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 الدراسي المستوى باخفاض وعالقتها الجزائر المجتمع في االطفال عمالة
 (الجزائر)جامعة خميس مليانة /   الزهراء فاطمة نسيسة. د 

 

: الملخص

 اخلاصة األعماؿ كيف الزراعة، مثل خارجو؛ أك ادلنزؿ داخل أكانت سواء ادلهاـ من العديد أداء يف األطفاؿ على تعتمد  القدـ منذ األسر

 على مستقببل لتساعده للطفل التدريب من نوعان  يعتربكهنا األىل كاف الطفل قبل من ادلساعدة ىذه فإف ذلك إىل كباإلضافة .باألسرة

 الطفل ظلو على سلبية آثار أم تشكل ال اليت التطوعية األعماؿ تسمى بينما. اقتصادية بأنشطة القياـ على كالقدرة ادلسؤكلية ربمل

 األطفاؿ كعمل".اإلغلايب األطفاؿ عمل" كباستمتاع رغبة عن األعماؿ هبذه الطفل يقـو عندما كخاصة كالذىٍت كاجلسدم العقلي

 تعتربك. كرفاىيتو كصحتو سبلمتو هتديد إىل يؤدم شلا اقتصاديان  كيستغلو الطفل على ثقيلة أعباء يضع الذم العمل ىوؼ السليب دبفهومو

 كعلى خاص، بشكل الطفل على تنعكس سلبية آثاران  كتًتؾ األخَتة اآلكنة يف كتتوسع تنتشر بدأت عادلية ظاىرة األطفاؿ عمل ظاىرة

 ألخرل دكلة من األطفاؿ عمل كلةمش كتتفاكت. التعقيد بالغ ربديا كتشكل األبعاد متعددة ظاىرة كىذه عاـ، بشكل كاجملتمع األسرة

 منذ الطفل حبقوؽ العادلي االىتماـ بدأ. ادلتقدمة الدكؿ منها أيضا تعاين ذلك من كبالرغم كالنامية، الفقَتة البلداف يف شيوعا أكثر لكنها

 اإلعلاؿ ضركب من الطفل كقاية كفالة كجوب على اإلعبلف نص حيث ،1957 ـعا يف الطفل حلقوؽ العادلي اإلعبلف مسودة إعداد

 لو يسمح ال كأف مناسب، سن بلوغ قبل استخدامو يتم ال كأف الوسائل، من كسيلة بأم بو لبلذبار يتعرض ال كأف كاالستغبلؿ، كالقسوة

 كاليت الطفل حقوؽ اتفاقية كنصت كما. األخبلقي أك العقلي أك البدين بنموه يضر أك تعليمو يعرقل أك بصحتو يضر عمل أك حرفة بتويل

 إعاقة ؽلثل أك خطرا يكوف بأف يرجح عمل أم أداء كمن االقتصادم االستغبلؿ من الطفل حلماية السعي ضركرة على 1989 عاـ أصدرت

 الدكؿ ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية ألزمت كما. االجتماعي أك ادلعنوم أك الركحي أك العقلي أك البدين بنموه أك بصحتو ضررا أك لتعليمو

 االلتحاؽ لسن أدىن حد كضع خاص كبشكل احلماية، ىذه تكفل اليت كالًتبوية كاالجتماعية كاإلدارية التشريعية التدابَت ازباذ األعضاء

 من العديد أظهرت كقد.النصوص ىذه تطبيق فعالية لضماف مناسبة عقوبات كفرض كظركفو العمل لساعات مبلئم كنظاـ بالعمل

 متداخلة كلكنها ،ألسباهبا تتعددت حيث األطفاؿ عمل ظاىرة بانتشار ذلا يعزل اليت سباباأل من العديد أجريت اليت الدراسات

 كل من الطفل على أثرت اليت الظاىرة ىذه ندرس علناج شلا .للمشكلة حلوؿ إغلاد يف صعوبة غلعل شلا بينها، فيما كمًتابطة كمتشابكة

 نطرح األخَت كيف رغباهتم كل عن كالتخلي العمل على غلربكف الذين األطفاؿ دلعظم تدىور الذم الدراسي ادلستول يف حىت اجلوانب

 للطفل؟ التعليمي ادلستول تدين يف دكر األطفاؿ لعمالة كىل اجلزائرم؟ اجملتمع يف األطفاؿ عمالة أسباب ىي ما: اإلشكاؿ

 

. الدراسي ادلستول اجلزائرم، اجملتمع األطفاؿ، عمالة األطفاؿ،: المفتاحية الكلمات
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Abstract: 
Families since ancient rely on children to perform a variety of tasks, whether inside or outside the home; such as 
agriculture, and on the family business. In addition to this, the assistance of the child's parents consider it a kind of 
training for the child to help him in the future to take responsibility and the ability to carry out economic activities. While 
volunteer work that does not pose any negative effects on mental and physical, mental, especially when the child in this 
business for desire and relish "positive child labor" .uaml children negative sense is the work that puts a heavy burden on 
the child and exploited economically child's growth is called, leading to the threat of safety and health and well-being. The 
phenomenon of child labor is a global phenomenon began to spread and expand in recent times and have negative effects 
on the child are reflected in particular, and on the family and the community in general, and this multi-dimensional 
phenomenon and constitute a very complex challenge. The problem of child labor vary from one country to another but is 
most common in poor and developing countries, although it is also suffering from advanced countries. Global attention 
began to children's rights since the drafting of the Universal Declaration of the Rights of the Child in 1957, where the text 
of the declaration on the necessity of ensuring the protection of the child from the cruel neglect, cruelty and exploitation, 
and that is not exposed to trafficking by any means, and not to be used before they reach the appropriate age, and does not 
allow him to take over the work of craft or hurt his health or education, or hinder its growth harms the physical, mental or 
moral. As stipulated Convention on the Rights of the Child, which issued in 1989 on the need to strive for the protection 
of children from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with 
the education or harm their health or physical, mental, spiritual, moral or social development. United Nations General 
Assembly also committed Member States to take appropriate legislative, administrative, social and educational measures 
to ensure this protection, and in particular the establishment of a minimum age for employment and appropriate regulation 
of the hours and conditions of employment and to impose appropriate sanctions to ensure the effective application of these 
Nasos.oukd Many studies have shown that many of the conducted reasons that have attributed the spread of the 
phenomenon of child labor where Taataddt causes, but overlapping and interrelated and interdependent, making it difficult 
to find solutions to the problem. Which let us examine this phenomenon which has affected all aspects of the child even in 
the academic level at which the deterioration of most of the children who are forced to work and abandon all desires In the 
last problematic ask: What are the causes of child labor in Algerian society? Is the role of child labor in the low 
educational level of the child? 

 

 :المقدمة

 ىذا لأد كقد الدكلية كادلؤسسات كوميةاحل غَت للمنظمات بالنسبة خاصة كبَتة أعلية كالعامل اجلزائر يف األطفاؿ عمالة قضية ربتل

 الوطنية احلكومات قياـ إيل لأد كما كرعايتهم األطفاؿ حقوؽ يةحلما هتدؼ اليت الدكلية االتفاقيات من عدد صدكر إيل االىتماـ

 احمللى ادلستوم على االىتماـ ىذا من الرغم كعلى ،األطفاؿ حقوؽ كرعاية ضباية إيل هتدؼ اليت كالقوانُت التشريعات من عدد بإصدار

 كالدراسات تقاريراؿ بعض كتشَت اجلزائر يف أك العامل مستوم على سواء عددىم يزداد للخطر كادلعرضُت العاملُت األطفاؿ أف إال كالدكيل
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 تشَت كما الزراعة قطاع يف خاصة األطفاؿ عمالة لزيادة الرئيسية األسباب من يعداف التعليمية العملية كتدىور الفقر فأ كاحمللية الدكلية

.  مايةكاحل الرعاية يف األطفاؿ حقوؽ كانتهاؾ الظاىرة تنامي يف كبَت بشكل ساعلت األسواؽ ربرير سياسات بأف التقارير ىذه معظم

 ضباية تكفل اليت النصوص من الكثَت على بنوده كربتوم األطفاؿ عمل ػلظر الذم( 12)  رقم الطفل قانوف صدكر من بالرغم اجلزائر كيف

 مليوف ثبلثة من أكثر إيل العاملُت األطفاؿ عدد يصل حيث األطفاؿ حقوؽ انتهاؾ إيل يؤدم العملي التطبيق أف إال األطفاؿ حقوؽ

 تشغيل ظركؼ تدىور إىل التقارير بعض كتشَت ،الزراعة رلاؿ يف منهم ينالعامل خاصة خطرة عمل ظركؼ يف يعمل معظمهم عامل فلط

 التعليم يف األطفاؿ ىؤالء حقوؽ لكفالة الدكلة مؤسسات إعلاؿ إيل باإلضافة إجازات كجود كعدـ األجر تدين حيث من األطفاؿ

 حلػػماية احلكومية غَت ادلنظمات عمل من الرغم على قأف إال التقارير ىذه تشَت ك الرعاية صور من كغَتىا كاالجتماعية الصحية كالرعاية

 األطفاؿ عمل الستمرار يؤدل شلا ادلًتاكمة كأسرىم األطفاؿ دلشكبلت حلوؿ إىل تصل ال اجلهود ىذه فأ إال اجلزائر يف األطفاؿ حقػػوؽ

 كاحلضر الريف بُت للثركة العادؿ التوزيع كعدـ كاالجتماعي االقتصادم التخلف سببب كتزايدىا سواء حد على الريف أك ادلدف يف سواء

.  الكبَتة كادلزارع عماؿاأل صحابكأ باجر العاملُت أك

 مهنية نقابة يف االشًتاؾ العامل للطفل يكفل ال دبوجبها كاليت اجلزائرية القوانُت بعض يف تشريعي قصور كجود إىل التقارير بعض تشَت كما

. اجلزائرم العمل قانوف ينظمها كاليت القانونية احلماية يف حقو أك كاالجتماعية الصحية بالرعاية مشولو عدـ أك عنو دافعت

 قد عديدة صحية مشاكل ذلم تسبب اليت ادلبيدات دلخاطر يتعرضوف الزراعة يف العاملُت األطفاؿ فأ األرض مركز تقارير تؤكد كذلك

.  ادلزمنة مراضاأل من ناةادلعا مع احلياة أك الوفاة إىل تؤدل

 اليت كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية التطورات بعد خاصة األخَتة اآلكنة يف االنتشار يف بدأت اجلزائرم الطفل اشتغاؿ ظاىرة إف

 أك سلبية بصور ذلك كاف سواء اجلزائرم اجملتمع يف تأثَتىا حيث من بالغة أعلية ذلا يكوف قد أيضا الظاىرة ىذه ككوف ،اجلزائر عرفتها

 .كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائل بفضل بالغة أعلية ذات أصبحت الظاىرة ىذه أف العلم مع إغلابية

 العمل ميداف يف يدخل اجلزائرم الطفل غلعل الذم ما دلعرفة فيها كالتعمق الظاىرة ىذه عن الكشف حملاكلة اىتمامنا جلب ىذا كل

 .الًتبوية ادلنظومة إىل انتمائو حالة يف فراغو أكقات يف االرتياح أك ادلدرسة إىل الذىاب عوض

 المفاهيم تحديد: أوال

: ( )الطفل تعريف/ 1

 كالليل أتيتو: كيقاؿ صغارىا، أم احلوائج أطفاؿ يف يل يسعى ىو: يقاؿ حدثان، أك كاف عينان  شيء كل من الصغَت: الطاء بكسر الطفل

 ادلولود كالطفل كالطفولية، كالطفولة كالطفالة ،(كالفاء الطاء بفتح) الطىفىل: كادلصدر طفل، ذات صارت: األنثى كأطفلت أكلو، يف أم طفل

 كقد ،[59: النور]فليستأذنوا احللم منكم األطفاؿ بلغ كإذا: العزيز التنػزيل كيف ادلذكر، للمفرد كىو البلوغ، حىت كالولد ناعمان، داـ ما

 عورات على يظهركا مل الذين الطفل أك: تعاىل اهلل كقاؿ ،[5: احلج]طفبلن  طلرجكم مث: تعاىل اهلل قاؿ كاجلمع، كادلؤنث ادلذكر يف يستوم

[. 31: النور]النساء

                                                           

 .2/566، المعجم الوسيط، 747/ معجم ألفاظ القرآن، (  )
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 عن كمعارؼ خاصة رات مها شكل يف األطفاؿ اىل كتنقلها اجملتمع من جزء ىي اليت الثقافة تعكس اجتماعية مؤسسة ىي: المدرسة/ 2

 .اآلخرين مع العبلقات بناء كطرؽ كاالذباىات االجتماعية كالعادات األخبلقية القواعد الطفل فيو يتعلم مصغر اجتماعي نظاـ طريق

 كيتعارض كالعقلية كالنفسية اجلسدية صحتو على كيؤثر الطفل بو يقـو جسدم جهد كل بأهنا تعريفها ؽلكن :االطفال عمالة تعريف/ 3

 يعيق شلا الكبار عمل عن بديلة رخيصة كعمالة يستغل إذ حقوقو عن الدفاع على قدرتو كعد ضعفو من كيستفيد األساسي تعليمو مع

 .تنميتهم يف ساىمم كال كمستقبلو حياتو كيغَت كتدريبو الطفل تعليم

 األطفال اشتغال: ثانيا

 " أف حيث ؛ كمثمرة متنوعة أنشطة شكل على كالعمل هبا ادلعموؿ التشريعات حسب كادلنظم ادلستقر ادلأجور، العمل بُت التفريق غلب

 عمبل يقضوف كآخركف مأجور تربص يف يشاركوف كآخركف السن إال الكبار كبُت بينهم يفرؽ كال كمأجورين مستخدمُت األطفاؿ بعض

 جزاء مقابل اخلدمات بعض يقضوف أك أجرة بدكف عائلية بأعماؿ يقوموف كآخركف بيوهتم يف الغَت حلساب ادلنتوجات عدد حسب

.   األعلية سلتلف

 ادلفيد العمل طرفيو أحد يف : مستمر خط على ؽلثلها أف ؽلكن اليت للغاية متنوعة ظركؼ يف سلتلفة أنشطة يف األطفاؿ يعمل احلقيقة يف

 الطرؼ كيف .كراحتو كألعابو دراستو على يؤثر أف بدكف للطفل كاالجتماعي كاخللقي كالركحي كالعقلي البدين التطور كيساعد يقوم الذم

 .الطفل تنمية دائما يعاكس ال عمل مع للنشاط كاسعة مناطق صلد الطرفُت ىاذين كبُت شخصيتو يهدـ الذم االستغبليل العمل اآلخر

 : عندما استغبلؿ يعترب األطفاؿ عمل أف قررت قد مضت اليت سنوات 15 منذ اليونسيف فإف

 .مبكر سن يف ألطفاؿ كاملة مدة يف عمبل يكوف -

 .العمل يف الطفل ؽلضيها عديدة جد ساعات -

 .كسيكولوجيا اجتماعيا بدنيا، – سلبا تؤثر اليت األعماؿ -

 .كخطَتة النظافة قليلة ظركؼ يف الشارع يف كحياة عمل -

 .كافية غَت أجرة -

 .احلدكد متجاكزة مسؤكلية فرض -

 .التعليم يف الدخوؿ يعرقل عمل -

 .اجلنسي كاالستغبلؿ كالعبودية االستعباد مثل أنفسهم احًتاـ كعدـ بشرفهم ادلس -

 ذلم يكوف كعندما .الشباب عصابات إىل أك الكبار عنف كإىل الشرطة مطاردة كإىل الطقس تقلبات إىل األطفاؿ يتعرض الشارع ففي

 .الصحية للنظافة شركط أدىن فيو تنعدـ مستقر، عمل مكاف

 أف نستخلص أف ؽلكننا بو فإذا للكبار العاملة اليد من بكثَت أقل شبنا تكلف كال للتعويض تقنيا صعبة ليست الطفولية العاملة اليد أف دبا "

 مشكلة أية يف يتسببوف كال حبقوقهم بواعيُت ليسوا األطفاؿ أف ىو سبب أىم أف يبدك .استخدامها إىل تدفع اقتصادية غَت أسباب ىناؾ

                                                           
1 Bouhdiba (Abdelwahab), L’exploitation du travail des enfants. Les Nations Unies, New York, 1982, 

page 5. 
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 أكثر كىم (شرفهم سبس يعتربكهنا الذين الكبار يرفضها بأعماؿ يكلفوف لذا) .شكول بدكف كادلمل ادلتكرر العمل يتقبلوف منضبطوف كىم

.   الكبار مثل كثَتا يتغيبوف كال يسرقوف كال ,للثقة قابلية

 هبا ادلصرح كغَت القانونية غَت ادلؤسسات مراقبة يستطيعوف ال العمل مفتشي أف يعرفوف ألهنم التشريع ػلًتموف ال العمل أرباب ما كغالبا "

 شلثل كلو لؤلطفاؿ ليس أف كدبا .البحر كسط يف كحىت البعيدة األرياؼ كيف بادلدف الساحات مؤخرات يف تنتشر كاليت ػلصى ال عددىا اليت

  ."  السلطات إىل بشكول يتقدموا أف يستطيعوف ال فإهنم قانوين، غَت عملهم أف كدبا كاحد

  األطفال عمالة أسباب: ثالثا

  اجتماعية أسباب/ 1

 ػ ىػ.  األسرم الدخل يف األىل مساعدة ػ د.  الفقَتة األسر لدل اإلصلاب معدؿ ارتفاع ػ ج.  ادلدرسي التسرب ػ ب. األسرم التفكك أػ
 . السوء رفاؽ

 ةاقتصادي أسباب / 2

 . األمور أكلياء صنعة تعلم ػ د.  البطالة ػ ج.  ادلعيل كفاة ػ ب.  الفقر ػ أ

 ةسياسي أسباب /3

 .                                                                                                                 األطفاؿ لعمالة يلجئوف الذم العمل أصحاب كمراقبة متابعة عدـ ػ د.  العنصرية ػ ج.  األزمات ػ ب.كاحلركب اراالستعم ػ أ

  األطفال عمالة معالجة  وسائل: رابعا

.  األطفاؿ عمالو من احلد إىل ؼهتد اليت السياسية القوانُت متابعة.  بأطفاذلم باالىتماـ األسر قتوعي .الفقَتة اآلسر دعم.  اليتيم كفالة ػ 1

 .  األمور  ألكلياء عمل فرص توفَت. األطفاؿ احتياجات إشباع

  األطفال عمالة عن الناجمة آلثارا: خامسا

 . األخبلقي االضلراؼ.  األطفاؿ تشرد.  ادلدرسة من التسرب : االجتماعية االثار

 .العضمية الفقرات تشوه.  الصغَتات للفتيات البصر عفض.  خدراتللم األطفاؿ ؿ تناـك :الصحية اآلثار

 . البطالة انتشار زيادة.  االقتصادم العائد تدين : اقتصادية ثاراال

 . ناجح لكل كالكراىية احلقد. كادلعنوم اجلنسي للعدكاف ىمتعرض.  لآلخرين ة االساء حب.  العدكانية :نفسية ثاراال

 الطفل حقوق:سادسا

                                                           
1 BIT, Le travail des enfants : l’intolérable en point de mire. Conférence internationale du travail, 86ème  

session, Bureau International du Travail, Genève, 1998, page 21. 
2 Centre de Documentation du comité français FISE / UNICEF, Le travail des enfants. Fond des Nations 

Unies pour L’enfance, décembre 1988, page 37. 
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 كقد األنبياء كرثة العلماء كجعل العبادات أمسى من العلم كجعل عظيمان  تشجيعان  التعليم اإلسبلـ شجَّع فقد :التعليم في الطفل حق

 قَشائِهماً  العِهلْلمِه  وَشأُهولُهو وَشالْلمَشالَشئِهكَشةُه  هُهوَش   ِهالَّل   ِهلَش َش  الَش  أَشنَّل ُه  اللَّل ُه  شَشهِهدَش } : عاىلت قولو منها كثَتة كأحاديث آيات العلماء كمنزلة العلم فضل يف كردت

[.  19:عمراف آؿ] { بِهالْلقِهسْل ِه 

  .( )«الْلجَشنَّلةِه   ِهلَشى طَشرِهيًقا لَش ُه  اللَّل ُه  سَشهَّللَش  عِهلْلًما فِهي ِه  يْيَشلْلتَشمِهسُه  طَشرِهيًقا سَشلَش َش  مَشنْل »:   اللَّل ِه  رَشسُهولُه  قالَش :قَشالَش  هُهرَشيْيْلرَشةَش  أَشبِهي وعَشنْل 

 الوالدين إلزاـ منها جادة  خطوات ذلك يف كازبذ طبقاتو، سائر بُت كنشره ادلسلم اجملتمع أفراد بُت العلم إذاعة على اإلسبلـ حرص كقد

 بسند احللية يف نعيم أبو ركاه ما ذلك يؤكد كشلا اآلباء على لؤلكالد حقّقان  التعليم ىذا كجعل بذلك، ىتماـاال على كحثهم األكالد بتعليم

.  ( )طيبان  يورثو كأف كالسباحة، كالرمي الكتاب يعلمو أف الوالد على الولد حقُّق " :تعاىل  قولو من حسن

 كػلفظ القرآف ييعلم أف اإلسبلـ يف الطفل حق كمن بظلها، يستظل اليت كدكلتو كرلتمعو ذكيو على الطفل حقوؽ من أساسي حق التعليم

.  اهلل رسوؿ كحب القرآف كحب باهلل اإلؽلاف على كيػينىشَّأ الصبلة هبا يؤدل لكي كآياتو سوره من شيئان 

 تبٌت كبالعلم ادلصانع، كتنشأ ،التجارات تزدىر كبالعلم األرض تزرع بالعلم إذ العلم؛ دكف صاحلة تكوف ال احلياة كإف اإلؽلاف، طريق فالعلم

 يف اإلسبلـ دعوة تنتشر كبالعلم الطامعُت، مطامع كتردع العدكاف، تدفع اليت القوة تعد كبالعلم اجلسور، كتبٌت الطرؽ تنشأ كبالعلم ادلدف،
 .العامل

 أف الشخص كعلى: صباعة ابن يقوؿ الباؿ، كراحة النفس، كصفاء اجلسم لنشاط اجلدكل كعظيم الفائدة كبَت لو العلم طلب يف كالتبكَت

 كيستحب الرياسة، موقع أك البطالة عوارض قبل شواغلو كقلة خاطره، كنباىة شبابو، كشرخ عافيتو كزمن كنشاطو فراغو كقت يغتنم

. العلم طلب إكماؿ عن ادلعيشة كطلب الزكجية حبقوؽ االشتغاؿ يقطعو لئبل أمكنو ما عزبان  يكوف أف العامل لطالب

. كالصغار الكبار عليها كيرىب تأكيدىا على يعمل فكاف ادلعرفة، كتعميق العلم بًتسيخ يعٌت  اهلل رسوؿ كاف كقد

 كإذا اهلل، فاسأؿ سألت إذا ذباىك، ذبده اهلل احفظ ػلفظك، اهلل احفظ: كلمات أعلمك إين غبلـ يا:"عباس بن اهلل لعبد يومان  قاؿ

 أف على اجتمعوا كإف لك، اهلل كتبو قد بشيء إال ينفعوؾ مل بشيء ينفعوؾ أف على معتاجت لو األمة أف كاعلم باهلل، فاستعن استعنت

. ( )"الصحف كجفت األقبلـ رفعت عليك؛ اهلل كتبو قد بشيء إال يضركؾ مل بشيء يضركؾ

 فعلى كالشهوات، الفنت تولمس فوؽ هبا كارتفاعه  بالنفس، كتساـو  للقيم تصحيح كلكنو احلياة، اعتزاؿ على تربية ليس الكرًن التوجيو كىذا

 كجهو يسلم أف على كػلرص النواىي، كاجتناب باألكامر القياـ يف غلتهد أف كعليو شئونو، كل يف كتعاىل تبارؾ اهلل إىل يتوجو أف اإلنساف

. معو اهلل ليكوف اهلل مع كيكوف هلل

 كيدرس النافع، العلم يتعلم أف كىف حسنة، تربية يف احلق اجلنسُت من فلكل كالتعليم الًتبية يف كاإلناث الذكور بُت يفرؽ ال كاإلسبلـ

. عاتقو على ادللقاة باألعباء النهوض كليستطيع إنسانيتو، لتكمل التهذيب ككسائل التأديب بأسباب كيأخذ الصحيحة، ادلعارؼ

 
                                                           

(. 2646)ح ( 4/385)باب فضل طمب العمم ، أخرجه الترمذي في صحيحه(  
(. 434/ )جمع الجوامع أو الجامع الكبير لمسيوطي ( 2
 .رواه الترمذي( 3)
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 األطفال عمل على المترتبة اآلثار:سابعا

 كصحية كاجتماعية إقتصادية من بالطفل ادلتعلقة اجلوانب صبيع على كتؤثر تتأثر حيث كمتشعبة معقدة مشكلة األطفاؿ عمل مشكلة إف

. أسرتو على كبالتايل الطفل على كمدمر سليب تأثَتىا يكوف األحياف بعض كيف كثقافية

: كىي مبكرة عمرية مرحلة يف العمل لسوؽ توجهو نتيجة الطفل هبا يتأثر جوانب أربعة ىناؾ

 العامل للطفل العضوية فالناحية ظلوه، تعوؽ قد اليت للمخاطر نظرا العمل كبيئة بطبيعة الطفل صحة رتتأث: الجسدي والنمو التطور/ 1

 بنموه كاإلضرار صحتو، من النيل شأهنا من سلاطر من عليها ينطوم كما العمل إصابات أف حيث. عملو نتيجة سلبان  تتأثر سوؼ

 اجلسدية، كالكدمات للجركح التعرض أك مرتفعة أماكن من بالسقوط مرتبطة سلاطر ىناؾ مثبلؼ. لو صحية رعاية تقدًن عدـ مع اجلسدم

.  الضارة الغازات لبعض التعرض أك

 شلا كالكتابة، القراءة على قدرتو تأثر خبلؿ من العمل لسوؽ كيتوجو ادلدرسة يًتؾ الذم للطفل ادلعريف التطور يتأثر: المعرفي التطور/ 2
. ادلعريف تطوره ربسُت يف مستقببل لو ادلتاحو الفرص من يقلل كالذم العلمي، ربصيلو على يؤثر

 كما العمل نتيجة يصيبو الذم لئلرىاؽ كلتعرضو نسبيا، طويلة كلفًتات ادلنزؿ عن غيابو استمرار نتيجة الطفل يتأثر: العاطفي التطور/ 3

. العاطفي تطوره تاخر أك بطء إىل العمل يف مشاكل من يصادفو

 كاخلوؼ األماف، بعدـ كشعوره  عليو، غريبة بيئة يف العمل فًتة خبلؿ األسرة عن الطفل بعد كنتيجة: واألخالقي االجتماعي التطور/ 4

 لئلستغبلؿ يعرضو الذم األمر كاخلطأ، الصواب بُت التمييز على القدرة يفقد فإنو العمل بيئة يف التفاعل على القدرة كعدـ اجملهوؿ، من

 .     عنفكاؿ لئلساءة كالتعرض

 األطفال عمالة من اإلسالمية الشريعة موقف: ثامنا

 كانت فإذا, القانوين السن دكف العمل على كإجباره الطفل استغبلؿ حرمة أيضان  كيتبُت نشأتو منذ بالطفل اإلسبلـ عناية مدل لنا يتبُت

 .الطفل حقوؽ كفالة يف لوضعيةا األنظمة ىذه سبق اإلسبلـ فاف السعيدة احلياة حق لو كفلت قد الدكلية ادلواثيق

 ثلكامل األخبلؽ على الطفل فيها يًتىب فًتة أهنا الطفولة فًتة عن ؼكادلعر فاف, قتطفوؿ عن ؼلرج دبا الطفل استغبلؿ ػلـر فانو ىذا ثبت كإذا

. الشاقة ادلرىقة باألعماؿ األطفاؿ استغبلؿ عدـ كلياءاأل على كجب لذا, كادلسجد كادلدرسة ألسرةا يف يةالًتب خبلؿ من كذلك, العليا

: الخاتمة

 تأكد كقد ،يرةكث أحكاـ هبا تعلقت حبيث اإلسبلمية، الشريعة يف الطفولة مرحلة هبا حظيت اليت الرفيعة ادلنزلة تتبُت سبق ما خبلؿ من

 . عليها يقاس اليت كالقواعد البارزة ادلعامل لو كتضع ىذا لكل  تؤسس اليت ،كرًناؿ نيباؿ كأحاديث اجمليد القرآف ياتآ خبلؿ من كلو ذلك

 سنة نيويورؾ يف ادلتحدة األمم عن الصادرة) الطفل حلقوؽ الدكلية االتفاقية بو جاءت ما أف السابق التفصيل خبلؿ من كذلك تبُت كقد

 اإلسبلـ قرره ما  امتياز مع ،(الزماف من قرنان  عشر أربعة قبل) حقوؽ من للطفل اإلسبلـ قرره عما جزئياتو كال كلياتو يف ؼلرج ال( 1990

 . كلها كاألخبلقية الدينية القيم منظومة على احملافظة مراعاتو حيث من للطفل

 :يلي فيما النتائج كتتمثل
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 .عنو ادلسئوؿ أمره كيل يد يف أمانة اإلسبلـ يف فالطفل, الطفل حقوؽ كفالة يف الوضعية كاألنظمة القوانُت سبق  اإلسبلـ -1

 .األطفاؿ عمالة ظاىرة انتشار أسباب أىم من كاحلركب كاجملاعات كاألزمات الفقر يعد -2

 كاللُت كالرفق ضربو كعدـ استغبللو كعدـ كتربيتو كتعليمو حياتو على احلفاظ يف حقو منها احلقوؽ من صبلة للطفل اإلسبلـ كفل لقد -3

 .يطيق ال ما ربميلو كعدـ معو

 اجتماعية تنشئة كينشئ العليا كادلثل األخبلؽ على الطفل هبا يًتىب فًتة الطفولة فًتة الف ذلك ادلرىق؛ بالعمل األطفاؿ استغبلؿ ػلـر -4

 [.ادلسجد -ادلدرسة -األسرة]  االجتماعية التنشئة مؤسسات من يتلقاىا اليت الًتبية خبلؿ من كذلك, ةسليم

: ب القياـ غلب كما

. كادلعنوية اجلسمية األطفاؿ؛ احتياجات توفَت على العمل -

.  األطفاؿ تعليم بأمر االىتماـ -

. اإلعبلـ لوسائل ادلضرة الربامج عن الناذبة األخطار من األطفاؿ حلماية عملية خبطوات القياـ ضركرة -

. لؤلطفاؿ كاألخبلقية كادلعنوية الثقافية بالقيم النهوض إىل تؤدم اليت الربامج دعم -

: اجعالمر

. 2001/2002 اجلزائر، جامعة االجتماع، علم يف ماجستَت رسالة اجلزائرم، الطفل تشغيل إىل ادلؤدية العوامل* 1

 الدكؿ جامعة الًتبوم، كالتقوًن لبلمتحانات القومي ادلركز .ربليلية دراسة : العريب الوطن يف األطفاؿ عمالة ، (زلمد) زلمود اجلواد عبد* 2

. 1998 ، العربية

 .2002 ماجستَت، رسالة مكافحتها، كسياسات الغربية الضفة يف االطفاؿ عمالة ظاىرة زيد، زلمود اضبد رائد *3

 

1* BIT, Le travail des enfants : l’intolérable en point de mire. Conférence internationale du travail, 86ème session, Bureau 
International du Travail, Genève, 1998. 

2* Bouhdiba (Abdelwahab), L’exploitation du travail des enfants. Les Nations Unies, New York, 1982. 

3* Centre de Documentation du comité français FISE / UNICEF, Le travail des enfants. Fond des Nations Unies pour 
L’enfance, décembre 1988. 
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