التحديان التوأمان المتمثالن في عمل األطفال
استخدام وتوظيف الشباب في الدول العربية

تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية بعنوان التحديان التو�أمان المتمثالن في عمل الأطفال وتوظيف
ٌ
ال�شباب في الدول العربية ي�س ِّلط ال�ضوء على الأ�شواط التي ال يزال يتعين على المنطقة العربية
قطعها كي تق�ضي على عمل الأطفال وتُ وفر عم ًال الئق ًا لل�شباب.

ال يزال عدد الأطفال العالقين في عمل الأطفال كبيراً في كثيرٍ
ارتفاع معدالت البطالة وندرة فر�ص العمل النوعية.

من الدول العربية ،فيما يعاني ال�شباب فيها من

وي�ضطر كثي ٌر من الأطفال العرب �إلى العمل �ساعات طويل ٍة كل �أ�سبوع ،ما يزيد احتمال تعر�ضهم لمخاطر �أماكن العمل ويقلل من وقتهم
المخ�ص�ص لممار�سة �أن�شط ٍة �أخرى.
الأثر ال�سلبي لعمل الأطفال في الدول العربية على تعليمهم وبالتالي على �آفاقهم الم�ستقبلية :يقل احتمال التحاق
الأطفال العاملين بالمدر�سة كثي ًرا عن �أقرانهم الذين ال يعملون ما ي�ؤكد على �أن عمل الأطفال ي�شكل حاجز ًا يعيق تحقيق �أهداف التعليم
الأ�سا�سي ال�شامل في المنطقة العربية ،وحتى الأطفال العاملين الذين يتمكنون من االلتحاق بالمدر�سة يتخلفون عن الأطفال الآخرين على
�صعيد درجة تقدمهم وهو م�ؤ�ش ٌر جزئي على �ضعف �أدائهم المدر�سي.
�إن معدل بطالة ال�شباب في المنطقة هو الأعلى في العالم .ف�أكثر من  28في المائة من النا�شطين اقت�صادي ًا بعمر -15
� 24سنة غير قادرين على �إيجاد عمل ،وهو �أكثر من �ضعف المعدل العالمي .ومعدل البطالة لدى ال�شباب في المنطقة �أكبر بنحو �أربعة
عمل ف�ض ًال عما يواجهه
�أ�ضعاف منه عند البالغين ،ما ي�شير �إلى �أن ال�شباب يواجهون عوائق ا�ستثنائية تَحول دون عثورهم على فر�ص ٍ
حد �سواء من عوائق عامة في �سوق العمل.
ال�شباب والبالغون على ِّ
وفي الوقت عينه ،ف�إن  30في المائة فقط من ال�شباب بعمر  24-15عام ًا في الدول العربية و 13في المائة من ال�شابات العربيات هم �ضمن
القوى العاملة ،وهي �أدنى معدالت م�شارك ٍة في القوى العاملة في العالم.
كما ُتعتبر جودة العمل م�صدر ًا للقلق .فكثي ٌر من ال�شباب العامل يعمل في وظائف متدنية الجودة في القطاع غير َّ
عمل
المنظم ودون عقود ٍ
وما يرافقها من فوائد.

وبينما ترتفع معدالت التعليم في �أو�ساط ال�شباب ،ي�شير �أ�صحاب العمل �إلى �أن ال�شباب في المنطقة العربية تنق�صهم المهارات
الالزمة ،ما يفاقم التحديات التي يواجهونها في العثور على عمل .ويبدو �أن ال�شباب العربي الأكثر تعليم ًا يواجهون �أكبر الم�صاعب في

ت�أمين عمل ،وهذا دون �أدنى �شك يثنيهم عن متابعة تح�صيلهم العلمي.

أولويات �سيا�سية عامة �شائعة في الدول العربية لمعالجة عمل الأطفال والنق�ص
وعلى الرغم من اختالف الفروق من ٍ
بلد �إلى �آخر ،ثمة عدة � ٍ
في فر�ص العمل الالئق لل�شباب.
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وي�ستدعي �إحراز تقد ٍم في مكافحة عمل الأطفال ما يلي:
كبديل �أكيد على عمل الأطفال.
• ا�ستمرار اال�ستثمار في التعليم الجيد ٍ
فر�ص تعليمية ثانية للأطفال الذين ت�ضرر تعليمهم جراء عملهم.
• ت�أمين ٍ
• توفير �أر�ضية حماي ٍة اجتماعية مالئمة ت�ضمن عدم لجوء الأ�سر لعمل الأطفال كا�ستراتيجي ٍة بديلة لك�سب الدخل.
قرارات مدرو�سة ب�ش�أن ا�ستخدام �أوالدهم
• زيادة الوعي االجتماعي بمخاطر عمل الأطفال وفوائد التعليم كي تتخذ الأ�سر
ٍ
للوقت.
• تعزيز الأطر الت�شريعية وال�سيا�سية لتوجيه الإجراءات وتح�سين قدرة الم�ؤ�س�سات على �ضمان تطبيقها بفاعلية.
ي�ستدعي الت�صدي للعجز في العمل الالئق الذي يواجهه ال�شباب التركيز على ال�شباب ال�ضعفاء ذوي التح�صيل العلمي القليل �أو
المعدوم وعلى ال�شابات اللواتي تتدنى كثير ًا ن�سبة م�شاركتهن في �سوق العمل .وتت�ضمن �أولويات ال�سيا�سات في هذا المجال:
• ا�ستمرار اال�ستثمار في �أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية متطلبات المهارات بفاعلية.
عمل مالئمة بغية الت�صدي لظاهرة
• تح�سين الآليات الر�سمية لربط الباحثين ال�شباب عن عمل ب�أ�صحاب عملٍ لديهم �شواغر ٍ
االعتماد المفرط على ال�شبكات غير الر�سمية و المعارف العائلية للعثور على عمل.
• زيادة فر�ص ريادة الأعمال لل�شباب بو�صفها ا�ستراتيجية من جانب الطلب لتو�سيع فر�ص العمل لل�شباب العاطل عن العمل كلي ًا
�أو جزئي ًا.
• زيادة الإح�صائيات والمعلومات عن و�ضع توظيف ال�شباب للم�ساعدة في توجيه الإجراءات ور�صد التقدم.

�إن و�ضع الأطفال وال�شباب في �سوريا منذ اندالع الحرب هو خارج نطاق التقرير الحالي .ولكن من الوا�ضح �أن التمزق
االجتماعي الهائل ونزوح ال�سكان وانهيار الدولة الم�صاحب للعنف ال�سيا�سي الم�ستمر في البالد له �أث ٌر مدمر على الأطفال
وال�شباب وينبغي اتخاذ تدابير عاجلة للحد منه.
وال بد �أي�ض ًا من اتخاذ تدابير عاجلة �أخرى غير تلك المذكورة �أعاله لحماية الأطفال وال�شباب في البلدان الأخرى التي
ت�ضررت جراء الأزمة ال�سورية� ،إذ ت�شير التقارير �إلى ازدياد ظاهرة عمل الأطفال في �صفوف الالجئين مع معاناة المدار�س
ال�ستيعاب الأطفال الالجئين ون�ضال الأ�سر الالجئة لتغطية نفقاتها .وفي الوقت عينهُ ،ترك كثي ٌر من ال�شباب الالجئين
وقت حرج من تطورهم ال�شخ�صي َّ
عمل الئق في
�ضعفاء في ٍ
وتعطل تعليمهم وتدريبهم ولي�س بمقدورهم الح�صول على ٍ
المجتمعات الم�ضيفة لهم.
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