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عمالة األطفال والبطالة (أسباب ونتائج)
عمالة األطفال قضٌة من القضاٌا االقتصادٌة واالجتماعٌة الملحة باإلضافة
لكونها مرتبطة بحقوق الطفل إذ أن هناك ما ٌقدر بنحو أكثر من 253
ملٌون طفل فً العالم ٌمكن اعتبارهم أطفال نشٌطٌن اقتصادٌا ونحو 346
ملٌون طفل ضمن عمل األطفال فً مختلف أنحاء العالم اما عدد األطفال
الذٌن ٌمارسون أسوء أشكال عمل األطفال فٌقدر بحوالً أكثر من 4.4
ملٌون طفل حسب إحصائٌات منظمة العمل الدولٌة لعام  3222فعمالة
األطفال ما هً إال كابوس ٌؤرق العالم عامة والمنظمات الحقوقٌة
واإلنسانٌة فً العالم خاصة وال تختلف فً ذلك الدول المتقدمة عن الدول
النامٌة إال فً حجم المشكلة وانتشارها فقط ولكنهم جمٌعا شركاء فً تلك
الجرٌمة التً تغتال المستقبل وال ٌسعنا إال أن نقول أن عمالة األطفال ما
هً إال صندوق أسود اجتماعً لدى المجتمعات الفقٌرة فً دول العالم
الثالث ٌجب فتحه وتحلٌله وفهمه.
جوانب البحث تتضمن اآلتً إجماال:
تعرٌف وأسباب ونتائج عمالة األطفال:
وهى تفصٌال كما ٌلى:
-1تعرٌف عمالة األطفال:
ٌمكن تعرٌفها بأنها كل جهد جسدي ٌقوم به الطفل وٌؤثر على صحته
الجسدٌة والنفسٌة والعقلٌة وٌتعارض مع تعلٌمه األساسً وٌستفٌد من
ضعفه وعد قدرته على الدفاع عن حقوقه إذ ٌستغل كعمالة رخٌصة بدٌلة
عن عمل الكبار مما ٌعٌق تعلٌم الطفل وتدرٌبه وٌغٌر حٌاته ومستقبله وال
ٌساهم فً تنمٌتهم.
-2أسباب عمالة األطفال:
-1أسباب اجتماعٌة وهً:
-1تعتبر سٌطرة مجموعة المعتقدات االجتماعٌة المتعلقة بعدم جدوى
االستثمار بالتعلٌم وعدم متابعة األطفال لدراستهم بسبب الرغبة فً تعلٌمهم
مهنة تؤمن مستقبل آمن.
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-3ال تزال تسود بعض المجتمعات التقلٌدٌة خاصة الزراعٌة معتقدات
خاطئة تبٌح تشغٌل األطفال ألن فً ذلك مصلحة فضلى لهم.
-2فً المجتمع الذي ٌكون فٌه عمل األطفال مقبوال اجتماعٌا ٌنخفض
الطلب على التعلٌم وال تطبق القوانٌن المتعلقة بالحد األدنى لسن العمل
وإلزامٌة التعلٌم.
-4ال تعتبر المجتمعات العربٌة عمل الفتٌات بالمنزل ،المساعدة فً الحقل
عمال حقٌقٌا حٌث غالبا ما ٌعتبر األطفال ملكا للعائلة واألهل وحدهم
ٌقررون عنهم واألوصٌاء علٌهم ٌقررون التحاقهم أو عدمه بالمدرسة او
العمل فً هذه المهنة أو تلك.
-5سٌطرة تلك المفاهٌم تزاٌدت مع الهجرة من الرٌف للمدٌنة حٌث ٌعمل
األطفال فً مهنة مثل (الخٌاطة ،المٌكانٌكا ،الصباغة ،األفران ،العمل فً
المصانع غٌر المرخصة والتً تتواجد فً الضواحً وأطراف المدن
الكبرى وخاصة فً مناطق السكن العشوائً والتً تعتبر بؤر لمخالفة
القانون وٌكثر فٌها عمل األطفال باألعمال الخطرة والتً تعرض األطفال
لكافة أنواع االستغالل.
-6سٌطرة فكرة تعلٌم األبناء مهنة اآلباء واألجداد فً المجتمع العربً
األمر الذى ٌؤدي لنزول األطفال إلى العمل بحرفة األهل للمحافظة علٌها
والقٌام بها مستقبال وذلك طبعا بدون أجور وحقوق وٌحرم هؤالء األطفال
من حقهم باختٌار مستقبلهم ومهنتهم.
-2أسباب تعلٌمٌة:
ٌرتبط عمل األطفال بعدم االلتحاق بالمدارس ارتباطا وثٌقا وتدل
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 %12منهم فً الدول النامٌة فً الفئة العمرٌة ( )14-7لم ٌلتحقوا بالتعلٌم
أبدا كما وان  %56منهم من الفتٌات وهناك  122ملٌون طفل ال ٌترددوا
إلى المدرسة بانتظام بسبب التزامهم بالعمل وٌنقطع طفل من أصل 4
أطفال دون إنهاء خمس أعوام من التعلٌم األساسً وإذا استمر الحال كما
هو علٌه بالنسبة للتعلٌم فلن تتحقق أهداف األلفٌة والمتمثلة بتوفٌر التعلٌم
من أهداف األلفٌة  -الهدف فً توفٌر التعلٌم للجمٌع( للجمٌع بحلول 3215
:هناك ارتباط وثٌق ال ٌمكن فصله بٌن تعلٌم األطفال وانخراطهم فً العمل
حٌث ٌشكل التعلٌم وخاصة الجٌد المجانً واإللزامً حتى الحد األدنى لسن
وفقا لما نصت علٌه المعاٌٌر )التعلٌم األساسً( الدخول لسوق العمل
الدولٌة للعمل ،عنصر أساسً فً منع عمل األطفال وقد تبٌن أنه فً الدول
التً تم فٌها فرض التعلٌم اإللزامً حتى سن الرابعة عشرة انخفضت
معدالت عمل األطفال بشكل فعلً.
ٌهبط معدل العمالة لألطفال مع ارتفاع معدل القٌد فً المدارس رغم
التفاوت بٌن البلدان وهذه العالقة غٌر واضحة لحد ما اآلن بعض األطفال
قد ٌعلمون لتموٌل تكالٌف تعلٌمهم أو تعلٌم أخواتهم األصغر س ًنا.
وتعتبر مناهج وأسالٌب التعلٌم فً البلدان الغربٌة ذات مسئولٌة مباشرة
لتسرب األطفال من المدارس واللجوء للعمل فً سن مبكرة فهً ال تعتمد
على األسالٌب الحدٌثة والتً تنسجم مع متطلبات سوق العمل عالوة عن
أنها تقوم على أسلوب التلقٌن والحفظ المملٌن والذٌن ال ٌستندان إلى تطوٌر
) (know howالفكر والمعرفة والنقد فٌما ٌسمى.
-3أسباب اقتصادٌة:
تتصدر العوامل واألسباب االقتصادٌة القائمة بٌن األسباب والعوامل
المؤدٌة االنخراط األطفال بالعمل وبخاصة أسوء أشكاله نظرا لوجود
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1عالقة وثقٌه بٌن الفقر والبطالة وتدنى دخل األسرة وبٌن عمالة األطفالالفقر:
ٌرتبط بعمالة األطفال ارتباط ال فكاك منه إذ أنه عندما ٌستشهد الفقر ٌكون
عمل األطفال عامل من عوامل استراتٌجٌة األسرة الفقٌرة للبقاء على قٌد
الحٌاة وٌزداد اقتناعها بأن مكان األطفال هو فً العمل بدل المدرسة
وٌعتبر جانب من جوانب الفقر بالعالم إذ ٌموت  22ألف طفل تقرٌبا نتٌجة
الفقر المدقع وٌتضح من ذلك االرتباط الطردي ما بٌن عمالة األطفال
والفقر إذ كلما زاد الفقر زادت عمالة األطفال والعكس صحٌح .ونادرا ما
ٌتم التمٌٌز بٌن فقر األطفال والفقر بصورة عامة والتعرف على أبعاد الفقر
الخاصة وقد تبنت الٌونٌسٌف منذ أمد طوٌل الرأي القائل بأن األطفال هم
اشد الفئات إصابة بالفقر فً أغلب األحٌان وٌمكن أن ٌكون الفقر فً
سنوات الطفولة األولى سببا فً حدوث إعاقة تدوم مدى الحٌاة.
 -3البطالة:هً إحدى أخطر المشكالت التً تواجه الدول العربٌة حٌث
توجد بها أعلى معدالت البطالة فً العالم وذلك حسب:
 -1تقرٌر مجلس الوحدة االقتصادٌة التابع لجامعة الدول العربٌة الصادر
 %.عام  3224قدرت نسبة البطالة فً الدول العربٌة ما بٌن  15و 32
-3تقرٌر منظمة العمل الدولٌة الذى ذكر عام  3222ن متوسط نسبة
البطالة فً العالم وصل إلى  % 6.3بٌنما بلغت النسبة فً العالم العربً
فً العام نفسه  % 13.3وتتزاٌد سنوٌا بمعدل  %2مما ٌجعل هذه القضٌة
من أكبر التحدٌات التً تواجه المجتمعات العربٌة وأن  %62تقرٌبا من
سكانهم هم دون سن الخامسة والعشرٌن والعالقة بٌن البطالة وعمالة
األطفال طردٌة إذ تتزاٌد البطالة عند زٌادة عمل األطفال والعكس صحٌح.
-2تدنً دخل األسرة :تتزامن عمالة األطفال عادة مع مستوى دخل األسرة
وبطالة البالغٌن فٌها حٌث ٌزداد عمل األطفال عندما تزداد معدالت البطالة
بٌن البالغٌن وخاصة فً األعمال والصناعات والحرف التً ال تتطلب
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تأمٌنا أو جهدا من قبل العامل كما تزداد فرص العمل لألطفال كلما انعدمت
فرص العمل للبالغٌن وكلما ارتفع دخل األسرة كلما تضائل عمل األطفال
وبالتالً تستثمر األسرة فً تعلٌم األطفال وإرسالهم إلى المدارس أما عندما
تكون األسرة بحاجة إلى دخل إضافً ٌعمل األطفال لتأمٌن ذلك الدخل مما
ٌعنى ضرورة العمل للبقاء على قٌد الحٌاة وتأمٌن المعٌشة.
-3نتائج عمالة األطفال
كان آخر ما كشفت عنه منظمة األمم المتحدة لألغذٌة والزراعة الفاو فً
أول دراسة متخصصة لها فً مجال عمالة األطفال والتً أظهرت أن
قطاع تربٌة الماشٌة من القطاعات التً تشمل عمالة األطفال بكثافة وعلى
نطاق واسع على مستوى العالم ولكنها مهملة لحد بعٌد وقرى العالم هً
األقل اهتماما وتعانى من اإلهمال لحد بعٌد وتختلف مشكلة عمالة األطفال
من دولة إلى أخرى وفق تطورها فالمشكلة فً الدول النامٌة أكبر وأعمق
خاصة مع صعوبة األوضاع االقتصادٌة فتلك الظاهرة تترك أثارا سلبٌة
تنعكس على المجتمع لذا فالكثٌر من االتفاقٌات الدولٌة تجرم االستغالل
االقتصاد لألطفال ومنها:
-1اتفاقٌة حقوق الطفل التً أصدرتها الجمعٌة العمومٌة لالم المتحدة فً
عام  1141التً نصت المادة  1-25على أن تعترف الدول األطراف بحق
الطفل فً حماٌته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل ٌرجح أن
ٌكون مضرا ا وان ٌمثل إعاقة ٌتعلم الطفل وأن ٌكون ضارا بصحته أو
نموه البدنً أو العقلً أو الروحً أو المعنوي أو االجتماعً.
-3خصصت منظمة العمل الدولٌة  17اتفاقٌة لمعالجة شئون عمل األطفال
من بٌن  142اتفاقٌة تبنتها المنظمة منذ تأسٌسها عام  1111وعلٌنا أن
نعرف أن عمالة األطفال تتنافى مع العدالة االجتماعٌة وٌتضح من ذلك أن
زٌادة البطالة ما هً إال نتٌجة لعمالة األطفال كما أنها سبب اقتصادي
لعمالة األطفال إذ انه طالما أن هناك عمل لألطفال إذا هذا ٌعنى أن هناك
عمل وإال فلما ٌتم إلحاق هؤالء األطفال بتلك األعمال وٌتقاضى علٌها
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الطفل أو ولى أمره مقابل مادي نظٌر هذا العمل مما ٌعنى توافر فرص
العمل لكن المشكلة الكبرى فً الدول النامٌة انتشار الفقر بشكل من الممكن
أن ال ٌتصوره البعد عن المشكلة المحرك الرئٌسً لعمل األطفال هً
الظروف األسرٌة ومنذ بداٌة التسعٌنات اخذ نسق العولمة فً التسارع مع
تدنى الناتج الداخلً العالمً واتساع الهوة بٌن البلدان الغنٌة والفقٌرة وتزاٌد
عدد الفقراء فً العالم إذ فاق الملٌارٌن من البشر.
خالصة القول:
أننا ملزمٌن بمطالبة الحكومات والدول والمجتمعات الدولٌة واإلنسانٌة
األخرى على ممارسة دورها الفعال فً منع تلك الممارسات على مبدأ
احترام سلم النشوء والتطور المهم وضع قانون ٌمنع عمل األطفال ألجل
الطفولة وإلنهاء موضوع البطالة الناتجة عن عمالتهم فكل مرحلة عمرٌة
لها مشاكلهم وصعوباتها لكن الجرٌمة أن تمر الطفولة بمشاكل.
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