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 مقدمة: ال

لة األطفال، كتذكير ا هو عام القضاء عىل عم  2021أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن عام  

امها  ز اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء : "أي من أهداف التنمية المستدامة   8.7بالهدف   للدول األعضاء بالي 

ي 
عىل السخرة وإنهاء الرق المعارص واالتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، بما فز

 ". 2025له بحلول عام تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكا ذلك 

ز المحلية للدول،  وبالرغم من الجهودات الدولية للقضاء عىل عمالة األطفال التقديرات   حسب   إال أن  والقوانير

مليون   160يوجد  ،  ال من قبل منظمة العمل الدولية واليونيسيفبشأن عمالة األطف  2021العالمية لعام  

ي عمالة األطفال  
، مليون  8.4عدد األطفال بمقدار  ، وقد ارتفع  من أطفال العالم  %10  ما يقرب منأي  طفل فز

أول زيادة منذ   تتفاقم األعاًما   20وتعتير  أن  المتوقع  من سن    آخرينمليون طفل    8.9ضطر  زمة وي ، ومن 

ي االخامسة للعمل
ز من العقاب. ، ويعود ارتفاع معدالت عمالة األطفال فز  لعالم إىل سهولة إفالت المخالفير

ي الزراعة وأكير من ثلثيها تمن عمالة األطفال    %70تعمل  و 
كز عمل األطفال بشكل ، كما  األرسة  مع  نو كفز  يي 

ي أفريقيا جنوب الصحراء 
ايد فز ز ي   تمثل  ، حيث مي 

ي   عمالة األطفال فز
 من إجماىلي األطفال فز

المنطقة اآلن أكير

 عمالة األطفال مقارنة ببقية العالم مجتمعة. 

الورقةناقش  ت األطفال    هذه  تعريف عمالة  بتقديم  ويبدأ  األطفال،  العقاب من جريمة عمالة  اإلفالت من 

ي العمل وتوجه األطفال للعملو 
االتفاقيات   ةالورققدم  تو   ،أشكالها، كما يوضح أسباب استخدام األطفال فز

األطفال بعمالة  المعنية  األساسية  السياساتناقش  تكما    . الدولية  العقاب   ورقة  من  اإلفالت  ظاهرة  ا 
ً
أيض

ي عمالة األطفال
ي هذا الشأن، و وأسبابها فز

 . تقديم بعض التوصيات فز

 

: عمالة األطفال
ا
 أوًل

 ف عمالة األطفال: تعري -1

ألنه   ا 
ً
بسيط ليس  األطفال  عمل  والعمل تعريف  الطفل  وهي  تحديدها،  يصعب  مفاهيم  ثالثة   يتضمن 

تحدث   حيث حول األعمار  المجتمعات  تختلف  الطفولة حسب العمر ولكن  ومن الممكن تعريف   والعمالة. 

ز  ي أعمار مختلفة ألناس مختلفير
فو   ،بداية البلوغ فز عرِّ

ُ
 أنه   "الطفل "فاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل  ات  ت

 15تحدد هذه السن بـ  ،  138رقم  اتفاقية منظمة العمل الدولية  بينما    ،الذي يقل عمره عن ثمانية عشر عاًما 

 .عاًما

ز المجتمعات،و  ز عمالة األطفال وعمل األطفال، البعض    حيث   يختلف تعريف عمالة األطفال بير ون بير ز يمير

بينما   ز  مسؤولير ز  بالغير ليكونوا  األطفال  تدريب  من  جزًءا  األطفال  عمل  يعتير  األطفال   تعتير حيث  عمالة 

ي يقوم بها األطفال يمكن أن تضز بصحتهم أو تعتير استغاللية، لكن   أنحيث  ،  استغاللية
ليس كل األعمال الت 
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. ذلك يعتمد عىل نوع العمل الذي يقومون به وعدد ساعات العمل، كما أنه يعتمد عىل ظروف العمل أو البيئة

ا لتقارير منظمة العمل الدوليةو 
ً
ؤثر عىل صحتهم جسدًيا  إذا كان العمل ال يعيق تعليم األطفال أو ال ي  ،وفق

أن أي عمل يقوم به ولكن بعض الدراسات األخرى تؤكد    عىل أنها عمالة أطفال.   وعقلًيا، فال يتم تصنيفه

ل عادة ما يتعرض لمخاطر بيئية قد تؤثر    ،األطفال يمكن أن يضز بصحتهم ز ا لهم، فإن العمل خارج الميز
ً
ووفق

ل يصنف عىل أنه عمالة أطفالأن أي عمل يقوم به  ،عىل صحتهم وسالمتهم ز  . األطفال خارج الميز

 

 عمالة األطفال:  أشكال -2
ا لمنظمة العمل الدولية واليونيسيف، هناك ثمانية 

ً
 األطفال:  ةلارئيسية من عم أشكالوفق

 

ي يتعرض لها البالغون عند   ظروف العمل الخطرة:  . أ 
بالرغم من أن األطفال تتعرض لنفس المخاطر الت 

ي ظروف  
ختالف والضعف خطرة، إال أن تأثير هذه المخاطر يتضاعف عىل األطفال نتيجة اال العمل فز

ار من الصعب إصالحها لنموهم   ي ألجسادهم ونفسياتهم، وتسبب العواقب الصحية للعمل أرصز النستر

ي والنفسي  
من توصية منظمة العمل الدولية    (3) تقدم المادة  و حياة بالغة طبيعية.  وتمنعهم من بالبدنز

ي حظرها   ،190رقم  
ينبغز ي 

الت  الخطرة  العمل  أنشطة  الذي  "  :إرشادات للحكومات بشأن بعض  العمل 

؛ الجنسي أو  النفسي  أو  الجسدي  األطفال لالعتداء  أو عىل   يعرض  الماء  أو تحت  العمل تحت األرض 

ي األماكن الضيقة؛
ي تنطوي  العمل مع اآلالت والم  ارتفاعات خطرة أو فز

عدات واألدوات الخطرة، أو الت 

ي بيئة غير صحية قد تعرض األطفال لمواد أو    عىل المناولة أو النقل اليدوي لألحمال الثقيلة؛
العمل فز

ي 
ازات تضز بصحتهم؛العمل فز ز عوامل أو عمليات خطرة أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهي 

ويلة أو أثناء الليل أو العمل حيث يكون الطفل  ظل ظروف صعبة بشكل خاص مثل العمل لساعات ط

ي مقر صاحب العمل. 
ا بشكل غير معقول فز

ً
 " مقيد

 

لية . ب المي   عرضة :  الخدمة  أكير  األطفال  يكون  العمل،  لهذا  رسمية  والغير  الخفية  للطبيعة  نتيجة 

ي عزلة
المنازل فز يعملون داخل  ، حيث  الجسدي والنفسي ة لساعات عمل طويل  لالستغالل واالعتداء 

ي مقابل السكن أو الطعام الذي يكون دون المستوى    وشاقة، وأغلبهم ال يتقاضون أجر،
بل يعملون فز

ا.  
ً
 أيض

 

ي    يعتير :  أطفال الشوارع . ج 
هذا الشكل األكير وضوًحا لعمالة األطفال، حيث يجير األطفال عىل التجول فز

ز   ا يكون هؤالء األطفال هاربير
ً
الشوارع لبيع السلع أو تلميع األحذية أو غسل السيارات أو التسول. وأحيان

ا من يكون ضحية االختطاف واالتجا
ً
ين للعمل إلعالة عائالتهم، ومنهم أيض . من منازلهم، أو مجير  ر بالبشر

 

األطر القانونية يعمل أكير عدد من األطفال فيه، حيث يتم استغاللهم لكونه خارج  :  االقتصاد غير الرسمي   ء.  

 . ، مما يجعل هذا الشكل التحدي األصعب للقضاء عىل عمالة األطفالوالتنظيمية
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ي شكل من أشكال  :  عبودية األطفاله.   
يقع العمل االستعبادي العبودية، و يعمل بعض األطفال دون مقابل فز

ي صناعات مثل الزراعة والسجاد وا 
ودية  أحد أكير أشكال العب و   ،لمنسوجات والمحاجر وصناعة الطوبفز

ا هو العبودية األرسية 
ً
ام آخر شيوع ز ي سداد قرض أو الي 

ي و   ،ألرسةل  ، حيث يعمل األطفال للمساعدة فز
فز

 يستحيل عىل األرسة سداد القرض. الغالب يتالعب الدائن بالوضع بطريقة 
 

التجاري  و.  الجنسي  واالستغالل  واالستدراج   يتم  :االتجار  والتسول  الدعارة  ألغراض  باألطفال  االتجار 

ي والعمل  
ليةمواقع البناء والمتاجر الص  فز ز ة والمصانع والخدمة الميز يتعرض الضحايا إلساءة جسدية  ، و غير

 . تهدد حياتهم مدى الحياةونفسية وعاطفية شديدة لها عواقب 
 

اعات المسلحة . ز  اعات المسلحة من قبل الدولة أو الجماعات    األطفاليتم استغالل وتجنيد    :الي   ز خالل اليز

ي األنشطة العسكرية كجنود أو العمل    ،غير الحكومية
ز    ويتم إجبارهم عىل المشاركة فز  و أرسل    و أكحمالير

 أو أعمال أخرى.  طهاة
 

وعةاألنشطة غير   . ح  ي    : المشر
ي األغلب فز

، ويتعرضون للعنف إنتاج المخدرات واالتجار بها يشارك األطفال فز

 ،  . ويكونون أكير عرضة للمعاناة من االكتئاب وإدمان الكحول والمخدراتالجسدي والنفسي

 

 استخدام األطفال:  أسباب -3
كاتيمكن استخدام األطفال من قبل   ال يتم دفع ، حيث أنه  من أجل الحفاظ عىل انخفاض تكاليفهم  الشر

التحكم ي 
فز أسهل  اعتبارهم  ويمكن  ز  البالغير مثل  األطفال  أو  و   ،أجور  أعىل  بأجور  للمطالبة  أقل عرضة  هم 

نتيجة النخفاض التكاليف، يحصل صاحب العمل عىل أرباح  و   ،ال يعرفون حقوقهمألنهم    ظروف عمل أفضل

. يكون قادرً ، حيث أعىل ز  جاذبية للمستهلكير
 ا عىل بيع المنتج بسعر أقل مما يجعله أكير

 

 أسباب اتجاه األطفال للعمل:  -4
ز من الفقر: فقر الكفافهناك    : الفقر  . أ  ، مما ، وهو  نوعير ز عندما يكون دخل األرسة أقل من مستوى معير

ي ذلك  
الغذاء والمأوى والمياه  يجعل من المستحيل عىل األرسة تلبية االحتياجات األساسية للحياة بما فز

ب والتعليم والرعاية الصحية من ناحية أخرى، و عمالة األطفال.  ، لذلك تلجأ األرسة إىل  الصالحة للشر

ي شكل  و   ،فقر الفرص
ي قد ال تواجه فيها األرس الفقر من حيث الدخل، ولكن فز

وجود  يشير إىل الحالة الت 

للكبار لعائد أقل   أقل  جم إىل أجور  التعليم منخفضة بما فيه  حيث    ،لتعليم، مما يي  إذا كانت عائدات 

ي ستختار إرسال أطفالها للعمل
وذلك ألن األجر المكتسب كعامل  ،  الكفاية، فإن األرس ذات الوضع المتدنز

ي لتعويض خسارة الدخل من التخىلي عن عمل األطفال. 
 ماهر لن يكون مرتفًعا بما يكفز

 

ي تنمية مهارات األطفال وصقل شخصيتهم  تؤكد اآلراء    وجد بعض ت  : لعادات والتقاليد ا . ب
،  أهمية العمل فز

ي و 
ي تشجع اتباع األطفال لخىط والديهم فز

، و انتشار التقاليد الت  ز منذ  هوممارست  تلزمهم تعلمهعمل معير
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ي فخ الديون بسبب العادات و الطفولة
ة فز ي  ، ووقوع بعض األرس الفقير

تحملهم أعباء مالية  التقاليد الت 

الضغوط  تلك  تحمل  أجل  من  العمل  إىل  األرس  تلك  أطفال  يدفع  مما  االجتماعية،  المناسبات  إلتمام 

 االجتماعية. 

ي ال 
بعدم أهمية تعليم الفتيات، مما يدفع فتيات خاصة، بسبب انتشار االعتقاد  باالضافة إىل ذلك، تعانز

ي  
ي سن مبكرة، ودفعهن إىل العمل فز

وعي عدم  ، كما أن هناك  زلا من الاألرس إىل إخراجهن من المدارس فز

أنفسهم    من واألطفال  مع باألهاىلي  وتعارضه  مستقبلهم  عىل  مبكرة  سن  ي 
فز األطفال  تشغيل  خطورة 

 . مصلحتهم

 

يؤدي زيادة عدد أفراد األرسة إىل صعوبة تلبية احتيجات جميع األفراد األساسية بسبب    : الة األرسيةالح . ج 

عدم كفاية دخل الوالدين، مما يضطر األرس إىل إرسال األطفال للعمل، كما يضطر األطفال األيتام إىل  

ي ال توفر  لتوفير احتياجاتهم األساسية للبقاء عىل قيد الحياةالعمل  
ي الدول الت 

رعاية اجتماعية  ، خاصة فز

 .مناسبة لأليتام
 

يضطر بعض األطفال الذين يعانون من عنف أرسي إىل ترك الدراسة والتوجه للعمل، إما   : رسياأل عنف  ال    ء. 

 ، أو بغرض تجميع المال للهرب من العنف الذي يتعرضون له. والديهمباإلجبار من قبل 
 

ي بعض األحيان، ال يكون عند األطفال  : التعليم . ه
ز   رفاهية  فز العمل، فيكون خيار    االختيار بير أو  التعليم 

تحمل عىل  اآلباء  ، أو  عدم قدرة  عدم وجود عدد كاف من المدارس  ذلك بسبب التعليم غير متوفر، و 

التعليم أن  تكاليف  التعليم،  ، كما  ي من رداءة جودة 
تعانز الدول  يتم  بعض  ما  ز  حيث ال يوجد عالقة بير

، لذلك      إرسالهم للعمل يؤهلهم بشكل أفضل للمستقبل. و   ،ليس له فائدة بنظرهمتدريسه والواقع العمىلي

 

 دولية: ال تفاقياتاال  .5

شد مسألة عمالة األطفال بثالث اتفاقيات دولية رئيسية:    تسي 

تهدف  "  : (1973)بشأن الحد األدن  لسن االلتحاق بالعمل    138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   .1

االلتحاق  إىل  تفاقية  اال  لسن  أدنز  حد  بتحديد  الدول  مطالبة  من خالل  األطفال  لعمل  الفعىلي  اإللغاء 

 " . بالعمل ووضع سياسات وطنية للقضاء عىل عمل األطفال

 

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واتخاذ إجراءات فورية   182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   .2

،  ، وهي دون تأخير عىل أسوأ أشكال عمل األطفالتحدد االتفاقية األولوية للقضاء    : (1999)للقضاء عليها  

ا لمادة
ً
ي االتفاقية  (3)  وفق

الشبيهة بالرق، مثل بيع األطفال واالتجار  جميع أشكال الرق أو الممارسات  "  : فز

ي 
ي ذلك التجنيد القشي لألطفال الستخدامهم فز

بهم، وعبودية الدين والقنانة والعمل القشي، بما فز

المسلحة؛ اعات  ز أداء    اليز أو  إباحية  إنتاج مواد  أو  الدعارة  استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض 
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إباحية تشغيل؛  عروض  أو  إلنتاج  استخدام طفل  وعة، وال سيما  أنشطة غير مشر أجل  من  أو عرضه  ه 

ي ُينفذ فيها، من المحتمل أن يضز   المخدرات واالتجار بها؛
العمل الذي، بحكم طبيعته أو الظروف الت 

 ". األطفال أو سالمتهم أو أخالقهمبصحة 

 

المادة    : (1989)  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل .3 ي من االتفاقية "  (32) تضمنت 
حق الطفل فز

تعليم  مع  يتعارض  أو   
ً
ا يكون خطير أن  يحتمل  عمل  أي  أداء  ومن  االقتصادي  االستغالل  من  الحماية 

  
ً
أو ضارا الطفل   بصحة 

ً
أن يكون ضارا أو  أو باالطفل،  ي 

أو األخالف  الروحي  أو  العقىلي  أو  الجسدي  لتطور 

 .  االجتماعي

 

 

 عقاب ثانًيا: اإلفالت من ال 

العقابيُ  من  باإلفالت  االنتهاكات "  قصـد  ي  مرتكتر مساءلة  من   ،
ً
فعال أو   

ً
قانونا ن، 

ُّ
التمك دعاوى  -عدم   برفع 

تأديبـية أو  إداريـة  أو  مدنـية  أو  إليهم   -جنائـية  التهمة  بتوجيه  يسمح  تحقيق  ألي  عدم خضوعهم  إىل   
ً
نظرا

بعق  وبتوقيفهم عليهم،  التهمة  ثبتت  إن  عليهم،  والحكم  مناسبة ومحاكمتهم،  من  و   . "وبات  اإلفالت  ينشأ 

االنتهاكات ي 
فز بالتحقيق  اماتها  ز بالي  الدول  وفاء  عدم  عن  الحمايةو ؛  العقاب  توفير  وضمان  ل  عدم  لضحايا 

ار حصولهم عىل تعويضات عن   ي لحقت بهم؛    األرصز
ي معرفة الحقيقة    الضحايا والعامة  حقضمان  عدم    و الت 

فز

 . لمنع تكرار االنتهاكات  فعالةخطوات  اتخاذ عدم  ؛ و بشأن االنتهاكات

ي 
الت  البلدان  ي 

القانون  اإلفالت من العقاب شائع بشكل خاص فز ي من  تفتقر إىل تقاليد سيادة 
ي تعانز

الت  أو   ،

ر  أنظمة محسوبية  لديها  ي 
الت  أو  األمن اسخةالفساد  قوات  أفراد  يكون  أو  ا 

ً
القضاء ضعيف يكون  أو حيث   ،

ز بموجب واليات قضائية خاصة أو حصانات.   ي حد ذاته إنكاًرا ل   اإلفالت من العقاب  يشكلو محميير
حق فز

ي العدالة واإلنصاف
طة أو طلب المساعدة مما أ، كما  الضحايا فز نه يثبط عزوف الضحايا عن الذهاب إىل الشر

ي أنهم 
ي وضع ضار دون أي مخرج يعتز

ز فز   . عادة ما يكونون عالقير

 

 عمالة األطفال

ي الغالب أنهم يتعرضون هذه المخاطر بطبيعة الحال عندما يكون الضحايا أطفال، حيث  تزداد  
ال يدركون فز

فالت من العقاب عن اإل  . لالستغالل واإلساءة ألن هذا هو أسلوب الحياة الوحيد الذي وجدوا أنفسهم فيه

 كون ألسباب مختلفة: طفال يجريمة عمالة األ 
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 عدم وجود قوانير  فعالة:  -1

أن بعضها يكون غير   إال  الدول بخصوص عمالة األطفال،  ي جميع 
قانونية فز بالرغم من وجود نصوص 

ي بوليفيا  ، فعىل سبيل المثال،  قانونيةإعفاءات    وثغرات  فعال، حيث تحتوي عىل  
عمالة  لسن    أقليوجد فز

ي العالم:  
ي هذه السن المبكرةف  ،عشر سنواتاألطفال فز

ي ألنفسهم  ، يمكن لألطفال العمل  فز
بشكل قانونز

 من تجريمها  ن، يمكنهم العمل آلخري12بمجرد بلوغهم سن  ،و و لعائالتهم  أ
ً
ز عمالة األطفال بدًل ، وهذا يقيز

 ومنعها. 

الزراعةبعض  ل   ات خاصةإعفاء توفير  يتم   كما قطاع  مثل  به  القطاعات  يعمل  قطاع  أكير  يعتير  الذي   ،

ي مزرعة  عليهمأحد  عام بموافقة    12ينص القانون األمريكي عىل جواز عمل األطفال دون الـ ف ،  األطفال
، فز

ي غير الزراعة،  ، كما يتضمن إعفاءات للوالدين، فأحكام الحد األدنز لألجور الفيدراليةمعفاة من  
يمكن فز

كة يملكها أو يديرها آباؤهم وحدهم أو    16للقض الذين تقل أعمارهم عن   ي رسر
من عاًما والذين يعملون فز

ي أي وقت من اليوم وألي عدد من الساعاتقبل أشخاص يقفون مكان والديهم
ال يقتض و ،  ، العمل فز

ز عمالة األطفال ال تنطبق عىل   ، بل قد يكونون ظفون أطفالهماآلباء إذا كانوا يو األمر عىل أن معظم قوانير

يبية خاصة لتوظيف أطفالهم.  ا للحصول عىل إعفاءات رصز
ً
ز أيض  مؤهلير

ز الدول   ي عىل تناقضات  كما تحتوي بعض قوانير
ي تنظم الحد األدنز لسن القبول فز

ز الت  ز القوانير مهمة بير

ي تتعامل مع  
ز    ،الفئة العمرية للتعليم اإللزامي العمل وتلك الت  ي منظمة العمل   170من بير

دولة عضو فز

ا إلكمال تعليم إلزامي أعىل من  44، حدد 138قية منظمة العمل الدولية رقم الدولية صدقت عىل اتفا
ً
سن

القبول   األدنز لسن  التصديقالحد  الذي حددوه عند  العمل  ي 
ي هذه فز

ُيسمح لألطفال فز أنه  ي 
يعتز مما   ،

ك المدرسة  عمل قبل السماح البلدان بالدخول إىل ال  . لهم بي 

 

 ضعف سلطات إنفاذ القانون والقضاء:  -2

ي 
ز وحدها غير كافية إذا لم تكن مصحوبة بقدرة كافية لتطبيق قانون العمل والقانون الجنان  غالًبا    ، و القوانير

ز  ي إدارات العمل ومكاتب تفتيش العمل من نقص التمويل والموظفير
، وعمليات التفتيش تستهلك ما تعانز

ك العمال األطفال دون حماية، وتؤدي إىل الكثير من ال ، مما يي  ي
موارد المتاحة، لذلك ال تتم بشكل كافز

 إفالت المخالفون من العقاب. 

ي ظل التطور الشيــــع ألشكال  
ي تتيح نماذج أعمال  وفز

العمالة غير المعيارية، وإدخال التقنيات الجديدة، الت 

العمل  يذية مجاراتها بمواردها المحدودة، ومثال عىل ذلك  والتنف   السلطة القانونية، ال تستطيع  جديدة

نت  ظىم من عمالة األطفال  الغالبية العىل ذلك تتواجد  باالضافة إ  حيث ال يوجد رقابة أو تفتيش،  عير اإلني 

، مما يضعها خارج نطاق  ي االقتصاد غير الرسىمي
 . أنظمة التفتيش الحكوميةفز
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 اجتماعية عدم وجود إرادة سياسية أو  -3

و  القانون،  عن  النظر  بغض  ورية،  ورصز مهمة  األطفال  عمالة  أن  االعتقاد  المجتمعات  بعض  ي 
فز يوجد 

ي بعض األحيان، تحاول أن تغير 
ز عمالة األطفال، بل وفز بطبيعة الحال ال تعمل الحكومة عىل تنفيذ قوانير

ي الواليات المتحدة،  
ز الموجودة بالفعل، ففز ي والية ويسكونسنالقوانير

وافق أعضاء مجلس الشيوخ    ،فز

وع قانون يسمح لأل الجمهوريو  ي   18لعمل  عاًما با  16الذين تقل أعمارهم عن    طفالن عىل مشر
ساعة فز

تحدث رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش خالل حملته الرئاسية لعام  كما    ،األسبوع الدراسي 

ا" كان الهدف منه  و   ،من الفقر طفال  األ حله النتشال  عن    2011
ً
ز عمالة األطفال "الغبية حق   تخفيف قوانير

ه تعبير حد  ز .  عىل  المحليير للطالب  المال  ودفع  النظافة  عمال  المدارس  تطرد  أن  اح 
اقي  أضاف  كما 

تقديم   تم  قانون  لالستبدالهم، كما  وع  الشيوخ  لمشر عام  مجلس  ي 
الحظر   2011فز إزالة  شأنه  من  كان 

أن مهمة وزارة العمل للحد من عمالة  ونائب أخر رصح    . عاًما   14المفروض عىل توظيف األطفال دون سن  

ا". 
ً
ي النهاية أقل "نشاط

ي المزارع ستجعل األطفال فز
ة فز  األطفال الخطير

 

 : والتوصيات  الخاتمة

ي جميع البلدان، تعتير عمالة األط
فال واحدة من االنتهاكات الرئيسية لحقوق اإلنسان الموجودة فز

ا لعواقبها السلبية 
ً
، وأيض

ً
 وعزًل

ً
ي يجب القضاء عليها ألن ضحاياها هم األكير ضعفا

ومن أهم االنتهاكات الت 

ها عىل المستقبل، ولكن، مع األسف، نجد العواقب بداية من صعوبة تعريفها، إىل تنو  ع أشكالها من وتأثير

األطفال،  وعبودية   ، الرسىمي غير  واالقتصاد  الشوارع،  وأطفال  لية،  ز
الميز والخدمة  الخطرة،  العمل  ظروف 

أسباب   وتعدد  وعة.  المشر غير  واألنشطة  المسلحة،  اعات  ز واليز التجاري،  الجنسي  واالستغالل  واالتجار 

ل األطفال  وتوجه  التكاليف،  لخفض  األطفال  لعمالة  كات  الشر عن استخدام  خارجة  عوامل  بسبب  لعمل 

 .إرادتهم من فقر، عادات وتقاليد، الحالة األرسية، العنف األرسي، التعليم

ز محلية ودولية، وهذا  وتنتشر ظاهرة اإلفالت من العقاب باألخص من عمالة األطفال بالرغم من وجود قوانير

القانونية؛ ضعف   والتناقضات  واإلعفاءات  الثغرات  من  العديد  وجود  عمالة بسبب  قانون  إنفاذ  سلطات 

 األطفال لقلة الموارد؛ غياب اإلرادة اإلجتماعية والسياسية 

 

 : عمالة األطفالتقرير التوصيات اآلتية للقضاء الفعال عىل أزمة ويقدم ال 

 : من خالل توجه األطفال للعمل ومعالجتها، التطرق إىل األسباب الكامنة وراء يجب  (أ 

 العمل عىل تقليل نسبة فقر الكفاف.  -1
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