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 مقدمة  

ل        االطفال  اثر برزت قضية عمالة  بدأ  العامة عندما  السياسة  من قضايا  ول مرة كقضية 

في الظهور وكانت قضية عمالة االطفال من اولى أهم القضايا ال الصناعية  تي تصدى لها  الثورة 

ا وقد  الدولي  دولياملجتمع   
ً
معيارا الدولية  العمل  منظمة  عمل عتمدت  على  القضاء  بهدف   

ً
ا

 .1919االطفال في أول مؤتمر لها في عام 

ية ويحولهم الى نسانويعد موضوع عمل االطفال من االهمية النه ينزع عن االطفال صفتهم اإل     

وتهتم الدول بهذه القضية ومنها تركيا التي نفذت اكثر من مائة برنامج عمل  اصول اقتصادية، 

الدول البرنامج  االطفالفي اطار  على عمال  ا  ي للقضاء  شركاء على الصعيد  مع  لوطني  بالتعاون 

 والدولي وغيرها من الدول.

يعّد  إ       النه  العالم  دول  بها  تعنى  التي  أهم املواضيع  يعد من  االطفال  على عمالة  ن القضاء 

 يتم على مدى حياة جيل واثبتت دراسات للبرنامج الدولي للقضاء على عمالة اال 
ً
طفال  استثمارا

القضاء على عمل االطفال في أوائل  تكاليف ومكاسب  حيث وجد ان القضاء على  2004حول 

عظيمة فخالل   له مكاسب اقتصادية  التعليم    2020ـ  2001عمل االطفال واستبداله بتعميم 

بزهاء   العامة  للتكاليف  االجمالي  املبلغ  املكاسب   760يقدر  تصل  في حين  امريكي  دوالر  مليار 

بمعدل    5.106خالل هذه الفترة الى    املتراكمة   6.7مليار دوالر امريكي فاملكاسب تفوق التكاليف 

 % .43.8ويصل ذلك الى معدل عائدات داخلي يبلغ  

 و االنعكاسات الضارة لعمل عمالة اال   إن      
ً
طفال واحدة من اشد عواقب الفقر املستمر تدميرا

يفاقم عم ما   
ً
كلما كبروا فغالبا تزداد  دون االطفال  اذ يحول  الشباب  اعالة  ل االطفال مشكلة 

تحصيل االطفال ما يلزم من تعليم ومهارات كي يسعهم التنافس في سوق العمل في سن الشباب 

 البالغين.
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املجاميع  وانخراطهم ضمن  وانحرافهم  االحداث  بين  الجريمة  زيادة معدالت  في  أنها تسهم  كما 

انواعها بسبب العمل واالبت االمية  املسلحة بمختلف  الى جانب تضاعف نسبة  عاد عن التعليم 

 بين الشباب الذين يعدون اهم شارئح املجتمع وذلك لتعرضهم لبيئات غير سليمة نتيجة العمل.

السن والنساء بسبب ظروفهم الطبيعية   والشروط لتشغيل صغار  وتضع الدول بعض القيود 

بغية املحافظة على صحتهم وسالمتهم وراحتهم و   راحة املجتمع.واالجتماعية 

اال انه في العراق رغم وجود هذه القيود والقوانين ملنع هذه الظاهرة فانها لم تفلح وهذا ما يالحظ  

 في الشارع العراقي في الوقت الحاضر.

مليون طفل في العالم تركوا مقاعد الدراسة وتفرغوا للعمل وأن معظمهم يمارسون    218فحوالي 

 مهن تشكل خطورة على حياتهم.

في إ  وفي لوزارة العمل والشؤون االجتماعية  حصائية صدرت عن مديرية حماية االطفال التابعة 

أن ) في كردستان  الطفولة  مع منظمة حماية  والتي اجريت بالتعاون  ( الف 15أقليم كردستان 

   ( حوالي  الى وجود  البيانات  وتشير  للعمل  وانصرفوا  الدراسة  تركوا مقاعد  طفل في كردستان 

 في انشطة اقتصادية مختلفةصغار السن   من(    964000
ً
 .  العراق في  يعملون حاليا

)  لقد  املادة  العراقي حقوق الطفل وجاءت    29كفل الدستور 
ً
ثالثا في الفقرة  الباب الثاني  ( من 

كافة وتتخذ الدولة االجراءات الكفيلة بحمايتهم   بحظر االستغالل االقتصادي لالطفال بصورة 

املادة  ،  الدولة للفرد واالسرة والطفل وضمان العيش الكريم لهم ، م 30كما جاءت  نه بكفالة 

 من هنا وجب على الدولة اتخاذ االجراء املناسب للحرف الظاهرة املذكورة.

 وسنتناول فيما يأتي هذه الظاهرة بشكل اولي    
ً
 وقطاعيا

ً
ويختلف توزيع االطفال العاملين مكانيا

 تقبل القريب أن شاء هللا .عس ى ان نوفق في التوسع فيها في املس
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 صغار السن والقوى العاملة:

الذي يتفق فيه على انها  ليس من السهل وضع تعريف للطفولة يجمع عليه الكل ففي املرحلة 

العمرية للطفولة   هذه املرحلة ويوسع البعض املرحلة  في تحديد  مرحلة عمرية فانهم يختلفون 

 
ً
 (2)  عام.  14ينما يذكر البعض اآلخر الى انها تصل الى  ب  (1)لتصل الى سن الواحد والعشرين عاما

، وتتفق العديد من الدراسات التي  (3)عام  15وتذكر بعض االتفاقيات الى تحديد سن الطفل بـ 

.
ً
سنة السابعة عشر طفال والتنمية على اعتبار من لم يتجاوز   نشرها املجلس العربي للطفولة 

(4)   

ار السن( والذين تقع أعمارهم دون سن العمل االدنى )اقل اما القوى العاملة من االطفال )صغ

ويقعون    15من    
ً
دوليا املحدد  سن العمل  من خارج  على انهم العاملون   

ً
ايضا سنة( فيعرفون 

على ان الحدث هو   1970لعام   151ونص قانون العمل العراقي رقم   ضمن خارج القوة البشرية.

قان عشر من العمر ومنع  عشر من  من لم يكمل الثامنة  ون العمل كل من لم يكمل الخامسة 

  (5)  العمل.

ما سبق تبين لنا أن صغار السن أو عمالة االطفال هم كل من لم يتم الخامسة عشر من العمر 

ويقوم بممارسة نشاط اقتصادي معين ، أي كل من يعمل وهو خارج سن العمل وتحت الحد 

 االدنى من العمر املحدد.

 -التركيب العمري للسكان:

على عمالة  تأ    املؤثر  العامل   كونها  السن  حجم صغار  تحديد  في  العمري  التركيب  اهمية  تي 

للعراق عام )   على جدول )1997،  1987االطفال ومن النظر الى الهرم السكاني 
ً
(  1،2( اعتمادا

نسبة السكان من الفئة   يالحظ ان قاعدته عريضة نسبيا ومن النوع الفتي حيث يتميز بارتفاع 

( سنة وذلك يرجع الى ارتفاع معدالت الخصوبة وانخفاض نسبة السكان  15ية اقل من  ) العمر 

( العمرية  الفئة  العاملة خالل 65من  القوى  في حجم  زيادة مستقبلية  الى   وهذا يشير  ( فأكثر 

 -السنوات الالحقة ويمكن مالحظة ماياتي:
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اقل من) -1 الفئة العمرية  ( % 55.8بعد ان كانت )  1997(% عام 44.2سنة( ) 15بلغت نسبة 

بلغ)  1987عام   قليل  وفيات 1.6وبانخفاض  من  الكثير  الى  ذلك  في  السبب  ايعاز  ويمكن   %)

 االطفال وانخفاض معدالت الخصوبة وقلة الوالدات بسبب الوضع االقتصادي في تلك املدة.  

عام ( % 50.7بينما كانت )  1997(% عام 52.4( سنة فقد بلغت )64-15اما الفئة العمرية ) -2

 (.3(% انظر  جدول رقم  )  1.7بارتفاع قدره )   1987

  1987(%عام 3.5( سنة  حيث انخفضت من )65انخفاض في نسبة كبار السن اكثر من )  -3

 وذلك بسبب تردي االوضاع الصحية وانخفاض أمد     الحياة.    1997(%عام3.4لتصل الى)

 

 

 1987لعام  ( نسب الفئات العمرية حسب النوع من مجموع السكان1جدول )

 الفئات العمرية 
نسبة الذكور من السكان  

 للفئة 

 نسبة االناث

 من السكان للفئة  

4-0 9 8.2 

9-5 8 7.3 

14-10 7 6.4 

19-15 6.1 6 

24-20 5 4.3 

29-25 3.2 3 

34-30 3.2 2.9 

39-35 2.2 2.2 
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44-40 2 1.6 

49-45 1.5 1.2 

54-50 1.0 1.0 

59-55 1.0 1.1 

64-60 1.0 1.0 

69-65 0.5 0.6 

74-70 0.4 0.4 

+74 0.6 0.7 

 ( 4،   2رقم  ) جدول   1987املصدر:حسبت النسب اعتمادا على املجموعة االحصائية السنوية لعام
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 1987( الهرم السكاني للعراق عام  1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 على جدول )
ً
 (1املصدر: من عمل الباحث اعتمادا

 

 1997رية حسب النوع من مجموع السكان في العراق لعامنسب الفئات العم

 الفئة العمرية 

نسبة 

الذكور من  

السكان في 

 الفئة 

 نسبة االناث من

 السكان في الفئة 

4-0 8.6 8.4 

9-5 7.6 7.3 

14-10 6.4 6.1 
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19-15 6 6 

24-20 4.6 4.6 

29-25 4 4 

34-30 3.0 3.2 

39-35 2 2.1 

44-40 2 2.0 

49-45 1.4 1.5 

54-50 1.1 1.1 

59-55 1 1 

64-60 0.6 0.7 

69-65 0.5 0.6 

74-70 0.3 0.5 

+74 0.5 0.5 

 (2جدول رقم )

لعام السنوية  االحصائية  املجموعة  على  اعتمادا  النسب  جدول   1997املصدر:حسبت  

 (2/4رقم)

 

 

 

74+ 

70-74 

65-69 

60-64 

55-59 

50-54 

45-49 

40-44 

35-39 

30-34 
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 1997( الهرم السكاني للعراق لعام  2شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 
ً
 (2 على جدول)املصدر: من عمل الباحث اعتمادا

 

   -:2007التركيب العمري للسكان العراق لعام  

 يمكن القول ان التركيب العمري للسكان في العراق يتلخص فيما يأتي:

العراق  1 في  السن  صغار  نسبة  بلغت  كانت    2006عام    43.11ـ  ان  لعام  44.2بعد   %1997  

بلغ   للمدة  1.1وبانخفاض  االوضاع  لتردي  يرجع  وذلك   
ً
عام 1997% تقريبا بعدها حتى  ، ومن 

 ".4انظر جدول رقم "  2006

من    -2 السكان  من  العمرية  الفئات  في  االطفال  نسبة  الى  55.8انخفاض  للمدة %43.11   %

انظر جدول  12.7بمقدار    2006ـ1987  
ً
آنفا الى االسباب املذكورة  يعود  كبير  % وهو انخفاض 

 ".1رقم "

 اناث ذكور
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 (6)7199-1987( نسب فئات العمر من السكان عام3جدول )

فئات  

 العمر
1987 1997 

أقل من 

15 

 املجموع اناث ذكور املجموع اناث ذكور

45.5 46.0 45.8 45.1 43.3 44.2 

64-15 51.2 50.2 50.7 51.9 52.8 52.4 

65  

 فاكثر

3.2 3.8 3.5 3.0 3.9 3.4 

 (   1987،1997املصدر: حسبت  النسب اعتمادا على املجموعة  االحصائية السنوية لعام  )

 

في        يناظرها  تزيد عما  بفتوة   يتميز  في العراق  للسكان  التركيب العمري  أن  يتبين  سبق  مما 

% من مجموع  49سنة نحو    15الوطن العربي اذ تبلغ نسبة صغار السن ممن تقل اعمارهم عن 

في تعداد عام   % وهي نسبة مرتفعة بسبب 45.8الى   1987انخفضت في تعداد   1977السكان 

في القطر ثم انخفضت الى ارتفاع م الخصوبة    1997% عام 44.2و    1994% لسنة  44ستويات 

 .  2007عام   43.11ثم الى  
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 (  4جدول رقم )

 2007نسب الفئات العمرية من السكان في العراق لعام  

 

 ( 4و  3جدول )  2007املصدر / من عمل الباحث باالعتماد على تقديرات سكان العراق لسنة  

السكان    وزارة احصاءات  مديرية  لالحصاء  املركزي  الجاهز  االنمائي  والتعاون  التخطيط 

 .2007والقوى العاملة  

التي   االقتصادية  نتيجة املشاكل  السكانية  الخصوبة  الى هبوط  النسبة  سبب انخفاض  ويعود 

أثرت على السكان كما ان ارتفاع نسبة الوفيا ت ال مر بها العراق والتي تبعتها مشاكل اجتماعية 

واآلثار املترتبة عليها ومنها   النظام السابق  سيما الذكور منهم والناجمة عن الحروب التي قادها 

لها االثر في هذا االنخفاض. ويمكن من الجدول التالي أن   1991الحصار االقتصادي بعد عام  

ببعض الدول.  نالحظ هذه النسب مقارنة 

 

 

االناث  مج / النسب  نسبة 

% 

الذكور  نسبة 

% 

 الفئة   ذكور  اناث  املجموع 

 15اقل من  6549082 6249780 12798862 22,06 21,05 43,11

54.8 27,07 26,99 16048540 8036000 8012540 15-64 

 فاكثر  65 381968 452711 834679 1,28 1,53 2,83

 املجموع 14943590 14738491 29682081 50,35 49,65 100%
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 (5جدول رقم )  

 (8)ية من اجمالي السكانتوزيع نسب مجاميع السكان العمر 

 15اقل من   السنة  الدولة 

 45.8 1987 العراق

 25.7 1986 بولندة

 17.3 1987 السويد

 

   1997  -1987نسبة القوى العاملة في الفئات العمرية للسكان لعامي  

   يقصد بها نسبة القوى العاملة في فئة عمرية معينة الى السكان في الفئة العمرية نفسها ومن     

)ج تلك النسبة  للمدة  ( اللذي7( و )6دولي رقم  يبينان  ، ويتضح من الجدولين  1997  -1987ن 

 ماياتي  :    (4،  3ورين  والشكلين  رقم  )املذك

  1997( سنة  للعام   19ـ ارتفاع في نسبة القوى العاملة حسب الفئات العمرية وللفئة اقل من)1

(% عام 38.1ارتفعت الى) 1987(% عام 25.9فبعد ان كانت النسبة تصل الى)  1987عن عام   

1997  . 

االوضاع    سوء  بسبب   السن،  صغار  فئات  من  العاملة  القوى  نسبة  ارتفاع  الى  يشير  وهذا 

للسكان بعد عام   واملعيشية  بالذكور من صغار    1991االقتصادية  واالحداث الالحقة مما دفع 

 السن الى العمل. 

 الى الفقر ووفاة اال  
ً
ب والشعور بعدم جدوى الدارسة والرغبة في تعلم  ويعود السبب ايضا

املستمرة وغياب دور االب  .(9)مهنة مناسبة وكذلك املشكالت العائلية 
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  -19في جميع الفئات العمرية الباقية )  1997 –  1987ـ انخفضت نسبة القوى العاملة لعامي  2

(%  42.7فضت الى )( سنة انخ24  -20( ففي الفئة العمرية)7( وجدول)6( فاكثر انظر جدول)60

 (% ويعود هذا الى زيادة عدد املتعلمين في هذا العمر للمدة املذكورة . 49.5بعد ان كانت )

 

 (6جدول )

 1987نسبة القوى العاملة العمرية حسب النوع عام  

 الفئة 
حجم 

السكان  

 الذكور

حجم 

القوى 

العاملة  

 الذكرية 

نس 

 بتها

حجم 

السكان  

 االناث

حجم 

القوى 

العاملة  

 ثوية االن

نس 

 بتها

نسبة قوة العمل  

 العمرية للنوعين

18598 15أقل 

55 
79873 4.2 

17727

62 
13918 0.7 2.5 

15-19 99678

7 

41459

0 

41.

5 

91232

4 
32612 3.5 23.4 

20-24 80611

2 

65054

5 

80.

7 

70790

1 

10021

9 
14.1 49.5 

25-29 53123

9 

50368

9 

94.

8 

48714

2 
98111 20.1 59.0 

30-34 53111

0 

50731

2 

95.

5 

48757

8 
74518 15.2 57.1 
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35-39 37229

7 

35527

9 

95.

4 
36030 46141 12.5 54.1 

40-44 29706

3 

28003

0 

94.

2 

26375

2 
35171 13.3 56.2 

45-49 24596

8 

21540

8 

87.

5 

21122

1 
21427 10.1 51.8 

50-54 16767

3 

13075

8 
77 

16954

1 
12469 7.3 42.4 

55-59 176087 126904 75.9 179881 9482 5.2 38.3 

+60 390310 213011 54.5 443893 13069 2.9 27.1 

 على املجاميع االحصائية لعام  
ً
ونتائج التعداد    1988و1987املصدر: حسبت النسب اعتمادا

 .1987العام للمحافظات لعام  
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 (6املصدر: جدول)  1987( نسب القوى العاملة حسب الفئات العمرية لعام  3شكل)
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 1997نسبة القوى العاملة العمرية حسب النوع عام :  (7جدول)

 

 

 

 

 

 

 الفئة
حجم السكان 

 الذكور

حجم القوى 

العاملة 

 الذكرية

نسب

 تها

حجم 

السكان 

 االناث

حجم القوى 

العاملة 

 االنثوية

 نسبتها
 نسبة قوة العمل

 العمرية للنوعين

 7.7 1.1 25980 2192066 14.4 309506 2138029 15أقل 

15-19 1118003 367037 56.9 1091129 30287 2.7 30.4 

20-24 908900 71518 78.7 918577 65195 7 42.7 

25-29 798681 756846 94.7 837026 97038 11.5 53.5 

30-34 565629 563780 99.6 45716 89755 19.6 54 

35-39 351942 330177 93,8 422694 66601 15.7 51.2 

40-44 386930 339868 87.8 413951 53000 12.8 49 

45-49 28767 225510 79.4 313792 22294 7.1 43.1 

50-54 229983 164701 71.6 223304 20221 9 40.7 

55-59 175620 111091 63.2 172947 10017 5.7 34.7 

+60 397849 199073 50 502445 13759 2.7 23.6 
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لعام   االحصائية  املجاميع  على   
ً
اعتمادا النسب  حسبت  ونتائج   1998و  1997املصدر: 

 1997التعداد العام للمحافظات لعام  

 

 (7املصدر: جدول)  1997( نسب القوى العاملة حسب الفئات العمرية لعام  4شكل)

 

    

 

 

 

 

 

العمرية) الى)29  -25الفئة  )53.5( ليصل  ان كان  )59(% بعد  الفئة  ( فقد 34-30(% وكذلك 

(% بعد ان كانت 51.2(انخفت الى)39-35(% ، والفئة )57.1(% بعد ان كان )54انخفضت الى)

كبار السن حيث انخفت الى)54.1) اآلخرى و فئة  (%  23.1(% وكذلك في بقية الفئات العمرية 

.27.1بعد ان كانت )
ً
 (% وذلك لألسباب التي ذكرت سابقا

في الفئات العمرية حسب النوع ومن شكل رقم )واختلفت نسبة ال ( وشكل رقم 3قوى العاملة 

 -( نالحظ ما ياتي  :6،7( والجدولين)4)

 عام  1
ً
كبيرا  

ً
ارتفعت ارتفاعا السن  في فئة صغار  للذكور  العمل العمرية  عن    1997ـ نسبة قوة 

(  19-15عمرية )اما الفئة ال 1987(% لعام 4.2(% بعد ان كانت )  14.4فقد بلغت )   1987عام 
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 الى )
ً
(  24  -20وانخضت في فئة )  1987(% عام  41.5(% بعد ان كانت )59.9فقد ارتفعت ايضا

في هذه الفئة. 80.7(% بعد ان كانت)87.7لتبلغ )  (% وذلك الرتفاع املتعلمين 

( وارتفعت في الفئة التي تليها  )29-25في الفئة   
ً
(  34- 30( سنة  بقيت النسبة على حالها تقريبا

الحرب  في  ملشاركتهم  الثمانينيات  عقد   في  الذكور  املشاركين  نسبة  النخفاض  وذلك  سنة  

 .  1997(% عام 99.6(% وارتفعت لتصل الى )95.5)  1987العراقية اليرانية حيث بلغت عام 

  
ً
وانخفضت نسبة مشاركة الذكور من الفئات العمرية املتبقية وذلك لألسباب التي ذكرت سابقا

 لذكور للهجرة او ترك العمل. والتي دفعت ا

ـ اما نسبة قوة العمل العمرية لألناث للمدة ذاتها ويتبين ارتفاعها   في فئة صغار السن وان كان 2

نسبة قليلة لتصل مشاركة االناث في الفئة )  .  1987(% لعام  0.7(% بعد ان كان )1.1االرتفاع 

التي ترتفع فيها نسبة  املتعلمين للمدة ( سنة  وهي الفئات  24  -20( و)19  -15وانخفضت في فئة ) 

ان كانت  ) فبعد  انخفضت الى)14.1،    3.5املذكورة  املذكورة  (  7.0، 2.7(% على التوالي للفئات 

 (%  20.1(% بعد ان كانت )11.5( سنة انخفضت بشكل ملحوظ الى)29-25اما  فئة )  1997لعام 

(%  15.2(% بعد ان كانت )15.7(% )19.6( لتصل الى)39  -35( و)34  -30وارتفعت في الفئات ) 

 (% على التوالي وانخفضت في بقية الفئات العمرية.  12.5)

 :  2006الصغار لعام    ة عمال

في العراق لعام       السن  العاملين من صغار  القوى العاملة   30,46بلغت    2007نسبة  % من 

تفعت عن سابقتها في والتي ار   1997% عام 38,1نسمة بعد ان كانت   3,164,188البالغ عددها  

وتباين االنخفاض بالنسبة للذكور عن االناث بالنسبة لصغار السن والنها رغم ذلك    1987عام 

 وبلغت  نسبة صغار السن من العاملين من الذكور 
ً
% من مجموع الكلي 17,41تعّد مرتفعة جدا

لعام   % بينما  14,4حيث كانت   1997وهي بهذا تكون قد ارتفعت عن عام   2007للقوى العاملة 

 % فقط.  4,2  1987بلغت عام 
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%( وبلغت   13,05)2007اما نسبة القوى العاملة من االناث من صغار السن فقد بلغت عام    

والتي بلغت   1997% وتكون قد ارتفعت عن سابقتها في عام   2,8نسبتها من مجموع السكان اناث  

 %(.0.7)  1987% وعام 1,1

ارتفاع نسبة الع    ويمكن ان يعود    2006-1987املين من صغار السن للمدة  مما سبق نالحظ 

ذلك الى العديد من االسباب التي سيرد ذكرها فيما يلي واهمها انخفاض مستوى املعيشة لالسر  

وتسرب االطفال عن الدراسة أنخفاض دخل االسرة وضعف الضمان االجتماعي ...الخ، وتحتاج  

 على عمالة االطفال بشكل تفصيبلي.هذه العملية الى دراسة املتغيرات التي تؤثر  

ان     الباحثين  الحد  ميدانية  بينت دراسة  فقد  السن  صغار  يمارسها  التي  االعمال  طبيعة  اما 

 ( .8اهمها هي ما يوضحه جدول رقم )

 (10)( االعمال التي يمارسها صغار السن 8جدول رقم )

 النسبة  العدد نوع العمل 

 18.5 37 اسواق الخضر 

 17.5 35 والكرزاتبيع السكائر  

 15.5 31 بائع دواء 

 15 30 اعمال البسطة

 12.5 25 الحدادة والسمكرة

 11.5 23 صباغ أحذية

 9.5 19 مهن اخرى 

 100 200 املجموع
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% من االطفال املبوحثين يشجعون من قبل ابويهم او احدهما للعمل  84كما جاء في الدراسة ان  

.  13.5و    من قبل االخوة 

 طفالال   مالة أسباب ع

االقتصادي وبينت هناك العديد من االسباب لتوجه االطفال للعمل وأهمها العامل االجتماعي و 

% من االطفال يقومون بذلك السباب اقتصادية أي 67.7الحد الباحثين ان   عدد من الدراسات

االسرة   دخل  رفع  في  املشاركة  واالسباب  املادية  الحاجة  اجتماعية  31.1بدافع  السباب  أو   %

%( وملء  الفراغ وترك املدرسة بنسبة  10.8توزعت بين االستغالل واالعتماد على النفس بنسبة )

(12.4.)% 

 ويمكن اجمالها بـ :

اسرهم وخاصة عند وفاة االب.1  ـ الفقر واندفاع االطفال او زجهم في العمل ملساعدة 

ال2 التعليم بسبب  الى  االنجذاب  وعدم  االلزامي  التعليم  تنفذ  بعدم جدوى ـ ضعف في  شعور 

 الدراسة وغيرها.

وانعدام 3 واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  وضعف  االقتصادية  واالزمات  الحروب  ـ 

 االستقرار.

 طفال واملدرسة عمالة ال 

يرتبط املوقف من العمل املبكر باملوقف من املدرسة فهناك عالقة طردية بين اتجاه الطفل     

 راس ي من جانب آخر.  نحول العمل من جانب وتسربه الد

لالحصاء        املركزي  للجهاز  االخير  املسح  نتائج  في عمر 63ان    (11)واوضحت  االطفال  % من 

في العراق ) للمرحلة االبتدائية  سنوات يحضرون في  7%( في عمر  82سوات( وان ) 6الدخول 

للذكور   بالنسبة  نسبي  ارتفاع  وجود  مع  االبتدائية  املرحلة  في  االول  في64الصف  عمر   % 

و و62% في عمر السابعة عن االناث  85السادسة  % في عمر السابعة  79% في عمر السادسة 
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% في عمر السابعة بالنسبة  15% في عمر السادسة و36مما يعني ان هناك تسرب للذكور يبلغ  

لالناث فقد بلغت نسبة التسرب    كذلك بالنسبة 
ً
وهي نسبة عالية جدا للصف االول االبتدائي 

 % لعمر السادسة .38بع سنوات و% لعمر س15

نتيجة  هو  والذي  االسرة  دخل  وانخفاض  الفقر  هو  االطفال  عمالة  وراء  الرئيس  فالسبب 

للسياسات االقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة والهجرة والتهرب من التعليم  

ساهمت في عمالة االطفال وارتفاعه  .2006ـ    1987ا للمدة  والعادات والتقاليد وغيرها، جميعها 

 طفالاآلثار املترتبة على عمالة ال 

العديد من         على هذه الظاهرة فهناك  اآلثار املترتبة  االطفال من  اهمية موضوع عمالة  تأتي 

ال الحصر.  اآلثار ذات االبعاد السلبية الكبيرة ومنها على سبيل املثال 

 : ـ اآلثار الجسدية 1

تعرضه او امراض معنية فهناك عالقة  من آثار عمالة االطفال  واالضرار الجسدية  م للعاهات 

االطفال   من  الكثير  تدفع  او مرض كما  الطفل بعاهة  اصابة  وبين  املبكر  العمل  بين  طبيعية 

العضوي،   كما تتأثر صحة الطفل من حيث التناسق  يترتب عنها،  وما  التدخين  ملمارسة عادة 

 ية.والبصر والسمع نتيجة الجروح والكدمات الجسد

 ـ اآلثار السلوكية:2

االطفال   الى ان يمارس  واملرشد تؤدي  االبوين  عن متابعة   
ً
بعيدا لالعمال  االطفال  أن ممارسة 

يدفع   وكما  املتنوعة  لعب  او أماكن  السينما  كارتياد  السلبية  السلوكية  املمارسات  العديد من 

املهدئة والتي يمكن ان   املخدرات او الحبوب  تحرف الطفل عن الطريق البعض منهم الى تناول 

 السوي.

 ـ اآلثار االقتصادية:3
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 على الدولة حيث 
ً
تؤثر سلبا اقتصادية  االطفال من آثار وتداعيات  ذكرنا فيما سبق ما لعمالة 

الى  اضافة  كبيرة  اقتصادية  اعباء  الدولة  يحمل  العمل  في  وانخراطه  ترك الطفل املدرسة  ان 

االطفا تعليم  فمكاسب  االجتاعية،  بقدر  التكاليف  تفوق  وتأهيلهم  تركوا   6.7ل  اذا  ما  مرات 

 التعليم وانخرطوا في العمل فيها.

 ـ اآلثار االجتماعية:4

وانخفاض   العلمية  وبالتالي ضعف قدرته   في ترك املدرسة 
ً
في العمل يكون سببا ان زج االطفال 

 قدراته وبالتالي عدم استطاعة االندماج في املجتمع.

 التوصيات

واملعالجات ينبغي ان تكون في اتجاهين االول في ازالة االسباب التي ادت الى في مجال التوصيات  

في هذا  واالجرائية  القانونية  االجراءات  في  والثاني   
ً
سابقا تناولناها  والتي  في العمل  االطفال  زج 

 املجال خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القوانين بمنع عمالة االطفال والزامية التعليم.

املقترحة هي:ومن املعالجات وا  لتوصيات 

املطلوبة  1 البديل املناسب عن عمل االطفال التاحة الفرص للتعلم واكتساب املهارات  ـ ايجاد 

في  الشباب  هو سبب في بطالة  االطفال  للشباب فعمل  بالنسبة  االستخدام  قابلية  تدعم  التي 

 املستقبل.

ة فكلما زاد دخل الفرد )رب ـ ان العالقة بين دخل الفرد الشهري وعمال االطفال عالقة عكسي2

دخل  رفع  والعكس صحيح لذا يجب العمل على  االطفال  انخفضت عمالة  االسرة( خصوصا 

 االسر الفقيرة.

الكافية العمالهم.3 السر االطفال املحتاجة وتأمين املوارد   ـ تفعيل نظام الحماية االجتماعية 

 واجبات الدولة.ـ توفير الخدمات االساسية لالطفال واسرهم واعتبارها من  4
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للمعلومات  5 حكومي  برنامج  خالل  من  االطفال  من  العاملين  عن  االحصاءات  تهيئة  اعداد  ـ 

والرصد واملتابعة.  االحصائية 

 ـ وضع برامج زمنية الستئصال اسوء انواع العمالة من االطفال بشكل اولي .6

ال7 اجل  من  املدني  املجتمع  ومنظمات  والنقابات  العمل  اشراك منظمات  على عمالة  ـ  قضاء 

وطنية على املدى البعيد.  االطفال من خالل الخطط املشتركة واعتماد مشاريع 

االطراف لبيان مخاطر هذه الظاهرة وضرورة 8 تشارك فيها جميع  برامج اعالمية توعوية  ـ تبني 

 تقليلها والقضاء عليها.

لسنة    102طفال ومنها قانون  ـ تفعيل تنفيذ القوانين املتعلقة بمنع العمل والزامية التعليم لال 9

 وغيرها من االتفاقيات الدولية. 1989واتفاقية حقوق الطفل في عام   1974لسنة   118و  1974

وشروطه  10  على ساعات العمل وطبيعته 
ً
املدارس سيفرض قيودا الن ارتياد  التعليم  ـ الزامية 

 مع ممارسة
ً
اسوء اشكال عمالة   اضافة الى ان حضور ساعات التعليم في املدرسة يتعارض كليا

الطفل، وقد تبين في مختلف البلدان ان فرض التعليم للجميع حتى سن الرابعة عشر قد ادى 

 كما ينص القانون على 
ً
الزاميا الى انخفاض فعلي في عمل االطفال لذا يجب ان يكون التعليم 

 ذلك.

على خطة11 والعمل  املتعلمين  غير  لالطفال  المنهجية  بطرق  التعليم  تعزيز  ليكون    ـ  محلية 

 التعليم اجباري ومنع التسرب.

 ـ تحسين برامج التغذية املدرسة واستخدام الحوافز املادية.12

 ـ تطوير املهن والتدريب مع دفع مقابل من قبل املدارس املهنية.13

ـ تشكيل لجنة في كل منطقة تقوم بمتابعة ومراقبة عمالة االطفال مع اعطاء الصالحية لها 14

 لجنة عليا ترتبط بعدد من الوزارات واملحافظة. بالتنسيق مع
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الصناعية   املهارات والتلمذة  االمية لألطفال والتعليم غير الرسمي وتكوين  مما سبق فان محو 

تطبيق   مع  الظاهرة،  هذه  على  بالقضاء  كفيل  االخر  للبعض  االجتاعي  وضمان  منهم  لقسم 

 .التوصيات السابقة وغيرها من االجراءات املتعلقة بها
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