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"األسرة"مديرة إدارة المرأة والطفل بوزارة الشئون االجتماعية والعمل لـ  
   

فيةيا وتكثيف األنشطة الصالبد من تعديل المناهج وتيسيره  
 

 

من لدية الوازع الديني يلتزم بالقوانين الخاصة بحقوق الطفل

تحت ظروف أسرية صعبة تركوا المدارس وانطلقوا يجوبون الشوارع في عرباتهم كحمالين للخضار والمواد الغذائية 

شات لتنظيف زجاج السيارات وآخرون انطلقوا نحو ورش اللحام وإصالح السيارات ومنهم من يمسكون بعض المر

المارة في التقاطعات وهناك من تصل بهم الظروف لجمع القمامة وبيعها مقابل أجر زهيد اليستحق أن نضحي بفلذات 

؟ هذا هو واقع ال يستهان به من األطفال من هم دون سن الرابعة »000،400،1«أكبادنا الذين تصل أعدادهم إلى 

ل دون السن القانونية وأين هي القوانين والتشريعات والرقابة التي يزعم عشرة من العمر فمن يحمي من يعم

.بوجودها

تساؤالت طرحناها على األخت منى سالم مديرة إدارة المرأة والطفل بوزارة الشئون االجتماعية والعمل

؟حسب المسح الميداني لعمالة األطفال كم بلغت النسبة  

ة ألف على مستوى الجمهورية ما عدا صعدة بالنسبة للفئات العمرية من هو دون بلغت عمالة األطفال مليون وأربعمائ

السابعة عشرة، إضافة إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان بالنتائج النهائية الرسمية التي سيتم اإلعالن عنها 

.ًقريبا

«اتفاقيات يصعب تنفيذها»

من يحمي الطفل الذي يعمل دون السن القانونية؟

على الرغم من كل اإلتفاقيات المصادق عليها وإصدار وتعديل القوانين التي تتوائم مع اإلتفاقيات الدولية إال أن 

مشكلتنا تكمن في صعوبة التنفيذ بسبب عوامل كثيرة كالفقر والبطالة والتربية والتعليم والمشاكل االجتماعية بشكل 

.عام

روط كاألعمال الخفيفة التي تتناسب مع صحة وعمر جسم الطفل، ونحن حددنا سن العمل بأربعة عشر عاماً وبش

ولكن المالحظ أن هناك عوامل تشكل عامل ضغط على األسرة والطفل ليقوم بأية عمل. وعلى الرغم من وجود آليات 



ر تحدد عمل الطفل لحمياته بكيفية القيام بالنزول الميداني سواًء للمدارس أو أماكن العمل خاصة في القطاع غي

المنظم، كون معظم األطفال يقومون بالعمل فيها ليتم أخذ الطفل في أي عمر وتشغيله في أي عمل ولساعات طويلة 

وتنقله ما بين عمل وآخر خالل فترة بسيطة وهذه كلها عوامل ساعدت أصحاب األعمال الستغالل هذه الفئات 

.الصغيرة

«أصحاب العمل والقرارات المحظورة»

األطفال من العمل إذا كانت التتناسب مع أعمارهم؟ لماذا اليتم منع

من الصعب أن يتم سحب أو منع الطفل من العمل دون أن تعطي لألسرة البديل أن هناك أسراً كثيرة معتمدة على 

هؤالء األطفال في كسب لقمة العيش بدورنا نقوم بالتوعية والتحدث مع صاحب العمل بأن هذا الطفل اليجب أن يعمل 

ال اليناسب عمره وكذا تسليم صاحب العمل نسخة من القرار لألعمال المحظورة التي حظرت في العمل في مج

بالنسبة لألطفال من هم دون الثامنة عشرة، إضافة إلى الراحة بين ساعات العمل حيث أن ساعات العمل في األماكن 

طالب بتخفيف ساعات العمل أو تحويله إلى ساعة وهذا يعتبر مجهوداً كبيراً على الطفل فن 17الخاصة تبلغ حوالي 

.عمل خفيف

«إشراك الجميع»

هل هناك تعاون من قبل الدوائر المعنية لحل هذه الظاهرة؟

لدينا في لجنة التسيير لجنة مشكلة من عدة جهات كالتربية والتعليم ووزارة الداخلية واإلعالم واألوفاق واإلرشاد 

ي لألعمال المحظورة على أن يتم إشراك الجميع ف» 56«ا قمنا بتدريبها بالقرار ومنظمات المجتمع المدني وهذه كله

حل هذه القضية كل حسب توجهاته؟ كخطباء المساجد أثناء الخطبة وخاصة في المناطق البعيدة ومن خالل التوعية 

اإلعالمية في اإلذاعات المرئية والمسموعة وعبر المحاكاة باللهجات المحلية كونها أقرب رسالة للناس الذين يشكلون 

ية؟ إضافة إلى دور وزارة الداخلية من خالل كيفية التعامل مع نسبة أمية منتشرة وكبيرة وخاصة في المناطقة الريف

األطفال في حالة حصول مشاكل في أماكن التجمعات كاألسواق ومن ذلك عدم حجزهم في أماكن مع البالغين حتى 

.التحدث مشاكل أخرى نحن في غنى عنها

واألخرى من خالل اجتماعات لجنة التسيير  وحتى اآلن فإن العملية تتم بشكل جيد ويتم التواصل معهم ما بين الفينة

.وإعطاءنا التقارير الخاصة باألعمال التي يقومون بها مثل ما هو من صميم خططهم الداخلية في الوزارات المعنية

«أعمال مخيفة وقوانين غير مفعلة»

هل يتم إلتزام أصحاب العمل باللوائح والقوانين؟

يلتزم ببعض القوانين وعلى الرغم من وجود أعمال مخيفة خاصة األطفال الذين هناك منهم من لديه الوازع الديني ف

يعملون في المحارق وتعرضهم إلى درجة اإلنصهار العالية والحمد هللا ليس لدينا صناعات تحويلية للعمل في المناجم؟ 

إننا نحرص على وجود ومن خالل الدورات التدريبية وورش العمل والندوات حتى اليستغل األطفال التي نعقدها ف



أشخاص من أصحاب العمل خاصة من القطاع الخاص أو ممثلين عنهم وكذا الحرص على تواجد األسر المستهدفة 

.واألطفال أيضاً كون هذه الثالث الفئات هي أكثر إحتكاكاً مع بعض

«االهتمام بالوعي أكثر»

الشوارع تكتظ باألطفال المتشردين؟ القوانين موجودة والرقابة موجودة فأين هي وكيف تتم ونحن نرى

لألسف الشديد نحن نعاني مشكلة عدم الوعي؟ على الرغم من أن هناك أعماالً قد تكون مفروضة على الطفل أن يعمل 

بها مثل الحفاظ على الموروث الثقافي كصناعة الفضيات والحرف اليدوية للحفاظ على العمل في إطار األسرة ونرى 

كون الطفل يعمل في رقابة أبوبه ويكتسب حرفة وبالتالي تكون ساعات العمل محدودة، لكن  هذا الجانب إيجابياً

المشكلة في تنقل األطفال من مناطق ريفية إلى العاصمة ووجودهم في اللوكندات أو الشوارع ما يعرضهم إلى أشكال 

لك والتي إن حدثت فإن الطفل يأبي العنف حيث أن هناك أموراً مخيفة كالتحرشات الجنسية وبيع الخمور وما شابه ذ

االفصاح عنها حتى التظل عليه وصمة عار ذلك ما ينعكس سلباً على نفسية الطفل وبالتالي إنعكاس ذلك على 

.تصرفاته مع اآلخرين من خالل الجريمة ولذلك فإننا نعمل على رفع الوعي أكثر من تنفيذ القوانين

«حلول مقترحة»

؟لحد من هذه الظاهرةما هي الحلول المقترحة ل  

لحل مشاكل عمالة األطفال فالبد أن نعرف األسباب التي تقف على قمة الهرم وهي الفقر كون هذه المشكلة اليمكن 

حلها بين يوم وآخر ليس فقط على وزارة الشئون االجتماعية والعمل ولكنها تسعى مع منظمات دولية مانحة في تنفيذ 

ق العمل وحمايته، باإلضافة إلى حل مشاكل التعليم وتعديل المناهج وتيسيرها مشاريع تكون لصالح الطفل في سو

وتكثيف األنشطة الالصفية وأن تعمل على ترغيب الطفل للبقاء في مقاعد الدراسة وكذا إبعاد الملل واإلكتظاظ في 

ى رفع مستوى الوعي، الفصول واألهم هو تدريب المعلمين كيف يكونوا أوالً تربويين وبعد ذلك معلمين، إضافة إل

فنحن بحاجة إلى التكاتف والوقوف الجاد من كل الجهات المعنية سواًء من مؤسسات المجتمع المدني أو السلطان 

.العليا والسلطات المحلية واألسرة إيضاً حتى تبرز هذه الجهود على أرض الواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


