مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )42العدد ( )7أب4107

عمالة األطفال بني الواقع والقوانني الدولية "العراق إمنوذجا"
أ.م.دمثال عبداهلل العزاوي

المقدمة:
تعتب ر عمالررا طفالررا مررا بررها طلج راطي طلتتماعخررا طلتررً خُرررفي خلعررااطر را ر ف لررً طلا رري طل ر طيا للع ر

طسررتللال،ا التاتررالس طلسررتبخا طلتررً تاررتس عا،ررا لررال ا مررا طل راطاها طل ررا ما اطل طاعررا طلتررً تلررا مررا يررف طلجرراي ف

اكررفط إاشرراج تمعخرراي للماخررا يررف طلللررا اممررا لش ر لخررل ا
إا ل ررا طلالالررا اطلعااخررا اطليتمرراا ب،ررا كاارري مل ر
طيتمرراا طلمتتمررد طلرراالً باطخررا مررا إعر ا تاه ر

لعرراا ٕٗ ٜٔلرراع ا ل ررا طلالر لعرراا  ٜٜٔ٘ا ررالر إل ر

طتلا خا ل ا طلال لعاا  ٜٜٔٛطلتً تعتبر خا ايخ را االخرا ع لري طلالر الرااي ل ا رل لشرك مل ر

ا را

اا ي عته،ا ٗ ٔٚاالا ما بها،ا طلع ط ال،ا خيمخا كبه ف ما تاطاب عاف لما االخرا يرً ت راا ل را طلالر

طلتً تعا لي عته،ا طلاا ا سري لً ضمه طفما اطلشعاب اما االخا خُر ى ل،رً تضره

إلر ل را طلالر

ل ا ار تاهاف لا ه ا فك يا لً ايالق ل ا طإلاساا طلسال ا ايً ل ا طستااي لً ت ي يا إل ل رهتا ااترالس
طلا طساي طلتتماعخا اطلالسخا طلمتعت ا لالالالا اما هاطت،رل طفالرا مرا تلراخاي امشرا

لرً عالمارا طلمعا ر

اما،ررا عمالررا طفالا الررال ا مررا يررفط طلر را طل ررااااً عتر طل ررعهاها طلرراالً اطلرراااً لر ا
راا طل ررالخاي لعر

طل،هلاي طلاالخا طلتً ت اا للم ي ماايضا لعمالا طفالا طلتالعا لتالخاي طلمتلاف طفم يكخا تشه إل ا
إا خ ي

ما ( )ٖٔٛمتهاا ال ااا طلسا ( )ٔٛساا خعمتاا لً عالماا طلمعرالا ا( )ٕٔٛمتهراا خ رالاا لخمرا خعر

لعمالر را طفل رراطي ب ررها س ررا طلرامس ررا إلر ر خ ع ررا عشر ر س رراا ا( )ٕٔٙمته رراا الر ر ل ررً ا ش رراي عمر ر راهر ر ف
ا طلا(ٕٕ) ال خل ااا لخات،ا ر
اطلستاا اكفط طلتتا ف لأااطع،ا

م طالت،ا لتعم لً سا ملك ف اخ ي ما يتي يرف طلللرا تعمر لرً طل طعرا

الً طلع ط ُع لي يرف طلجراي ف امراطر كبهر طر لتلالري مرا مشركتا عتر اارا اسربً إلر جراي ف اطسرعا تراطر
تتضما طلمراا طلم اللا ل،ا إف إا،ا جاي ف ماتش ف تاطر لً تمخد طلماا طلع ط خرا ارا ر را طلمارااق طلمكتجرا
لالس رركاا ات ررا يا ي ررف طلج رراي ف م ررا له رري طلتساعاطلاتش ررا ب رراخ م ررا طلل ررا طل ت رراا طل ررف ل ض ررتل طل رراى

طلسررتعما يا طل ب ر ى لررً ج ر طلاجرراا طلسررابق لتشرر،ا لخمررا لعررا يررف طلجرراي ف ط تلاع رار متلاج رار مررد اترراا طللررت
طفم يكررً اسررخا ف اجرراا طلملا

ررا طلااللخررا اطلع خررا طلررف خيررا متخررا طي طلرراال طي عت ر مشررا يد ه ر معاخررا

لالتامخررا اطلبارراج ل ررا مررا تعاررً بتأهه ررا عاطم ر طللسرراا اطلسررت

طلعال ي إل طلار طط لً عالا طلشر

لماطت،را جر ا

طلمرراا اطلمعا ررا

الررا خكررا خمرراا خالررا تتر ر

طللخراف طل رعلا الرال ا مرا ا
طلمشر
إا ُ

طلع ط رً ت راى

إل يف طلجاي ف اااا لماخا طلال طلع ط ً لالمااف (( )ٖٚب) برا تش ه طلال طلف لا هتا طلرامسا عش ف
ما عم خالا خكم طلم لتا طفساسخا ما تعتخمل طإلل طمً ال خسمح لرل برارا خمرا ا طلعمر (قانون ممنةاة الل ا

العراقي ،مندة ( 73ب)) كما لاا اااا طلعم طلع ط ً لً طلمااف ( )ٙطللا طفاا لسا طلعم لً تم،ا يا طلع ط
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يررا (٘ٔ) رمسررا عش ر عرراا ا ررالق طل رراااا طلمررااف (ٓٔ) يااخ رار خعا ررب لررالللق مرراف ل ت يررا عت ر سررتا خشرر،
ال طما ل ت يا عت متهاا اهاا خا بالاى ياتها طلع ا تها ك ما رال خلكاا طلمراطا طلراط اف لرً يرفط طلل ر
اطلتل ش طلتاسً الرق كر لالرا الرال ا مرا يرف طلا را

اطلمتعت ا بتش ه طفالا اطلتمهه اطلعم طل س

إل ا
خا طلاط د طلعمتً هؤكا ت طها يف طلجاي ف طلساا تتا طفُر ى ممرا خ تضرً طلللري عرا طفسرلاب طلترً خاي إلر
فلر مررا رر

ت هررخا يررف طلا ررا

لتا ررا

عتر

طلي ر طي طلتررً طعت ت،ررا املاالررا إهترراا لتررا ل،ررا (قاانون العما

العراقي )5102

الفصل االول
اإلطار المنكجي للدرادة والمصطلحات العلمية
انالً :عونصر الدراسة
 -0مشكمة البمث:
تتتر

مشكتا طلللري طللرالً لرً معالترا جراي ف عمالرا طلالرا

إف إا طلالرا خميتراا طلللرا طلعم يرا

طلاسررد لررً طلمتتمررد اطل ير لهاخررا افطي طيمخررا لال ررا لررً لخرراف طلمتتمعرراي ل،ررا خميترراا عمرراا طللخرراف ا تررا
طلمست ب طلم ت ب لاإليراط له،را خعكرق رسرا ف تسرخما تتعر

ل،را طلمتتمعراي كتمرا كبر ي طا إ اطا لتم،را

اما ياا ل ا طالت،ا لالغ طليمخا اطل عاخا طلماجماي طلاسااخا عت طل عهاها طل سمً اطلمااً ايً ما طرا

طلمشررك ي طلتررً تاطت،،ررا متتمعرراي طلهرراا اطلتررً تتمهر بتلرراخاي متعررااف طلم رراا اطلتررً خررأتً لررً طلم امررا ما،ررا
ت طها طلسكاا اكي ف طلل اب اطلل
طلاطا لك ر تررأره طا ت

اطللاتا طل طلما

اطل،ت ف لفل هتب ماطت،ا يف طلجاي ف بر لراطي

رره لتت ررا ل،ررف طعلررا طلتتماعخررا هتع ر طللتررا

ايالد طلالا اطلمتتمد طليما الخار ( دمحم سيد فهوي ( ٢11 ، ١٠٠٢،

إا ي ررف طلج رراي ف طلت ررً ها ررب عته ،ررا طيتماما ررا تش رره طلر ر اش رراااي ت ررد ر ررا

طلتتماعخا كما إا،ا لً طلا ي السل تتعا
اطتتماعخا ت د لً ط تب طللخاا را

رررا

ررعلا طلماررا طا مسررتلهتا

اا ررا

ر راطاها طلعمر ر اشر ر اال

مد طلت طماي اش اط ض ا يا ام،ما تعتخمخا ا لخا االسرخا

طلضراطل طلتتماعخرا طل سرمخا ا هر طل سرمخا ط طا تتر طلجراي ف تلراي

اطل ر ف طل بررا طلتتمرراعً اش ر اط طلعم ر طلاااخررا اطلاالخررا ب ر اتتعررا

مررد طلمضررماا طلاسررااً لعمتخررا

طلتامخا طلتتماعخا ل ً،إفا جاي ف م كلا ت تل عضراخار لالتلراخاي طعاخرا اطلمسرت بتخا ا اضرعخا طلترتر
تعكررق ضررع

طلع ر ر ط

طلترً

اتاطضررد طلمؤش ر طي طل ت ررااخا اطلتتماعخررا السررخما تت ر طلمتعت ررا لالالالررا طا بارراج ا،ضررا

اتع ي ر ر مسر رره تل طلتاماخر ررا ا ار رراج طلر رراخم طاً هتاتر ررب ت،ر رراطر طسر ررتياالخار لتأيه ر ر اتمكر ررها خق طلمر ررا

طلتتماعً اطستيما لً بهلا ماتخا تلت ا له،ا ك طما طلاسراا اتترال لرل طللر

طلترً تمكارل مرا طلعرخش با ترا

مااسلا ما طل لاخا اطلماا اطلس،اا لً لخراف طلمتتمرد با رلل مشرا كا لرً ت ير م ره اتلاهرا طلرق مسرت بتل
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اخ د طلالا لرً م امرا مرا خسرتل اا مارا كر ت،را ملرا

طلمست ب

ااا تل اش،اا مسه تل الا طلياط

طلتاماخا

خسرتاا طلر

اعراف عتمخرا ماضراعخل با رل،ا

راا

ل ا كااي معاااف طلال لً طلع ط ل ياف اتااا عت ملا ا للتا بها متتمد طمتت ت طيرا لضرا يا طلراطر

اماجامراي مررا طل رخا طل الخررا طلعجخمرا امراط ا ط ت رااخا كبهر ف ا رها طالررا ت ت ري لر

اطلالسررً اطاارراي بهلررات،ا طلتتماعخررا عت ر مررراا متعررااف طلم رراا ضرراع
عاا طلمتتمد طلع ط ً مما خسم باجاا طلع الاي طلف لر

طلع الاي ما آيا تامه يا عت مرتت

اطلررا ش اطلس راط طا لررً طلش راط

طلعا ر

امراجيا طلتسررا

اطل يرراب مررا طيررا

ل ررا

عتخرل مارف باطخرا طلتسرعهااي امرا ت ترب عتر يرف

مؤسساي طلمتتمد اماالً طللخاف مما الد طفالا لتعمر لرً طلملر ي

لسررا ملك ر ف افل ر لسرربب طلج ر ا

طل رراي ف اطل اسررخا لتلخرراف طلهامخررا طا يررف

طلجاي ف ب ي لً طلمتتمد طلع ط ً ل ا ف متلاجا افل لً باطخا طلتسرعهااي ايرً تعبر عرا مراى عتر طلباخرا

طلتتماعخا طلتً هاتمً طله،ا طلالا طلعامتاا عا طلل اج اطلسرتم ط مرا ااا عمر يرف طلشر يلا طلعم يرا اطا
يفط طلعت ه تل لمتماعا ما طلعاطم تتشال ايتاطر له،ا طلملتً مد طلعالمً اطلعاا اطلرا

اا اا اق طلرا اطا ااتلل ل،ف طلجاي ف لتلا ما،ا اطا،ال،ا للاجار عت طالالاا

 .لرفط هترب طا

 -5اهمةة البمث:
طلباطخا

إا م لتا طلالالا يً خيا م طل طلاما اخ ي يا تأيه طر لً لخاف طلل ا ل ً،باطخا ت هتل اتاشلتل اطفط كااي
لخلا استخما سهتالد طلال اما لعا فل لشك ستخا اطا ط ار فيمخرا طلالالرا خسرع كر متتمرد إلر

طليتماا لأالالل فال إفط لع فل لاال ه،تا للاض امست بتل

لأالا طلهاا يا تا طل ا (أهاًي عبدد لفتادا ،

 .)١2 ،١٠٠٢تعا م لتا طلالالا م لتا م،ما ما لخاف طلاسراا تسرتاتب طل عاخرا اطلتاتخرل طل مرها كرً هاشرأ
طلال اشأف

لخلا تشك م مح شر هتل طلمست بتخا اتعا طلس ف طيا طلمؤسسراي طلتتماعخرا طلترً خمكرا طا

ت اا ب،فط طلاا ارا ا طلب اطلا لفل لاا ل اطا طلاطلاها طا طلتلك طلسر

سرهؤا طلر ل مراا طلالر مرا

طلتاشلا طلتتماعخا طلستخما طلتً يً طساق ت رايا طلشر رخا طلاسرااخا امرا يارا طلتترأي طلمتتمعراي طلر تراله

اا را ررا ل عاخررا طلهترراا الا ررا طلس ر ف طلسرراخا اطه راطل،ا اتشررك عمالررا طفالررا لررً طلع ر ط لالررا مررا طلت طتررد
طلاسااً اطفر ً اطلت ا

الال ا ما اتاا طل يه ما طلمكاااي اطلي اطي طلتً تلخ ب،فط طلبترا إل إا

كر فلر لخ رراا طلر تتراا يررف طلجرراي ف طلتررً خشرايايا لشررك هررامً الررً خمرا ا امتررالي اماررااق مرتتلررا مررا
طلع ط ايا ضلاخا طلمتتمد اطلس ف لك طلم اهخق ار ات،ا لتشا لا خ ِ
رأي لملر طل رالا بر يرا تعبهر

لتل مراا طلللراي طلمستضرعلا

اعااف ما تتعر
عا ت ااد ض اط لااف ل اي له،ا طلس ف ش اط طلعخش لالايا
ر
لً طلمتتمد ( را را للا طلالرا ) إف لرا تشرلد لاترات،ا طلساسرخا يرؤلج طلالرا خل رااا كر م امراي طلامرا

طلسررتخا لررً متتمررد طلهرراا ل،ررا مل امرراا مررا طلسر طلل ررا اخعرراااا مررا طشرركا مرتتلررا مررا طلضررخا اطلل مرراا
طلا (هيسددداى لفونا ًدددي لفا يدددد  .)7 ، ١٠٠١،اياابررق يررفط طلاضررد را ر را عت ر طلالررا
اطلعا ر
اطلسررت
طلت ااج اطلمعا ها طا ضعا طلع ا كما هاابق طخضار عت طلالا طلل طج اطلعامتها اطلتراالها اطالا طلشراط
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را

اما خعت آلاؤيا عا عاهت،ا لشك عاا اطاللر طلرفها خشرك آلراؤيا رار طر عتره،ا اخعارً يرفط طا طلالر
خكاا مل امار مد اتاا لً طس ف ه اا ف عت عاهتل طا ل،ا طا طشلا لاتاتل طا متاتلاي امرا اطلل مراا

ررا خكرراا كتخرار طا ت لخرار اطلمرار طا مؤ ترار لسررخاار طا مع رراطر امتر كرراا طلل مرراا هر شررام ر طل عاخررا لررً تمخررد
طلا راطلً طلتسررمخا اطل ررلخا اطلتتماعخررا اطلالسررخا اطلت اخررا اطلر خررا ا ه يررا لااررل خكرراا فا طي ر سرره لررالغ

طلراا ف طلتً ا ت،اا لخاف طلال فطت،ا (دمحم سيد فهوي.) ١٠ -٢1، ١٠٠7 ،

طلراررا

امررا ر ر

طيتمرراا طللاليررا ل ضررخا طلال ر لاعتلا يررا ضررخا امخررا الضررا يا ال ررل لررً طللماخررا مررا

اترراله طلتخاتاتررل طلساسررخا مررا مأ ر امش ر ب امسرركا اتعتررخا

طلررا امررا شررايااا طلهرراا لررً

ش راط عاا مررا طالررا لتررفطي ط لاااررا هتسررالاا طا هبخعرراا طا خمسررلاا تررا طلسررخا طي طا لررً تاجه ر
طلعم لً طلا ش طل ااعخا طا ماشالل فل ما طلم،ا كاا اتهتا لج ا

طلش راط

طا

عالتخا اسخا اما يفط طلمااتق طلرف

لل رري طاتل ررا طللالي ررا ش ررتع،ا عتر ر طل خ رراا با طس ررا ل ررا طاتش ررا ج رراي ف عمال ررا طلال ررا لاعتل ررا إا طلالرر طلب ررف ف
طل ررالخا اطلترراي ف طلا خررا لررً طلسر ف اطلمتتمررد لأيمخررا طلللرري اااطعخررل تميترري لخمع لررا طبر

طلعاطمر اطلسررلاب

طلتً طاي طل طاتشا جاي ف عمالا طلالا لً طعااا طلره ف ااضد طللتا طلمااسلا لتلا ما طاتشا يا

 -7اهداف البمث:

يهدف البمث المنلي االجنبة ع االسئمة االتةة :-

ٔ -مايً طسلاب طاتشا جاي ف عمالا طلالا لً طلمتتمد طلع ط ً ؟

ٕ -مايً خيمخا طل اطاها اطلمعاياطي طلاالخا لً طللا ما عمالا طفالا ؟
ٖ -مايً طللتا طلم ت لا لت ضاج عت يف جاي ف عمالا طفالا ؟
ثنوةنً  :مصلممنت البمث
 -0الل اااااااااا  -:خ شر
لفتق

لثٌاى عش ى).

لا هتا (٘ٔ) طلرامسا عش ما طلعمر ( قداًاى لفوودا لفو لقدي فسدٌي  ،١٠٢1لفوداة ()٢

ٕ -العماااااااااا  -:ك ت،ا إاسااً لك

خا تسمااً هبفلل طلعام ل اج خت سراطج خ راا لشرك اطلرا خا ع ضرً خا

مؤ ي خا ت لً خا ماسمً ( لفوصدر ًتسه  ،لفتق

خاهسا ً ).

ٖ -الل العنم  :طلال طلف هلاش ش ر خا عم ر معهاخار الرا لسراعا اطلراف سراطج كراا للسراب طل هر لرأت
خا للسالل خا بااا خت لً م تلا لتعالترا اخ را طفالرا لسرب طللالرا طلعمتخرا لرً طلمتماعراي طعتخرا :
(رلئد زيد  ،رسافي هاجساي غي هٌشار .) ١٠٠١،

خ صنمب عم :يا طلال طلف خعم لً ماشأ خمت ،ا خا خمت ت ج ما،ا اخش

مستراا لأت اخعاخل خت رط م اب عمتل.
ب ةعم لمسنبه :يا طلال طلف خعم للسالل ل

ال خش
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خل رطاط آر يا لأت .

للسالل عت طف

تر مستخدم بأجر :يا طلال طلف خعم للساب ل ا آر خا للساب ماشأف خا ت،ا معهاا اتلي إش طل،ا
اخل

م اب عمتل عت خت ملاا ساطج كاا عت شك

خ ا ي ا الد خر ى ايتا

خا خت ف خسباعخا خا عت طل اعا خا

طتب ش،

تلي فل طلعامتاا لأت لً م تلا لتعالتا

ي ر عضاان أساارة غياار ماادعن األجاار :يررا طلالر طلررف خعمر للسرراب طلعالتررا خ لررً مشر ا خا م ررتلا خا
م عا لتعالتا ال هت اض اجه فل خ خت ف الخق لل ا هب لً طف ال.
 -4العنم المدث -:ك شر

فك خا خاي بتغ (٘ٔ) طلرامسرا عشر مرا طلعمر الرا هرتا ( )ٔٛطليامارا عشر

(قنون العم العراقي لسوة  5102المندة ( )0ال قرة المندي نعشرن ).

 -2عم الل اااااا  -:طلعم طلرف خضرد خعلراج ي هترا عتر طلالر
طلررف خسررتلها مررا ضررع

اطلرف ه،راا سر متل ا رلتل ا لايهترل طلعمر

طلالر اعرراا ا تررل عررا طلررالا عررا ل ا ررل طلعمر طلررف خسررت

رخ ررا باهتررا عررا عم ر طل لررا

عمر طفالررا كعمالررا

طلعم ر طلررف خسررتراا اترراا طفالررالال خسررايا لررً تامهررت،ا طلعم ر طلررف خعهررق

طلالر اتا يلرل اخ هر لخاترل امسرت بتل (منسانعة نةكييادةن عمنلااة األل ان عماق المنقا https:// ar. Wikipedia .
).org.

 -6عمنلة األل ن  :تعاً عمالا طفالا اسلا تش ه طفالا – لأت خا ما ااا خت – عت
طل ا

ٍ
لم،ا اخعما ٍ مرتتلا ايفط طفم خل م،ا ما طلتعتخا ايتلق خشا طلض

لً كيه ما طللالي خا هؤا

إل تع ض،ا لإلساجف اطلعا

لأشكا

ب،ا

مستاى

ايتسبب لً طست ل،ا

مرتتلا (ودنة الل نلة المبكرة ،نزارة التربةة

بنلتعنن م موظمة األمم المتمدة لمل نلة – الينوةسيف .)0995 .اع لي طخضار عمالا طفالا لأا،ا عم طست لً

اخ ّل ا طفالا ما طلتعتخا ال
خض ل لا ااماج طلال بااخار االسخار اطتتماعخار ُ
طفساسخا طفر ى (منهر جمي اين خنات.) 2، 2005،

طلل ا عت طلراماي
ا ا تا تاضخح

ُل ْعاها خساسهها يما مل،اا طلال امل،اا طلعم
هااتق مل،اا عم طفالا ما ر
طتلا خا "ل ا طلال "طلتً خ ا ت،ا طلتمعخاطلعاما لألما طلمتلاف عاا  ٜٜٔٛطلتً
مل،اا طلال ما ر
ع لي طلال لأال ك إاساا لا هتتاا ط لياماا عش ف ما عم

كما تا تلاها طلسا طفاا

لتعم ما ر

طتلا خا طتلا خا طللا طلاا لسا طلستراطا ا  ٖٔٛلساا ٖ ٜٔٚطلتً اضعي لاطر خاا لسا طلعم يا سا

إتماا طلتعتخا طإلل طمً اطلف طعتب ي طال لهتا خا خ
اع لي طللاليا عمالا طفالا يا ك ت،ا لك

عا طلرامسا عش ف

خا تسمااً هبفلل طلال ل اج خت خا بااا خت ساطج كاا

لشك اطلا خا مؤ ي اخكاا مض طر عت طلمستاى طلع تً اطلتسمً اطلتتماعً اطفر ً اطلمعاا

ما ماط تا ا طستل خايتب عت ت

طلما سا ب طفاطا اطلعم لساعاي اايتا
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اخماعل

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدرادات المماثلة
القسم األن  :اإللنر الوظري /الجنوب القنونوي ناالجتمنعي

أنالً :الجنوب القنونوي  /عم األل ن عي المناثيق نالمعنيير الدنلي

كااي طلتمعخا طلعاما لألما طلمتلاف ا خ ا ي لً عاا  ٜٜٔٛطتلا خا ل ا طلال طلتً ع لي طلالر لأارل كر
إاساا لا هتتراا طليامارا عشر ف مرا عمر اخ راي عتر ضر ا ف طلسرعً للماخرا طلالر مرا طلسرت

طل ت راا

اما خاطج خ عم ه تح خا خكاا را ط خا خمي إعا را لتعتخمرل خا ضر ط ل رلتل خا بامرا طلبرااً خا طلع ترً خا

طل ال ررً خا طلمعا ررا خا طلتتم رراعً اخاتب رري عتر ر طل رراا طفار ر ط
اطلتتماعخا اطلت اخا طلتً ت ل يف طللماخا الشك را

لساعاي طلعم اج الل ال

له ،ررا طتر رراف طلت رراطبه طلتشر ر يعخا اطإلاط ي ررا

اضد لا خاا لسا طللتلا لالعمر ااجراا م لرا

ع الاي مااسلا لضرماا لعالخرا تابهرق يرف طلا را

ا را

راا طلعر ط عتر

يف طلتلا خا لً ٘ٔ /ل ي طا مرا عراا ٗ ٜٜٔإضرالا إلر معجرا طلراا طلع خرا اطلعاهرا مرا اا طلعرالا اكااري
طلتمعخررا طلعامررا ررا خ ر ي لررً الررق طلعرراا طإلع ر ا طلعررالمً لل ررا طلال ر طلررف كرراا ررا تررا إعرراطا مسررااتل لررً
عاا  ٜٔ٘ٚلهي ا
ل هتعر

طإلع ا عت "اتاب كلالا ا اخا طلال ما ض اب طإليمرا اطل سراف اطلسرت

ل تتررا لررل لررأ اسررهتا مررا طلاسررال

اطا

اطا ل هررتا طسررتراطمل بر بتررا سررا مااسررب اطا ل خسررمح لررل

بتررالً ل لررل خا عم ر خضر ل ررلتل خا خع ر تعتخمررل خا خضر بامررا طلبررااً خا طلع تررً خا طفر ررً ايتضررما

ماضا عم طفالا لً طلماطيهق اطلمعاهه طلاالخا طلتلا ه طلمبهاا تالخا خاارا ارا را طتلا خراي طلعمر طلاالخرا
طلمتعت ررا لاللررا طفاا ر لسررا طلعم ر اخس راخ خشرركا عم ر طفالررا اطتلا خررا ل ررا طلال ر اطع ر ا طلملرراا اطلل ررا

طفساسررخا لررً طلعم ر لاإلضررالا إل ر طتلا خرراي طلعم ر طلع خررا طل رراا ف عررا ماجمررا طلعم ر طلع خررا عمالررل طلالررا

لال اا (ٔ)(ٕ)(ٖ)(ٗ)(٘)( /http://www.un.org/ar/ga/about/ropga( )ٚ()ٙالجمعةة العنمة لألمم المتمدة).

 -0موظمة العم الدنلةة

 -ات نقةة العم الدنلةة رقم  071نرقم : 015

خ ررا ي طلماجمررا طلعاهررا مررا طلتلا خرراي طلتررً تعررالس شررؤاا طلعم ر طلمرتتلررا ما،ررا طلتلا خرراي طليمااخررا طلتررً تمي ر
طلمعرراهه طفساسررخا لل ررا طإلاسرراا لررً طلعم ر

كرراا آر يررا طلتلررا هتها ررا  ٖٔٛلسرراا ٖ ٜٔٚلشررأا طللررا

طفاا لسا طلستراطا اطلتلا خا ا ٕ ٔٛلساا  ٜٜٜٔلشأا خساخ خشكا عم طفالا
طلتلا خراي طليمااخررا طلمشرا إله،ررا خعر

طلتتاا تعتب طا مرا

اخيررا طلتلا خراي طلتررً خ ت،را مررؤتم طي طلعمر طلاالخررا لرً متررا عمر

طفالا اخلاي،ا لهي تعتب طفلكراا طلترً ا اي له،را معراهه خساسرخا لل را طإلاسراا لرً طلعمر تتتر ا ب،را
طلراا طلماضرما إله،را اترتا مسراجلت،ا عرا طإلرر

طلراا طفرر ى خابخررا لألكام،را

لرً طلالراج لاللت طمراي طلمت تلرا عته،را لماتب،را كمرا تتتر ا

را عرراا م راا ت،ا عته،را افلر للكرا عضرايت،ا لررً يرف طلماجمرا اطلت طم،ررا
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را عا،را(عوافدي لطفتداف فدي لطً ودي لفقدالًيي

باستا يا اطعر ا طلملراا اطلل را طفساسرخا لرً طلعمر طلرف
لفد فيي .)1 ، ١٠٢١،

أ -ات نقةة العم الدنلةة رقم :071

ت،ا

عت طلماى طللعها إل طل ضاج طل ام عتر عمر طفالرا

لهري اضرعي لراطر خاار لسرا طلعمر يرا سرا

إتمرراا طلتعتررخا طإلل طمررً اطلررف طعتبر ي طاررل ل هتررا خا خ ر عررا طلرامسررا عشر ف كمررا ماعرري تشر ه طفالررا

لت ر ر ر ر سر ر ر ررا طليامار ر ر ررا عش ر ر ر ر ف لر ر ر ررً طفعمر ر ر ررا طلتر ر ر ررً خلتم ر ر ر ر خا تع ر ر ر ر
خر

طفلاطي لسبب ابخعت،ا خا طلج ا

لترا ر ر ر ر

ر ر ر ررلا خا س ر ر ر ر ما خا

طلتً تؤاى له،ا اخاتبي عتر طلراا طلم راا ا خا تتع،را لاتلرا

سخاسررا اااخررا ت مررً لت ضرراج لعتخررا عتر عمر طفالررا

طلمسررتاى طلتعتخمررً

خسررلاب عمالررا طفالا :طارلررا

لألب اطفا ( ( http://www.labor-watch.net/ar/paper/145

ب -ات نقةة العم الدنلةة رقم :015

تاجي مكمتا لتلا خا ا  ٖٔٛافل لتلي عت طل ضاج عت خساخ خشكا عم طفالا خال تم،هاط

لت ضاج طلتاا اطل تً عت

ك

خشكا

عم

طفالا

ا ا خ اي يف

طلتلا خا عت

خيمخا طلتعتخا

طفساسً طلمتااً اطعااف تأيه طفالا طلعامتها اامت،ا طتتماعخا مد طلعااخا للاتاي خس يا

كمررا خ رراي لررأا طلل ر يررا طلسرربب طل لخسررً لعم ر طفالررا اطا طلل ر خكمررا لررً تع ي ر طلامررا طل ت رراا لترراا
الااي عاا ما طفعما طعتب ت،را خسراخ طفعمرا طلترً را هؤاه،را طلالر ايرً طلر

طل س ر ر

لكالرا خشركالل اخااطعرل اطلعمر

اطسر ررتراطا طفالر ررا لر ررً طل ر ر طعاي طلمسر ررتلا اطسر ررتراطم،ا خا ع ضر رر،ا ف ر ر ط

طلر رراعا ف خا إلات ر ررا

خعما إلالخا اطستراطم،ا خا ع ضر،ا لم طالرا خاشراا هر مشر اعا ارا را لرً إاترا طلمررا طي اطلتترا ب،را

لاإلضر ر ررالا إل ر ر ر طفعمر ر ررا طلتر ر ررً ت ر ر ر ى طلاالر ر ررا طلم ر ر ررا ا العر ر ررا طلتشر ر رراا مر ر ررد طلماجمر ر رراي طلمعاخر ر ررا ف ر ر ررلاب

طلعم ر اطلعمررا خا،ررا تررؤا للع ر ابخعت،ررا خا للع ر طلج ر ا

طلتررً ت ر طا له،ررا إل ر طفض ر ط ل ررلا طفالررا خا

سر ر مت،ا خا س ررتاك،ا طفر ررً اخاتب رري عتر ر طل رراا ضر ر ا ف اض ررد الم ررا ب ،ررف طفعم ررا ام طتعت ،ررا لش ررك

اا

كما خاتبي خا تضد طلاالا لالتشاا مد يف طلت،اي آلخاي را ا لم ط لا تابهق خلكام،ا ات مخا اتالهف

ب طمس عم ت،ا

لت ضاج عت يف طفعما اطلا

لً اطاها،ا عتر

ع الراي ت طلخرا للرق طلمرراللها (لفوصددر

ًتسه ).

 -5إعال المبندئ نالمقنق األسنسةة عي العم
تأ هاطر لتملاا

طفساسخا لل ا طإلاساا لً طلعم طلتً ا اي لً طلتلا خاي طليمااخا خ ا ي ماجما

طلعم طلاالخا لً عاا  ٜٜٔٛإع ا طلملاا
طل اخا ما،ا ضماا طلت طا طلل ا اطلملاا

اطلل ا طفساسخا لً طلعم لخكاا خاطف ت اخلخا لملاا

طلماجما

طل لخسخا لً طلعم كشك ما خشكا طلعاطلا طلتتماعخا لهي تاج

لً طلباا طليااً ما طإلع ا:
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خا تمخد طلاا طفعضاج اطا لا ت ا ا

لأا تلت ا طلملاا

لساا اال ا لما ها

اا ي عت طلتلا خاي ماضا طلللي مت ما لمت ا طاتمال،ا لتماجما

طلمتعت ا لالل ا طفساسخا طلتً تشك ماضا يف طلتلا خاي اطا تع يا اتل ،ا باخا
عتخل طلاستا ايً:

 طلل يا طلا ابخا اطإل ط طللعتً للق طلملااضا طلتماعخا -طل ضاج عت تمخد خشكا طلعم طلتب

خا طإلل طمً

 -طل ضاج طللعتً عت عم طفالا

 -طل ضاج عت طلتمهه لً طلستراطا اطلم،اا

 -7ات نقةنت العم الدنلةة األخرى الخنصة بعم األل ن
ماجما طلعم

طلاالخا طلمتعا

(لكاماي خ اب عم

عتخل تتال

لً مؤتم طت،ا طلتً تع ايا سااخار بتميه

عما ) تباً طلتلا خاي اطلتا خاي طلتً تلاا معاهه

طلعم

ٍ
متساا
ي يً

طلاالخا ا ا تباي

مؤتم طي طلعم طلاالخا ماف تأسخس،ا لً عاا  ٜٜٔٔالت طعا ٖ ٔٛطتلا خا شمتي عااطر كبه ط ما طلماطضخد
طلم تلاا لالعم اما خيا طلتلا خاي طلاالخا طلتً عالتي شؤاا عم طفالا طلتلا خاي طلتالخا:
ٔ -طلتلا خا ا ٘ لشأا طللا طفاا لتسا ( ااعا) لساا : ٜٜٔٔ
ماعي تش ه طفالا ااا سا طل طلعا عش ف لً خ ماشأف
طلماط ق طللاخا الماطل ا طلستااي طلعاما اطش طل،ا

ااعخا لاستيااج طلمشا يد طل ااعخا طفس يا الً

ٕ -طلتلا خا ا  ٙلشأا عم طفلاطي لخ لً طل ااعا لساا :ٜٜٔٔ

ماعي تش ه طفالا ااا سا طلياماا عش ف لخ لً طلماشآي طل ااعخا لاستيااج طلمشا يد طفس يا اع لي
طلته لأال ماف ل ت

طلرامسا

لالا

عا إلاى عش ف ساعا مت تا تار له،ا طللت ف ما بها طلساعا طلعاش ف مساج اطلساعا

ٖ -طلتلا خا ا  ٚلشأا طللا طفاا لتسا (طلعم طللل ) لساا ٕٓ: ٜٔ

ماعي تش ه طفالا ااا سا طل طلعا عش ف لً طلسلا إل ل اخاي طلتا يب الماطل ا طلستااي طلعاما اطش طل،ا

ٗ -طلتلا خا ا ٓٔ لشأا طللا طفاا لتسا (طل طعا) لساا ٕٔ:ٜٔ

ماعي تش ه طفالا ااا سا طل طلعا عش ف لً خ ماشأف طعخا إل را
اااا خا خكاا فل عت لساب طاتجام،ا لً طلا طسا

طلساعاي طلملااف لتتعتخا طلما سً

٘ -طلتلا خا ا ٘ٔ لشأا طللا طفاا لتسا (طلا اااا امساعاا طلا اااا) لساا ٕٔ:ٜٔ

ماعي تش ه طفالا ااا سا طلياماا عش ف عت ج ،طلسلا طلبرا يا كا ااها خا مساعا ا ااها

 -ٙطلتلا خا ا  ٔٙلشأا طللل

طلابً لأللاطي (طلعم طللل ) لساا ٕٔ:ٜٔ
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خاتبي عاا تش ه خ ال خ

عم عا يمااخا عش ف عاما عت ج ،طلسلا إل بااج عت ش،ااف ابخا تيبي

لخا تل لتعم ما عا ما ابهب معتما ما طلستاا طلمرت ا اخا تتا إعااف طللل

طف

طلابً ك ساا عت

 -ٚطلتلا خا اٖٖ لشأا طللا طفاا لتسا طفالا ااا سا طل طلعا عش ف خا ااا سا طلتعتخا طإلل طمً لً
طفعما

ه طل ااعخا لاستيااج طفعما طلرلخلا لما بت اط سا طليااخا عش ف الما ل هتتاا ساعتها هامخا

الً طفعما طلتً ل تض ل لت،ا خا لماطجبت،ا عت طلا طسا

 -ٛطلتلا خا ا  ٘ٛلشأا طللا طفاا لتسا (طلعم طللل

م طتعل) لسااٖ:ٜٔٚ

ا ي يف طلتلا خا كم طتعا ل تلا خا ا ( )ٚا لعي طللا طفاا لسا طلعم لألالا لً طلسلا إل رمسا
عش ف عاما بال ما خ عا عش ف عاما إل ل اخاي طلتا يب الماطل ا طلستااي طلعاما طلمرت ا

 -ٜطلتلا خا ا  ٜ٘لشأا (طفعما

ه طل ااعخا)لساإٖ:ٜٔ

ماعي تش ه طللا طفاا لتسا (طل ااعا -م طتعل) لساا :ٜٖٔٚ

ا ي يف طلتلا خا كم طتعا ل تلا خا ا ٘ ا لعي طللا طفاا لسا طلعم لألالا لً طلمشا يد طل ااعخا

إل رمسا عش ف عاما بال ما خ عا عش ف عاما لاستيااج طلمشا يد طفس يا الً طلماط ق طللاخا الماطل ا

طلستااي طلعاما اطش طل،ا

ٓٔ -طلتلا خا ا ٓ ٙلشأا طللا طفاا لتسا (طفعما
ا ي يف طلتلا خا كم طتعا ل تلا خا

ه طل ااعخا-م طتعل)لساا :ٜٖٔٚ

ا ٖٖ ا لعي طللا طفاا

لسا طلعم لألالا لً طلمشا يد

ه طل ااعخا إل سا طلرامسا عش ف خا سا طلتعتخا طإلل طمً لاستيااج طفعما طلرلخلا لما تتاا اط سا

طلياليا عش ف الما ل هتتاا ساعتها هامخا الً خعما ل تض ل لت،ا خا لماطجبت،ا عت طلا طسا
ٔٔ -طلتلا خا ا  ٚٚلشأا طللل

ماعي تش ه طفالا طلفها خ

لتعم ما ر

عت لت طي ل تل

لل

عم يا عا سا طلياماا عش ف لً طلماشآي طل ااعخا ما لا تيبي لخا ت،ا

ابً ا هق تت يل ت،ا ابخا تعتمايا طلستاا طلمرت ا اخا هتا ت ط يفط طللل

بها،ا ماف ت يا عت ساا

ٕٔ -طلتلا خا ا  ٚٛلشأا طللل
ماعي تش ه خ ال خ

طلابً لأللاطي (طل ااعا) لساا :ٜٔٗٙ

طلابً لأللاطي (طلم،ا ه طل ااعخا) لساا :ٜٔٗٙ

عم عا طلياماا عش ف لً طلم،ا ه طل ااعا إل إفط بها لل

ل،فط طلعم تت يل ت،ا ابخا تعتمايا طلستاا طلمرت ا اعت خا هتا ت ط يفط طللل

ابً ا هق لخا تل

عت لت طي ل تل

بها،ا ماف ت يا عت طلساا

ٖٔ -طلتلا خا ا  ٜٚلشأا طلعم طلتهتً لأللاطي (طلم،ا ه طل ااعخا) لساا :ٜٔٗٙ

ماعي تش ه طفالا ااا سا طل طلعا عش ف خا ااا سا طلتعتخا طإلل طمً لً طفعما

ر

طلته اخشم فل ماف خ د عش ف ساعا مت تا ما،ا طللت ف ما بها طلياماا مساج اطلياماا
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ه طل ااعخا
لالا كما

ماعي تش ه طفالا ااا سا طلياماا عش ف لخ ر

طللت ف ما طلساعا طلعاش ف مساج الت طلساعا طلسااسا

لت ف ل ت

لالا

ٗٔ -طلتلا خا ا ٓ ٜلشأا عم طفلاطي لخ ر (طل ااعا) لساا :ٜٔٗٛ
ماعي تش ه طفالا طلفها لا هبت اط سا طلياماا عش ف لً خ ماشأف

عا طياتً عش ف ساعا مت تا تشم

ااعخا لخ لاستيااج خ ط

طلتا يب

طلم،اً لما بت اط سا طلسااسا عش ف الماطل ا طلستاا طلمرت ا لعا طلتشاا مد ماجماي خ اب طلعم

٘ٔ -طلتلا خا ا ٕٔٔ لشأا طللا طفاا لتسا ( خااا طفسما ) لساا :ٜٜٔ٘
ماعي تش ه طفالا طلفها لا هبت اط سا طلرامسا عش ف عت
الش ط خا ل خكاا لً فل ض

عت

طلاشاااي طلتً خ اماا ب،ا اخات،ا تتا يا

سلا طل ها إل خيااج طلعا ي طلما سخا

لت،ا خا امايا طلابخعً خا ماطجبت،ا عت طلا طسا اخا ل ت اا

 -ٔٙطلتلا خا ا ٖٕٔ لشأا طللا طفاا لتسا (طلعم تلي ساح طف

) لساا ٘:ٜٔٙ

خاتبي عت طلاا اضد لا خاا لسا طلعم لً طلمااتا عت خا ل خ
ستا عش ف عاما

 -ٔٚطلتلا خا ا ٕٗٔ لشأا طللل
خاتبرري إتر طج طلللر
ساح طف

طلابً لأللاطي (طلعم تلي ساح طف

لً خ

لا ما طفلاط عا

) لساا ٘:ٜٔٙ

طلابررً طلررا هق عاررا تشر ه خ عامر خ ر عمر عررا طللااخررا اطلعشر يا لررً طلمارراتا تلرري

اطعااف طللل

لشك اا

سااخا عت طف ر

(  hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.htmlلتتاقيدا

تاصيا هٌ وي لفووا لفد فيي ).

 -4موظمة العم العربةة

خ ا ي يف طلماجما لت طعا  ٜٔطتلا خا ا ٛتا خاي تضماي عجم،ا ا ا ار لا عم طفالا
خا شؤاا طفس ف لهي طيتمي يف طلتلا خاي بتاجخا طلشؤاا طلرا ا لعم طفالا الشك را طللا طفاا
لسا طلعم ا لعل لما هتااسب مد طلمراا طلتً خشكت،ا طلعم اطلمش ا لً مما ستل كما طيتمي لً تاله

ضماااي طل عاخا طلابخا طلاا يا اتلاها ساعاي طلعم

 -طلتلا خا طلع خا ا  ٔٛلساا  ٜٜٔٙلشأا عم طفلاطي

تعتب ر ي ررف طلتلا خ ررا خا طتلا خ ررا ع خ ررا متر

ررا ل ررً مت ررا عمر ر طفال ررا

له رري ت رراجي طس ررت مالر لستس ررتا

طلملاا طلتً خ اي عته،ا طلتلا خاي طلع خرا طلسرال ا لرً يرفط طلمترا ا را ع لري طلالر لأارل (طلشرر

طلرف خترا

طلياليررا عشر ف الررا خكمر طلياماررا عشر ف مررا عمر سراطج كرراا فكر طر خا خاير ) الجر ي عمر مررا لررا هررتا سررا طلياليررا

عش ر ف مررا عم ر

اا رري عت ر خا خلكام،ررا تشررم تمخررد طفاشرراا طل ت ررااخا لاسررتيااج طفعمررا طل طعخررا ه ر

طلرا ف ا ه طلمض ف لال لا االق ضاطل تلاايا طلسرتاا طلمرت را لرً طلاالرا ت طعرً له،را طللرا طفاار لسرا

طفالا اخاتبرري طلتلا خررا خا ل هتعررا

عم ر طفالررا مررد طلتعتررخا طإلل طمررً اخا ل خ ر سررا طللتلررا لالعم ر

طللررا طفاار لسررا إ مررا م لتررا طلتعتررخا طإلل طمررً اخا ت رراا طلاالررا بررات طج طلا طسرراي لررا خسررلاب عمر طفالررا
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له،ا اخا تعم عت طلتاعخا لافض ط طلملتمتا لعم طفالا

الً طفعما طل ااعخا ا ي عت ماد تش ه

طللاي ب إتماا سا طلرامسا عشر ف الرً طفعمرا طل رااعخا طلرلخلرا طلترً تتاليرا خسر تل بر إتمراا سرا طل طلعرا

عش ر ف اخا تررتا لررً ك ر طفل راط م ط لررا عم ر طفالررا المرراهت،ا

ررلخار اخر خ رار اطلتأ ررا مررا ررا ت،ا الخررا ت،ا

طل ررلخا لتم،اررا طلتررً ما سرر،ا ك ر ما،ا كمررا ماعرري تش ر ه طلال ر لررً طفعمررا طلرا ر ف خا طلضررا ف لال ررلا خا
ب ر بتا ررل سررا طلياماررا عش ر ف اعت ر خا تلرراا طلاالررا يررف طفعمررا لررً تش ر يعات،ا خا لاطلل،ا ااضررعي

طفر ر

طلتلا خررا ا ا رار ماجمررا لشررؤاا عم ر طفالررا لررً طلمتررالي طلتالخررا طللل ر

طلعم ر طإلضررالً طإلتررا طي طلررراماي طلتتماعخررا طلت طمرراي

سرراعاي طلعم ر

طلابررً طلعم ر طلتهتررً طفتررا
ررالب طلعم ر

طلع الاي (  http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2008/6/15هٌ وي لفووا لفو بيي ).

م ط لررا طلتابهررق

ثنوة ًن:الجنوب االجتمنعي:

 -0منهي األسبنب نالدناع التي تؤدي إلق عمنلة األل ن ؟
تعا طلج ا

طلتً خعخش،ا طلال لً ملخال ساطجكااي مااخا خا طتتماعخرا خا ي الخرا التر سخاسرخا

ل،را

ع ررا ملاش ر ف لمرراى طسررت ل،ا لررً سررا ملك ر ف خ لمعا ر خاررل كتمررا سرراجي ج الررل سرر ،طسررت لل ل ررا كرراا
مسررتاى طلمعخشررا اطل تلررا

لتمشررك ي طل ت ررااخا طلتررً عرراا ما،ررا طلعررالا طلع ررً طلرراا طف ب ر لررً طارلررا
معالي طلل

اطللاالا مما خاى إل ت طها اسلا طلل

علا االد لعض،ا إل تش ه خالال،ا ب،ا

اعاا طفس طلتً تعرااً مرا جر ا

ط ت رااخا اطتتماعخرا

تاله ل ما طلعخش فل طايا را ا ما،ا طفس كبه ف طللتا

ا
إا تااً مستاى تعتخا طفبرايها ااعه،مرا لل را الاتراي خالال،مرا لاإلضرالا إلر طلعار

خعت ا طللع

يً عاطم خر ى تالد طفالا لتتاتخل إل سا طلعم
طلا ب لً طلماط ق اضع

هتت ايا لع

تعتخا خباال،ا لاإلضالا إل ضع

كما تشره لعر

طفسر

طلا طسراي إلر ا
إا سراج طلمعامترا طلترً

طلتل ه طلا طسً اعاا ط تاا لعر

طعلراج هر طلمتعتمرها بترااى

تااب طلتلله عت طإلباط لً طلماط ق ا تا طلبر طمس اطلاشراااي طل ما،تخرا

له،ا كت،ا خسلاب تؤا إل تس ب طلا ب ما م اعا طلا طسا إل سا طلعم كما لف ي طلهااسه طخضار مرا
إا (ٗ )ٖٔ3متهرراا الر ع ررً تتر طال خعمررا يا بررها (٘ )ٔٗ-عرراا خما سرراا
جرراي ف عمالررا طفالررا مشرره ف إلر ا
خعمررالر تشررك را ر عت ر لخررات،ا ااالبرري لررً ماطت،ررا فل ر ه لررد سررا طلتعتررخا طإلل طمررً إل ر سررا طلعم ر إلل رراج

طفالررا اطلعم ر عت ر إهترراا م رراا باهتررا لتررار خشررا ي طخض رار لررً طلسررخا السررل إل ر تلررا ا جرراي ف خالررا
طلشاط طلتً تت راعا لهري يبري ا
إا خ ترب يرؤلج طلالرا هتع ضراا لمعامترا سرهلا امعجرا خ بتراا عتر إامراا
طلمرا طي لك خشكال،ا (،تقرير منجز ،المركزي الدنلي لومنء الل ن  ،الينوسيف اةلنلةن.( 60 ،5117 ،0997 ،

ا تتر

لع

طلسلاب ما،ا ( :عمنلة األل ن عي األوظمة نالقناوي الدنلةة  ،مصدر سنيق .)05 ، 9 ،

ٔ -لبا ما طلاج لعها طلعتلا إل خا عمالا طفالا لخسي لسبب ط ت اا ل
خر ى ما،ا طلال ا طلتتماعخا طلتً هاتمً ل،ا طلال
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الً لع

اطاما لاتاا ضاخا ياااخا

طلمتتمعاي طلاامخا اطلمار خ الاا خا

للق يؤلج طفالا لافت

طفالا طلل طج ل،ا طللق خا خعمتاط فا،ا ل طج .عتما خال لهاتا خلا خعت

طلمااسب لتاا ا طلتً هبفلاا،ا.

عااف باسلا تت طال
ٕ -خعتب طلل ما خيا طفسلاب طل ت ااخا اطلتتماعخا لعم طفالا لهي خس،ا طفالا
ر
ما بها % 20ا  % 25ما ار طفس ف طلل ه ف طلتً تالق طلتااب طف ب ما ارت،ا عت طل فطج ايكفط
لاا طلار طلف

هتتلل طفالا خعتب لاسمار لل اج يف طفس ف  .اطلاا تتلااي لً معالتا يف طلجاي ف

لال ا ما تمايت،ا لً مستاخاي طلل .

ٖ -ما طفسلاب طل ت ااخا اطلتتماعخا لعم طفالا عمت،ا لً طلم،ا طلرا ف
ارت،ا ساى يامش ضله لماطت،ا إ الا خا م

طلتً لهتخح ل،ا طارلا

طلتتماعً كالا

تع ض،ا لملاا ما خا لماطت،ا طلتم

ساطر لاهاا طفس ف.

ٗ -اما طفسلاب طل ت ااخا لعم طفالا خعاا إل طلل
اطلتً تعتب ما خيا خسلاب عم طفالا

اخكاا طست ل،ا لً

اطلف

خساا لً طفس

خلا خل طا طفس ف

 ,امعاااف ما طلاهاا لهي خ لح عم طفالا
طلت تلا عا ا يق طفتا طلمتااخا

عت رل

افل لالعتماا عت لتس

طللا كلتا "طفاام طل خ ا "

ااعاي را ف ك ااعا ك ما طلستاا اطل تا اطستر ط طللت طلته

طللسخلساج ا ااعا طف لا ا

خا

طفلتا طل يما اطلماق

٘ -ما خسلاب عم طفالا مايا طتتماعً كما يا لً لع

طلماااق خا بها لع

ا الق

طفس كت الها افل لً

متالعا طفالا لرا آلال،ا.

 -ٙياا خسلاب خر ى ه ط ت ااخا لعم طفالا لهي خمكا ت سخا يف طفسلاب ه طلمالخا إل ي يا :
إيا ف لتمتاعب ايااه،ا طستعاطايا لتتبخا طفاطم اخاطج ط

خال،ا خا طفالا خ اعخار لل ا ،ا اخا،ا خ
عم طل تهب ااا شكاى ايالي،ا يً خا،ا خ ي ماعاف لتي ا اخ
الضع

اسلا خاب طفالا ايا خم فا خما را ا لاى خ لاب طلعم لً طفعما طلتً تما ق لً

طل اا

طستراطا طلعما عت خساق هاا خعا

ه طلماجا لهي هت

ما طلعما .

 -ٚاما خسلاب عم طفالا لً لع
طلاالفف طلتً تل ا عم طفالا
لمجاي يف طلمشكتا.

 -ٛضع

طلتمالر لتس ا اطلي هب عا طلعم

 .الً ك هاا تاتا العا تاهاف

طلاا ماهتعتق لافاضا طل ااااخا له،ا
ه كالخا خا خا يفط طلضع

لهي خا طل اطاها اطفاجما

لً طل الا طللكامخا اطلشعبخا ا خاب طلاعً

شلكاي طللماخا طلتتماعخا كلماخا مؤسسخا خا عاا اتاا مي يف طلشلكاي خلخااار لهيي اج

إله،ا لع

طلاا ما ماجا طل عاخا طلتتماعخا اطلعم طلره

طلعاا اطلت ام طلتتماعً اطفس

الالتالً لا هتلا اجاا طللماخا طلتتماعخا إل اجاا ل ا ااطتلاي تل ض،ا طلماطااا.

 -ٜطلاجاا طلتعتخمً طلسالا طلف

لالا طسا عاا طلم ا ف عت

خسبب ت

طلما سا مي ساج معامتا طلمعتمها خا طلرا

طلاتال لً طلا طسا

.

ما يا عاا طل لا

ا خكاا تا هي طلا طسا ه متااسب مد خا اي عم
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طفالا )كما لً طل طعا مي ( ا خكاا ما د طلما سا لعهاط لالاسلا لألالا اطللتخاي لشك را
خضاع

اا

ما يف طلمشكتا ل اطا تس،ه طتا ا طفالا لً طلماااق طلاالخا

 -5ممنةة األل ن م االستغال م أربنب العم :

خ لح عم طفالا جاي ف عالمخا طلااا لسبب طلل

اطل خمرا لضر ر عرا طلت الهرا طل المرا لهري خسر،ا عمر

طفالررا لررً متتمعرراي كيهر ف لررً يررااف ارر طفسر ف اياجر إلخررل كم ررا الرد ل كم ررا ضر
خل تاا عتخل ما م اب لعمت،را خمكرا،ا ت راخا طلمسراعاطي طل ت رااخا فسر يا امرا رر

طلعمر

لافالررا لمررا

را هتعتمراا

اخكتسباا م،ا طي طللخاف اياعماا طلت طم،ا فالس،ا إضالا إل تلسها اضع،ا اطرر طفسر ف اعمر طفالرا

طللمها ما يفط طلاا هرتت

طرت لار تامار عا عمالا طفالا ( هاه جويا أبا خالى ،هصددر سداب . )٢61 ،١٠٠1 ،

ايتلا عم طفالا إل عمالا خالا عااما خعم يؤلج لً سا

ختا يهاف خا بااا خت

الً ج ا

ه ف تاطر اخعمتاا لتساعاي اايتا م اب

را ف خا لً خاضا شبه،ا لال

(تق يد هداج  ،لفو يد

لفدد في فٌودا ،

هصدر ساب  .( 6٢ ،اال ار لت اه طي ماجا طلعم طلاالخا لاال هاتا (ٕٓ٘) متهاا ال لرً طلعرالا تتر طال خعمرا يا
لخما بها طلرامسا إل سا طل طلعا عش ف خعمتاا لً ج المللالا لالمراا الً خعما شا ا ايتع ضاا فساخ
خا راط طلسررت

طل ت رراا ( خدددالى سددداهافيا .)١٠٠٠ ،اتب ررها طلا طسرراي طللاهيررا ا
إا عم ر طفالررا اطس ررت ل،ا

خ لح جاي ف لً معجا طلبتاطا طلاامخا لً آسخا اخل ي خا اخم يكا طل تهاخا لهي خشك طفالا طلعامتاا لً آسرخا

اسلا (ٓ )ٙا(ٕٖ) لً خل ي خا ( )ٚلً خم يكا طل تهاخا كما ا
إا يف طلجراي ف االري طلراا طل رااعخا ايرً لرً
ت طها مستم لً اس خا ا اش ،ا للً خ اا عاهاف مرا طلعرالا خ راا طفالرا لأعمرا مرتتلرا امتلاهارا تشرم :

طلسررت

طلتاسررً اطلتتررا

اطلعم ر طل ررااعً اطل طعررً اطلعم ر لررً طلش راط

اطلعم ر طلل لررً ا ه ر فل ر مررا

عا ال تل
طفعما طلتً ل تُ ّ

 -7ناق تشغي األل ن عي العراق:

ا
إا جاي ف عمالا طفالا تشه إل اشاااي ت د را

إا،ا لً طلا ي السل تتعا
خ تب طفلخاا را

ااا

راطاها طلعمر اشر اال طلتتماعخرا كمرا

مد طلت طماي اش اط ض ا يا ام،ما تعتخمخا ا لخا االسخا اطتتماعخرا ت رد لرً

طلضاطل طلتتماعخا طل سمخا ا ه طل سمخا

ا
إا يررف طلجرراي ف كاارري تهتررا ااعرار مررا لررً طلسررابق ال ا،ررا ط اطاي لررً لتر ف مررا لعررا ارررا طل راطي طلتابخرا ل ررا ف
متلاجررا اط اا طلا طسرراي بهارري ا
إا طلل ر اط اخااطل ت ر اطل راطي طلتابخررا اكي ر ف طلل ر اب طلتررً م ر ي عت ر طلع ر ط هها
اطلتً تأي اط له،ا طلالا ل ا ف ملاش ف اط اخاا كي ف طلمراي اطلرتارا
ضع

طلتعترخا ا خراب طلراا طلمرؤي لرألب لرً طفسر ف اطلتلكر طفسر

اط اا

اطل تر عتر طل،اخرا طا طلارها بر

لسربب طلار

طفسلاب طل لخسخا لاتشا عمالا طفالا ما طللاعا اطلمتسالها ما طفالا لً شاط

خا طل،تر خا طلمراي تمير
طلع ط ( هوا لف ل

–

 ) http:hwww.nesay. org/ content/view666.99ا ا ا
إا طلع ط خاضا إل طلتلا خا طلاالخا طلرا ا لل ا

طلال لً آفط ٗ ٜٜٔلماتب طل اااا ا (ٖٔ) إل ا
إا عااطر كبه طر ما خالالل ما بها يؤلج طلمات،كا ل ا ،ا
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لر ر تر ر ط خع رراطا لهر ر ف م ررا طفال ررا تع ررااً لش رراف م ررا طلل م رراا طلش ررام ل ر ر خات ررل طل عاخ ررا طل ررلخا اطلت اخ ررا
اطلتتماعخا طفم طلف هالد طفالا إل طلا ا
لررً طلعر ط للرراي مل امررا خا تعررخش لررً جر ا

يلار ل ا خلر ي طلسخاسراي طل ت رااخا اطلتتماعخرا طلتاماخرا

ررعلا اتهتررا لعرراا ل ررال،ا عتر ت ررهب م لررا مررا عالرراطي
طلع الرراي طلاالخررا عتر شررعباا اطللر ب طلاطرتخررا امررا

عمتخرراي طلتامخررا كمررا ل ررا طلرتررهس طفالر اطليااخررا الر

خع ب،ررا مررا سخاسرراي لكامخررا سر ّعي مررا يررف طلتلررالي لررً طلمتررالي لتلمر طلمراطااها خعلرراج ط ت ررااخا ي هتررا
الالتالً تاسعي طلللاي طلسكااخا طلعات ف عا تأمها طست ط يا اطشلا لاتات،ا اطلل ا عت ل ا ،ا اكاا ما
طلللرراي طفضررع

خا طلمتض ر يا ت ر طج فل ر

ايررا طفالررا طلررفها خشرركتاا خ ب ر ش ر يلا عم يررا لررً طلمتتمررد

( هاجد زيدلى لف بيوي –)Ljadeda.com/3/3/majed.htmhttp://www.althakafaaL

 -4التوظةم القنونوي لعم األل ن عي العراق
إا اااا طلعم طلع ط ً

طللعتً إلمكاا يفط طلال طا خعم
لً يفط طلم اد طا فط

اااا عجخا تاطر لساا  ٜٔٛٚإل طال لا خلراا ا ارا طلضرع
ل ال ا مد طلعام ا لا له،را شر اط كيهر ف تراطر لخكراا يرفط طلعامر خعمر

طخضرار يارا للر

ط طلعمر

ابرً لاسرتم ط ل،رؤلج طلعرامتها يارا اتلرا فطلخرا ملهراف ل،را

ياررا ل راطل سررااخا لت ر خسررتاخد طا خاررا السررل يا را مرراط ق مسررالخا تلتررا يررؤلج طلعمررا

ا طست،ا طل طا تابهق طل اااا را ا لً يف طلجر ا

طلترً خعخشر،ا طلعر ط مرا ا طعراي ا ر طعاي الر اب

طل راطاها طلع ط خررا هر مسررتالخا ال ر ل يررف طلجرراي ف طلعر ط للاتررا طلر

طل ط

لت ر خكمت راط

راطاها اتشر يعاي إضررالخا للاتررا

لاي طتتماعخا اطلتاطج لتماضا ما بر طلسر ف اطلمتتمرد اطا ت راا يارا رارا امخرا طسرت طتهتخا

لمعالترا طلجرراي ف لشررك كامر

إف طا طل راطاها طلترً كاارري ماتررااف يررً راطاها تهراف للماخررا طلالالررا مير

طل عاخررا طلتتماعخررا لسرراا ( ٓ )ٜٔٛطل ر

رراااا طلشررلكا طلتتماعخررا طلره ر

رراااا

ل ررا طلجرراي ف يررً تتعرراى لررااا

طلمكاااي طلل اخا الت طلمؤسسخا لً طلا ي طللاض لا،ا جاي ف ا طاتشر ي لرً طلمتتمرد لشرك كبهر اط رلح

ل،ا آيا طتتماعخا ات اخا طف ط للي تتاتب :

انالً  :نض استراتيجةة قنمةة لدراسة هذه الظنهرة .
ثنوةنً  :نض يةنونت  ،تنعر يةنونت نمعمنمنت اكيدة نمقةقةة ع هذه الظنهرة التي لام ياتم ضابلهن لماد اال .
لمعا لخق ياا بخاااي ا خ ا عا طلجاي ف طلماتااف لً طلمتتمرد طلع ط رً ل را يارا ترمهاراي التر لعر

طلا طساي طلتً طت يي ما ب ا ط ف طلعم اما ب لع

طللاليها لا تع تت طلجاي ف لتم،ا طلل خ ً  .باخي

يف طلجاي ف لال تلا لعا ل ا طلعر ط عراا ( ٓ ) ٜٜٔاط اطاي اسربت،ا ع رب طلرت
الخسي طلعما طل علا الايا يً مشكتا طلالا لً طلع ط لمعااات،ا ت

طلمش

طلل ر
طلع ط ً لا يرف طلجراي ف طلترً تراطرتي له،را عاطمر عاهراف ما،را ُ

يف طلجاي ف لعا طللت

طفم يكً لتع ط
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طلرل ا لرً ( ٖٕٓٓ)

ا لً ط ي ما مت

لمع لا اج ف

طلتسر ب طلا طسرً ا را طسرتللتي

 ا ي المندة  -2-طلل ف ياليار ما اااا طلعم طلع ط ً ٕ٘ٔٓ طل ضاج طللعتً عت عمر طفالرافطتل لً المندة  -6-ا
إا طللا طفاا لسا طلعم لً تم،ا يا طلع ط يا (٘ٔ) رمسا عش عاا

اطل راااا

 المندة  -94-ال قرة ثنلثنًُ :خ َلج تش ه طفلاطي لً طفعما طلتهتخا خا طلمرتتلا المندة  -96-ال قرة أنالً :تل لخا ا طفلاطي لت خاا لالعم راضعا لت الا طل لخا لت إ مال،ا سا ()ٔٛطلياماا عش

 المااندة  -93-أنالً :ل هتررا خا ت يررا مرراف عمر طللرراي طلررف لررا هبتررغ ( )ٔٙطلسااسررا عشر مررا طلعمر عتر( )ٚسلد ساعاي هامخار
 -المندة  :-91-خستلق طللاي طلف هتا تش هتل إتا ف سااخا لأت ماف (ٖٓ) ي يها هامار لً طلساا

 المندة  -99-أنالً -نثنوةنً:الب طلعم طلف ُخ َش خلاطي ُهته طل اااا تش هت،ا اضد اسرا ما طفلكاا
أنالً -عت
طلرا ا للماهت،ا لً مكاا لا ااطضح لً لالا طإلع ااي لً م طلعم
ثنوةنً -عت

الب طلعم تاجخا ست را

لافلاطي هتضما طساؤيا اطعما يا اطفعما طلمسااف ل،ا

القدم الثاني الدرادات المماثلة
انالً  :الدراسة العراقةة
 -0سميرة عيد المسي كنظم ،عمنلة األل ن عي العراق " األسبنب نالممن " (ةياار

سوي

عبد لفحسديي يدا ن ،

 ،١٠٢٢لفودة لفثالثاى .) ٢1٠ ،

ا طسا عا عمالا طلالرا اطلمتشر اها اطلمتسرالها لرً طلعر ط

طلع ط خرا ت ر

لرً كير ف طاتشرا يا لرً طلمارااق طلمتهلرا لالسركاا  .إا جراي ف عمالرا طلالرا اطلترً ها رب عته،را

طيتماا طللاليا تشه طل اشاااي ت د را
تتعا

إف إا،را جراي ف ماتشر ف تراطر لرً تمخرد طلمراا

ااا

اطاها طلعم اش اال طلتتماعخا كما إا،ا لً طلا ي عهارل

مد طلت طماي اش اط ض ا يا ام،ما تعتخمخا ا لخا االسخا اطتتماعخا ت د لً ط تب طللخاا را

طلضاطل طلتتماعخا طل سمخا ا ه طل سمخا  .ت،ا

طلا طسا طل مع لا طسلاب طاتشا جاي ف عمالا طلالا ما

ات،ا طلاج طلت اخا اطلالسخا اطلتتماعخا امع لا طسلاب،ا ما ات،ا اج طلالرا طلعرامتها طالسر،ا يرا طللترا

طلم ت لررا لت ضرراج عت ر يررف طلجرراي ف مررا ات،ررا اج ر طلمرت ررها لررً متررا عتررا طلتتمررا

.طعتمرراي طللاليررا

طلستلااا كأاطف لتمد طلمعتاماي طلماتالرا اطلترً ترا طعراطايا مرا بت،را يرا طلم ابترا طلل اخرا مرد طلالرا طلعرامتها

طالسرر،ا ال ررا بت رري عهاررا طلللرري (ٕٓٔ) الر ر لأعمررا مررا (ٓٔ – ٘ٔ) سرراا مررا ترراابً طل ر ف اطل

ررالا لررً

ماهاا ل اطا كفل عهاا ما طلساتفف طلمرت رها لرً مترا طلت خرا اعترا طلرالق اعترا اطلتتمرا اطللرالغ عراايا

(  )ٔٛل اطر
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طسررترامي طللاليررا معاالررا ط تلرراط به سرراا إلهترراا يلرراي طلاطف يررا طلاسررلا طلملاخررا اطلاس ر طلم ر تح طلمررا اا

لتلاها طلل ر طي طلترً تمير ا راط طل راف اطلضرع

لسرلاب عمالرا طلالرا .ال را طج،ر ي طلاترالس لراا ل ر ف طارلرا

مستاى ار طلس ف ل رتي عتر طعتر ا ترا ل ّراف إف بت ري(ٕ )ٛٔ3بهامرا ل ر ف ع راب طلير لتالر ل رتي
عت ط ا ترا ل ّراف إف بت ري (ٔ )ٕٚ3اج،ر لراا عمالرا طلالرا تاتشر برها طلرفكا مرا طلالرا ط ير مرا
طلااي اطا طعت اسلا تاتا لً سا ٘ٔساا كما طا طعت اسلا تس ب ما طلما سا تاتا لرً طل ر

طلبتاطلً ما طلفكا ل

 .إستاااطر طلر اترالس طلللري تا رتي طللاليرا طلر لعر

م ت لاي لا طساي طر ى ايً كاعتً:

طلررامق

طلتا رخاي طلم،مرا إضرالا طلر

التنصةنت :

ٔ -إت طج مسال شامتا ا ااج اعاف معتاماي مت امتا عا عمالا طلالا لً طلع ط .
ٕ -مسايما طلاالا لً تاله طلسكا اطلتأمها طل لً اطلضماا طلتتماعً ل س طلملتاتا .
ٖ -متالعا طلتس ب طلا طسً ما ر
ٗ-

ا طللالي طلترً ترر

طلض

إاط طي طلماط ق الالتاسهق مد طلس ف .

عمر طلالرا لرً طلمرا ا طلرار ف طا طلمراطا طلمسرتراما لرً طلعمر اطلترً تتلرق

ل لت،ا افل ما ر

تلعه اا طت ،ف طلتلتخش اطلمتالعا اطل لا اطلس ما طلم،اخا .

٘ -طليتماا لال لا طلالسخا لتال ما ب طلس ف اطلما سا .

 -ٙتعرااا طلمؤسسراي كالرا إع مخرا ر ت اخرا ط ت رااخا ا ط ف طلاطرتخرا اطلرالا لمارد طسرت
ب طلتماعاي طل يابخا اطلع الاي طلماجما .

طلالرا مرا

 .5المقترمنت:

ٔ -ض ا ف إت طج للاي اا طساي مهاطاخا اطسعا لمع لا لتا طلجاي ف .
ٕ -طلا عت تتا ب طلاا لً يفط طلمتا ارا را طلااتما ما،ا ل
لمكاللت،ا .

ا يف طلجاي ف اعت طيا طلمعا اي

ٖ -إت ر طج ا طسرراي ت اخمخررا لاط ررد طاطج اطل ر ف طل عاخررا طلتتماعخررا لتا ررا
طلالا طلعامتها

عت ر م لمررا إت طجطت،ررا طلمتلعررا مررد

ثنوةنً  :الدراسنت العربةة

ٔ -دراسة أمالم عيد المؤم عمي " إسهنمنت الخدمة االجتمنعةة عي التمقق م اآلثنر المترتبة عمق عمنلاة
األل ن  ،خدمة اجتمنعةة تكنممةة ،ل نلة معنقة عمنلة أل ن " ( 0991 ،أ الم عبد لفوؤهي علي.)٢111 ،

تهدف الدراسة إلق:
ٔ طلترله ر
ٕ

مررا طعيررا طلسررتبخا – طلتتماعخررا اطل ت ررااخا اطل ررلخا طلمت تلررا عت ر عمالررا طفالررا اتاطتررايا

ااط طلهاا لً بهلا طلعم

إي طج طلتااب طلاج

لم،اا طلراما طلتتماعخا لً متا عمالا طفالا
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ٖ
ٗ

تل هق طلتاطلق طلشر ً اطلتتماعً ل،ؤلج طفالا

إشلا طلتخاتاي يؤلج طفالا

طلل ضخا طلتً طستااي عته،ا طلا طسا:
ما طعيا طلستبخا طلمت تلا عت عمالا طفالا

ا هؤا طلتار طلم،اً لتراما طلتتماعخا لتترله

طفااطي :م خاق اا طلا طسا :شلل تت يبخا طلما،س طلمستراا :ا طسا طللالا طلعهاا :عش يا ال ر ما سا (ٕٔ-

ٖٔ) ساا لا ي ا عشاطلخا لتمتماعتها طلتت يبخا اطلضالاا طلمتا طلمكااً :طللً طل ااعً لاللهاا
طلاتالس طلتً تا تي إله،ا طلا طسا:

لا طلل

طل لخسً إا تار طلراما طلتتماعخا ا خاى إل طلت ته مرا

طعيررا طلسررتبخا لعمالررا طفالا كمررا تا ررتي طلا طسررا إلر عرراف اتررالس إهتابخررا ايبرري خا ب اررامس طلتررار طلم،اررً ررا
اترح لررً مسراعاف طلمتماعررا طلتت يبخررا لرً إشررلا طلتخاتررات،ا لتتعترخا اطلتر اخح اطلتررا يب طلل لرً كمررا خا ب اررامس

طلتررار طلم،ا ررً ررا س رراعا عت ر تلس ررها طلتاطل ررق طلشر ررً اطلتتمرراعً لألال ررا طلع ررامتها (خعض رراج طلمتماع ررا
طلتت يبخا)
 -5دراسة "وصر خميا

عما ار  ،نعياد الارمم صانعي عثمان المقدماة تمات عوانا  :العناما االجتمنعةاة

ناالقتصندةة لعم األل ن عي س
ررا تلررااي خيرراط

مبكرة( .0991 ،وصر خمي

عم ار  ،نعيد الرمم صنعي عثمن .)0991 ،

طلا طسررا لررً ا طسررا اتلاهررا طلعاطمر طلتتماعخررا اطل ت ررااخا طلمررؤي ف لررً طتتررا طفالررا

لتعم لً سا ملك ف اطفسلاب طلمرتتلا طلتً ت

ا طجيا اطعيا طلمت تلا عته،ا كما ه،ا

طلللري إلر طلتا ر

إل ت ا م ت ل خلها لً طلترارخ لماطت،را تتر طلمشركتا اطللرا مرا خيا يرا طلسرتبخا عتر كر مرا طلالر اطفسر ف

اطلمتتمد اتميتي عهاا طلا طسا :عت طفالا طلفكا ااا طإلااي

خمررا طلمتررا طلمكررااً :تلرراا لررً متررا عمر اطلررا مررا متررالي عمر طفالررا طلمتعررااف اكرراا يررفط طلمتررا يررا
طلا ش طللاخا طلمتعت ا بت تخح طلسخا طي فل

ا تعاا متالي عم طفالا

ا تا تي طلا طسا لعاا ما طلاتالس:ل ا خيبتي طلا طسا طلمهاطاخا خا طفسلاب طلترً سرايمي لرً الرد طلالر لتعمر
لً ساملك ف تتمي لً :

 خسررلاب طتعررا لألس ر ف هته،ررا طفسررلاب طل طتعررا لتما سررا اطللش ر لررً طلتعتررخا هته،ررا خسررلاب طتعررا لتال ر السررلا بتل لً طلعم اخره طر طفسلاب طل طتعا لتبهلا طلملخاا كتاطل ل

ثنلثنً  :الدراسنت االجويةة(.غندة سالمة )١٠٢١،

 -0دراسة "شيمد كرنت" تمت عونا  :عمنلة الل

طلعم لالماا ا

م مدخ جديد  ،عنم .0911

طعتمرراي يررف طلا طسررا عتر متماعررا مررا طلللرراي طلمهاطاخررا طلتررً امرري ب،ررا لررً إل ي خررا اط تلارري لالرراا

طل ت اا لتم خف اطلال لً يف طلمتتمعاي الابخعا عم طفالا لً طفعما طلما لخا ايً خعما ل تار
لررً طل اررا طل سررمً لتعمالررا إل خا طلا طسررا ك ر ي ل ررلا را ررا عت ر ابخعررا طلع رراي طلمتلاالررا بررها طفالررا
طللال ها افلر ل،رً عمالرا طفالرا امراى طعتمراا كر جر
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عترً طعرر اعتر طلر ا مرا خيمخرا طلا طسرا إل خا

طلتعمررخا مررا ا طسررا اهته يررا كمكرراا طلجرراي ف ررا لخكلررً لتتعمررخا اطللكررا عت ر اترراا طلجرراي ف لررً مرتت ر

طلاامخررا افل ر لاترراا طرت لرراي ي الخررا اع خررا اترتت ر

طلعاا

طلرراا

–خخض رار -لخمررا بها،ررا مررا لهرري ت كهب،ررا طلسرركااً ا اال،ررا

 -5دراسااة ماان أنالد الشانار عااي أمريكاان الالتيوةااة أجراهاان عاادد ما الباانمثي نقااد أجرياات عااي اليرازيا عاانم
.0914

تا رتي طلا طسرا إلر تلاهرا ر رال

طلا طسا ترتت

عا سال ات،ا لً خا،ا :تتع

عامررا برها كر طفالررا طلرفها خلت راا اخعمترراا لرً طلشررا

لتال طلف خعم اخعرخش لرً طلا راي افلر ااا لماخرا طل لرا

مررا الررق طلعالتررا ااضررد طلالر طلعامر طلماتمررً فسر ف لررالالد هرتتر
اخعخش اخعتما عتً السل ل

لً ك شًج فل

اما ب،ا ما مراا لهي هاش طلستا طلمال

ايف

طل عاهرراف مررا طلالر طلررف خعمر
لررً ارا ٍ
للخراف طلتهر

فا طلالر طلرف خعمر اخ ارا طلا راي هتعر

 -7دراسة بعونا "األل ن العنممن االتجنهنت السنئدة نالسةنسنت المستجيبة" وشرت هذه الدراسة عي المجمة
الدنلةة لمعمنلة عنم .0911

ا طعتما طللالياا عت متماعا ما طلا طساي طلتً اا ب،ا عاا ما طللاليها لً خالاج متل ا ما طلعالا
لً طللتبها اكالامبخا ا ه ا ام

اطل،اا اطلب ط ي اكهاخا

ات ش

لً طلعتلا ايً :طلل ا طلتاي يا بها عمالا ك ما طلال اطلالتا

طلمتالي طلتً خعمتاا له،ا ا-خخضار -ابخعا طلست

طلف هتع

تعقيب عمق الدراسنت السنبقة-:
ما ر

ع

يف طلا طسا عا ا اا ياما اطتلا طفرف

طلا طساي طلسال ا هتضح لاا خا ياا

ما لهي خسلاب طلا ا لتعم اااعخا

لل ك ما،ما

طلعاها ما ا اط طللت اج اطلرت

بها تت

طلا طساي لهي تمي عاطم مشت كا ساطج كااي طلا طساي طلع خا خا طلاالخا عت لا ساطج اتتمي يف طلا اط

لً طفتً_:

ٔ -خا ك طلا طساي طلاالخا اطلع خا اطت،ي ع لاي اج يا اما،تخا تتمي لً اا ف طإلاا طلاج

طلمتاطل

لا طلجاي ف كما خال إاا متلاها امتاا هالد ما رتلخاي ي الخا متعااف اخعكق ات،اي اج متعااف –خخضا-
خما طلع لاي طلما،تخا طلتً هتع

ل،ا ك اط ق ل،ف طلجاي ف لً،

عالا طلل ا عت عهاا ما طفالا

طلعامتها خا خس يا خا خ لاب طفعما خالس،ا فل خا،ا عهاا مراللا لت اااا اما طل عالا طلل ا عت
معتاماي

لخلا اا خ ا تعب عا طلجاي ف تعبه طر خ ا ب طلاط د

ٕ -خا خلعاا طلا طسا لتجاي ف متعااف لهي خا طلجاي ف متشالكا طفا ط
خاسا طلمتتمد با تا تتع طللالي خلاا طلسعً لً ك طتتا لخ
ما طلاط سها طتتل ؟إل طلت كه عت لعا اطلا ما طفلعاا اطلف

ل ا ف كامتا لتجاي ف اطللع

هار لً

ما ك لعا ما تت طفلعاا خلا ااعخا طلعهاا طلتً هتتأ إله،ا طللالي

555

با تا تتع طلجاي ف تتاطر لً ك
مخا طرت ا

طعر

طللالي اطلتل ق

ٖ -إا طلا طساي طترفي االعار إمبه ي خار ات،تا لالا طسا طلاط عخا اطلت ج طلاج

ضله اطلسبب لً فل

ما

خعاا إلً اا طلم طتد طلاج يا اطا اتاي لاا طلل ا عته،ا خسبب مش ا عالخا لتلالي لفل خعتما طللالي
ا إمكاال عت طلا طسا طلمهاطاخا لتسااا طلت ج طلاج

لً طلا طسا اتع

ااعخا خا

ٗ -خال لا تستاد ا طسا اطلاف خا تتضما ك متالي عمالا طفالا طل،امشخا طل ت ااخا ساطج

طعخا خا رامخا اساطج كااي ش عخا خا ه ش عخا لفل لاا ك ا طسا ك ي عت اا خا ااعها خا متا

خا متالها ما متالي عمالا طفالا

لفل لاللاليا تتاح إل طرتخا خ ي طلمتالي شهاعا لعمالا طفالا

لً متا طفاشاا طل ت ااخا طلمش اعا لت ت اا طلاتالس طلمهاطاخا ا خ ا الت ل ت اب طلا طسا لالتشتي
٘ -لالاسلا لتا طساي طلاالخا اتا خا طلعاها ما طللاليها ا تااالاط طلجاي ف لالا طسا ك ما ات،ا اج
لارت

ترتت

ت ايال ااشأتل لً متتمد لعها ك طللعا عا طلمتتمد طلف

اطلتً

هُّا ق لخل طلجاي ف لهي اا

طللالياا ايا ما اا مت اما تالعها ل،هلاي لليخا ها ساا اخلتتاا طلجاي ف لً متتمعاي اا طلعالا طليالي
اطلتً تشتم عت رتلخاي ي الخا ا تت،ا طللالي لً ملاالتل لتلته طلجاي ف اطلتا

ياا ك معجا طللالياا طلاالهاا عت ا طسا طللعا طلي الً لتجاي ف
اما ر

ع

فسلاب،ا طلل خ خا اما

طلا طساي طلسال ا ساطج كااي االخا خا ملتخا لاالي طللاليا طلستلااف ما ات،اي

طلاج طلمرتتلا طلتً امي با طسا طلجاي ف اطلتً ك ي لً خ تب،ا عت طلتاطاب طل ت ااخا إل خا طللاليا ا

لاالي لً ا طست،ا بلع

طلتاطاب طلتً لا تأرف ل ،ا ما طلا طسا لً طلعاها ما طلا طساي طلسال ا ساطج االخا

خا ملتخا لهي ك ي طللاليا عت

طلع ا بها طرت

طلال مهاطا طلعم

ا طسا طعيا طلتتماعخا طلمت تلا عت

طلمستا طلي الً اطلتتماعً اطل ت اا

كما لاالي طللاليا طليتماا لالتااب طلاج

لا طلجاي ف مل

اطي طلل عت

طلللي إل خا طللاليا لاالي تاياف ع

فس ف طلال طلعام
طل ا ما
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اتأيه فل

عالا طلل ا عت

عت

اا

مااف اخا

طفلعاا طلاج يا طلمرتتلا لتجاي ف ساطج

طلتتماعخا خا طلي الخا خا طل ت ااخا خا طل ااااخا خا طل لخا خا طلتعتخمخا افل

طلمرتتلا

عمالا طفالا امع لا ابخعا

ما ر

طلم اا طلاج يا

الخاتمــة
النقنةة م عم األل ن
اى لهي ت،ا

تشك طلا اخا لً ب طمس عم طفالا خيمخا

إل

لماخا طلالا ما طلتس ب

طلما سً اطلتاتل لسا طلعم لسا ملك ف ااش طلتاعخا لا خض ط عم طفالا اطاعكاسات،ا عت ك ما
طلال اطفس ف الالتالً طلمتتمد اتشه طلا طساي اطلت ا ي خا ياا لاتا ماسا لاى طلمتتمعاي طلملتخا إل

ب طمس تاعاخا را ا اخا مشكتا عم طفالا يً مشكتا لاهيا اسبخا عت متتمعاتاا اتلتا إل ل لاسا
اس يد ما ب طلت،اي طل سمخا اطلشعبخا ب خا تتلا ا ات لح ياا
ايتب خا تست،ا

ب طمس طلا اخا عت

عالا لً طلتعام مع،ا

لماخاطفالالماالتسا اطفالا طللاعا طلمتتالها اطلعابيها لالالاخاي

اطلعم عت ا اخاطفالالما طلتس ب ما طلماط ق اطعاات،ا إل م اعا طلا طسا خا تاله طلب طمس طلباهتا لتل ا

عت طلم،ا طي طلمااسلا لسا طلعم

إا تل هق طفياط

طل طمخا إل

طللا ما عم طفالا تستاعً تعبلا اتعااا طلعاها ما طلت،اي طل سمخا

امؤسساي طلمتتمد طلمااً اعت كالا طلمستاخاي الخما هتً طلراماي اطفاشاا طلممكا تالهفيا:
 تاعخا طفالا ما ر

طلب طمس طلما سخا لل ا ،ا لً إتلا خا ل ا طلال

 تاعخا طفالا لأيمخا طلتعتخا لمست بت،ا مد طلتأ ها عت إل طمخا طلتعتخا لً طلع ط
طلتعتخا طلم،اً اخيمهتل

اتاتخل طلاتلا الا

 طستراطا اسال طإلع ا طلمرتتلا لتاعخا طفس ف اطلال اطلمتتمد كك لمراا عم طفالا
اطلتس ب طلما سً اطعيا طلمت تلا عت فل ما ر

 تاعخا طلمتتمد طلملتً لمشكتا عم طفالا ما ر
 تاله طلراماي اطلب طمس طلتً تلا ب طلل

اخسلالل

لم ي تاعاخا متتمعخا

 تاله ب طمس ما ف لتار لألس طلتً تعااً ما مشا
اتاعخا طلس لشأا،ا اآلخاي طلل ا عته،ا

 تر خ
 ت يه

اطلتسا

طلب طمس طلمرتتلا طلتً تالفيا طلمؤسساي
ط ت ااخا اتا ه ب طمس اراماي إ شااخا

ماط ااي لً طلا ط طي طلمعاخا لب طمس مكاللا عم طفالا

طلت،اا لت ش

عا لالي عم طفالا

 تاعخا ا ااج ا طي طلعامتها اطلعام ي لً طلا ط طي طلمعاخا لمراا عم طفالا اطعلخاي اطإلت طجطي
طلمتلعا ما يف طلت،اي عت طل ش

اطإلل

عا لالي عم خالا

 تاعخا خ لاب طلعم لال اطاها طلمتعت ا لعم طفالا اطلع الاي طلااتما عا طستراطا طفالا را
طلاا طل ااااً

 طلتأ ها عت خ لاب طلعم عت متالعا طلللا اي طلاا يا لألالا طلعامتها ( ٔٛ-ٔٙساا)
 بااج ا طي طلمؤسساي لتمكها،ا ما تاله راماي ااعخا امت امتا
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 تاعخا طلماطااها لآلخاي طإلل

عا لالي عم خالا

عتما لأا طلللاي طلتالخا يً طلمعاخا ب،ف طلب طمس ايً:
طفالا

خ

ب طفس

خ لاب طلعم

ا طلت،اي طللكامخا

ه مؤسساي طلمتتمد طلمااً
ا اسال طإلع ا

ل

طلمؤسساي طلت اخا
اطا اا طلعلااف

ال ص الثنلث

االستونجنت نالتنصيااانت نالمقترمنت
انالً :االستوتنجنت

ٔ -طلالا خميتاا طلللا طلعم يا طلاسد لً طلمتتمد اطل ي لهاخا افطي طيمخا لال ا لً لخاف طلمتتمعاي
ل،ا خميتاا عماا طللخاف ا تا طلمست ب طلم ت ب

ٕ-لاا اااا طلعم طلع ط ً لً طلمااف ( )ٙطللا طفاا لسا طلعم لً تم،ا يا طلع ط يا (٘ٔ) رمسا عش
عاا ا الق طل اااا طلمااف (ٓٔ) يااخار خعا ب لالللق ماف ل ت يا عت ستا خش ،ال طما ل ت يا عت
متهاا اهاا خا بالاى ياتها طلع ا تها ك ما رال خلكاا طلماطا طلاط اف

ٖ -تعاً عمالا طفالا اسلا تش ه طفالا – لأت خا ما ااا خت – عت مستاى طل ا
مرتتلا ايفط طفم خل م،ا ما طلتعتخا ايتلق خشا طلض

ب،ا

لم،ا اخعما ٍ
ٍ

ٗ -طا يف طلجاي ف ب ي لً طلمتتمد طلع ط ً ل ا ف متلاجا لً باطخا طلتسعهااي ايً تعب عا ماى عت
طلباخا طلتتماعخا طلتً هاتمً طله،ا طلالا

٘ -تااً مستاى تعتخا طفبايها ااعه،ما لل ا الاتاي خالال،ما لاإلضالا إل طلعا
خر ى تالد طفالا لتتاتخل إل سا طلعم

 -ٙطلتاطاب طفس يا لج ال،ا طل ت ااخا اطلتتماعخا اطلج ا
طلما سا

طلما سخا يً طلاطلعا لتتس ب طلا ب ما

 -ٚطلتلا طفالا لالما سا اطلتعتخا خ ت با تا كبه ف ما طلتلا ،ا لالعم
 -ٛتايا طلمستاى طلتعتخمً لألس ف ه يا ما إلتمالخا عم طفالا
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طفس

يً عاطم

 -ٜخعتب طلل

ما خيا طفسلاب طل ت ااخا اطلتتماعخا لعم طفالا

لتعم لمتالعا راىآلال،ا

ٓٔ -طلعااطي اطلت الها طلتتماعخا لهلعضالمااا أا هالعضافس الد طلالا

ٔٔ -خس،ا عم طفالا لً متتمعاي كيه ف لً يااف ار طفس ف اياج إلخل كم ا الد ل كم ا ض
لافالا لما خل تاا عتخل ما م اب لعمت،ا خمكا،ا ت اخا طلمساعاطي طل ت ااخا فس يا

ٕٔ -ط اطاي جاي ف عمالا طلالا لً طلع ط لً لت ف ما لعا ارا طل اطي طلتابخا ل ا ف متلاجا لسبب
طلل

اط اخاا طل ت اطل اطي طلتابخا اكي ف طلل اب طلتً م ي عت

ل ا ف ملاش ف اط اخاا كي ف طلماي اطلرتاا

ٖٔ -ضع

اطل ت عت طل،اخا

طلتعتخا ا خاب طلاا طلمؤي لألب لً طفس ف اطلتلك طفس

طلع ط هها اطلتً تأي اط له،ا طلالا
لسبب طلا

خا طل،ت خا طلماي

تمي طفسلاب طل لخسخا لاتشا عمالا طفالا ما طللاعا اطلمتسالها ما طفالا لً شاط

طلع ط

ٗٔ -ا
إا طلع ط خاضا إل طلتلا خا طلاالخا طلرا ا لل ا طلال لً آفط ٗ ٜٜٔلماتب طل اااا ا (ٖٔ)

إل ا
إا عااطر كبه طر ما خالالل ما بها يؤلج طلمات،كا ل ا ،ا ل ت ط خعاطا له ف ما طفالا تعااً لشاف
ما طلل ماا طلشام ل

خاتل طل عاخا طل لخا اطلت اخا اطلتتماعخا

٘ٔ -عاا لعالخا طلتش يعاي اطفت طجطي طلتً تلج عمالا طفالا

 -ٔٙلتاتا مسال شامتا ال اعاف معتاماي مت امتا عا عمالا طلالا لً طلع ط .
يااف معالي طللاالا اطلعالا

 -ٔٚط تلا معالي طلاما طلسكااً هؤا طل

 -ٔٛطلسخاساي طللكامخا اتلال،ا الا سخاساي ط ت اا طلسا اترته،ا عا طلاعا طلمل ق ل اخاي طتتماعخا
ل الح ملااا طلار هالد طفس

طباال،ا طل طلعم

ثنوة ًن :التنصةنت العنمة نالخنصة

 -0التنصةنت الخنصة لك نزارة

أً  -نزارة العممناشؤن االجتمنعةة

ٔ -طلعم عت
ٕ٘ٔٓ

تعاه م،اا سا مكاللا عم طفالا لتشم تالهف امتالعا تالهف اااا طلعم طلع ط ً لعاا

ٕ -تلعه طلر طلسارا لست لا لالي عم طفالا طلمبتغ عا،ا اطلستتالا
ٖ -تااي اماف طل ش

اطإلل

اآلخا طلتايهق

ٗ -لا طل سا لال اطا طلماتالا لتعم عت طللا ما عم طفالا
٘ -ض ا ف تعهها كاطا تاهاف كضلاط ط تلاط لعم

طفالا

طللالي اتايخ ،ا افل تالهفطر ل اااا طلعم طلع ط ً لساإ٘ٔٓ

ضما تمخد طلماه ياي لً طلع ط

لمتالعا

 -ٙطهتاا آلخا تاسهق اطضلا ما بها م ك طلا طف اضلاط طل تلاط لخما هتعتق لللظ طلمتلاي لً م ك طلا طف
اتلاهي،ا امتالعا طللالي
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اعاف بخاااي بتمخد لالي طفالا طلمتل ها لالعم

 -ٚإاشاج  /تلعه

 -ٛتضمها للا طلال طلعام ضما طلللاي طلملتاتا لتلماخا اطل عاخا ضما خالاخاي طلا ط ف

 -ٜطت طج طلا طساي طلتتماعخا طل ت ااخا طلمهاطاخا اطلتاسهق مد طلت،اي طلمعاخا اط ت طل طلتا خاي طلعمتخا
اطعاطا تمخد طلت ا ي طلماتالا اتالهف راا طلتار

الضا طلت اج طلتشاا

ٓٔ -خاا ا ط ف طلعم اطلشؤاا طلتتماعخا بت يه

اطلمتالعا

لم ي طلم ط لا لً طل اا طلرا

لماد طفالا لعم خ

ما (٘ٔ) ساا لسخما لً طفعما طلي هتا اطلرا ف عت طلس ما اطل لا

ب -نزارة التربةة:

ٔ -بااج اعاف بخاااي لا طلاتلا طلمتس ها اطلما اعها ااضد آلخا لتشا ك،ا مد ا طف طلعم
ٕ -ط اط طلتعتخماي اطل ط طي بر ا

تلعه

اااا إل طمخا طلتعتخا لً طلع ط

ااضد طإلت طجطي طلمتعت ا

بفل لهتا طلعم عته،ا ما ب طلا ط ف اطلع الاي طل طاعا لالً طفم لً لا عاا إ سا التل لتما سا

اطلتأ ها عت طل اطا طإللت طا ب،ا

ٖ -اضد رااطي عمتخا لتم شاها طلت ايها لمتالعا طفالا طلما اعها اطلمتس ها
ٗ -تااي اماف

را ا لاإلل

طلما سخا ااماف

عا لالي عم طفالا ما ب طلم شا طلت ا

طلمتالعا طلاطرتخا ااماف

لت خامباا يا اتا يب طل اطا عته،ا

خا لتاا طل لا

ا طسا طللالا طلتعتخمخا ا ه يا ما طإلت طجطي طل ما

٘ -طت طج ا طساي طلاضد طلتعتخمً طلمهاطاخا اطلتاسهق مد طلت،اي طلمعاخا اط ت طل طلتا خاي طلعمتخا
الضا طلت اج طلتشاا

اطعاطا تمخد طلت ا ي طلماتالا اتالهف راا طلتار

 -ٙطل ضاج عت جاي ف طلتس ُّ ب ما طلما سا لشت طلسب
إلعاا طلال عا طلما سا

ال

ع الاي

اطلمتالعا

ا ما عت ك ما خس،ا لً

 -ٚضا اتباً طفالا طلفها بااا مأاى اطلعم عت إعااف امت،ا لالمتتمد

 -5تنصةنت عنمة

ٔ -اضد سخاسا اااخا شامتا تعالس طلرت طلتاي

إل بهلا طلعم
ٕ -إ اط

لً باخا طلمتتمد

طلف ا
الا خسلالار تاي يا العي طلال

اما يا سا طل اطاها طلتً ت ا عم طفالا لشك ا،الً

اطاها طاعا ا ا ما ت ضً لع الاي اسخا ل

كااي ااعخا خا س يا

ما خستراا طفالا

خا هت م،ا لأعما

ساطج

ٖإعاطا إست طتهتخا اااخا لتلا ما عمالا طفالا لمشا كا يهلاي لكامخا ا ه لكامخا افل بتشكه لتاا اا

اخاتضا طلا ط طي طلمعاخا اا الاي عمالخا اخ لاب خعما

اماجماي

ه لكامخا اماجماي االخا .عت خا تت تم،ف طإلست طتهتخا إل خاجما متل ا ل اااا

طلعم لتاجخا عمالا طفالا طلمسمال ب،ا امكاللا طعيا طلستبخا لجاي فعمالا طفالا
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طللكامً ط ا
لماجا عت لع

ٗ -طإلش ط

تلاها عاا ساعاي طلعم اتعهها ج الل

افل ما ر

طللالي طلستياالخا لتش ه طفالا لً سا لك ف

٘ -تالهف ب طمس إ شااخا اتاعاخا لألس تتعتق لعمالا طفالا اتل ه طلمتتمد لمراا اطض ط يف طلجاي ف

طلتً ت اا طلتخا طل اعاف طل طلضخا
طلمع ضا لتمراا

 -ٙاع ا طفس

طلمتتمد طلملتً لً تلسها ج ا

طفس طلمع ضا الماخا طفالا طلمع ضها لتمراا

 -ٚتباً سخاساي اآلخاي لمكاللا طلل

طل شها طلف خ اا عت طلشلالخا
 -ٛهتب عت

طلالا طلستخا

طلتتماعخا اطلالسخا ا ا،ا لشلكاي طفماا طلتتماعً اتع ي
اتلسها طلاضد طلمعخشً اطل ت اا

طلاجاا طلسخاسً خا خ اا ب عاخا طفس ف اتاله طلاعا ل،ا لت

ما ر

اا

ط ساج اعالا طللكا

تتمكا ما ت خا خالال،ا عت

 -ٜمشا كا طلماجماي اطلمتتمد طلمااً لً تاعخا طلمتتمد لمراا جاي ف عمالا طلالا اطض ط يا عت

مست ب طلبتا

ٓٔ -ض ا ف بااج اعاف بخاااي شامتا عا عمالا طفالا لً طلع ط

ياليار :طلم ت لاي

ٔ -إت طج للاي اا طساي مهاطاخا ااج يا اطسعا لمع لا لتا طلجاي فلً طلمتتمد طلع ط ً
عت تتا ب طلاا طلمتاا ف اطلاامخا لً متا مكاللا يف طلجاي ف ارا را طلهتابخا ما،ا
ٕ -طلا
امع لا طلمعا اي لتتاب،ا

ٖ -إت طج ا طساي ت اخمخا لاط د طلت،اي طلمعاخا لً ا ط ف طلعم اطلشؤاا طلتتماعخا ماى متالعت،ا لجاي فعمالا
طلالا امايً إت طجطت،ا اآلخات،ا لتلا ما،ا لً طلمتتمد طلع ط ً

المصندر العممةة :
ٔ  -خل ا عبا طلمؤما عتً " إس،اماي طلراما طلتتماعخا لً طلتل ق ما طعيا طلمت تلا عت
طفالا

عمالا

راما طتتماعخا ت امتخا الالا معا ا عمالا خالا " خا الا اكتا ط كتخا طلراما طلتتماعخا

لاللهاا ٜٜٔٛ

ٕ -خمااً عبا طللتال عمالا طفالا كجاي ف طتتماعخا يلخا  .طل اي ف عالا طل تب ٕٔٓٓ.
ٖ -ماي تمه خبا راطا طللماخا طلاالخا لل ا طلال
ٗ  -دمحم سها ل،مً

طالا طلشاط

اط طلا،ضا طلع خا ٕ٘ٓٓ

طلسلاب اطلااطلد -ؤخا اط عخا متتا طلالالا اطلتامخا

مسٔ ٕٔٓٓ طلمتتق طلع ً لتالالا اطلتامخا.
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ٔ

٘ -دمحم سها ل،مً

طالا لً ج ا

ٕٓٓٚ

 -ٙمخساا طلعااااا طلالها

علا

جاي ف طلتسا لً ملالجا

ٕٕٓٓ طلمتتق طلع ً لتتامخا اطلالالا

 -ٚا

رته

اط طلالاج لااخا طلالاعا اطلاش

دمحم عم طا اعبا طل لما

ف

طلسكاا يا
ٙ

متتا طلالالا اطلتامخا

الً عيماا طلم اما تلي عااطا :طلعاطم

طٔ

متتا ٕ
طلتتماعخا

اطل ت ااخا لعم طفالا لً سا ملك ف ا ا تا اش يف طلا طسا لً طلمؤتم طلعتمً طليالي ل تخا طلراما
طللهاا افل لً ما ق ٜٜٓٔ

طلتتماعخا تامعا طل اي ف ل

 -ٛسمه ف عبا طللسها كاجا عمالا طفالا لً طلع ط طفسلاب اطللتا
لتبااي /سا يا

طلالا

تامعا ل اطا/كتخا طلت خا

متتا طلللاي طلت اخا اطلالسخا ٕٔٔٓ طلعاا طلي ياا

 -ٜطلا يا جاي ف عمالا طفالا لً طلضلا طل خا سالا ماتسته
طلاااخا لتساها

ٓٔ -راطا سامالخا ما طفالا طلضالعاا ت ي مسه ف طفما هااسه

ه ماشا ف ٕٕٓٓ تامعا طلاتال

ٕٓٓٓ

ٔٔ -خاج ا ااف س ما ا طساي سال ا عا عمالا طفالا بها طلراما طلتتماعخا اطإلع ااي طلاالخا
لل ا طإلاساا ٕٕٔٓ

القناوي نالتقنرير نالودنات :
ٔ -اااا لماخا طلال طلع ط ً ٕٓٔٓ
ٕ -اااا طلعم طلع ط ً ٕ٘ٔٓ

ٖ -مش اعلماخاطفالالماالعبااخا عمالا طفالا لً طفاجما اطل اطاها طلاالخا طلملا
طلاساا  /تاه

طلم ك طللتساهاً ل ت ا اطلسخاساي طلتاماخا ماهاا طلرته

ٕٕٔٓ

طلسامً لتل ا

ٗ -اااف طلالالا طلملك ف ا ط ف طلت خا لالتعااا مد ماجما طفما طلمتلاف لتالالا – طلهااخسه

سا يا امشق

ٕٜٜٔ

المصندر االلكترنوةة:
ٔ -ماساعا اخكبهاخا عمالا طفالا عت طلما د https:// ar. Wikipedia .org.

ٕ -معت طل طا –خالا طلشاط

لً طلع ط  -عت طلما ر ر ر ر ر ر ررد

ٖ -ماتا ياطا طل خعً –خالا طلشاط

http:hwww.nesay. org/ content/ view/666./99

لً طلع ط  -عت طلما د

Ljadeda.com/3/3/majed.htmhttp://www.althakafaaL
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ٗ -خاج خالا طلشاط

اطفالا طلعامتاا ت ي مات

ٖ ٜٜٔمشا إلخل لً ت ي اضد طلالالا اطفماما لً م

طلم ك

طلاالً لاماج طلالا

ٖٕٓٓ

طلهااسه

طخاالخا

WWW.unicef .

5- http://www.labor-watch.net/ar/paper/145
 hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html - ٙطتلا خاي اتا خاي ماجما طلعم طلاالخا

 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2008/6/15 -ٚماجما طلعم طلع خا
 /http://www.un.org/ar/ga/about/ropga- ٛطلتمعخا طلعاما لألما طلمتلاف
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