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 المقدمة: 

اوح  160أكثر من  ة أطفال تثر ن كل عشر ي جميع أنحاء العالم، أي طفل واحد من بي 
ن
مليون طفل ف

ن  ي عمالة األطفالعام   17و 5أعمارهم بي 
ن
ن ف أطلقت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي و  ،ا، منخرطي 

ي عام ة لالمكافحة عم
ن
ن االنتباه عىل المدى العالمي لعمالة األطفال واإلجراءات ، ب2002األطفال ف هدف تركث 

 والجهود الالزمة للقضاء عليها. 

ي و
ن
وأصحاب العمل والمنظمات العمالية والمجتمع يونيو من كل عام، يجمع اليوم العالمي الحكومات  12ف

ن  ن األشخاص من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء عىل محنة األطفال العاملي  ي باإلضافة إىل ماليي 
المدنن

امها   وكذلك ،وما يمكن فعله لمساعدتهم ن  وهو  من أهداف التنمية المستدامة 8.7بالهدف  كتذكث  للدول بالثر

وفعالة للقضاء عىل السخرة وإنهاء الرق المعارص واالتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال اتخاذ تدابث  فورية "

ي ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله 
أسوأ أشكال عمل األطفال، بما فن

 ". 2025بحلول عام 

ف مصطلح "عمو  لتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، ويضن األطفال" بأنه العمل الذي يحرم األطفال من طفو  ةلاُيعرَّ

 . ي والعقىلي
ا لمنظمة العمل الدولية واليونيسيف، هناك ثمانية أشكال رئيسية  بنموهم البدنن

 
عمالة لوفق

ليةو ، العمل الخطرةظروف : األطفال ن عبودية و ، االقتصاد غث  الرسمي و ، أطفال الشوارعو ، الخدمة المثن

اعات المسلحةو ، التجارياالتجار واالستغالل الجنسي و ، األطفال ن وعةو ، الثن تلجأ  . األنشطة غث  المشر

ي التحكم ألنهم ال يعرفون حقوقهم، لذلك 
كات لعمالة األطفال لتقليل نفقاتهم، ويمكن اعتبارهم أسهل فن الشر

هم أقل عرضة للمطالبة بأجور أعىل أو ظروف عمل أفضل، ونتيجة النخفاض التكاليف، يحصل صاحب 

لعمل بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم من فقر، عادات وتقاليد، اعىل األطفال يجثر ، و عىلالعمل عىل أرباح أ

 الحالة األرسية، العنف األرسي، التعليم. 

ي القانون المضي 
ي مض، فيحدد األطر القانونية لعمالة األطفال فن

يناقش التقرير ظاهرة عمالة األطفال فن

الدولة المضية، كما يناقش جهود الدولة للقضاء عىل هذه واالتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل 

ي تواجهها، ويقدم التقرير بعض الحاالت
ي  الظاهرة، والتحديات التر

ي تم رصدها فن
 . 2022-2020التر
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: عمالة األطفال 
ا
ي مرصأوال

 
 ف

ا 
 
ي نوفمثر لعام « منظمة العمل الدولية»تقدير لوفق

ن
ي مض نحو ، 2017الصادر ف

ن
مليون طفل  2.8يوجد ف

ا 17إىل  12»من الفئة العمرية  ي مجاالت مختلفة« عام 
ن
ا للمسح القومي األخث  لعمل ولكن  .يعملون ف

 
وفق

نامج الدوىلي للقضاء  ي مض الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالتعاون مع الثر
ن
األطفال ف

ي والذي تم االعتماد عليه  ،2010عىل عمل األطفال عام 
ن
الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل  ف

 مض ودعم األرسة
ن
% من 9.3مليون طفل عامل، أي ما يوازي  1.6هناك ، (2025- 2018) األطفال ف

ة أطفال.  ن كل عشر  من بي 
 
ي مض، وهو ما يمثل طفال

ن
ي ظروف عمل 82.2يتعرض و األطفال ف

ن
% منهم للعمل ف

 سيئة وغث  آمنة. 

ن لعدد ساعات أكثر من المسموح بها )أكثر من أن ، إىل دي زوم تث  هيئة تقرير ل أشار و  نسبة األطفال العاملي 

ا( 6 ن 29.8بلغت حواىلي  ساعات يومي   ساعة أسبوعيا  43لتتجاوز ، % من جملة األطفال العاملي 
 
 عن ، فضال

ة تعرض  ي العمالة الزراعية 13كثر
ية، خصوصا فن  .% من األطفال للكيماويات والمبيدات الحشر

ن  ي مكامث  الفحم البدائية بعيدا عن عي 
قية يكثر األطفال الذين يعملون فن ي القليوبية والشر

ي محافظتر
وفن

، خاصة أنها ال تطابق المواصفات البيئية وتضن البشر والحجر والنبات،  ي تجرم تلك المكامث 
الحكومة التر

ها ورصها إلنتاج الفحم، ويتعامل وبالرغم من ذلك يستخدم أصحابها األطفال الفقراء لحرق األشجار وتقليب

ة مقابل أجور زهيدة.  ي إنجاز أعمال كثث 
 صاحب المكمورة معهم كعمالة رخيصة ومتوفرة، ويستغلهم فن

% من جملة األطفال 83ن أ؛ إذ عمل سيئة كلما زاد عمر الطفل ارتفع تعرضه لظروفأنه  وقد أشار المسح إىل 

ن  ن بي  ي الفئة العمرية سنة يتعرضون لظ 17-12الذكور العاملي 
-15روف عمل سيئة، وترتفع هذه النسبة فن

ي نفس الفئة العمرية إىل 89سنة لتصل إىل  17
ن اإلناث فن  %. 93%، بينما تصل النسبة بي 

 

 

ا  ي مرص عمالة األطفالنونية لااألطر الق: ثانيا
 
 ف
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 االتفاقيات الدولية -أ

ي من شأنها القضاء عىل عمالة األطفال: عدد من االتفاقيات الدولية قامت مض بالتوقيع والتصديق عىل 
 التر

( من االتفاقية "حق الطفل 32(: تضمنت المادة )1989اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ) -1

 أو يتعارض مع تعليم 
ً
ا ي الحماية من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطث 

ن
ف

 
ً
 بصحة الطفل أو ضارا

ً
ي أو  الطفل، أو أن يكون ضارا

ر
بالتطور الجسدي أو العقىلي أو الروحي أو األخالف

ي ، "االجتماعي 
ن
 . 1990وصدقت عليها مض ف

 لسن االلتحاق بالعمل ) 138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -2
 
(: 1973بشأن الحد األدن

ن "تهدف االتفاقية إىل اإللغاء الفعىلي لعمل األطفال من خالل مطالبة الدول بتحديد حد أدنن لس

ي االلتحاق بالعمل ووضع سياسات وطنية للقضاء عىل عمل األطفال"
، وصدقت عليها مض فن

1999 . 

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واتخاذ إجراءات  182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -3

(: تحدد االتفاقية األولوية للقضاء دون تأخث  عىل أسوأ أشكال عمل 1999فورية للقضاء عليها )

ي األطفال، 
 . 2002وصدقت عليها مض فن

: حظرت عمل من لم يتم سن الثالثة بشأن عمل األحداث 1996لسنة  18االتفاقية العربية رقم  -4

ة من عمره، ونصت عىل أن أحكامها تشمل جميع األنشطة االقتصادية باستثناء األعمال الزراعية  عشر

ة بالصحة ووفق ضوابط تحددها ال ي الدولة تراعي فيها غث  الخطرة وغث  المضن
سلطة المختصة فن

 .الحد األدنن لسن األطفال

 

 القانون المحلي -ب

ن المضية عىل بعض  ي صدقت عليها مض، تحتوي القواني 
وط بجانب االتفاقيات الدولية التر الشر

 . ن  والضوابط لمكافحة عمالة األطفال وحماية األطفال العاملي 

 

 2014الدستور المرصي لعام  .1
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ة من عمرهمن الدستور المضي تحدد أنه " 80المادة  ؤكد وت ،"يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشر

ي "
ن
، ورعاية صحية وأرسية أو بديلة، وتغذية عىل حق الطفل ف اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانن

ي التعليم المبكر "و "أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية
ي مركز الحق فن

فن

ي السادسة من عمره
امعىل  80كما أكدت المادة   ،"للطفولة حتر ن برعاية الطفل وحمايته من "الدولة  الثر

يحظر تشغيل ولذلك "، "جميع أشكال العنف واإلساءة وسوء المعاملة واالستغالل الجنس والتجارى

 ". التر تعرضه للخطر الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم االساىس، كما يحظر تشغيله فن األعمال

 2008لسنة  126والمعدل بالقانون  1996لسنة  12قانون الطفل المرصى رقم  .2

ي الفصل األول من الباب الخامس من قانون الطفل المضى،
ن
ي برعاية الطفل العام وف

نصت ، لالمعتن

وط عمل األطفال 69-64المواد   : عىل قيود ورسر

  ة سنة ميالدية كاملـة، كمـا يحظـر تـدريبهم يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم : 64مادة خمس عشر

ة سنة ميالدية قبـل  .بلوغهم ثالث عشر

خيص بتشغيل األطفـال مـن سـن  ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الثر

ة فـي أعمـال موسـمية ال تضـر بصـحتهم أو نمـوهم وال تخـل ب إىلعشر سنة  اثنتـي مـواظبتهم أربــع عشر

 .الدراسة علـي

  ي أي من أنـواع األعمـال التـي يمكـن، بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام : 65مادة
يحظر تشغيل الطفل فن

تعرض صحة أو سالمة أو أخالق الطفل للخطر . ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفـل فـي  بهـا، أن

ي االتفاقية رقم  أسـوأ أشـكال
 1999لسنة  182عمل األطفال المعرفة فن

ي الفقـرة األولـ
ن الالئحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون نظـام تشـغيل ىومع مراعاة ما هو منصوص عليه فن  تبـي 

 
ً
ي يجوز فيها التشغيل واألعمال والحـرف والصـناعات التـي يعملـون بهـا وفقـا

األطفال واألحوال التر

 . السن المختلفة لمراحـل

  ي للطفل قبل يجري الفح: مكررا  65المادة بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل  هلحاقإص الطتر

ا مرة، عىلي األقل، كل سنة، وذلك عىلي النحو الذي تبينه الالئحة الفحص دوري   الـذي يلحـق بـه، ويعـاد 

ار   التنفيذية ي جميع األحوال يجب اال يسبب العمل آالما او أرصن
ا بدنيـة او نفسـية للطفـل، او يحرمـه وفن

ويــــح وتنمية قدراته ومواهبه، ويلزم صاحب العمل بالت مـن فرصـته ي التعليم والثر
ي االنتظام فن

ن أفن مي 
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ة عملهأ عليه وحمايته من ار المهنة خالل فثر وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة ، رصن

 .ألي سبب العامل البالغ سبعة أيام، وال يجـوز تأجيلهـا او حرمانـه منهـا 

  ال يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست سـاعات فـي اليـوم ، ويجـب أن تتخلـل سـاعات العمـل : 66مادة

ي مجموعها عـن سـاعة واحـدة، وتحـدد هـذه الفتـرة أو  فتـرة أو أكثـر 
ن
لتناول الطعام والراحة ال تقل ف

 . يشتغل الطفل أكثر من أربــع ساعات متصلة الفتـرات بحيـث ال 

 األطفــال ســاعات عمــل إضــافية أو تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة األســبوعية أو العطــالتويحظــر تشــغيل 

ن الساعة السابعة مساء  والسابعة  .الرسمية ي جميع األحوال ال يجوز تشغيل األطفال فيما بي 
ن
وف

 
ً
 . صباحا

  ة بمنح: 67مادة  دون السادسة عشر
 
م كل صاحب عمل يستخدم طفال ن بطاقة تثبت أنه يعمـل  هيلثر

 . عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوي العاملة وتختم بخاتمه لديـه، وتلصـق

  عىلي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر : 68مادة : 

ي مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي علـي األحكـام التـي يتضـمنها هـذا  .1
 .الفصل أن يعلق فن

 أن يحرر  .2
 
 أوال

 
ن لديـه، يشـتمل بأول كشف  ا بالبيانات األساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلي 

ات راحته ومضمون الشـهادة  عىلي اسمه وتاريــــخ ميالده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفثر
ن عند طلبهم  . المثبتة ألهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصي 

 ألطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء األشـخاص المنـوطأن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماء ا .3
 . بهم مراقبة أعمالهم

، اذا اقتضـت ظـروف .4 ن  ان يقوم بتوفث  سكن منفصل للعمال من األطفال عـن غيـرهم مـن البـالغي 
 . العمل مبيتهم

ن لديـه مـن ا .5  ألطفـالأن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملي 
 عـن التأكـد مـن سـن

 
 ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئوال

ن لديه  .األطفال العاملي 
ن علـي .6  أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـالمة المهنيـة ويـدرب األطفـال العـاملي 

 . استخدامها
  نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغث  ذلك مما عىلي صاحب العمل أن يسلم الطفل : 69مادة

 لذمته .  يستحقه، ويكـون
ً
ئا  هذا التسليم مثر

 (2003لسنة  12قانون العمل )رقم  .3

ي 
ن تنظم المرصي قانون العملوفن  األطفال تشغيل، وضعت الدولة المضية قواني 
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  ي تطبيق أحكام القانون  -يعتثر طفال أنه "تنص عىل 98فالمادة
ة سنة أو كل   –فن من بلغ الرابعة عشر

ة سنة كاملة م كل صاحب عمل يستخدم  تجاوز سن إتمام التعليم األساىسي ولم يبلغ سبع عشر ن . ويلثر

ة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد  طفال دون سن السادسة عشر

 "من مكتب القوي العاملة المختص

  لطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل يحظر تشغيل ا": 101والمادة

ة أو  ي مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفثر
ة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل فن فثر

ات بحيث ال يشتغل الطفل أكثر من أربــع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل  الفثر

ي أيام الراحة 
ي جميع األحوال يحظر تشغيل  األسبوعية والعطالت الرسمية،إضافية أو تشغيله فن

وفن

ن الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.   "الطفل فيما بي 

  ي  : عىلي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر ": 102والمادة
ي مكان ظاهر فن

أن يعلق فن

ي يتضمنها هذا 
كشفا موضحا به ساعات   أن يحرر الفصل،  محل العمل نسخة تحتوى عىل األحكام التر

ات الراحة ن لديه واألعمال ، العمل وفثر أن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماء األطفال العاملي 

ن بها وأسماء األشخاص المنوط بهم مراقبة أعماهم  ."المكلفي 

 2003( لسنة 118رقم )وزاري ق   رار  .4

ي  حدد قرار وزير القوى العاملةو 
ي ال  مادته األوىلفن

يجوز تشغيل األعمال والمهن والصناعات اآلتية التر

ة سنة في  :هااألطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشر

1)  
ي المناجم والمحاجر وجميع األعمال المتعلقة باستخراج المعادن 

العمل تحت سطح األرض فن
 واألحجار

ي األفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها  (2
 . العمل فن

 . تفضيض المرايا بواسطة الزئبق  (3

 . صناعة المفرقعات واألعمال المتعلقة بها  (4

 . إذابة الزجاج وإنضاجه  (5

ن وبالكهرباء  (6 ن واالستيلي   . اللحام باألكسوجي 

وبات الروحية  (7  . صنع الكحول والبوظة وكافة المشر

 الدهان بمادة الدوكو  (8

ان الرماد المحتوى   (9 ن  عىل الرصاص واستخالص الفضة من الرصاصمعالجة وتهيئة أو اخثر

 . % من الرصاص10صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية عىل أكثر من   (10
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11)  
ي أكسيد الرصاص 

" أو أكسيد الرصاص األصفر وثانن ي صنع أول أكسيد الرصاص "الزنك الذهتر
تقاىلي وسلفات وكربونات وسيل يكات "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص الثر

 . الرصاص

ي صناعة أو إصالح البطاريات الكهربائية  (12
ن
 . عمليات المزج والعجن ف

ي تزاول بها  (13
 . تنظيف الورش التر

 . إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة  (14

 . تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة  (15

 . صنع األسفلـت  (16

ي المدابغ  (17
ن
 . العمل ف

ي مستودعات السماد المستخرج  (18
ن
از أو روث البهائم العمل ف  . من الثر

 . سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها  (19

 صناعة الكاوتشوك  (20

 . نقل الركاب بطريق الثر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية  (21

ي ومخازن االستيداع  (22
ي األحواض واألرصفة والموانن

 . شحن وتفريــــغ البضائع فن

ي عنابر السفن  (23
 . تستيف بذرة القطن فن

 . صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها  (24

ي المالهي   (25
ن فن  . العمل كمضيفي 

ب الخمور )البارات(  (26 ي محال بيع أو رسر
 . العمل فن

27)  
ار بصحة  ي تزاول فيها عىل اإلرصن

ي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التر
األعمال التر

ي .  األحداث أو سالمتهم أو 
 سلوكهم األخالفر

ي 
سنة فن أية اعمال أو حرف أو  16ال يجوز تشغيل االطفال الذين تقل سنهم عن أكد أنه   المادة الثانيةو فن

وعة  . صناعات تعرضهم لالستغالل البدنن او النفس أو الجنس أو استخدامهم لمزاولة انشطة غث  مشر

 اجراء فحص الطتر من القرار الوزاري غىل صاحب العمل الذ المادة الثالثةكما أقرت  -
 
ى يستخدم اطفاال

عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سالمتهم ولياقتهم الصحية للعمل الذى يسند اليهم، ويجرى هذا 

ن الصىح وعىل نفقة صاحب  الفحص بمعرفة ن يتخذ ما يلزم أ ، كما يجب عليهالعملالهيئة العامة للتأمي 

ن الصىح،ل وكذلك  توقيع الكشف الطتر الدورى عليهم مرة كل عام عىل االقل بمعرفة الهيئة العامة للتأمي 

وذلك للتأكد من خلوهم من االمراض المهنية أو اصابات العمل والمحافظة عىل لياقتهم  ،عند انتهاء خدمته

بت فيها نتائج الكشف وفن جميع االحوال يجب عمل بطاقة صحية لكل طفل تث الصحية بصفة مستمرة،

 . الطتر 
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 بشأن مكافحة االتجار بالبش   ٢٠١٠لسنة  ٦٤قانون رقم . 5

 من قانون مكافحة االتجار بالبشر  المادة الثانية فتوضح، عمالة األطفال تدخل تحت صور اإلتجار بالبشر 

عد مرتكبا لجريمة االتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فن شخص طبيىعأنه "  إذا كان التعامل .....  يُ

بقصد االستغالل أيا كانت صوره بما فن ذلك االستغالل فن أعمال الدعارة وسائر أشكال االستغالل الجنس، 

قاق أو الممارسات  واستغالل األطفال فن ذلك وفن المواد اإلباحية أو السخرة أو الخدمة قشا، أو االسثر

ية، أو جزء منهاالشبيهة بالرق أو االستعباد، أو التسول، أ  ."و استئصال األعضاء أو األنسجة البشر

 

ا 
ا
 : جهود الدولة المرصية للقضاء عل عمالة األطفال ثالث

  تنسيق الجهود الحكومية بشأن عمل األطفالالجهات المعنية ب -أ

 المجلس القومي للطفولة واألمومة -1

ن المتعلقة بعمل األطفال، يتنس عن المجلس مسؤول ي ذلك أسوأ أشكالها ق تنفيذ القواني 
تقديم الدعم و  ،بما فن

ي والتدريب 
ي وزارة القوى العاملة الفتن

ن  ، كما حول عمل األطفاللمفتسر يحدد ويراقب األطفال المعرضي 

ن عىل مدار و  ،للخطر  ن ساخني  وضع  ، كما تلقر تقارير عن عمالة األطفال واالتجار بهملساعة  24يدير خطي 

ي ذلك حاالت االتجار المجلس القومي للطفولة واألمومة إ
جراءات تشغيل موحدة لقضايا حماية الطفل، بما فن

 باألطفال. 

 ةاللجنة التوجيهية الوطنية لخطة العمل الوطنية للقضاء عل أسوأ أشكال عمل األطفال ودعم األس  -2

األطفال خطة العمل الوطنية للقضاء عىل أسوأ أشكال عمل  لتنفيذاللجنية معنية بتنسيق الجهود الحكومية 

، والتعليم، (، 2025-2018) ودعم األرسة تشمل العضوية وزارات القوى العاملة، والتضامن االجتماعي

، والتجارة، والعدل، والصحة،  والزراعة، والداخلية، والتخطيط، والمالية، واالستثمار والتعاون الدوىلي

واألمومة والمجلس القومي للمرأة والتنمية المحلية، واألوقاف، باإلضافة إىل المجلس القومي للطفولة 

 والوكالة الوطنية لإلعالم وجامعة األزهر.  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءو 
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عية واالتجار بالبش   -3  لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الش 

. ويقودها سفث  يعينه رئيس مجلس الوزراء وتضم لجنة معنية ب  29تنسيق الجهود لمكافحة االتجار بالبشر

ي يناير
ن
ي الداخلية والقوى العاملة. ف

، تعاونت اللجنة الوطنية لمكافحة 2020جهة حكومية من بينها وزارنر

  25-20االتجار بالبشر مع منظمة دولية لتقديم تدريب عىل مكافحة االتجار إىل 
ً
ي محاكم متخصصة  قاضيا
ن
ف

عية واالتجار  . كما نظمت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غث  الشر ي قضايا االتجار بالبشر
ن
ف

أطلقت اللجنة الوطنية لمنع  كما   ،2020حلقة عمل لبناء القدرات تتعلق باالتجار بالبشر خالل  24بالبشر 

اكة مع المنظمة  الثانيةالمرحلة  ومكافحة االتجار بالبشر  " بالشر ا ضد االتجار بالبشر من حملتها التوعوية "مع 

ن بارزين تم بثه عىل شاشات  الدولية للهجرة. واشتملت الحملة عىل إعالن خدمة عامة يضم مشاهث  مضيي 

ي ، و التلفزيون وعرضه عىل اللوحات اإلعالنية والحافالت
ي عىل شكل إعالن الموجة الثالث من الجزء الثانن

 يأنر

ن عىل اإلبالغ عن الجريمة ومن ضمن  ،للتعريف بالصور المختلفة لجرائم اإلتجار بالبشر ولحث المواطني 

ي ألقت الحملة ال
ي أعمال التسول والعمل القشي،ضصور االتجار بالبشر التر

 وء عليها هو استغالل األطفال فن

ي ذلك حملة عىل وسائل التواصل االجتم
اعي بمشاركة رئيس الوزراء، ووزير وُبذلت جهود توعية أخرى، بما فن

عية، ورئيس  ، ورئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غث  الشر الخارجية، ووزير التضامن االجتماعي

ي لحقوق اإلنسان، وقادة المجلس القومي 
ي لحقوق اإلنسان، ومديري المجلس الوطتن

المجلس الوطتن

ي للطفول
اتحاد المنظمات غث  الحكومية رئيس و ة واألمومة للطفولة واألمومة، ورئيس المجلس الوطتن

ي 
ي ذلك المنظمة الدولية للهجرة ومكتب األمم المتحدة المعتن

ي مض بما فن
ورؤساء وكاالت األمم المتحدة فن

 . بالمخدرات والجريمة

 لجان حماية الطفل -4

اكة مع المنظمات المجتمعيةتقوم ب بقيادة وزارة  تنسيق جهود حماية الطفل عىل المستوى المحىلي بالشر

ي  ،التضامن االجتماعي 
طة. فن ي كل مركز رسر

ي كل محافظة، ولجان فرعية فن
أسها المحافظون المحليون فن ويثر

 . لجنة لحماية الطفل 320 كان هناك،  2020عام 
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 خطط وبرامج لمكافحة عمالة األطفال-ب

 مرص ودعم األسة -1
 
 ( 2025-2018) الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل األطفال ف

هدف القضاء بهذه الخطة  أطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وتحديد أدوار الوكاالت الحكومية المسؤولة عن  2025عىل أسوأ أشكال عمل األطفال بحلول عام 

 . ن ي عام و مساعدة األطفال العاملي 
ن
ي  2017تم تطويرها ف

ن
ا ف تشمل األهداف و ، 2018 عام واعتمادها رسمي 

اتيجية لخطة العمل الوطنية توسيع قاعدة المعرفة المتعلقة بعمالة األطفال؛ بناء قدرات الوكاالت  االسثر

ي لألطفال؛ والدعوة 
ي ذلك التعليم المهتن

ن
ي تقدم الدعم؛ الحماية االجتماعية؛ تعزيز التعليم، بما ف

التر

ظمة العمل الدولية ووزارات القوى العاملة والتضامن من تعمل. بمخاطر عمالة األطفال والتوعية

ا إىل جنب مع المجلس القومي للطفولة واألمومة، عىل تنفيذ خطة العمل  االجتماعي والزراعة، جنب 

يعات والتعاون عىل  ي تعبئة الموارد وتطوير المؤسسات ومراجعة التشر
الوطنية من خالل االستمرار فن

ن المؤسسات ك بي 
  . المستوى المشثر

اتيجية الوطنية لمكافحة ومنع االتجار بالبش  ) -2  (2021-2016االسيى

ن عن إنفاذ القانون، ومكافحة االتجار بأطفال  تهدف إىل الحفاظ عىل آليات اإلحالة، وتدريب المسؤولي 

اتيجية الجديدة لالعوام التحضث  ال ، ويتم بالفعل الشوارع  . 2026-2022طالق االسثر

اتيجية الوطنية  -3  (2030-2018للطفولة واألمومة )االسيى

ي  ، الذي يهدفعمالة األطفالتتضمن فصل عن 
يعات عمل األطفال، بما فن إىل تعزيز الحوار حول تشر

ذلك تحديث قائمة األعمال الخطرة؛ بناء قدرات الجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة القوى العاملة 

عالجة عمالة األطفال؛ وتوسيع فرص التدريب تطوير برامج لم؛ والمجلس القومي للطفولة واألمومة

 . ي
 التعليمي والمهتن

ي مرص ) -4
 
 (2021-2016توسيع الوصول إىل التعليم والحماية لألطفال المعرضير  للخطر ف

بية والتعليم والمجلس القومي  ي تنفذه اليونيسف بالتعاون مع وزارة الثر وع ممول من االتحاد األورونر
مشر

ن  ، يهدف إىلللطفولة واألمومة تلميذ جديد؛  30000مدرسة مجتمعية لتسجيل  1200إنشاء وتجهث 

ي من ذوي اإلعاقة؛ 6000مدرسة ابتدائية عامة لتلبية احتياجات  200 تطوير 
دعم حواىلي  طفل إضافن

ي  20000
  . محافظة 15طفل من خالل آليات حماية الطفل الفعالة فن
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 برنامج تكافل وكرامة -5

وطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن اإلجتماعـيبرنامـج التحويـالت النقديــة ال تحـت مظـلة  2015منذ  مشر

نامج االلتحاق بالمدارس والرقابة الصحية لألطفال من  ،تطويــر شــبكات األمـان اإلجتماعــي يعزز هذا الثر

 ، ن الحكومة وبرنامج األغذية العالمي اكة بي  ة. تقدم هذه الشر خالل توفث  مكمالت الدخل لألرس الفقث 

ي ظل 
ن
ة ف ، مكمالت دخل لألرس الفقث  ، واليونيسف، والبنك الدوىلي ي

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمان 

ي 
ي المدرسة  %80 يحافظ فيها أطفال األرسة عىل نسبة الظروف التر

ن
أن األمهات عىل األقل من الحضور ف

ي  6واألطفال الذين تقل أعمارهم عن 
ن
سنوات يقدمون أدلة يمكن إثباتها عىل أنهم تمت رؤيتهم ف

ي السنة
 العيادات الصحية أربــع مرات فن

ي مارس و
ي بق2020فن

مليون دوالر لدعم برنامج  50يمة ، أعلنت الحكومة المضية عن تمويل إضافن

ي أبريل التكافل والكرامة. 
وع إىل هذا ألف  450، تمت إضافة 2022وفن ي المشر

ن فن أرسة جديدة كمشاركي 

نامج.  نامجو الثر ي شكل فوائد.  جنيهمليار  2.4من خالل تقديم  أرسة 2.3 ساعد الثر
 فن

 أطفال بال مأوى -6

مالحر  لضحايا االتجار بالبشر واألطفال ضحايا االتجار والعمل القشي تدير وزارة التضامن االجتماعي 

ن للخطر.  هم من األفراد المعرضي  ملجأ دار السالم، الذي يديره المجلس القومي  من هذه المالحر  وغث 

ن  FACEجمعية و للطفولة واألمومة  ي ذلك  الذي يقدم ،لألطفال المحتاجي 
الخدمات االجتماعية، بما فن

ي كما فسي والخدمات الصحية.  اإلرشاد الن
محافظات عىل إعادة دمج األطفال  10تعمل وحدات متنقلة فن

ي دور رعاية. 
 مع أرسهم أو وضعهم فن

وع -7  (2022-2018)أفريقيا   ACCEL مش 

ي قطاعات القطن والمنسوجات والمالبس الجاهزة؛  
فذته تيهدف إىل القضاء عىل عمالة األطفال فن

كاء مع وزارات القوى  -ACCEL Africaمنظمة العمل الدولية بتمويل من الحكومة الهولندية.  مض رسر

ن  العاملة والتعليم والتضامن االجتماعي والزراعة، وكذلك المجلس القومي للطفولة واألمومة لتحسي 

مت وزارة القوى العاملة بخطة عمو السياسات واألطر القانونية والمؤسسية.  ن ل جديدة لتنفيذ الثر

ي عام 
نامج. وفن ي 2020الثر

نت فن ا آللية إحالة عىل اإلنثر ا تجريبي  ، أطلقت منظمة العمل الدولية برنامج 

وع   . ACCEL Africaإطار مشر
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ا  ي تواجه الدولة المرصية رابعا
 : التحديات التى

 الثغرات القانونية:  -أ

ي يفتح الباب لتشغيل األطفال يعتثر 
ي العمالة الموسمية 12عند سن قانون الطفل باب خلقن

ن
، سنة ف

خيص بتشغيل األطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة  لمحافظلحيث يعطي الحق  ة فـي  إىلالثر أربــع عشر

سنة، يعد ثغرة يمكن أن يتسلل منها  13أن السماح بتدريب األطفال اعتبارا من  كما   . أعمـال موسـمية

ا يضع  ،أصحاب األعمال لتشغيلهم عند هذه السن تحت ذريعة تدريبهم لتعلم مهنة
 
وقانون العمل أيض

يوضح طفال أل المسح القومي لعمل ا، وهذا بالرغم من أن ألطفال فن أعمال الفالحة البحتهلعمل استثناء 

ي أل أكثر أنماط ا أن
ي مض  يشتغل بها األ عمال الخطرة شيوعا والتر

، %63 بنسبة هي الزراعة طفال فن

ي تعرض وي
ية العمالة الزراعية األطفال فن ي تضن ب للكيماويات والمبيدات الحشر

كما أن هذه   . حتهمصالتر

ن تنطبق فقط عىل أصحاب األعمال الذين يعلنون أنهم يقومون بتشغيل األطفال، ولكن أغلب  القواني 

ي 
ي أنهم خارج نطاق القانون.  االقتصاد عمالة األطفال تكون فن

 غث  الرسمي واألعمال العائلية، مما يعتن

 

امج ضعف المؤسسات -ب  والير

 المجلس القومي للطفولة واألمومة -1

ة، حيث  ي السنوات األخث 
يبارسر عمله عثر و أصبح فقط يرصد االنتهاكات فقد المجلس فاعليته فن

اتيجية تهدف إىل مجموعة من البيانات، بينما عمله األساىسي يتمثل  ي رسم سياسات وخطط اسثر
فن

ي فقدان المجلس القومي لألمومة  ،حماية الطفل، والرقابة عىل مختلف الوزارات
اجع فن يتجىل هذا الثر

اف وزارة الصحة ، األمر الذي أضعف دوره  والسكان والطفولة استقالليته بعد أن أصبح تابع إلرسر

ي كافة مجاالت حماية الطفل الم
ي فن

انية مستقلة، حيث أصبح ال يتمتع ب، ضيالتنسيقر ن  و أمث 

ن الوزارات والهيئات لكل ما ك  وفقد دوره، واسعةصالحيات  ي صالح الطفل منسق ما بي 
 . هو فن

خدمة خط نجدة الطفل، الذي يعد بمثابة خط ساخن يخص بعض االنقادات ضد  كما تم رصد 

لشكاوي أشهر حتر يتم الرد أو االستجابة  ، حيث يتم االنتظار اإلبالغ عن أي انتهاك يمس بحق الطفل



 

15 
 

ن  وبالغات ي اإلجراءات من قبل المجلس يصل إىل حد التقارير المطلوبة منه . و المواطني 
ن
البطء ف

ا إىل مخاطبة المجلس بنفسها 
 
ي تضطر النيابة أحيان

ي المحاكم. التر
ن
بخصوص قضايا الطفل ف

 الستعجال األمر. 

 ةأشكال عمل األطفال ودعم األس خطة العمل الوطنية للقضاء عل أسوأ  -2

ي عىل الخطة اعتمدت  ي مض  2010المسح النموذحر
ن
 ،لتوضيح الوضع الحاىلي لعمالة األطفال ف

وبالتأكيد هناك حاجة إىل تحديث البيانات إليجاد الفوارق واالختالفات وقياس المشكلة بشكل 

ي طرأت عىل المجتمع المضي من 
ات االجتماعية التر وحتر  2010صحيح، فهناك العديد من التغث 

 اآلن. 

لم تتوفر إىل اآلن بيانات رسمية عن عدد األطفال  الخطةومع مرور أربــع سنوات عىل إطالق هذه 

اللجنة التوجيهية الوطنية لخطة العمل الوطنية ، كما أن الذين تمت حمايتهم وعودتهم للتعليم

 . منذ تشكيلها  فقط مرات ثالث ة اجتمعتللقضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال ودعم األرس 

عية واالتجار بالبش  لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة  -3  غير الش 

ن تقوم بلجنة التنسيق الوطنية تشث  التقارير إىل أن والية  عية  -التعامل مع جريمتي  الهجرة غث  الشر

ةمما  ،بالبشر واالتجار  ن ي أن و  ،يعيق قدرتها عىل رفع مستوى الوعي حول االتجار كجريمة ممث 
يعتن

 . بالبشر  لالتجار بعيد عن األشكال المحلية انتباهها يكون مشتت و 

 برنامج تكافل وكرامة -4

نامجعىل الرغم من  ، تشث  التقارير إىل أنه ال تزال هناك حاجة زيادة عدد األرس المستفيدة من هذا الثر

ي مض تقول حيث أن  ،إلضافة أرس إضافية
ي  4.5نه يوجد أبيانات الفقر فن

مليون شخص يعيشون فن

جنيه  550حيث يقل دخلهم الشهري عن  ،ساسيةفقر مدقع ويعجزون عن تدبث  احتياجاتهم األ 

  4جنيه لألرسة المكونة من  2200للفرد و
ً
% 22وبالتاىلي ال يغطي برنامج تكافل سوي  ،أفراد شهريا

ة العاجزة عن تدبث  احتياجاتها األساسية معاش كرامة ال يغطي و  ،فقط من احتياجات األرسة الفقث 

ي خروج هذه األرس عن 15سوى أقل من 
نامج فن ة وبالتاىلي ال يساهم الثر % من احتياجات األرسة الفقث 

ين هي رسوم التعليم الحكومي  كما أن زيادةخط الفقر.   سبب آخر لخروج هؤالء األطفال مجثر

 ومضطرين للعمل. 
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ا  ي مرص: خامسا
 
 حاالت عمالة األطفال ف

 2020 طفالأ ةحاالت عمال  -أ

ي أرس  سيوط،أ ةبناء محافظأمن  عام، 12 الـ الطفل "ع" صاحب ،(2020 )يناير  .1
ن
 ةفقث   ةنشأ الطفل ف

ته عىل ةالقاسي ةأشقاء، واجه ظروف المعيش 6لديه و  ي أجثر
ة القاهر  ىلإرسته وجاء أترك دراسته و  التر

أن الطفل يحاول  إال وخطورتها  ةهذه المهن ةبالرغم من صعوب ،"محاجر الرخام" ىحدإللعمل ب

  ةجل "لقمأمواجهه تلك الصعاب من 
 
ك أرسته، حيث  العيش"، قائال أنه يخاف من أن يموت ويثر

 . لن يجدوا من يعولهم

اير  .2 ي  ،عام 12 الـ تعرض الطفل "ف"، صاحب ،(2020)فثر
ي قرية الديرى بمحافظة بتن

ي فن
المقيم فن

ن من المرض،  إىلسويف،  عجز والده  إثر حادث أثناء  ىلإ ةضافباإل فقدان والدته بعد رصاع عامي 

ي المحارة وعجز 
ول للعمل بجانب دراسته عن العمل،  هعمله فن ن رسته، فكان أليعول فقرر الطفل الثن

ي الحقول أو مساعد لمبيض محارة يحمل الرمل و"المونة"  بمقابل 
 . جنيه 20يعمل باليومية فن

ي حادث  41 ةصابإ  ""قنا ةشهدت محافظ  (،2020)ابريل  .3
 ةربــع نقل محمل ةنقالب سيار اطفل فن

ة ةاليومي ةالعمال ا يابهوالء االطفال ضح ي طريقهم إىل إحدى المناطق الزراعية لمبارسر
، حيث كانوا فن

بالقرب من  ةصابات متعددتعرض هؤالء االطفال إل  ةالسيار  ةأعمال الفالحة والزراعة، بسبب رسع

ي بدائرة مركز أبوتشت شمال م
ن أمتن  . حافظة قناكمي 

قي ةبناء محافظأعام، من  12 الـ "ن، أ" ، صاحب ،( 2020)يوليو  .4 ي المرحلةالشر
ة ، وكان يدرس فن

ي محل سمكري أل إىلواتجه  ةوترك المدرس ةاالعدادي
يعمل،  وكان الطفل هو  ن والده كان ال العمل فن

 ة. رس كثر وهو المسئول عن توفث  احتياجات األ خ األ الذي يعول أرسته بصفته األ 

، من أبناء   ةاالعدادي ةطالب بالمرحل ،عام 15 الـ كان الطفل "م، م" صاحب  ،(2020)أغسطس  .5

،  ةالمخابز بقري ىحدإسوان، يعمل بأ ةمحافظ ن ن بالمخثر ي ذلك اليوم قام أحد العاملي 
"سلوا"، فن

، ثم ضغط عىل إا، بعام   35وعمره  ن ي "العجانة"، وهي ماكينة كهربائية لعجن دقيق الخثر
لقاء الطفل فن

 . حدوث شلل رباعي للطفل إىلزر التشغيل وغادر المكان، مما أدي 

، كانت ةالغربي ةمواليد محافظ ،سنوات 9 الـ ة"أ ، م " صاحب ةتم رصد الطفل ،(2020)أغسطس  .6

ل، بمنطق ةتعمل خادم ن ي مثن
ي محافظ ةفن

ن  ةالهرم فن  ةللتعذيب من قبل الزوج ة، وتعرضت الطفل ةالجث 
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" مغربي ب وتعذيب الطفل ،"ةالجنسي ةوهي ي  90إىل حروق من الدرجة الثالثة بنسبة  ةوصل  رصن
ن
ف

ي األذن اليمتن إىل   ضافةالمئة، باإل 
ن
 . كدمات وجرح قطىعي ف

 من التع ةنائه الثالثأبمنع الوالد " ر ، أ"  ،(2020)سبتمثر   .7
ُ
هم ماذا نفعل بالتعليم" ،  "ليم قائال وأجثر

ي جمع القمامعىل 
ن
ول للعمل ف ن  الوضع الماىلي لأل  ةالثن

ن  . ةرس لتحسي 

دخل و  أخوات، ةبناء صعيد مض،  لديها ثالثأمن  ،عام 13 الـ ة"م" صاحب ةطفل ،(2020)اكتوبر  .8

ي احتياجات االرس  والدها ال 
ي اضطرتها  ةالقاسي ة، حُرمت من التعليم بسبب ظروف المعيشةيكقن

التر

ي 
ن
ي تنظيف الشقق،  و بيع المناديل ف

ن
 . شارات المرورإللعمل ف

ي الطفل "ح، م" من سوء الحال،  (2020)نوفمثر   .9
والده للسجن بسبب  خولدبعد   ةالمادي ةكان يعانن

ي  محافظ 11 الـ الديون، أصبح "ح" صاحب
 ةرس هو العائل الوحيد أل  ةاالسكندري ةعام، المقيم فن

ك المدرس 6من  ةمكون ي كثث  من المهن إىلواتجه  ةافراد، فثر
، واشتغل فن  . العمل اليومي

ه والده عىلي أنفصال والديه، و اواجه الطفل "ر" كثث  من الصعاب بسبب  ،(2020)نوفمثر  .10 جثر

 ةمن زوج ةقاسي ةسنوات معامل 10 الـ بعد زواج والدته، وقابل الطفل ذو  ،العيش معه هو وزوجته

ن  ةبمحافظ ةالطالبي ة" بمنطقةوبدأ يعمل بمحل  "نجار  ة، وترك المدرسأبيه ، وكان يتعرض ةالجث 

ب والتعذيب من قبل صاحب المحل  للضن
ً
ا   .كثث 

 7من  ةمكون ةرس أعام (، نفسه مسئول عن  13وجد الطفل " س، أ " )صاحب  ،(2020)نوفمثر  .11

ي ظل غياب األ  ،أفراد 
ك التعليم واتجه أب ال  ةب ، قرر"س" ان يكون هو بمثابوفن العمل  إىلخوته فثر

ي جسمه الصغث  بسبب صعوب
ي  من اآلالم فن

ي " الرخام "، ولكنه كان يعانن
 ة. هذه المهن ةفن

ك المدرسة واللجوء  13عام، وشقيقه "ح"   15الطفل "م"   ،(2020)نوفمثر  .12 عام، اضطروا لثر

 
 
ي المحاجر ليساهما، ا عن حل ألزمة والدتهم المالية بعد وفاة والدللعمل بحث

طيعوا تنتقلوا للعمل فن

 
ً
ا اكمة عليهم، ولكنهم عانوا كثث 

ا من من صعوبة العمل ولكن  طليس فق ،سداد الديون المثر
 
أيض

ن فن المحاجر، والذين أصيبوا  الحساسية التر أصابتهم بسبب األتربة، وهذا حال الكثث  من العاملي 

ن   الصدر والرئة والعي 
 .بأمراض فن

ثاث الذي جعل عدد كبث  من ثاث، وانتشار ورش األشتهرت دمياط بصناعات األا ،(2020)نوفمثر .13

اف هذه المهنا إىلاالطفال يتدفق  اف هذه الحرفةحثر لما   ة، ترك الطفل " أ ، ف " مدرسته الحثر

ي  ان يكون لديه ورش
 . خاصه به ةيحصل عليه من عائد مادي وطموحه فن
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 : 2021اطفال  ةحاالت عمال-ب

اير ) .1 ي  ة" بمحافظةبناء "الشنويأأعوام، من  8 الـ صاحب ،يقول الطفل " ص ، م"   ،(2021فثر
بتن

ي مجال الصناعات اليدوي
ن
عام،   11 الـ أخيه االكثر صاحب ة"السجاد"، بصحب ةسويف، أنه يعمل ف

ي هذه الم ةغلبيأ، فةيعملون بهذه المهن ةوكثث  من أطفال القري
ن
 ةهنأصحاب تلك الورش يعتمدون ف

ن أل عىل ، قد تصل ساعات بالصنايىعي األ  ةمقارن ةالطفل قليل ةن يومياالطفال من الجنسي 
ً
كثر سنا

 . ةساع 12 إىلالعمل 

اير  .2 والعمل مع والده   ةترك المدرس أعوام، عىل 10 الـ جبار الطفل "أ ، ح"، صاحباتم   ،(2021)فثر

يفة يكسب منها بالحالل ) هذا ما قاله والد الطف  ل(. عىل "عربة" لبيع الفاكهة، من أجل تعلم مهنة رسر

اير   .3 "ك"  صاحب الـ   ،(2021)فثر يجمع الرصاص من الجبال والمحاجر،  ،أعوام 7كان الطفل الصغث 

 توفث  دخل، تحمل  10ويتقاضن 
جنيهات عىل العلبة متوسطة الحجم ليساعد والده وأشقائه فن

ته ظروف والده عىل العمل ليأنر برفقته تارك محل إقامته بالمنيا  الطفل المسؤولية بعد أن أجثر

ن والسكن فن المحاجر، ن منطقة البساتي  تحت  ةصابات عديديتعرضوا إل  لينتقل للعيش ما بي 

القاطعات بسبب أنها معدات بدائية وغث  صالحة لالستخدام أو بسبب انهيار أحجار من الجبل 

 .عليهم، ورفض صاحب العمل عالجهم

اير  .4  ة"محاجر الرخام" بمنطق ىحدإعام ، ب 14 الـ كان يعمل والد الطفل "ي " صاحب  (،2021)فثر

ي ة"شق الثعبان" بالقاهر 
اث ثر حادث أثناء عمله بالمحجر، وما تركه الوالد أل إ، ولكنه توفن بنائه من مث 

ت الوالدأ، فةهي تلك المهن ي نفس المحجر  ةجثر
أبيه أثناء  ةبالرغم من وفا ،الطفل "ي " بالعمل فن

ي ضيق فن التنفس من 
العمل وتهرب صاحب المحجر من المسؤولية، حيث قال الطفل أنه يعانن

  اب فن الجبل،العفرة والثر 
 
ا أن العمال مهددين بالموت فن كل ساعة تحت الحجر البلوك، أو مضيف

  .المنشار

ي بحر الديون الثقيل ةوقعت عائل، (2021بريل  أ) .5
ضاه اجر الذي يتقبسبب القروض، واأل  ة" ي ، أ " فن

ي لتسديد الديون، ف والده ال 
بمصنع  ن يرسله ليعملأعام "  14" الـ ضطر والد الطفل صاحبايكقن

ي منطق
ي الذي يتمكن من تسديد الديون وبالرغم من األ  حتر ، ةبالدقهلي ةطلخ ة"طوب " فن

جر المتدنن

 . بنهان والده كان متمسك بعمل أال إكان يحصل عليه الطفل 
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ا تعمل هعام، أن 11 الـ ةوهي صاحب ةالمنوفي ةبناء محافظأ"ض، ح" من  ةروت الطفل، (2021)مايو   .6

ي  
ن
 صطفال أأطفال منهم الذكور واالناث وهناك المزارع، ومعها العديد من األ  إحدىف

 
ا، يتم غر سن

ات من األطفال فجر    سيارات نصف نقل مكشوفة، نقل العشر
ن
ىل المزارع بالمناطق الصحراوية إا ف

ي 
ات عن المنوفية التر  . تبعد مئات الكيلومثر

ي  16 الـ ي" صاحب الطفل "أ،، (2021)مايو   .7
 ةالقاسي ةا من ظروف المعيشالطفل كثث    عام، عانن

ي إىل ضطر الطفل االعجوز فهي ال تعمل، ف ةأبناء للجد 3وترك  ،بسبب انفصال الوالدين
ن
العمل ف

 . ةمزمن ةإصابته بأمراض صدري إىل ىمصانع الدخان "المعسل" مما أد ىحدإ

ي عشر من عمره، كان اهناك طفل  ،(2021كتوبر ا ) .8
ي الثانن

ن
ن بلدي" سمه "ك ،ل" ف ن  "خثر يعمل بمخثر

  ةن يعلمه مهنأراد والده أ، فةبعد تركه الدراس
 
 . ن يتعلم ثم يجلس دون عملأ من يستفيد منها بدال

ن  ةأبو النمرس بمحافظ ةسنوات، طالب بمدرس 10 الـ ذو  ،الطفل "ج ،ح" ،(2021كتوبر ا ) .9 ، ةالجث 

، فقرر الطفل هدراست ةلم تأهله لمواصل ةمكانيات الماديولكن اإل  ةهذا الطفل عاشق للتعليم والدراس

ي المدرسفكان صباح   ،ن يعمل لكي يدفع تكاليف مدرستهأ
ل يقوم بأداء   إىلوبعد عودته  ةا فن ن المثن

 .ليكمل عمله ةميدان العتب ىلإواجباته ثم يذهب 

ن  ةبناء محافظأعام من  13 الـ الطفل "أ" صاحب، (2021اكتوبر ) .10 ه والده عىلأ، ةالجث  ترك  جثر

 ة المدرس
 
 ة، استجاب الطفل لرغب(أفضل ةتعلم حرف ،منه ة له )التعليم يضيع الوقت وال فائدقائال

ي المرحل ةوالده وترك المدرس
ي "ورش ةاالعدادي ةفن

 "ميكانيكا ةاتجه للعمل فن

ي المرحل ،اسوان ةبناء محافظأمن  ،عام 15 الـ الطفل "س، ع" صاحب ،(2021اكتوبر ) .11
 ةيدرس فن

، يعمل عىلي "توكتةاالعدادي ي المعيشو ، بعد االنتهاء من اليوم الدراىسي
، ةك " ليساعد والدته فن

ي تعليم اخوته
 . ويساهم فن

الفيوم، عن ما  ةمن أبناء محافظ ،عام 12 الـ تحدث الطفل " م، ن " صاحب (،2021 ديسمثر ( .12

ته عىل ةتعرض له من ظروف قاسي ي  ةوالمساهم ةأمه وجدته عىلي المعيش ةالعمل لمساعد أجثر
فن

 ةالمدرس إىلفكان يذهب  ،ةرس هذه األ  ةعاتقه مسئولي ، حيث كان يحمل عىلةتعليم أخته الصغث  

ي الصباح ثم يعود إل 
مواقف  ىحدإلبيع المناديل ب ىاخر  ةنهاء واجباته، ويستعد للخروج مر فن

ا  للتنمر من أصدقائه، وعىلي الرغم إو  السيارات،  ةمن الظروف القاسيشارات المرور، وكان يتعرض كثث 
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ي كان يمر بها "منتض"
ك تعليمه ولم يتنازل عن تحقيق حلمه أال إ التر ن يصبح ضابط أنه لم يثر

ط  ة. رسر

ا من محافظة المنيا من إصابته بمرض عام   12يعانن الطفل "م" البالغ من العمر  ،(2021 ديسمثر ) .13

 
ن
 الليل، حيث يعمل ف

ن
 األعصاب يجعله غث  قادر عىل الرؤية ف

ن
الصباح عىل ماكينات تقطيع  ف

صابة، الصخر بالمحاجر، وه تشكل خطر يالحق أطراف أصابع األطفال ويــهددها بالبثر حال اإل 

ا يضطر الستخدام أدوات صعبة الحمل لصغر سنه، 
 
 عىل تحمل مهام و وأحيان

ً
رغم أنه غث  قادرا

يستطيع تحمل مشقة  وقسوة العمل، لكنه يضطر لتعاىط بعض األدوية المنشطة، بالجدول، حتر 

وعة  .العمل، وأن العمال يساوموه عىل بيعها له مقابل أعمال غث  مشر

 

  : 2022أطفال  ةحاالت عمال-ت

ي حادث م، (2022يناير   28) .1
عام،   15 الـ الطفل  "م، ر" صاحب ةساوي تم العثور عىلي  جثأفن

اء " وخرج ة"سيال" بالفيوم، كان يعمل بمحل "حالق ةحيث كان يقيم بقري يوم الخميس لشر

ي البحث عنه أمن  ةلم يعد وتم غلق هاتفه، وبعد محاوالت كثث   هلكنمستلزمات للمحل، و 
رسته فن

ي  ةهامدة جث ه ملقر و وجد
ي الزراعي ىحدإفن

 رية. بالق ةتقوي ةبجوار شبك ةاالراضن

بسبب طفل للغرق   13 ، فتعرضةاليومي ةزداد الضحايا من االطفال بسبب العمالت(، 2022)ابريل   .2

وسيكل الذي كان محمل باأل  ةرسع ي محط ةطفال بعد العودالثر
وسيكل  ةمن العمل فن بطاطس، الثر

لكن اختلت عجلة و  ،السحور مع أرسهم يريدون اللحاق بوجبةكانوا حيث  قىص رسعة أكان يسث  ب

وسيكل مما أدي  ي مركز إيتاي البارود بمحا هانقالب إىلالثر
فظة داخل ترعة أمام كوبري السوالم فن

ة ، األ  واح أعمارهم  ،أ، ع"، "أ، أ"""س، م"، " م، ش"، ،ه" خ" ، "ه، "م، أ"، "ع، ،طفالالبحث  يثر

 .عام( 15 ىلإ 13من )
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 الخاتمة: 

ايدة  ن ي تواجه مشكلة عمالة األطفال المثر
ي و  ،مض هي إحدى الدول التر

لدى الدولة المضية إطار قانونن

يىعي يهدف إىل مكافحة عمل األطفال
كما وقعت وصدقت عىل العديد من االتفاقيات الدولية. كما   ،وتشر

اتيجيات وبرامج اجتماعية لمكافحة هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها. ومع ذلك، فقد تم تقويض  أطلقت اسثر

ي حاالت عمالة القانونية والثغرات جميع جهودها بسبب ضعف المؤسسات واالستثناءات
ن
. كما هو واضح ف

ي قام ال
ي األطفال التر

ن
وتحتاج الحكومة المضية إليالء المزيد من االهتمام . 2022-2020تقرير برصدها ف

ي دائرة الخطر. بهذه الظاهرة، 
ن
ي تضع المزيد من األطفال ف

ي ظل األزمات االقتصادية التر
ن
 باألخص ف


