع  فدليسدإمصدور وثد وأل

،د  ددد17إف دد16 دداعطألو د أدسددددددوفنو،د ادددددد أثداد ألو د ةدددددد  دلادددددد  لداعطألو د أدسدددددد
 
%دبيايود ق صددددددئدوذهدد38 6 أداملأسدإف دد2 8ضو و

،ديهأدإمصور وثد دلعببدض دالواثعدالحق قذدلعيول داعطألو د أدسوفنودتوص د عأد2007%د أدضومددد20 8إف دد11 10السة  د أدالرنفد  دد

د 51ادأ  دالزاا داملةا 

،د2011عأ دضيول داعطألو د أدسددددددوفنود اذدادأ  دا ة  دالةددددددوفن دضومدم  دلاددددددسبدا مصددددددور وثديالتقوفنردالأيل  دض داف ألو د 

ل  قو دض  دث أدددثصددوعدم  ديعي دخفبع د  دبسسدتيةدد دخشدد و د  دالةددوفنسسد وئدت دالألقر،د يوديأ عدبوعطألو دإف دا  وذد أابسبدد

 ياذدبأاي دالزاا دد دا رالدضورالشهفد أدسددددأدالر ق ددالح و ،د  لدالتوة دإف دضيول داعطألو ديةياجداعطألو ديالت ا أدل قتو ،ديذلكدملةددددوضأ

   وسدطأللد أدسددددددوفنو،دييلأد   وسدطأللدسددددددوفيد سود أدلي دالجواف،ديي قودل   ودوثدالتيد فدالتوققددد8 4ث لدلةددددددعدسدددددداواثديلأدموافأد

 

 

 

 

   https://tinyurl.com/y9z3h7waن  الرابل التالي:، لنمزيد ع2019نوفمبر  23دويتش فينه، انتشار ظاىرة تشغيل األطفال في سوريا رقم القوانين التي تحظرىا،  50
   //:tinyurl.com/y9fnaw25https، لنمزيد عن  الرابل التالي:76تقرير الجمتورية العربية الةورية بشةن تطبيق أئكام اتفاقية ئقوق الطفل، أ أنظر:   51

https://tinyurl.com/y9z3h7wa
https://tinyurl.com/y9fnaw25


يثأدسددددددددج ئدد،دد52ةدددددددد عدسدددددددداواثطأللد أدالقتو د ديت ويةدضيرد ع دددددددد فدالدد5000،د فد  ا أدموافأدد2019ضومددديمت ،د2014 نهود اذدضومد

د د53خض  د ةتونوثد  دضيول داعطألو د أدسوفنود أد أياتيدالرث ديليردالييف

دسددددددددددددوفنسس،دلفدي   وادددبت ا أالحلو  دالتبم  ددث ومد قوفنردمقوث  ديثأداشددددددددددددوفثدد
 
ضو ود اددددددددددددللدخسددددددددددددو دددددددددددد يد أد ا ق ددد18خطألو 

،د دددددي د  يوضوثداملر يث ،دي يينأوفدميودثو ئدب فسدددددو دخطألو دسدددددوفنسسدإف دل ب والألصدددددورلداملوال  دلتبم و،ددددل قتو د أدصدددددألوفضألرن ،دد

فسددددددددددد وادإف دل ب و،ددد300و ددوودليع و وثدمسبدصدددددددددددح و دض د وفن دي لوسد  اللوف،ديي قودملاظيوثدمقوث  دخسدوايدبهونوثد ييف دد
 
دخ

 
طألال

دثت واد أدضي  وثدضة رن د18  دب نهفد
 
د 54طألال

اد  داعطألدو دالةدددددددددددددوفنسسد أدد ادم سب  عرفدبتاظ فدالدأيلد داعسدددددددددددددال  د د دلاض  دالدذيدثدومدبت ا دأدضدأل  ي ت عد رم دوددألدد نهدوجد دودي 

%د  دإةيوفأدضألداملقو  سسد أدالتاظ فداملةددددددددا ،دي أدضومد40إف دضأ د وو ظوثدسددددددددوفن د ودضرفديثههود بأشدددددددد و دال ال   دبسةدددددددد  د صددددددددلد

تلد نهفد وديقربد  دد4ةاأدالتاظ فدخمابد  ددد2014
 
دد600ر فدطأللد أد وو ظ دليردالييف،دث

 
د 55طألال

د8 2 ر قدلع  ميديط يدل هجيوثدا  ردالذيديينأد  دضي   دلةدددددربداعطألو د  دالتع  ف دم  ديوةأددد1000ميودلعر دموافأدد

 دددأافسد ديي  ددد5  دكدددلدددد2   وسدطألدددلدمسبد  توقسسدبدددوملدددأافس،دخيدخمابد  د  ددد دخطألدددو دسدددددددددددددوفندددودالدددذي د أدضيردالدددأفاسددددددددددددددد  دميدددودخسدد

ددوةم دايدلةت أمدعمرا دضة رن  است أ  ودإ ودعمهودلعر ئدل أ وفدخيدال رفدخيدعمهود دييدضورالثد

حوذذديالحلو  دالاددددددرض  د او ئدظوور دضيول داعطألو ،دبصددددددوف د لولداسددددددتيرافدالصددددددرا داملةددددددا دبسسد   ادددددد ودالي عددداليممي أدد

%د  داعطألو د أدالألك دالعيرن د ودليسدالةدددددو ع دد2 23   وسدطأللدبسةددددد  ددد6 1 لوسد  دددددوضأل ،دييصدددددلدضألداعطألو دالعو  سسد أدال ي دد

دإف دد14إف ددد5ضاددددددددددر،د  يوديصدددددددددد ئدخضأالدالعو  سسد أدالألك دالعيرن د  دد
 
قودل ببا دمقوث سسد  سدوذهدالظوور دشدددددددددد أثد%،ديي 6 13ضو و

د أدساواثد ود عأدالحربدبسة  د
 
د  رلا

 
د 56%دإذادضقأثد قوفد دباألدداعفثومد أدساواثد ودث لدالحرب300اف ألوضو

خلفدطأللدضو لددد400يقأفدباووددووفقا ملنظمة العمل الدولية، فقا عدد األافاا العامع ا في اليمم في      عماا القتاا،  

د ة  دالذكوفد نهفددد14إف دد10 تبايتدخضيوفوفدبسسدد
 
%د  داعطألو دالذي دد3 34% دبوع و  دإف دخد ددووددد2 44%،دي ة  داعدو ددد8 55ضو و

ديعي وسدبول ي  ديلاسبدإف دخسدالعألد أداف ألو د تواصلد17يد5 تبايتدخضيوفوفدبسسد
 
د 57ضو و

دبوسدددددددددددتيرافدالزااضوثداملةددددددددددداح دواو ،دبسسد   اددددددددددد وثدالحوذذ،ديالحلو  دديد
 
دي  قو

 
 ر   دظوور د  ا أداعطألو د أدال ي داف  وطو

دي ودددولفدلضفدالادددددددددددددرض ددد ،ديض  دالرمفد  دإسداملدددول دفثفدد
 
عتبفدبهدددودشدددددددددددددرض دددو

 
 وظرددد2002  دثدددودوسدال ألدددلدال يقيدلعدددومدددد45ال يا ددد دامل

  تادددداسدددددددددت أامداعطألو د أدالزااضوثداملةددددددددداح ،دي  ول دب مهو د  ا أدخيدطأللد ودليسدال يود  دضادددددددددردضو و،دمسبدإسد   اددددددددد وثدالحو  سس
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د17يد10الةدددد وبد ودبسسداعسددددردالألقسب د أد اوطقدسدددد  رشهوديلعيلدض  دإ اددددو داملعووأديا   يوثدالصدددد أل  دالتيد أشدددد دلت ا أداعطألو ديد

د15،دبيايوديصدددددددددددددلدضألداعطألو دا جاأي د خثلد  دد58خلفدطأللد أدالحربدالأارر دواو د18بت ا أدددد  ياددددددددددددد ودالحوذذددخثرثدسدددددددددددددا ،دم  

(د  دث دلدةيدوضد دالحو  سسد أدظدلدةدورود دكوفيددوددت  د دإ دددددددددددددو د دخض دو داثتصدددددددددددددوليد دختريدض  دخسدددددددددددددرداعطألدو د أدال ي دإف د
 
خلفدد30ضدو دو

دد 59طألل

توصددددددددد دإسدالقودوسدال   يديوأد  دوذهدالظوور د تا د،دد د وةأدإمصدددددددددور وثدملو   دبأضأالدالعو  سسد  داعطألو ددليوياي أدد

،دي عدذلكد ياذد ادوبدخضيو دالعافد أدمربدل ب ود أدد18  دثودوسدثو دالعيلدال   يدض  د اعدضيلداعطألو دخ د عأدب وغدد93املول د
 
ضو و

 دأووفثدخي دددددددددددددو در فداعطألدو ،ديكدوسد  د دأاض دوثدالهجيدوثدالعادددددددددددددوار د دبسسدطر أدالزاا د أدل ب دود رافدا  فد  داعسدددددددددددددردددد2020خبرندلد

،دشدددددددددد أثدل ب ود أدالةدددددددددداواثدال ال  داعتسب ددييتد ال  ب  دإفأد اوطقدخمابدخ ودو،ديي قودلتقرنرد اظي داع فداملتوأ دل  ألول د ديو ةدددددددددد ف

،دخمابد  ددصددفدوذادالعألدخةببيادض أدالعيلدلت    دموةوثدخسددروفدي ةددوضأ دد لف من م مم األافاا 90خلفدشدد  ،ددد150خمابد  دد

د 60ضوار  ف

ر فدطأللد تبايتددد10يخ  أدض د ةددديلسسد أدة وةد لو و دالجرني د أدطراب ددإسدامل  ادد وثداملةدداح د أدل ب ودةاأثدخمابد  دد

ديقو وسدبويددلددد17يدد12خضيددوفوفد ددودبسسدد
 
الةدددددددددددددالتديالقتددو دايد ةددددددددددددددوضددأ داملر يثدد دالددذي ديا رطوسد أدسددددددددددددددومددوثدالقتددو ،دي أددألددضددو ددو

خلفدطأللدلحق فد أددد200الةددددددد و ،دخلعدلعر داملأافسدل هجيوثديالههأيأدبولعافدإف دإمال دالعأيأد نهو د يودخسدددددددألردض د قأاسدموافأد

ديأ ع فدإف دالأ عدبأطألول فدل  التع  ف 
 
دثةددرنو

 
 ديذمرد قرنردمل ت دمقو داع ةددوسدالتو عدلأل فداملتوأ ،دد61عيل،خيدلعي دخسددروفد هجسبا

،دبيود أد2018يد2017 راميدامت وةدبسسدضو ذدد6،دإسدا حققسسدي قوادشددددد ولاثدض دالعيلدالقةدددددريدلألطألو د أدد2018صدددددأفد أدليةددددديببدد

د د62ذلكد وةوفا ديطرنقدالة  دب راب ددال ببعد

ل داعطألو د أدل ب ود أدمول دضأمدالوصددددددددددددو دإف دملدسدددددددددددد و دددددددددددد يدبسسدالجي دالوطقيددي وذفد قوفنردمقوث  د  د ألوثفدظوور دضيو

دإف ال   يديلسسدملو دد دالو ددو دالوطقي،دبددوع ددددددددددددددو دد دإفأدةنددول دالتددأتالثدال ددوفة دد ،ديوود ددودثددأديددأ عدخ دددددددددددددعددوفدوددذادالعددألد  داعطألددو د

الت ا أدالقةدددريدايدالعيول د أدظريفدمسبدإ ةدددود  ،د وديةدددتأ أد ددد  دخمببد  دا جتيعدالأيفأدعليامدطر أدالزاا دلعقأدا ألو دسددد و ددد يدد

دالحرب ددف  ي ا دل ب ود

 دددأد اظ فدلاض ديال دددرلوثدالتبم  دمسبداملادددريض دض أد اوطقد أددسدددووفدالتأتلداع رنلذديمربدالجي دالعراقأدددالعراقي أدد

دثأفثدبددددددددددددددددددالعرد
 
د أد أووفدا ثتصددددولدالعراقأديهضوث دالتاي  د   ،ديل عئددد3 3ا د أدمرم ددييتدلات  و

 
   وسددوةتدضراقأ،ديكوسدذلكدسددددب و
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 يودل عدبوعطألو دإفأدالعيل،ددد،63بي  و ذديدصدددددددددفدطأللدضراقأدإفأدال ريبد  د اوةل فدي قودملاظي داع فداملتوأ دل  ألول د دال و ةددددددددد ف 

،ديي قدودعترد2018   وسدي قدودل  ادكدالدأيفأد أدد43 38%د  د  يو دالةدددددددددددددلدوسد أدالعرا ديالدذي ديقدأفيسدبددددددددددددددددددددددددددد5دووددديالدذي ديادددددددددددددل وسد

دددد17إفأددد5إمصددددددددددور  دخةرنئد أدالعرا دض دضيول داعطألو ،د  مهودب  ئدل ألك دالعيرن د  دد
 
بوملور ،دد1 7%،ديةو ثد ةدددددددددد  دالذكوفدد9 4ضو و

 بيايددودلادددددددددددددسبدد64دد2009%د أدد8%،دإف دخمابد  دددد4،د  دد2003ضيددولدد داعطألددو د اددذدمربدالعرا ددددبددوملددوردد   ديصدددددددددددددعددأثدد5 2ي ةددددددددددددد دد داعدددو دد

دي  اد
 
د 65%4إمصور وثدفسي  دخي ودإسدضألداعطألو دالعو  سسد أدالعرا د ودليسدس دال ية دضاردضو و

د أد ةدددددد دالعيول دال وصدددددد دبوعطألو ،دتوصدددددد د أد يايأدخضأالدالو  وثدبألسبيسدكوفيدود أدي  داملتوثعدخسدلادددددد أدالعرا دد
 
اف ألوضو

د4284،ديالذيدسدوفد  د ردخطألول ودإف دالعيل،دم  دسدج ئدالعرا دمت داآلسدفبداعسدر العرا ،ديلولتوفأدةنول د ةد  داعسدردالتيد قأثد

يةدددددددددووفد أد او ذدظوور ددددا  ردالذي%،د34%دإف د22أ ثدالألقرد أدالعرا د  ددمول دي و دبألسبيسدكوفيدوداملةدددددددددت أ،ديمذاد  سداف ألو د ع

د 66ضيول داعطألو د أدظلدةورو د سبيسدكوفيدوداملةت أ

%،دينرةعد49 عأ ثدضيول داعطألو ،دم  ديص ئدوذهدالسة  دإف دددد  هودد  دبسسدخمابدالأي دالعرل  دالتيد تاايأددالصوماايلعأد

ذلكدإف دمول دالعوةدا ثتصدددددددددددددولي،دياف ألو دي سب دالألقردواو دبوع دددددددددددددو  دإف دالزاا دالقورفدبسسدمرم دالاددددددددددددد وبدالصدددددددددددددو وفأديلسسدالحلو  دد

قأمدإف د   دداع  ،دشد أثدالصدو و دمو ثدادههوكوثدم سبد67الصدو ول   د2051مول ،دد4660 د دأداعطألو ،ديصد ئدإف د،ديي قد قرنرد  

مول د  ا أدعطألو ،دب ود دذلكدةاأثددد1789 تو  دميودةاأثدمرم دالاددددد وبدددد43طأللديد2008توصددددد دبت ا أداعطألو دبوع دددددو  دإف د

لو دد دد نهددودةاددأشهددودمرمدد دخوددلدالةدددددددددددددادد ديالجيددوضدد ،ديهأد   ياددددددددددددد ددود وال دد دلاحدد51مددولدد ،دددد179القواثداملةددددددددددددداحدد دالوطا دد دالصدددددددددددددو ددول دد دد

  68الصو ول  

 تأثير جائحة كورونا على عمالة األطفال عربيا  

د2000يالتيدخلثد د ألو دضيول داعطألو دبسسدضو ذدض  دالرمفد  دالج ولدالعومل  ديالوطا  دلاحأد  دظوور دضيول داعطألو ،دد

لديسددددددددددددد د قدأيراثدبيندول د  رل دلعيدولد د   وسدطألدل،دمسبدإسدةدورود دكوفددودشهدألدودذهدالج وددد94%د أدالعدولف دباووددد38،دبسةددددددددددددد د دد2016ي

   وسددد152اعطألو د ةدددددددددددددب دالولو ،دي قأفد اظي دالعيلدالأيل  دي اظي داع فداملتوأ دل  ألول دضيول داعطألو د أدالوثئدالحوفأدباوود

خطو د أدظلدد   ودود نهفدييوفسدددددددددوسدخضيو دت ر دينواة وسدظريفدخمابدصدددددددددعول ،ديةعي وسدلةدددددددددوضوثددد72طأللد أدسدددددددددو دالعيلدضومل و،دد

   وسدطألدلدضدو دلد أدد2خطألدو دييدوفسدددددددددددددوسدخضيدو د  ت ألد ،دميدود قدأفداملاظيتسسديةولددد10ةدورود دكوفيددو،دميدودإسدطألدلديامدأد  دخصدددددددددددددلدد
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العددولفدالعربذد   دمسبدلي د   ددالتعددويسدال   جأ دبيايددوديادددددددددددددسبدا ج ددالعربذدل  ألولدد ديالتاي دد دإف دخسدإمصددددددددددددددور ددوثدالعددو  سسد  دد

د   وسدطأللدضو ل د9لفدالعربذد صلدإف داعطألو د أدالعو

   وسددد15   وسدطأللدضو لدل صددددددددددددلدإف دد6سددددددددددددسب ألعدبسةدددددددددددد  دد يي قودل ببا د أدا ج ددالعربذدل  ألول ديالتاي  د  سدوذادالعأل

طأللدضربذد ةددب د أاض وثد سبيسدكوفيدوداملةددت أدض  دا ثتصددولد  ددوم  داف ألو دال  ول ديةنول د ةدد دالألقر،دبوع ددو  دإف دا دد رافدد

د 69 علد  داعطألو د ي د قأيادذييهفد ةب دالولو دل عيلد

 زيادة معد ر الفقر .1

لةدددووفد أدةنول د  رل دبولسةددد  دلعيول دد، أدظلدةورو دكوفيدولالف ألو ددإسد يايأد عأ ثدالألقرديهأد رشدددح دبقو ددد  دال أيةي

د60اعطألو ديي قودل  اكدالأيفأدإسدضألداعشددددددددد و دالذي ديعيادددددددددوسد أد قرد أثعديي  دخسدير ألعد ادددددددددللدمسبد ةددددددددد و ديثأديصدددددددددلدإف د

دد   وسدش  دوذادالعومديمأه 

ي دبسسدةنول دالألقردياف ألو دخضأالداعطألو دالعو  سس،ديمةدددددددددد دلفاسددددددددددوثد أمأثد نهود اظيتيدالعيلدالأيل  ددتوةأدضالث دطرل 

د%دض  داعثلد أدضيول داعطألو  د7 0%د أد عأ دالألقرد دليدإف دةنول دبسة  د1ياع فداملتوأ دل  ألول د  سدةنول دالألقردبسة  د

خسداعة  دثأد أ عدبوعطألو دالعّيو دإف دالعيلدسوضوثدخطو دي أدظريفدخسوخ دميوديي  دخسدي َببدرتريسددددواودي  داعشوف دإف يد

خسداعطألو دالذي د قأيادخمأدخبويهفدخيدك  هيودتال دددميوض  دا د راشد أدخشددلو د  دالعيول دلاددللدت رادم سبادض  دصددحههفديسددال ههف د

دلد  دخةلدمة دالرة ،دخيدثأدي أيسدخدألة فدخمابدضر  دلالست ال  خة  د سبيسدكوفيدو،ديي  دخسدي  ريادل عي

 ارتفا  معد ر البطالة .2

 عأ ثدال  ول د أدالأي دالعرل  داملادددددددددددديول د أدالتقرنر،ددت   دةورو دكوفيدوداملةددددددددددددت أدم  د قأثدم سبد  داعسدددددددددددردد او ئدد

بدوع دددددددددددددو د دإفأدخسداعةرا اثدا متباةند دسدددددددددددددوويدئد أد قونلديظدورأل ف،دالدذي دكدودواديعي وسدبهدودث دلدادتادددددددددددددوفد سبيسدكوفيددوداملةدددددددددددددت دأ،دد

ع  دكو  دالأي دالعرل  دض د ةددد د عأ ثدال  ول ،دل  د
 
  دبسسدالأي دالتيدخض ائدذلكددمصأأأرالعيول داملوسدددي  ديال سبد اتظي ،ديلفدل

اف ألعئد ةدد  ددداألرداي قودملع أدالت    دالقو ذ،دوذادالعألدثأديصددلدإفأد   وسدي ورتسسدخلفدضو ل،دي أدددديظ أل خلفدد824م  د قأد

دلأارر داعمصددددددددددددو اثدالعو  داعفلد  دد4 24%،د قوبلدددد1 18ال  ول دبسسدالذكوفدإفأدد
 
،دي أدد70%دلردو ،د أدالربعداعي د  دالعومدالحوفأ،دي قو

خلفدضوطل،د أدظلددد500إفأدددلبناا،د  يوديصدددددددددددددلدضألدالعوط سسدض دالعيلد ةدددددددددددددب دكوفيدود أدد71%15دداف ألعئد ةددددددددددددد  دال  ول دإفأددالعراق

لذلكد  سداف ألو د عأ دال  ول ديأ عدبوعطألو دل عيلدسددددددوا دبرم ههفدددد72 رة ووثدبوصددددددو داعضأالدإفأد   وسدشدددددد  دضوطلدض دالعيل
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الذيدثأديأ عددبأطألدول دإف دالعيدلدملةدددددددددددددوضأ داعسدددددددددددددر د أد    د ددديد أ وضسسد  دفبداعسدددددددددددددر ،خملةدددددددددددددوضأ دخسدددددددددددددروفدالذي د قدأياديظورأل فدد

دامت وةوشهودا ثتصولي دياملول   

تال دةورو دكوفيدودسدددوفديصددد وواد  ددد رن دل عيلدبصدددوف د ي نهفد  دا سدددتيرافددددفقدوا  با هم  ييأأااألافاا الذيم  ا  فق

،ديودذهد73مدولد دي دو دد602ر فديدد15،دد2020يول ودد22 ديومدديضدأمدالةدددددددددددددقوشد أدبرا  دالألقر،دييصدددددددددددددلدضدألدالو  دوثد أدالوط دالعربذدمت

اعضأالد أد يايأد اددددددددددددللديو ذ،دمت دالوصددددددددددددو دإف دلقوتدلألسبيسدكوفيدو،د وديعقيدإسد ةدددددددددددد  دم سب د  داعطألو د ي د قأيادذييهفدسددددددددددددوفد

 أاض وثد ر دددههود ق دةورو دكوفيدوداملةدددت أددي ددد ريسدإف دالعيلد  دخةلد ةدددوضأ دبوقأداعسدددر ،ديضأمدا دي  دإف دلارر دالألقر،ديهأدد

دض  داعطألو د أدالعولفدالعربذ 

 والتخرب مم التععيم  إ الق املدارس .3

لل د تاايأ دض  داسدضيول داعطألو دثأداف ألعئد عأدخسدخم قئداملأافسددت   دةورو دكوفيدو،دخثد قوفنردليل  دض ديةولداشدددددوفدا

ليلدد دمو دالعددولف،دةرا داعةرا اثدا متباةندد دالتيدا  ددذشهددودوددذهدالددأي دمللددو ودد دددد130م دد د ددأ ردخمابد  د   ددوفدطألددلديشدددددددددددددددوبد أدموافأدد

لداعووفأد  دإفسدو دخطألول فدإف داملأفسد ،ديثأديعي وسدلةدوضوثدخطو دخيدضاأداسدتناوفدالأفاسد دثأد ديتي  د عدديمت  سبيسدكوفيدو د

د أدظريفدخسوخ،د عداستيرافدالجورو  دد

ي أدالددأي دالعرل دد دخليدإمال داملددأافسد ةدددددددددددددبدد دةددورودد دكوفيدددو،دي ددأووفداعي ددددددددددددددو دا ثتصددددددددددددددوليدد ،دإف داف ألددو د عددأ ثدضيددولدد د

 د عأدادتادوفدةورو دكوفيدود وضد دخضأالداعطألو دالعو  سس،دإ دخسداملدشدراثدداعطألو ،ديض  دالرمفد  دضأمديةولدخيدإمصدور وثدفسدي 

دك  ود وض داف ألو دوذهدالسة   

د

 دور المجتمع المدني للحد من ظاهرة عمل األطفال 

يالج وثددل ي تيعداملأ ذدليفدوومد أدالحأد  دظوور دضيول داعطألو د أدالعولفدالعربذ،ديووديعأدبي وب دشدددددددددددرنكدل يدسدددددددددددةدددددددددددوثد

 مددددددددددددد يد اتدأعدا جتيعداملدأ ذدالعربذدل  ألولد ،دوود  تق دليفيدلتاظ فدة ولد
 
الرسدددددددددددددي د د أدودذهداملةدددددددددددددألد ،دي أد   عدالقرسدالعادددددددددددددرن دخ

 اظيوثدا جتيعداملددددأ ذدالعربذد  يودي  دال ألول ،ديل دس ر وفن دلاريدد ديلجددادد داستاوفن د  د اظيوثدضرل  ،ديهأفدإف د اي  دالو أد

مو دث ويددددددددددددددددددوداعطألو د أدالعولفدالعربذ،دينت ق د قوفل دالحقو ديالتاي  دينددددددددددددددددددا  قد  دا ألوث  دمقو دال أللدالأيل  ،دي  ي دالتايويدد

د 74خوي ت د أدالتسة قدبسسداملاظيوثدالعرل  دلسارداملعر  دال وص دبول ألول ،ديالق ويوداملر    دبهودبيود أدذلكدضيول داعطألو 
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منظمار املجتمع املداي  ييا علي ميل في صيا ة الخيا يار وتعديل التشريعار الخاصة بالحد   اهمت بعل  يثأد

ادددددددددددددد دلاج وثدالرسدددددددددددددي  د أدالأيل د  يوديتع قدبومل ولفاثدال وصددددددددددددد دبوعطألو ،دمم عمل األافاا
 
دظفدد2015يول ودد30ألذد ،دي قأيفدال

 ديفشددددددددد دضيلدبأ ادددددددددقد أضودإف دإشدددددددددرا دا جتيعداملأ ذدلحيوي داعطألو دداملع أدالعربذدل ددددددددددح ديالةدددددددددومل دامل ا  دي اظي دالعيلدالعرل 

يمللو و دخسددوخدخشددلو دضيلداعطألو ،ديلح دالأي دالعرل  داملةددت دد أل دل ي وةرن دالةددوفنسسدض  دالتبمسادض  دخت وفدخسددوخدخشددلو دضيلدد

سادددددددددددد د اظيوثدا جتيعداملأ ذدالأاض  دلاحأد  ددال وصددددددددددددتسسد عيلداعطألو  دي أدامل ربد دد182يدد138اعطألو دي ألع لدا  ألوث تسسدفثفدد

اف ألعئدضألدالجيع وثداعو   دياملاظيوثدمسبدالحلو   دالتيدلاددددددددوف دالحلو  د أدالتاددددددددويفد اددددددددأسدالحأد  دظوور ددميوددضيلداعطألو ،دد

د75ضيلداعطألو  د

 دددأو دددلدي دددأفنددد داعطألدددو دد  يدددودثدددو دددئد علد اظيدددوثدا جتيعداملدددأ ذدبتدددأتالثد دددددددددددددريفنددد دلاحدددأد  دضيدددولددد داعطألدددو ،ديهضدددول دد

العو  سس،دم  دخ مددد يد أدال ي د رميدإضول د أو لداعطألو دالعو  سس،دبيادددوفم د اظي دالعيلدالأيل  ،دي  ولف دميوي  ،ديلاددديلدخوأافدد

 داملرميدإضدددول د دددأو دددلدالعدددو  سسد  داعطألدددو ديالحدددأد  دالظدددوور ،دي ودددويلددد دإي دددولدبدددأاردددلدلألسدددددددددددددر دمسبدالدددأ عدبدددأطألدددول فدإفأدالعيدددلدتال

 أد صدددددددددددددرد اددددددددددددد دئد اظيدوثدا جتيعداملدأ ذد أد ةدددددددددددددألد دالحدأد  دظدوور دضيدولد داعطألدو دبيادددددددددددددوفمد دةي عدالج دوثدديالعقدأي داعتسبي ،د

ياعلافاثداملعا د د عيدلداعطألدو ،د قدأددظيدئدال  كد دالق   د داعد    د دلا دأ دوثدا ةتيدوض د دتال دال ومدالعدوملذدمللدو ود دضيدلداعطألو دد

  د دي د ادري د اوو د دخسدوخدخشدلو دالعيلد أدث و داليفاض ،ديالذيديهأفدإف د أ سسدسد لدالعي داملةدتأا  ددضأ دخ اددد2014 أدضومد

ي و سبدالألر دالتع  ي  دلألطألو دالعو  سسد أدث و داليفاض دي أداملاوطقدالرنأل   ديثأدشدددددددددددوف د أد ادددددددددددري د لو و دخسدددددددددددوخدخشدددددددددددلو دضيلدد

،دميوديوةأد أد صدردخي دود اظيوثدضأيأ دشهتفد ادأسدال أللد  دب نهودالجيع  دد76  اعطألو دضألد  دالجيع وثدياملاظيوثدمسبدالحلو 

دالقودود  دلحقو دال أللدياعسر ،دةيع  دخطألو دثأدالح و دي رميدمقو دال أللداملصري 

  دالذيدثو ئد عأ د وض  وثدل توضددADO أد و دد ادددد ئد اظيوثدا جتيعداملأ ذدامل تي دبق ددددويودال ألل،د  دب نهودةي ع ددي

بوقو داعطألو د د  دبسسدذلكدالحأد  دادتاوفدظوور دضيول داعطألو  دي  دبسسدوذهدالألوض  وثد دامل تقذدالتأفن يداعي د دال و دب توب د

د 77ةيع  دذاثداوتيومدبوعطألو د أد و دد27ش  د ي   دلددد30التقرنرداملواةن دمو دمقو دال أللديالذيدشوف د   د

 أداعفلسددألذد ادري د لو و دضيلداعطألو دض دطرنقدالتع  ف،دبيادوفم د اظيوثدل ي تيعداملأ ذ،د  دب نهود دسدةد دكوةةدئد

سدددددلوبدل تاي  دا ةتيوض  ،دميودضي ئد اظيوثدا جتيعداملأ ذد أداعفلسدض أدإيال دخوي  دتوصددددد دلعأمدلةدددددربداعطألو د  داملأافسد ودد

أيفدالذيد وفسدههود  كداملاظيوثد أدالتوض  دبق دويوداعطألو ،دي  قيدبرا يدميوي داعطألو د  دالتةدو ددثأدي د روفدإفأدالعيل،دب ود دال

يال  عدي وويل دإي ولدبرا يدبأي  د ي  داعطألو د  دالحصو دامل وفاثدا  ت أل داملر    د ةو دالعيل،دي عدذلكد  سد اظيوثدا جتيعدد
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وتيومداعمببد أدبرا   ودياسددددددددتبا    ههودإفأدالعيلدض أدالحأد  دظوور دضيول داعطألو ،دي أتذداملأ ذد أدالعولفدالعربذد وةالئد دلع ذدا د

دث ويودختريداوتيومدخمببدبيراملد  لدمقو داملرخ ،ديال يك دي ودإفأدذلك 

د

 الخاتمة والتوصيات 

 أدالوط دالعربذ،دم  دإسدددد ديي  دبأيدمو دإدلوفدال دددددددددددرفدالتيدسدددددددددددوفديةدددددددددددب  د سبيسدكوفيدوداملةدددددددددددت أدض أدضيول داعطألو 

إفووصددددددوثدوذادال ددددددرفدبأخثد أدالظ وف،د  ددوم  دةنول د عأ ثدالألقردياف ألو د عأ ثدال  ول د أد علدالأي دالعرل  ،ديوود وديتب  د

 ي دخصد لددمدد2025ض   دبولت ع  دةنول دضيلداعطألو ،د ودثأديع لدالتاامد علدالأي دالعرل  دبولق ددو دض  دضيول داعطألو دبو و دضومد

  دخودأافدالتاي د داملةدددددددددددددتدأا د دلأل فداملتودأ ،دميدودإسداسدددددددددددددتيرافدالولدو دثدأديدأ عد علداعطألدو دإفأدالعيدلد أدخضيدو دمسبد ادددددددددددددريضد دي أدد

واددوديس غأدض أدالحلو ددوثدخسد ت قيدبرا يدسدددددددددددددرةعدد دلاحددأد  دظددوور دضيددولدد داعطألددو ديخسد وددوي د اق كدلادددددددددددددرةعددوشهددودد ظريفدمسبد وا  دد ،دي 

ثدالصدد  د عيول داعطألو دبصددوف دخسددر ،دمتيد ديي لدالقصددوفد أد  كدالتاددرةعوثدذ ر دعصددحوبدالعيلد سددت ال دا طألو دديالقوادسسدذا

د أدالعيل 

فدة ولديهةرا اثداملدسدددددددددددددةدددددددددددددددوثد أدالق ددوضسسدالعددومديال ددو ديلاددو د  لددو ودد دضيددلداعطألددو دبوددوةدد دإف د لددوددإسدديلددولتددوفأد دد س

د يالتعويسد عد دسةوثدا جتيعداملأ ذدياملاظيوثدالأيل  دلحيوي داعطألو د  دا ست ال دا ثتصوليشراكوثدمق ق د  يودب نهو،د

 وععيه توصاي مؤ خة ماعت لعخال  والتنمية ووقوق اتاخاا باآلتي: 

  دليسدي دعداسدتءاو اثدددد18ف عدسد دالعيلدبولسةد  دلألطألو د أدكو  داعضيو ديامل  دا  ت أل دإف دددد ي  دض  دالحلو وثدالعرل،
 
ضو و

 ل عيلدث لدب وغدوذادالة د أدثوادسسدالعيل 

 لعأيلدالتارةعوثدالوطا  ديالقوادسسدال وص دبول أللد أدالوط دالعربذدبيودي ي دمقدالرثوب دض  داعضيو دا  ت أل دالتيدييايل و د 

 يس غأدض  دالحلو دوثدالعرل د دي دددددددددددددعدبرا يدميدويد داةتيدوض د دضدوة د دلألسدددددددددددددرداملت دددددددددددددرف د  دةدورود دكوفيددوداملةدددددددددددددت دأ،ديالعيدو ددد

 ياملوظألسسدالذي د قأياديظورأل فد ةب دالولو ،دبصوف دثأدلةووفد أدضأمدل عدخيل و داع وفدعطألول فدبولعيل 

 يدوثداعث  ي د ،دلاحدأد  دظدوور د  ا دأداعطألدو د أدلي دالزاا ،دي ودوي ثدديس غأدض  داملاظيدوثدالدأيل د دالعيدلدبدولادددددددددددددرامد د عداملاظ

  استيرافد أ قداملةوضأاثدلألطألو د أدوذهداملاوطقدمولد  أئذدلعأمدلجدوفدإف دالت ا أد أدخمأدطر أدالزاا داملةا د أدخيدب أ

 ي األ ذدالببا يدملعولج دظوور دضيلداعطألو دددد دريف د ادوفم د اظيوثدا جتيعداملأ ذد عدالج وثدالرسدي  د أدي دعداعسدتبا    وث

 عتيأ دض  داملع و وثدياعمصددو اثدالأث ق ،د عداملتو ع ديالتق  فدلا   ديالببا يديالةدد وسددوثدبصددوف د ةددتير دل دديوسدد وتدد

   كدالببا ي 

 يديعيلدبهوداعطألو ديلفاس دد ألع لدليفد اظيوثدا جتيعداملأ ذدالعربذدبو ع ودشرنكدخسو  يد أدضي   دالرثوب دض  داملدسةوثدالت

 خية دالقصوفد أدالقوادسسدالوطا  د قوفد دبو  ألوث وثدالأيل  دي ووي ثدلعأيلد  كدالقوادسس 

 ث ومد اظيوثدا جتيعداملأ ذدبولتعويسد عدالج وثدالرسدددددددددددددي  د أدالأيل دذاثدالعالث دبيتو ع ديفصدددددددددددددأدا دههوكوثداملر    دبوعطألو دد

 عدالصددددددددددد سب ،دي أعدالتاامدخصدددددددددددحوبدوذهداملسادددددددددددهثدبوقو دال أللدالعو لدميوددصدددددددددددئدض   دالقوادسسددالعو  سسد أدالوفشدياملصدددددددددددو

 الأيل  ديالوطا   



 يس غأد ادددددوفم د اظيوثدا جتيعداملأ ذد أداعصدددددالموثدالتادددددرةع  ديالةددددد وسددددد  دالتيد  دددددي دالق دددددو دض  دضيلداعطألو ،ديتوصددددد دد

 ر   دلالست ال دالجسس ي اعضيو دال  ر دياعضيو داملزال  دلردو دالتيدلع

 يس غأدض  دالحلو وثدي ددددددددددددعدبرا يدلع  ي  ددوةع ،دمت د ديتةددددددددددددربدضألدم سبد  داعطألو د  داملأفاس،ديا وتيومد أد  كدالببا يدد

 بولتع  فدالألقيديالصاو أ،دي أفن داعطألو دض  د  كدالببا ي 

 ض  دظوور دضيول داعطألو ،دعسدذلكديي   د  دملداملادددللد أدثدليفن دوموديس غأدض  دالحلو وثدإض و دب ودوثدمق ق ديهةرا د ةددد

  يثئدخسر 

  بيدود أدذلدكدالتع  فدا جدو ذ،ديامليندأد  داملوافلدملراث د دالعيدلددداعطألدو دإف داملدأفسدددددددددددددد ،ددض  دالحلو دوثدالعرل د دي دددددددددددددعد دأابسبدعضدول

 وسددويهدألوذدالق


