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ُيؤّدي الّتفاقم الكبير في ظاهرة عمل األطفال في لبنان إلى إلحاق الّضرر بجيٍل كامٍل من األطفال ومنِعهم من تحقيق إمكاناتهم 
الكاملة. ويأتي هذا نتيجًة لسلسلة األزمات االجتماعّية واالقتصادّية واإلنسانّية المتشابكة في لبنان، واّلتي تفاقمت مؤخًرا 
بسبب الّصراع في أوكرانيا.. إذ غالًبا ما يلجأ العديد من األطفال في لبنان اآلن إلى أعمال استغاللية وخطيرة لضمان بقائهم 

هم وأسرهم.
 

"يتوّجب علّي العمل في محّل بقالة كي أعيل أسرتي وقد كان هذا على حساب دراستي. لقد كان من الّصعب محاولة تحقيق 
اّلتوازن بين العمل والمدرسة، وكنت بالّتأكيد مقّصًرا في كليهما. إذا وقع علّي االختيار بين العمل أو التعليم، ال يمكنني أن 
أكون أنانًيا إذ يجب علّي التفكير في عائلتي وخاصًة إخوتي الصغار. عائلتي هي أولويتي." قال زين*، البالغ من العمر ١٤ عاًما 

من منطقة البقاع.
 

فضًال عن حرمان األطفال من حّقهم في الّتعليم، فإّن عمل األطفال ُيعّرض األطفال لخطر االستغالل الجسدّي والعاطفّي 
وسوء المعاملة، وله آثار مدّمرة على صّحتهم الجسدّية والنفسّية. واألهّم من ذلك، إّن عمل األطفال ينهي الّطفولة، إذ بدوره 
يحرم األطفال من لحظات الّطفولة الثمينة، والّلعب، والّتطّور، والّنمو مع األصدقاء والعائلة - الّلحظات التي في حال ضاعت، 

ال يمكن استعادتها.
 

في حين ُتشير مصادر متعّددة إلى زيادة مقلقة في أعداد األطفال المنخرطين في مجال العمل وتأثيرها على صّحتهم الّنفسّية 
على الّرغم من عدم وجود بيانات وطنية شاملة حول مدى انتشار عمل األطفال. في عام ٢٠٢١، تعّطل التحاق حوالّي السبعة 
بالمئة من الّطالب الّلبنانيين بالمدارس بسبب االنخراط في العمل[١] ، بينما تضاعفت نسبة األطفال السوريين المنخرطين 
في عمل األطفال منذ عام ٢٠١٩ لتصل إلى ٥٫٥٪[٢]. ومن دواعي القلق أّن ِلعمل األطفال إقباٌل على نطاٍق واسٍع حيث يعتقد 

٤٤٪ من األهل ومقدمي الرعاية أّن إشراك األطفال في وظائف مدفوعة األجر ُيعّزز مهاراتهم الحياتّية[٣].
 

"ال يمكننا الّتغاضي عن واقع األطفال في جميع أنحاء لبنان اّلذين يتحّملون عبء كسب الّدخل لعائالتهم. يجب أال يضيع عليهم 
أّية أّيام أخرى من المدرسة أثناء عملهم أو أن يواجهوا أضرًرا غير مبررة أثناء القيام بوظائف هي بطبيعتها غير مناسبة ألعمارهم 

الصغيرة." قالت جنيفير موورهيد، المديرة العاّمة لجمعّية إنقاذ الطفل في لبنان.
 

تحثُّ جمعية إنقاذ الطفل الحكومة اللبنانّية على تبّني المسوّدة المعّدلة لقانون العمل اللبنانّي، والتي ترفع الحّد األدنى للسّن 
القانونّي للعمل إلى ١٥ سنة، وتطبيق خّطة العمل الوزارية المشتركة الخاصة بعمل األطفال. كما ندعو إلى مزيد من الحماية 

االجتماعية الشاملة التي تلّبي احتياجات األطفال والعائالت األكثر ضعًفا، وزيادة الّتدابير إلعادة األطفال إلى المدرسة.


