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  دراسةملخص ال
نتشار ظاهرة عمالة األطفال السوريين ا فيالحرب واللجوء  متغيراتدور إلى معرفة دراسة الهدفت هذه 

الطفل السوري، وذلك من  ايتحمله التيواآلثار السلبية  عباءواأل  ،في مخيمات اللجوء في إقليم كردستان

عن  خالله من الذين انقطعو افي سوق العمل  طيناملنخر ألطفال ا من عدةخالل بحث معمق عن حاالت 

 دراستهم وحرموا من طفولتهم في مخيمات اللجوء وخارجها.

 األوضاعكشف ت باملقابل الكنهفي املخيمات،  كلهمالدراسة على األطفال  هوهنا ال يمكن تعميم هذ

قتصادية والتعليمية، واال تماعيةجاال أم الصعبة التي يمر بها الطفل السوري الالجئ، سواء منها النفسية 

 الطفل السوري ومستقبله. فيومدى تأثيرها 

 دراسة)مشكلة ال خطوات املنهجية للدراسةال فيه عرضناالفصل األول الدراسة في فصلين.  جاءت

الدراسات السابقة(، وكذلك تأثير و جرائية ، مجاالت الدراسة، التعريفات ال دراسةال أهداف، وأهميتها

 نتشار هذه الظاهرة الخطرة على الطفل، وخطر استمرار ظاهرة العمالة وتبعاتها.اي الحرب ودورها ف

 .تنتاجاتسواال  دراسةنتائج ال تعرض الفصل الثاني وفي
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 للدراسة املنهجي والنظري : اإلطار الفصل األول 

 
ا

  مشكلة الدراسة وأهميتها :أوًل
دقيقة. لكن من خالل  ة بياناتقاعدإلى كردستان قليم إمخيمات الالجئين السوريين في تفتقد 

املعيشية  وضاعتعاني سوء األ معظمها األسر السورية في املخيمات الدراسات واملالحظات امليدانية تبين أن 

لسماح ألطفالها بالعمل إلى اما دفع تلك األسر  و، وأن عدم وجود كاسب حقيقي في أغلب األسر هوالتعليمية

 وترك دراستهم وتعليمهم. 

الفئات املستضعفة في املجتمع ويعجز عن توفير من طي املوضوع أهمية هو أن الطفل ذي يعإن ال

اعدة األطفال فمرحلة الطفولة تعد ا ملسدون مساعدة اآلخرين، والحاجة ملحة جد  من حتياجاته بنفسه ا

على ثقة سب املعارف الضرورية ويحصل تويكته ففيها تتشكل شخصي من أهم املراحل التي يمر بها الفرد،

 وه.املجتمع والعالم نح

ا، فإن تقريب  جميعها ولسعة انتشار هذه الظاهرة الخطرة التي أصبحت مصدر القلق عند دول العالم 

من كل عام "باليوم العاملي ضد عمالة  يونيو /حزيران  11مات العالم تحتفل في املنظمات الدولية وحكو 

 األطفال".

ا هتمام، علم  إقليم كردستان لم تلق ذلك اال في مخيمات اللجوء في مشكلة عمالة األطفال إضافة إلى أن 

هتمام من الجهات الحكومية واملنظمات ليم وتحتاج إلى مزيد من اال قزدياد في مخيمات الباأن املشكلة 

 .ذات الشأنالدولية 

 

  أهداف الدراسة :اثانيا 
 .العمل للجوء إلى سوق إلى األسباب التي تدفع أطفال املخيمات افهم  -1

 .نتشار ظاهرة عمالة األطفال في مخيمات إقليم كردستانامعرفة مدى  -2

 .لحّد من ظاهرة عمالة األطفاللكومية وما قدمته الوقوف على دور املنظمات املدنية والدولية والح -3

 
ا
 هاوفرضياتالدراسة تساؤًلت  :اثالث

 .نتشار عمالة األطفالادور في االقتصادي هل للوضع  -1

 .لتسرب املدرس ي دور في تفاقم ظاهرة عمالة األطفالل له -2

  .ظاهرةهذه النتشار لحد من الما الذي قدمته املنظمات الدولية والحكومية واملدنية  -3

 

 دراسة وإجراءاتهمنهج ال :ارابعا 
رب من النقاط املهمة من تجا االتي توفر عدد   (دراسة الحالة)عتماد في هذه الدراسة على منهج اال  جرى 

 تنفيذ دراسات الحالة عن طريق: جرى ، وقد خيمات اللجوء في إقليم كردستاناألطفال العاملين في م
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قليم مالحظة عامة لسلوك عدد كبير من األطفال السوريين العاملين في مخيمات ال جرتاملالحظة:  -1 

 .وع في املهنومعتمدة على التنكليهما  ختيار عينة مكونة من ستة أطفال من الجنسيناومن ثم 

معطى من معطيات جمع البيانات من خالل مالحظة الحالة من بوصفه سلوب املالحظة أستخدم او 

 .جميع النواحي وكذلك عالقتها بمحيط األسرة والعمل، وتدوين جميع ما يخص الحالة واألسرة والعمل

 جرى ألجل املقابلة، و حاالت من أجل الحصول على املوافقة  زيارة عشر جرتفي البداية املقابلة:  -2

  تالحصول على س
 

من الحالة واألبوين أو أحدهما  موافقات من أصل تسع زيارات، وقد شملت املقابلة كال

 .وصاحب العمل

 وتشمل شهادات التحصيل العلمي، والوصفات الطبية إن وجدت.الوثائق:  -3

 : ، منهاالدراسة أثناء يفات بالصعو  بعضوقد واجهت الباحث 

دون نشر األسماء من ظم أسر الحاالت بأن املقابلة ال تستخدم سوى في البحث و إقناع معصعوبة  -1

 .هميلإاألسئلة املحرجة بالنسبة  نوالصور، وكذلك عدم الجابة ع

الشخصية، صعوبة الحصول على إجابات جدية ومقنعة من أصحاب العمل خشية على سمعتهم  -2

  .ا بشأن عمل هؤالء األطفال لديهمق  لة قانونية قد تحدث الحءا ألي مساوتحسب  

كان الباحث يضطر إلى مرافقة شخص من املخيم في كل  إذبعد املخيم عن مكان إقامة الباحث،  -3

لَب هذا الجراء مزيد   من ثمزيارة ومقابلة، و 
ّ
 .العملخاصة عند مقابلة أصحاب بمن الوقت والجهد و  اتط

 

  دراسةا: مجاًلت الخامسا 

 نياملجال املكا -1
في وأكبرها من أقدم مخيمات الالجئين السوريين  ّد فيه ألنه يع دراسةراء الجل  "دوميز"ختير مخيم ا

 إقليم كردستان، حيث 
 
ويسكن  .ندالع الثورة السوريةال منذ األيام األولى ، 2011 امعهذا املخيم  ئنش   أ

 .ةألف عائل  40  ىاملخيم حاليا حوال

 ياملجال الزمان -2
 .25/11/2018وانتهى في  10/10/2018 فيالبدء  إذ جرى شهر،  ىحوالسة استغرقت الدرا

 املجال البشري  -3
 هي:التركيز على دراسة ست حاالت  جرى 

صنف  العمر الجنس الحالة

 العمل

مشغل  13 ذكر خليل -1

 خياطة

 مطعم 13 أنثى أميرة -2
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3- 

 شيروان

تصليح  9 ذكر

 دراجات

4- 

 غمكين

 مطعم 14 ذكر

 لبسةأ 12 أنثى شيرين -5

 أقمشة 11 ذكر دليار -6

 

 مفهومات الدراسة  :اسادسا 
عتمدتها ا في مادتها األولى التي 20/11/1989 تفاقية حقوق الطفل املؤرخة فياحسب ب: الطفل -1

"كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد الجمعية العامة لألمم املتحدة، فإن الطفل هو: 

 1."ك بموجب القانون املنطبق عليهقبل ذل

هم األطفال السوريون الذين يسكنون املخيمات في إقليم كردستان  األطفال في مخيمات اللجوء: -2

 ذكور  
 
 .ا الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرةا وإناث

سدية يقصد به تشغيل الطفل واستغالله في مجاالت مختلفة قد تفوق قدراته الج األطفال:عمالة  -3

 .ن النطاق األسري وبمقابل أجر مادي بخسما في كثير من األحيان وبعيد  

: "أن تعترف الدول األطراف بحق الطفل في ، فقد ورد32في مادتها رقمحقوق الطفل تفاقية احسب بو 

ا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، قتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطر  ستغالل االحمايته من اال 

 2تماعي".جا بصحة الطفل، أو بنموه البدني، أو العقلي أو الروحي أو املعنوي أو اال و أن يكون ضار  أ

 

 الدراسات السابقة :اسابعا 
 3سميرة عبد الحسين كاظم. د. األسباب والحلول " أ. -"عمالة األطفال في العراق  الدراسة األولى:

الطفل من وجهة النظر التربوية والنفسية  الدراسة إلى التركيز على جوانب مهمة في حياةهدفت 

زديادها، والعمل اجتماعية، والبحث عن األسباب التي تشعل فتيل هذه الظاهرة والعوامل املساعدة في واال 

عتماد على حديث العينة من األطفال، ة األطفال باال ة للقضاء على ظاهرة عمالالئمعلى إيجاد الحلول امل

 جتماعي. املجال التربوي والنفس ي واال وكذلك عينة من املختصين في 

وطفلة،  طفل   120بلغ عدد أفراد العينة  إذستبانة في جمع البيانات، عتمدت الدراسة على أداة اال ا

توصلت الباحثة إلى أن نسبة األطفال العاملين هي ما بين وقد  ا.فرد   18وعينة من املختصين بلغت عددها 

نخفاض مستوى دخل امن أبرز أسباب هذه الظاهرة هي: "و  ناث.ن ال وأن نسبة الذكور أكثر م 15و 10عمر 

                                                           
 /15/1/2015 في www.mohamah.net نت محاماة مجانية، قانونية استشارات. /1989حقوق الطفل لسنة / اتفاقيةنصوص ومواد 1
 unicef.www.unicef.org /1989تفاقية حقوق الطفل لسنة /ابنود 2
3https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29535 



 
 7 

عتماد على قضاء على بطالة الكبار، واال ولذلك اقترحت معالجة املشكلة بال ،األسرة وتدني مستوى التعليم"

عتماد مناهج تعليمية اسياسة التعليم املجاني أو األقل تكلفة واملالئمة لقدرات األسرة الفقيرة، وكذلك 

 عارف. زة على كسب املهارات واملمحف

 قترحت رصد الحاالت التياتماعية والحكومية، ولذلك جنعدام دور الرقابة اال ا اأيض  ومن النتائج 

أوصت و  تحضن عمل األطفال في األماكن الخطرة، وذلك من خالل تفعيل دور أجهزة التفتيش والرقابة.

املعوقات  وتعاون املؤسسات كافة للوقوف على أهمطالع على تجارب الدول في هذا املجال اال بالدراسة 

 .ستغالل األطفالاومكافحتها ومنع 

صحتهم النفسية في قطاع غزة" سفيان إسماعيل محمد  يف"عمالة األطفال وتأثيرها  الدراسة الثانية:

 4فلسطين. مطر.

قتصادية الحياتهم ا فيصحتهم النفسية و فيالدراسة إلى الوقوف على تأثير عمل األطفال هدفت 

 . تبياناتساال  ءسلوب املقابلة وملأاعتمد الباحث على و  واملعيشية في قطاع غزة.

   780، وقد بلغ حجم العينة2005و 2004ت الدراسة في محافظات غزة الخمسة ما بين عامي جر 
 

 طفال

 
 

ار األطفال ما ناث، فيما شملت الدراسة أعممع الذكور لصعوبة مقابلة ال  جميعهااملقابالت  كانتو  ،عامال

لين، فيما اباعة جو  وأة عمل في الورشات الصناعية والتجارية والزراعيت، ومعظم الحاالت أعوام 9و 8بين 

 .امتزوج    15ومنهم  ،طفل  400 ىبلغ عدد أطفال العينة املقيمين في املخيمات حوال

إلى  8املين هم من عمر من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أن متوسط أعمار األطفال الع

واتضح من خالل الدراسة أن  من املراحل الخطرة في حياة الطفل. وتعد هذ املرحلة العمريةسنة،  14

انون أكثر من غيرهم الحالة ويع، في املئة 51 األطفال العاملين املقيمين في املخيمات نسبتهم أكثر حيث تعدت

قتصادي وضعف مستوى التحصيل ى تأثير العامل االمدا ومن نتائج الدراسة أيض  . قتصادية السيئةاال

 نتشارها.اظاهرة عمالة األطفال و  فيضطرابات النفسية والصحية الدراس ي وبعض اال 

 

 دراسة امليدانيةالفصل الثاني: نتائج ال

 :
ا

قتصادي والتعليمي والصحي تماعي واًلجًل نتائج عامة حول الوضع اأوًل

 ألسر الحاًلت
ا بسبب تبين أن الوضع العام ألسر الحاالت قد تضرر كثير   الت ودراسة أحوالهممن خالل زيارة الحا

لسماح ألطفالهم في قرار ا يهمفا ا أن الوضع األشد تأثير  والحرب القائمة في بلدهم، وتبين أيض   وضاعاأل 

 جتماعيالوضع اال  فيوهو ما أثر للجوء إلى سوق العمل في سن مبكرة هو الوضع املعيش ي الصعب، اب

ا نعكاسات سلبية جد  ا، وقد تبين بأن لتلك األوضاع األوضاع نفسهابسبب ليمي والصحي الذي تضرر والتع

                                                           
4-d8a7d984d8a3d8b7d981d8a7d984-nd8b9d985d8a7d984d8a9-.com/2017/12/8https://amthabetnet.files.wordpress

d988d8aad8a3d8abd98ad8b1d987d8a7-d8b9d984d989-d8b5d8add8aad987d985-d8a7d984d986d9811.pdf 
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ه من العيش في دفعته إلى سوق العمل وأبعدته عن التعليم وحرمت إذالالجئ،  يعلى حياة الطفل السور 

 أجوائه الطفولية. 

لقيدفع أطفالها إلى سوق العمل،  عنا قد أكدت عدم مسؤوليتها ولهذا فإن أسر الحاالت جميع  
 
 إذ أ

 جّراء الحرب واللجوء.من املعيشية الصعبة التي يمرون بها  وضاعاللوم على األ 

وضع هؤالء لمية أو مدنية تهتم ال توجد أي منظمة دولية أو حكو  إذوهناك توافق آخر ألسر الحاالت 

نتشار ظاهرة عمالة ار الذي ساعد على األطفال وأسباب تركهم للمدرسة ولجوئهم إلى سوق العمل، األم

ااألطفال   أوسع. انتشار 

 

ا:   نتشار ظاهرة عمالة األطفالافي قتصادي ودوره لوضع اًلاثانيا
ي دفعها للجوء إلى سوق ذال وسرة هأجابت خمس حاالت من أصل ست بأن سوء الحالة املعيشية لأل 

الرغم من سوء حالتنا على قائلة: " تهوالدحت وض إذ ،العمل في سن مبكرة ما عدا الحالة األولى "خليل"

يم من إدارة املخيم كي تقيم حالة خليل و نه بعد لجوئنا وإقامتنا في هذا املخيم زارتنا لجان تقأاملعيشية إال 

نها تأخرت في الرد وحتى قرارهم بشأن ألتحاقه باملدرسة، إال االتعليمية وأخبرونا أن ننتظر ردهم بخصوص 

ننا فقدنا األمل في متابعته أل لعمل وهو صغير إلى اا لذلك اضطررنا إلى إرسال خليل خليل كان مجحف  

 لدراسة". ا

شخصية الطفل  فيعلى أن عمل األطفال في سن مبكرة له تأثيرات سلبية عدة أسر الحاالت وأجمعت 

 .همباشرة وكذلك له تداعيات سلبية أخرى على أسرة الطفل وعلى املجتمع كل

وإن  ،لحالة الثالثة "شيروان" والحالة السادسة "دليار" فقد أصرا على ضرورة العملى الإأما بالنسبة 

نه أفضل من أكفي إال لشراء الخبز فقط إال يي ال ذأجر عملهما القليل الالرغم من على و  ،يرينصغ اكان

 عدمه.

د ،التساؤل األول  نومن خالل أجوبة الحاالت ع  
ّ
ك
 
ي دفع األطفال مهم فدور  ءأن للوضع املادي الردي أ

 ا. إلى سوق العمل مبكر  

 

ا: 
ا
 لة األطفالافي تفاقم ظاهرة عم هدور و لتسرب املدرس ي اثالث

التساؤل الذي طرح من الباحث عن  نأجابت الحاالت الست بالتوافق مع ذويهم وأصحاب العمل ع

رس ي وافق بأن التسرب املدنتشارها، وكان هناك تاالتسرب املدرس ي ودوره في تفاقم ظاهرة عمالة األطفال و 

 تساع دائرة املشكلة.اا في له دور كبير وهو عامل مساعد جد  

لجوء في فإن التسرب املدرس ي أحد العوامل الرئيسة واملساعدة  "دليار"ادسة حسب والد الحالة السبو 

ا. م قليل جد  هتمام بالتعليخاصة في املخيمات، ألن اال بح له و االطفل إلى سوق العمل في أقرب فرصة عمل تت

ستفادة اأما نحن أسر األطفال فإن األمر واضح أمامنا بعدم : )أميرة""وهذا ما أكدته والدة الحالة الثانية 
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أطفالنا من املدارس بالشكل املطلوب لذلك وللحاجة الزائدة فإننا ننتظر حجة بسيطة للسماح ألطفالنا 

 .(بالخوض في سوق العمل ولو على حساب دراستهم وتعليمهم

ن بأن الحالة الوحيدة التي ترتاد املدرسة أما بخصوص ما إذا كانت بعض الحاالت ترتاد املدرسة. فقد تبي

هي الحالة الثالثة "شيروان" الذي يعمل في الصيف فقط، أما باقي الحاالت فقد حسمت األمر بأنه من 

 نالعمل من خالل أجوبتهم ع وان، وهذا ما أكده بعض أصحابالصعب العودة إلى املدرسة ألنه قد فات األ 

 اعلى الحاالت أنهم باتو  يتضحبأنه  اأضافو ، و في العودة إلى املدرسة أسئلة الباحث حول الحاالت ورغبتهم

 يحبون العمل أكثر من الدراسة.

عدم زيارة أي منظمة أوجهة تابعة للمدرسة بغرض متابعة وضع الحالة أو  همالحاالت جميع و أكد ذو 

 يد.ن هذا بأن وضع املدارس في املخيمات ليس بجمملدرسة، وينتج ى اإل امحاولة عودته

 فيوكذلك مالحظات الباحث  ،التأكيد من خالل أجوبة ذوي الحاالت وأصحاب العمل جرى ولقد 

 املوضوع، بأن التسرب املدرس ي له دور كبير ويعد من العوامل الرئيسة في تفاقم ظاهرة عمالة األطفال.

 

ا:  قليم ملعالجة مشكلة عمالة ولية والحكومية في اإلات الداملنظمدور رابعا

 في املخيم األطفال
من ذوي الحاالت بأن املنظمات الحكومية وغيرها لم تقدم  ةواضح تهذا التساؤل كان نعإن األجوبة 

أي مساعدة مادية أو نفسية أو أي مساعدة أخرى لغرض معالجة ظاهرة عمالة األطفال في املخيم، بل كان 

لم تسأل  ،الحكومية والدولية ،جماع من ذوي الحاالت على أن املنظمات املوجودة في املخيمإك شبه هنال

هذا الغرض ب ةات التي لم تكن خاصءصاحلعاملين دون السن القانوني سوى بعض ال عن وضع األطفال ا

 ات العامة لالجئين املقيمين في املخيم.ءحصاوإنما ألغراض أخرى مثل ال 

كانت آمالنا معلقة على املنظمات ملساعدة خليل بخصوص تسربه ) :خليل""ولى الحالة األ  وبحسب والدة

اضطررنا  من ثمن املنظمات خيبت أملنا و أالعمل دون السن القانونية، إال سوق إلى من املدرسة ولجوئه 

 .(اتمام  ما أدى إلى إبعاده عن املدرسة  ،إلى إبقاء خليل في عمله

نعدام دور املنظمات الحكومية وغيرها في تخفيف ايهم ناقشة مع الحاالت وذو وقد اتضح من خالل امل

 .زوطأة ظاهرة عمالة األطفال في مخيم دومي

 

 استنتاجات الدراسة
التركيز على وضع الطفل السوري الالجئ واملقيم في مخيمات إقليم كردستان  جرى دراسة ال هفي هذ

وأشكال  هااملعيشية الصعبة التي يعاني وضاعوف على األ إلى سوق العمل في سن مبكرة، والوق أالذي لج

خاصة بالحظة لكل ما يتعلق بسلوك الطفل و العنف الذي تعرض لها، وذلك من خالل املقابلة املباشرة وامل
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سوق إلى  ابهدف تقديم دراسة واقعية حول مجموعة من األطفال الذين لجؤو  دراسةما يخص تساؤالت ال في

  فيوأثرها  ،ستمرارهااومدى خطر هذه الظاهرة و  ،العمل في سن مبكرة
 

 .شخصية الطفل مستقبال

ا هو سوء الوضع املادي سوق العمل مبكر  إلى لجوء الطفل في وقد تبين أن أحد األسباب الرئيسة 

وهذا ما أكدته الحاالت الست، وكذلك التسرب املدرس ي وما له من دور كبير في تفاقم ظاهرة عمالة  ،لألسرة

 وخصوصا في املخيمات. األطفال

لعمل وترك الدراسة لعدم إلى اباللجوء  مألوالده او قد سمحمعظمهم ا أن ذوي الحاالت وقد اتضح أيض  

ق التعليم في ائضافة إلى عدم رضا ذوي بعض الحاالت عن طر إاملدرسية الزائدة،  روفاتتحملها أعباء املص

 وضاعاأل  مأرغمته ذينت المية وغيرها لذوي الحاال مساعدة املنظمات الحكو إلى وكذلك بالنسبة . املخيمات

 .ا عدم وجود أي مساعدات جديةسوق العمل في سن مبكرة، فكان واضح   إلى معلى دفع أوالده

 فيا ألمر الذي أثر كثير  ا ،اسوق العمل مبكر  إلى طفال لجوء األ  في ااألسباب ساهمت قسري  إن جميع هذه 

يفكرون  اا بطفولتهم بل باتو كثير   ما عادوا يهتمون  مالحاالت جميعا وبأنهعاملهم الطفولي، وهذا ما عبرت عنه 

 .مع الكبار لتأمين املستلزمات األساسية ملعيشتهم

ا. فاالنتهاكات ونفسي   اجتماعي  افي مرحلة خطرة قد تؤدي إلى تنشئة غير سليمة األطفال في هذا العمر  يمر

عدم إمكان تناول وجبات جيدة أو شراء مالبس الزيارات و من اللعب و  حرمان)الالحاالت التي تعرضت لها 

يثبت أن الحاالت مهددة بتنشئة كله له من مشاهد مؤثرة، ذلك  اا تعرضو ومجنسية النتهاكات اال و  (جديدة

 .كلها يغير سليمة من النواح

 

 الحلول والتوصيات املقترحة
خاصة الطفل السوري الالجئ، بخيمات و الصعبة التي يمر بها الالجئ السوري في امل إلى األوضاعا نظر  

 ه حقه في التعليم والترفيه.ءا، تاركا وراى اللجوء إلى سوق العمل مبكر  فقد أجبرته الحرب القائمة عل

وبسبب استمرار الحرب السورية وبقاء الطفل السوري في املخيمات، فإنه يعاني فيها تهديدات عدة، 

 حمل خطر العمل الجسدي والنفس ي.كالحاجة التي أرغمته على ترك دراسته وت

 
 

 في تحسين وضع األطفال السوريين العاملين: سهامال من شأنها   عدةتقترح الدراسة حلوال

العمل على تفعيل القوانين املتعلقة بعمالة األطفال وحقوقهم وتطبيقها على أطفال املخيمات في  -1

 .ليمقال

قليم ومنظمة نهم من حكومة الو ة ومتابعة شؤ حتياجات األطفال من اللوازم املدرسياتأمين  -2

 من ثملتزام وعدم تسربهم من املدرسة و اليونيسيف املختصة بمساعدة األطفال املحتاجين ومراقبتهم في اال

 .لعمل تحت ضغط الحاجةإلى اضطرارهم إلى اللجوء ا
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، تعليم األطفالستمرار عملية اتقديم الدعم الالزم ملعلمي املدارس في املخيمات للتمكن من  -3

التسرب  ظاهرةار انتشين ألهمية دورهم في إقناع األطفال وأسرهم للحد من جتماعيا املرشدين اال وخصوص  

 .لعملإلى اا في لجوء األطفال ن هذه املشكلة أساسية جد  أل املدرس ي، 

 

 التوصيات
بيانات متكاملة عن إجراء مسوح شاملة ومزيد من الدراسات والبحوث في هذا املجال، وبناء قاعدة  -1

عملهم ملعرفة وقطاع قليم من حيث عددهم وفئاتهم العمرية ن في مخيمات الاألطفال السوريين املقيمي

 وخطرها. حجم ظاهرة عمالة األطفال

 ي ر ية له من خالل مدالئممتابعة األسباب التي تؤدي إلى التسرب املدرس ي ومحاولة إيجاد الحلول امل -2

 .قليماملدارس في مخيمات ال

ستغالل اقليم، ملنع قتصادية والتعليمية كافة في الاعية واالجتمعالمية واال تعاون املؤسسات ال  -3

 .األطفال من أي شخص أو جهة كانت

 

 خاتمة
وأن الجهد الدولي مستمرة، ساة السورية أاللحظة يدل على أن املحتى إن الذي يجري على أرض الواقع 

تماعية في جبالفشل، وهذا يعني أن األمراض واملشكالت النفسية واال  ءقد باي بذل ليجاد الحلول لها ذال

ومن تلك املشكالت ظاهرة عمالة األطفال ألن األطفال هم الفئة األكثر عرضة ملخاطر الحرب وما زايد، ت

 بعدها.

ا وما توصل إليه البحث من معطيات تشير إلى أن ظاهرة عمالة األطفال في حالة تفاقم مستمر وخصوص  

نتهاكات القائمة وأن هذه اال  وضاعنتهاكات عدة بسبب األ مخيمات اللجوء، وأن الطفل السوري يتعرض ال  في

  فيآنية ومستقبلية طويلة املدى  آثارو لها أبعاد 
 

جتمع السوري ككل، فالوضع امل في والطفل السوري أوال

 الت مثل األمية والتربية غيرنه من حاالت التسرب املدرس ي ستؤدي إلى خلق مشكماملادي الصعب وما ينتج 

 وغيرها من املشكالت التي تنبئ بمستقبل كارثي لجيل كامل من األطفال السوريين. السليمة

بد من وجود  املشكلة السورية قائمة، والتساع ما دامت إن ظاهرة عمالة األطفال ستبقى في دائرة اال

هولة التوصل إلى نتائج ملموسة بهذا ا لسهبعض الحلول لها وهناك أطراف عدة من املمكن العمل مع

قليم واملنظمات الدولية التي تعمل على حماية الطفولة والالجئين وكذلك املجتمع الخصوص، كحكومة ال

 وأسر األطفال.

ئتالف الوطني السوري بهذا الخصوص، قتة واال ؤ أي دور للحكومة السورية املا نذكر بعدم وجود وأخير  

 . كلها دي ومنظمات املجتمع املدنيوكذلك املجلس الوطني الكر 
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 (بطاقات الحاًلت وتقاريرها) ملحق

 (1الحالة رقم )
 خليل  سم الحالةا

 سلوى  سم األم ا

 14 العمر

 مشغل خياطة   العمل قطاع

 ساعة  11 مدة الدوام

 أفراد  6 عدد أفراد األسرة

 الولد الرابع  ترتيب الحالة بين األوالد 

 الصف السابع املستوى التعليمي للحالة 

 تاسعالصف الم: األ  عليمي للوالدين تاملستوى ال

 تاسعالصف الاألم:  أعلى مستوى علمي في األسرة

 تحت الوسط مستوى دخل األسرة

 حالةالوالدة وال مصادر الدخل 

 وجديال  أمراض مزمنة 

 وجديال  مفقودون 

 األب قبل الوفاة  إعاقات في األسرة 

 2 عدد الكاسبين في األسرة

 

أثاث البيت كان ا، و ا من غرفتين صغيرتين ومنافع صغيرة جد  البيت مؤلف  كان األب إثر مرض مزمن، توفي 

 .اقديم  

 مكان العمل
 
 

ا ممتلئ  ع عام في مدينة دهوك قريب من أزمة السوق، وكان على شار  اكبير   مكان العمل كان محال

كان يوبخ العمال ، فعند حدوث أخطاء في العملبالتوبيخ صاحب العمل . يقوم بماكينات الخياطة املختلفة

مكانته في العمل فإن حسب قول خليل با على عدم شتمهم، و خاصة صغار السن لكنه كان حريص  با و جميع  

 
 
ا من غيره من العمال، تقدير   أمور املشغل جعل صاحب العمل يعامله بلطف وأكثر ا على سيركونه مشرف

 وقد ذكر خليل إحدى املواقف التي حدثت بينه وبين صاحب العمل الذي شتمه بكلمات مثل "يا حيوان"

 .عدة مرات هواعتذر من هرأسقبل نه في النهاية وعندما هدأ غضبه أإال  اوغيره
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 تقرير الحالة
 ا، النظافة حي والجسدي للحالة كان جيد  الوضع الص

 
ي كان ذباس الل، فالوترتيب اللباس كان مقبوال

تالط خيرتديه كان تدل على سوء الحالة املادية لألسرة، ومن خالل األسئلة تبين أن الحالة يفضل عدم اال 

السيئ لألسرة كون عالقاته مع أصدقائه في العمل فقط، وكان واضحا عليه تأثره بالوضع املعيش ي توأن 

 تأمين املصروف اليومي لهم. خاصة والدته التي تعانيبو 

وتوجهت إلى    2013ث السورية تسوء قررت عائلة خليل النزوح وذلك في صيف حوادعندما بدأت ال

قليم أقرب وأسهل للتنقل لتسكن في إحدى أكبر مخيماته وهو مخيم دوميز، تقول ن الأل إقليم كردستان 

ا بداء الفيلة، وكذلك سوء الذي كان مصاب  نا النزوح ألسباب عدة وأهمها مرض زوجي والدة خليل "قرر 

هو خوفي على أوالدي الشباب كله نعدام فرص العمل في بدايات الثورة، واألهم من ذلك احالتنا املادية و 

 جتمعت في وقت واحد لذلك قررنا النزوح".اكلها جباري، فهذه األسباب من التجنيد ال 

زدياد ا -وعلى حد تعبيره-ن أدراسته بشكل طبيعي، إال  في العمل قبل النزوح وكان يتابعخليل ط لم ينخر 

هتمام املدرس ي في العائلية نتيجة الحاجة وقلة اال  تسوء الوضع املادي لألسرة وحدوث بعض املشكال 

 لى اللجوء إلى سوق العمل.عأجبره  ما ونزوح هالا في بداية املخيم وخصوص  

لتزام بمواعيد العمل جعل صاحب العمل يثق به أكثر وثقته بنفسه وحرصه على اال الئماملجسد خليل 

 ا عنه.ويسلمه مهمة املراقبة على العمل عند غيابه، وهذا ما أكده صاحب العمل الذي كان راضي  

  خليلأما  ،ما عدا األم امنخفض  الوضع التعليمي ألسرة الحالة كان 
 

يقرأ  حيث كان يكتب و فكان مقبوال

لدراسة فقد أكد عدم عودته ألنه أساسا أهمل الدراسة إلى اعودته إلى وبالنسبة  .لكن ببطء ةجيد ورةصب

سوق العمل األمر إلى بأن التسرب املدرس ي له دور كبير في لجوء الطفل ته ملساعدة األسرة، وقد أقرت والد

  رك األخنتشار ظاهرة عمالة األطفال في املجتمع، وقد شاا الذي يساعد على
 

 :األكبر للحالة بالحديث قائال

 ا".جد   الئموهذا يكفي أمثالنا وم الكتابةو  القراءةنه يعرف أ"املهم 

ا ألسرته ولم يأخذ خليل من راتبه نه كان يبدو جيد  أقلته إال  من رغمعلى الراتب خليل فإلى أما بالنسبة 

على صاحب العمل  تلعمل كانإلى اذهابه يدخن وأجرة  سوى القليل ويسلمه لوالدته بالكامل، فخليل ال

من دكاكين الحارة بالدين وفي معظمها "إننا نجلب حاجات البيت  ، تقول والدة خليل:"موبايل"وليس لديه 

 نهاية الشهر وعندما يستلم خليل راتبه ندفعه كله ألصحاب املحالت".

 

  (2)الحالة رقم 
 أميرة سم الحالة ا

 نورة األم

 13 العمر

 مطعم العمل طاعق
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 ساعات   9 مدة الدوام

 أفراد  5 عدد أفراد األسرة 

 البنت الثانية ترتيب الحالة بين األوالد

 بتدائي اال  املستوى التعليمي للحالة 

 بتدائياال  املستوى التعليمي للوالدين

  ثانوية عامةالبنت الكبيرة  أعلى مستوى تعليمي في األسرة

 سطتحت الو  مستوى دخل األسرة

 الحالة مصادر الدخل

 األب مصاب بمرض )نوبات فقدان الوعي( أمراض مزمنة

 وجديال  مفقودون 

 وجد يال  إعاقات

 الحالة واألب عندما تتحسن صحته عدد الكاسبين

 

العيش في املخيم، حيث  نمطلم تتكيف بعد مع أنها سرة إال األ األعوام الثالثة التي قضتها  من رغمعلى ال

بيتهم الحالي غرفة واحدة كبيرة مصنوعة و  سرة قبل النزوح تسكن في مدينة حمص وفي منزل كبير.كانت األ 

 .يعانون حرارة التوتياء في الصيف وبرودتها في الشتاء، حيث إحدى املنظمات بمساعدةمن التوتياء بالكامل 

 مكان العمل
ل الحالة أميرة هو تنظيف ا ونظيف في حرم جامعة دهوك، وكان عمو مطعم كبير جد  مكان العمل ه

األكل والشرب، ولم يسمح ألميرة بالجلوس إال عند وقت الغداء الرسمي من نتهاء الزبائن االطاوالت حال 

ات والحلوي تمن املشروبا ءا ألميرة تناول أي ش يستراحة هي نصف ساعة فقط، وكان مسموح  للعمال واال 

النهار وكان على أميرة أن تبقى واقفة ملراقبة الزبائن مكان العمل مزدحم طوال  .دون جلوسمن وغيرها لكن 

اا مع عماله ومع أميرة ا جد  ضمن القسم املحدد لها بالتنظيف، صاحب العمل كان ودود   نها أل خصوص 

ه األماكن للعمل "إنه أمر العامالت عنده، وقد علق صاحب العمل على وجود أمثال أميرة في هذ ى صغر 

ا عن عملها ا لست راضي  مصير هؤالء األطفال، فأنا شخصي  في التي تتحكم ا لكن الحاجة هي مؤسف جد  

لكنني قبلت ذلك خدمة لهن ولعائلتها املحتاجة، حتى إنني حين أرفع صوتي عليها في بعض األحيان أشعر 

صاحب العمل كان راضيا عنها ألنها كانت تقوم بأعمال . بالنقص"بالخجل وأعتذر منها مباشرة كي ال تشعر 

ا على حسب صاحب العمل فإنه حريص جد  برى داخل مكان العمل وهذا ما كان يسعد صاحب العمل، و أخ

 .خاصة الجنسيةبت و اعتداءامراقبة الحالة وغيرها من الفتيات لعدم تعرضهن ألي 
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 تقرير الحالة 
ان مرها، صحتها جيدة، وكانت سريعة الحركة وقليلة الحديث، لباسها كشكل الحالة يبدو أكبر من ع

 
 

، باختصاراألسئلة  ن، ثقتها ورضاها عن نفسها كانت ظاهرة من خالل أحاديثها، كانت تجيب عمقبوال

حسب قولها قد ال تتجاوز حدود مكان العمل والبيت، أما شعورها با تماعية كانت محدودة جد  جتها اال اعالق

ت وكذلك حرصها على البقاء شبه شعور الكبار من حيث الحرص على تأمين حاجات البييئلتها كان تجاه عا

 في عملها. 

عام ونصف،  ىوبقيت هناك حوالاملالكية نزحت األسرة أول مرة من مدينة حمص السورية إلى مدينة 

 مرة ثانية إلى إقليم كردستان وسكنت في مخيم دوميز.   2015ثم نزحت عام 

الدراسة حتى قبل النزوح، ما وضحت والدة الحالة فإن "أميرة" كانت تحب العمل وتفضله على  حسببو 

ستفادة الطالب من املدرسة لقلة اوشاهدت أميرة صعوبة معيشتنا وكذلك عدم  وضاعوعندما ساءت األ 

 دون تردد تركمن حسب الكفاءات، قررت و ب الطات احسب الوسبهتمام وتعيين أساتذة املدرسة اال 

 الدراسة.

التعليم في املخيم دور مهم وعامل  أوضاع وكان للتسرب املدرس ي في بداية النزوح وقبل أن تتحسن 

جميعهم أفراد األسرة  حسب تعبير ذوي الحالة.بسوق العمل ملساعدة والدها إلى لجوء الحالة على مساعد 

 .دخل األسرةفي نه املصدر األساس أل راضين عن عمل أميرة  اكانو 

عها بل كان املهم عندها أال تحتاج نزعاج من وضعليها اال  د  يبولم  ،الحالة النفسية للحالة كانت مستقرة

اتماعي فكان ج، أما وضعها اال ءأسرتها إلى ش ي فإنها تعوض ذلك ها حسب قولبو  ،على عالقات العمل قاصر 

 الطفولية مع صديقاتها. بمشاهدتها ألفالم الكرتون ألن العمل لم يعد يسمح لها بممارسة ألعابها

 

 (3) الحالة رقم
 شيروان اسم الحالة 

 سعاد  ألم اسم ا

 أعوام   9 العمر

 تصليح دراجات  العمل قطاع

 ساعات   8 مدة الدوام

 5 عدد أفراد األسرة 

 الولد الكبير  ترتيب الحالة بين األوالد

 الصف الثالث املستوى التعليمي للحالة 

 االبتدائي التعليمي للوالديناملستوى 

 االبتدائي أعلى مستوى تعليمي في األسرة
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 تحت الوسط ى دخل األسرةمستو 

 ا الحالة واالب أحيان   مصادر الدخل

 وجديال  أمراض مزمنة

 وجديال  مفقودون 

 وجديال  إعاقات

 2 عدد الكاسبين

 

املعدومة في املخيم، ومطبخ مصنوع  تتساعد العائال لهم إحدى املنظمات التي ها بنتالبيت غرفة وحيدة 

دل على الوضع املادي يكان  يرتدونهي كان أفراد األسرة ذللباس الأثاث البيت وا من الخشب والنايلون.

 .ري لألسرةز امل

 مكان العمل
املحروقة ضافة إلى رائحة الزيوت إ مصنوع من التوتياء، ضيق وغير نظيف،نفسه املحل في املخيم 

ويبصق  ،اا مع شيروان يوبخه دائم  جد   ةقاسي معاملته تساعات العمل، صاحب املحل كان والوالضجيج ط

ويشتمه عند الغضب بكلمات مؤملة. وقد علل صاحب العمل تعامله بأنه توصية والده كي يتقن  ،في وجهه

 أسرع وأفضل. صورةالصنعة ب

 تقرير الحالة 
ا فربما كان متأثر   ،أثناء الحديث مع والديهفي لى تصرفات شيروان حتى الخجل والحذر كانا واضحين ع

  من طريقة تعامل صاحب العمل
 
طوال الوقت بسبب طبيعة العمل، الوقت  امعه، لباس الحالة كان متسخ

وفي يوم  ،أثناء عودته من العملفي الوحيد الذي كان شيروان يلتقي ببعض أصدقائه للعب معهم هو 

 رسمية.ال تهطلنه عأل الجمعة 

رات الزائدة مؤثرة وكانت تربية والديه في املنزل من ناحية النصائح والتحذي ،اا جد  شيروان كتوم  كان 

ا، لكن والده أفاد بأنه ا يزال صغير  مألنه  ،وضع شيروان الدراس ي فلم يكن القرار بيدهإلى بالنسبة . اير  ثفيه ك

ا مقابل مصروفه ال يساوي شيئ  "ن راتبه أل ا في راتبه مع  ليس ط ،سمح لشيروان بترك الدراسة أو إهمالها

ا ولهذه ا وال معنوي  ازم املدرسية وعدم مساعدة املنظمات لنا ال مادي  الزائدة واللو  روفاتوإنما املص ،املدرس ي

 األسباب يعمل شيروان". 

وقد  ،لعملإلى اا يحاول خلق الحجج لعدم الذهاب ا بل كان دائم  لم يتكيف شيروان مع جو العمل كثير  

 
 

 .ا شغل شغل شغل""رفقاتي عم يلعبو أكثر مني وأنا دائم  : عبر عن ذلك بنفسه قائال

 

 (4) الحالة رقم
 غمگين  اسم الحالة 
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 سمها الم ترغب في ذكر  اسم األم 

 14 العمر

 مطعم  العمل قطاع

 ساعات   8 مدة الدوام

 فرادأ 6  عدد أفراد األسرة 

 الولد الثاني  ترتيب الحالة بين األوالد

 الصف السابع املستوى التعليمي للحالة 

  ثانوية عامةب األ  املستوى التعليمي للوالدين

 ثانوية عامة أعلى مستوى تعليمي في األسرة

 وسط مستوى دخل األسرة

 الحالة واألخ األكبر  مصادر الدخل

 ال وجد أمراض مزمنة

 وجديال  مفقودون 

 وجديال  إعاقات

 2 عدد الكاسبين

 

نزوح األسرة كان ن ومطبخ صغير مصنوع من الخشب والنايلون، في بداية يا من غرفتالبيت مؤلف  كان 

لسماح للحالة باللجوء إلى سوق العمل إال إلى اضطر األب وكذلك األم اا لذلك جد   اوضعهم املعيش ي صعب  

 نهما لم يكونا راضيين عن عمل الحالة.أ

 مكان العمل
نجوم، واقع في إحدى األحياء الراقية في مدينة دهوك، عمل الحالة في  5مطعم كبير وفخم بدرجة 

جبات ضيافة وكانت تلك الو  ،تقديم الوجبات السريعة للزبائن عند بداية جلوسهم في املطعم املطعم كان

نشغاله الدائم فإنه اوبسبب  ،اا جد  ا كبير  حسب قول الحالة فإن صاحب العمل كان تاجر  باملطعم للزبائن، و 

 
 

استقبل الباحث  من هو ،اوهو الجئ سوري أيض   ،لذلك كان مدير املطعم ،لم يوجد في املطعم إال قليال

نيابة عن صاحب العمل، وقد لحظ أن سبب التعامل اللطيف من مدير املطعم مع الحالة ألنه يعلم حال 

 ،ا جدا من حيث النظافة والهدوء وكذلك املوقعالئم  لعمل، جو املطعم العام كان مإلى االالجئين وحاجتهم 

 الحالة ومن في عمره من املوجودين هناك. فيكبير  ثيرربما سيكون له تأ"، و األراگيلـ "لوال  وجود قسم خاص ب
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 تقرير الحالة 
باس وأناقة املظهر كانا من لتوجد علل مرضية وال تشوهات في الجسد، ال الصحة الحالة كانت جيدة، 

وذكاء جيد قدرته على الحديث كانت تدل على قوة  ،ثقة بالنفس واضحة. شروط العمل في ذلك املطعم

 شخصيته.

وقد كسب بذلك  ،ا لدرجة كبيرة في تقديم مصروف األسرة من خالل راتبه الشهري مكين" مسهم  كان "غ

حتى  ،ملدرسةإلى االعودة في ا ا أبد  لم يكن الحالة راغب   .اا عالي  ا معنوي  رض ى أفراد األسرة ومنحه العمل دعم  

ن أا إال أحب الدراسة كثير  "صحيح أنني لم أكن  :لدراسةاتركه  سّوغوقد  ،هم املعيشيةأوضاعوإن تحسنت 

سوق العمل مبكرا لكنني غير إلى لألسرة كان السبب الرئيس لتركي للمدرسة واللجوء  ءالوضع املعيش ي الس ي

 العودة إلى الدراسة من جديد".في راغب 

فكان للتسرب املدرس ي الذي  ،لعملإلى اوإلى جانب الحاجة املادية امللحة التي تسببت في لجوء الحالة 

  خلق
 
وكذلك  ،حسب ما عبر عنه والد الحالةب ،لعملسوق افي دخوله في  إسهاما لدى الحالة ا واضح  فراغ

 والدته.

ا من العمل كان يخجل كثير   وقد أكد صاحب العمل وجود الخجل لدى الحالة "في األيام األولى من

 ب منه".وضعه وهو اآلن يؤدي عمله كما يطل نما بعد تحس لكن في ،الوقوف أمام الزبائن

دون أن من ا أكثر من شهر لذلك كان يبقى أحيان   ،وكان يبدو على الحالة تكيفه الزائد مع مكان عمله

 ك حيث مكان عمل الحالة.ا من مدينة دهو ا أن املخيم قريب جد  علم   ،يزور أهله في املخيم

 

 (5) الحالة رقم
 شيرين اسم الحالة 

 بهية اسم األم 

 اعام  12 العمر

 محل ألبسة  ملالع قطاع

 ساعة 11   مدة الدوام

 أفراد  8 عدد أفراد األسرة 

 البنت الثانية  ترتيب الحالة بين األوالد

 صف السابعال املستوى التعليمي للحالة 

 التعليم األساس ي التعليمي للوالديناملستوى 

 تاسعالصف ال: الزوجة الثانية أعلى مستوى تعليمي في األسرة

 وسط سرةمستوى دخل األ 

 عمل الحالة واألب مصادر الدخل
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 وجد يال  أمراض مزمنة

 وجد يال  مفقودون 

 وجد يال  إعاقات

 الحالة واألب  عدد الكاسبين

 

والد ال .فرامتو معظمها ن ومفروش بالكامل والحاجات و ثالث غرف ومطبخ مدهالبيت كبير مكون من 

لذلك كانت والدة الحالة تلقي اللوم على وجود  ،نفسهل والزوجتان تسكنان في املنز  ،متزوج بزوجة ثانية

حجة بألن األب رفض املقابلة  ،، ووالدة الحالة هي التي قابلت الباحثنفسه الزوجة الثانية معها في البيت

  .نه هو نفسه صاحب العملأل ملقابلة إلى اضطر األب امكان العمل إلى انشغاله بالعمل، وعند الزيارة 

 تقرير الحالة
حل ألبسة نسائية كبير ومرتب، على شارع عام في مدينة دوميز القريبة من مخيم دوميز نفسه، وقد م

د الحالة و ا على وجعتماد  ااألطفال  ألبسةو  الحالة بيع األلبسة النسائيةاختار صاحب العمل الذي هو والد 

 بمعه في املحل 
 

مع الزبن بسهولة، فزبن املحل يحتاج إلى وجود فتاة للتعامل  كهذا حسب تعبيره: "ألن محال

 من النساء". معظمهم

أثناء وجود صاحب العمل في وخصوصا  ،أثناء املقابلةفي رتباك والقلق حظ عليها اال و أما الحالة شيرين فل

كان  ه ربماما يدل على أن ،تعثر لسانها في بعض الكلماتيو  ،أثناء الحديثفي "والدها"، فكانت تنظر إليه 

يا بنت الكلب، "حتى عند وجود الزبن مثل:  ،ها كلمات قاسيةإلي درجة أنه كان يوجه ، إلىاهالتعامل مع ءيس ي

 وما شابه ذلك.  "،ويا بقرة

. عوجاج بسيط في رجلها اليسرى اصحية سوى  تكانت أنيقة ومرتبة، ال توجد مشكال  الحالة شيرين

ستقرار حالتها اكان يدل على عدم  ،با عند وجود األ وخصوص   ،أثناء العمل وفي البيتفي املتكرر  هارتباكا

 النفسية، وكان القلق واضح  
 
  .ا من السقوط من يديهاا عليها عند محاولة حمل األشياء خوف

عندما زادت األوضاع  2012غادرت الحالة شيرين األراض ي السورية مع عائلتها في الشهر التاسع من عام 

وكانت  ة،طبيعي صورةفي سورية كانت متابعة لدراستها با بسبب الحرب القائمة، وعندما كانت الحالة سوء  

دراستها للتفرغ للعمل الحالة و  فيحسب قول والدتها، لكن الواضح أن األب هو الذي أثر ب ،مجتهدة

من ضياع الوقت  املساعدته، وقد ملح والد الحالة أن عمل الفتاة بهذا العمر إلى جانب والدها أفضل كثير  

 قدم أي فائدة للطالب. في املدارس التي ال ت

العمل، وقد استغلت  في ما من تعامل والدها معها سواء في البيت أة جد  ءبينما الحالة شيرين كانت مستا

سوق العمل في هذا إلى لوقت قائلة: "كل الذي حصل معي من تركي للمدرسة ولجوئي اياب والدها بعض غ

 ".فيه العمر كان والدي هو السبب
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لعمل، وأما إلى اا إال وكذلك لم يسمح لها بالخروج من البيت كثير   ،الكافي للزيارات م يكن لديها الوقتل

ضطرابات نفسية شديدة اوالدة الحالة قالت بأنه حدثت معها  حتى أن ،احالتها النفسية فكانت سيئة جد  

 .اأفضل كثير   اآلنلكنها  ،بداية النزوحفي 

حسب قوله، ألن بعن الدراسة  اوالده تعليم املهن عوض  بالتعليم بل كان يفضل أل  الم يكن األب مهتم  

الحديث الزوجة الثانية لوالد في املهن هي التي تمنح الشخص القيمة واالحترام في هذه األيام، وقد شاركت 

شخصيتهم  فيألنه بالتأكيد سيؤثر  ،وضاعالحالة قائلة: أنا أفضل دراسة األطفال على العمل مهما كانت األ 

 مستقبلهم. فيو ،والنفسيةجتماعية اال 

إثر تعرضها للتحرش الجنس ي عندما كانت تعمل مستخدمة في قد أصيبت بصدمة نفسية  وكانت الحالة

نها تشعر بالراحة معه أسوء معاملة والدها معها إال  من رغمعلى الحد املطاعم بمدينة دوميز، لذلك أفي 

 أكثر من غيره.

 

 (6) الحالة رقم
 دليار  سم الحالة ا

 وسيلة  سم األم ا

 11 العمر

 محل أقمشة العمل قطاع

 ساعات  10 ىحوال مدة الدوام

  7 عدد أفراد األسرة 

 الولد الثالث  ترتيب الحالة بين األوالد

 صف الرابع ال املستوى التعليمي للحالة 

 األم: أمية  /األب: التعليم األساس ي املستوى التعليمي للوالدين

 صف العاشر الاألخت الكبيرة:  مي في األسرةأعلى مستوى تعلي

 تحت الوسط مستوى دخل األسرة

 ستطاعته العمل اعمل الحالة واألب عند  مصادر الدخل

 وجد يال  أمراض مزمنة

 وجد يال  مفقودون 

 وجد يال  إعاقات

 2 عدد الكاسبين
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يها إال الحاجات األساسية وكلها لذلك كانت تسكن في خيمة ليس ف يئ،األسرة الوضع املعيش ي الستعاني 

والد الحالة ال يستطيع العمل لوجود ألم في ظهره فقط . قليمقديمة قدمها لهم فاعلو الخير من مواطني ال

  ايضع بسطة صغيرة يبيع عليها الجوارب وما يتقاضاه الحالة مقابل عمله أسبوع  
 

قد ال يكفي مصروف  كامال

وقد  ،ملدرسةا روفاتأ إلى سوق العمل وكذلك أخته الكبيرة بسبب مصالحالة الدراسة ولجترك  يوم واحد.

 .ةاألسرة اليومي روفاتلعمل لتأمين مصإلى اا تلجأ هي أيض  

 مكان العمل
 لوءمهو محل للخياطة وبيع األقمشة لالجئ سوري مقيم في املخيم، محل وسط من حيث الحجم وم

بعض األحيان يساعد الزبن بحمل في و ،والترتيب باألقمشة واملعدات، عمل الحالة دليار هو التنظيف

كافأ ،ا النساءوخصوص   ،البضائع إلى بيوتهم  بألف دينار عراقي أو خمسمئة دينار.معظمهم من الزبن  وي 

وبأن لديه رغبة قوية في  ،أثناء العملفي كائه وسرعة حركته ذا بطريقة عمله و صاحب العمل كان معجب  

ا عندما ينتهي من عمله يجلس فهو دائم  ، إلى وقت طويل كي يتعلمها الشخصلكن الخياطة تحتاج  ،التعلم

 وينتبه إلى طريقة عمل املاكينة. ه،أمام

رات كان صاحب العمل "في كثير من امل :وعن صاحب العمل ،ا عن العملا جد  الحالة دليار كان راضي  

ما بعد  اية العمل عنده لكنني فييناديني بكلمات مثل "يا حجش" وغيرها وكنت أتضايق من كلماته في بد

 ا".تعودت ولم أعد أتضايق من كلماته ألنني أعلم بأنه يمازحني، فهو يحبني كثير  

من عندنا  اعمره يأتون ليعملو في األطفال الذين "حسب صاحب العمل با لكن راتب الحالة قليل جد  

 . "ألن وضعهم املعيش ي صعب ،لكنني أساعد دليار لوجه هللا ،فقط ألجل تعلم الصنعة ،دون مقابل مادي

 تقرير الحالة
 في  ئسريع الحركة والحديث، يتأت، الجسد نحيل وواضح عليه سوء التغذية، اللباس قديم

 
، الكالم قليال

 ا من املشاركة في الحديث.بأن التأتأة حدثت معه بعد النزوح، وكان يخجل كثير   وقد أكد والده

 حدثت في بلدتهم في صيفعدة نفجارات كبيرة ومتتالية اإثر في  غادرت أسرة الحالة بلدتهم في سورية

ا أن يحدث د  ا أب"لم يكن متوقع   ا لدراسته يقول والد الحالة:ا حينها ومتابع  وكانت الحالة دليار صغير   ،2013

ترك دراستهم والعمل ساعات طويلة ألجل تأمين إلى معنا هذا الوضع الذي نحن فيه اليوم فيضطر أوالدي 

 ذا من الزنا، ودليار كونه وحيد  خب
 

 كور كان مدلال
 

  ". أفضل لكن حصل ما حصل وكنا نتوقع له مستقبال

األسرة معتمدة "ألن  ،يعود دليار إلى الدراسةأما ما يخص تعليم الحالة فقد أكد األب أنه من الصعب أن 

 ."االي  ا في تأمين مصروف البيت، فهو اآلن يقرأ ويكتب وهذا هو املهم حعليه حالي  

لم يكن للمنظمات أي دور في مساعدة دليار وأمثاله وقد عبر والد الحالة عن ذلك بقوله: "لقد ترك 

وقد  ،درسة من شراء الكتب والدفاتر واللباس وغيرهاالزائدة للم روفاتدليار وأخته الدراسة بسبب املص

ساعد املحتاجين إال بالحكي بدو أن املنظمات ال تيمر وقت طويل ونحن ننتطر مساعدة املنظمات لكن 

 الم فقط".عوعلى وسائل ال 
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 ،االساعة العاشرة صباح   ىما حوالإنيستيقظ باكرا و  كان يبدو على دليار تكيفه مع عمله الحالي، فهو ال

ا فقط يشتكي من لذلك كان سعيد   ،ستراحة بعد الظهر، ومكان عمله في السوق حيث حركة الناساوله 

 راتبه القليل.

وكانت والدته  ،شاهد املؤثرة التي تعرض لها الحالة كانت مشاهدته أحد التفجيرات عن قربومن امل

 حالموأكثر األ  ،ا يرتجف مباشرةمفاجئ   االحديث إلى تلك الحادثة، فكان كلما سمع صوت  في ترجع سبب تأتأته 

 حسب تعبيره.ب ،املزعجة التي كان يحلم بها كانت حول التفجيرات واألصوات املزعجة
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