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يف ع�صر العوملة الذي نعي�ش، اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�صغف واملتعة يف احل�صول عليها من خالل 
على  تعتمد  �صبابنا  لدى  املعرفية  امل�صادر  واأ�صبحت  الطالئع.  بني  وبخا�صة  هواية،  اإىل  واال�صتنتاج  االكت�صاف 
ا�صتهالك اأن�صاف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�صها من اأي موقع من)�صبكة االإنرتنت(، ول�صقها يف 

حوا�صيبهم، حتى اأنهم يف معظم االأحيان ال يقروؤون ما يق�صون من ال�صبكة العاملية.

ومبا اأّن النظام التعليمي ال�صائد مكتظ باملعلومات واملفاهيم التي يتم تلقينها للطالب حتى يحفظها، وتكون فيه 
وب�صبب حر�ش  لديه.  املعرفة  بال�صرورة مدى  تعك�ش   والتي ال  الطالب،  اإليه  اأهم ما يطمح  نتيجة االمتحان هي 
املوؤ�ص�صات االأكادميية على حت�صيل طالبها ولي�ش على اإنتاجهم العلمي والعملي، تدهور امل�صتوى املعريف وتقل�صت 
اإمكانات الطالب امل�صتفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�صتطيع اأن يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون 

اال�صت�صالم للم�صّلمات التي عليه اأن يحفظها دون اأن يفكر مب�صدرها اأ�صال. 

تاأ�ص�صت موؤ�ص�صة النيزك للتعليم امل�صاند واالإبداع العلمي يف القد�ش، عام 2003، على يد �صباب يوؤمنون بالعلم، 
واملجتمع املعريف وذلك لالإ�صهام يف تغيري الو�صع املذكور اآنفًا، حيث اعتمدنا التجربة العملية، والتفاعل مع االألعاب 
اأواًل،  اأ�صا�صًا لبناء �صخ�صية الفرد العلمية، ولي�صّكل باإيجابية م�صتقبله ال�صخ�صي  التفكريية، و العلوم التطبيقية 

ومن ثّم يعك�ش ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�صروع الباحث ال�صغري اعتمدت قاعدة "ال�صك �صيد اليقني " الأنها توؤمن اأن ال�صخ�ش الذي 
يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرًا على تقومي و�صعه، والتعامل معه مهما بلغ من 

التعقيد، ويكون اأي�صًا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�صريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�صع بني اأيديكم خال�صة جتربة الباحثني ال�صغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك لتقدموا 
ما  املعريف  ر�صيدنا  اإىل  ن�صيف  ولكي  اأخطائنا   من  والتعلم  اأدائنا  تطوير  يف  ي�صهم  الذي  البناء  النقد  بدوركم 

ن�صتطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها.  
م. عارف احل�صيني
املدير العام
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الطالئع  اإعطاء  يف  »اليوني�صف«  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  يف  الطالئع«  وم�صاركة  »تطوير  برنامج  يهدف 
الفر�صة للم�صاركة الفعالة يف جمتمعهم وامل�صاهمة يف تطورهم، وتطوير جمتمعهم.

اإن اأحد اأولويات برنامج "تطوير وم�صاركة الطالئع" لعامي 2009-2010 هو زيادة املعرفة وحت�صني ا�صتخداماتها 
يف الق�صايا التي توؤثر يف حياتهم.  يعترب م�صروع "الباحث ال�صغري" والذي ينفذ بال�صراكة مع موؤ�ص�صة النيزك 
للتعليم امل�صاند واالإبداع العلمي يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة هي اإحدى الطرق التي تعمل فيها منظمة االأمم 
املتحدة للطفولة "اليوني�صف" على تقدير ودعم وت�صجيع االأبحاث التي يقودها الطالئع والتي بدورها متكنهم من 
اإي�صال اأ�صواتهم والتاأثري على عدد من الق�صايا يف جمتمعاتهم.  فعلى �صبيل املثال، ا�صتطاع الطالئع امل�صاركون يف 
هذا امل�صروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�صايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�صمنت على �صبيل املثال ظاهرة العنف، 
وعمالة االأطفال والت�صرب من املدار�ش، و�صبكة املوا�صالت يف فل�صطني مدى جناعتها ور�صا النا�ش عنها. كما عمل 

البع�ش االآخر على ق�صايا علمية تخ�ش مثاًل طرق التخل�ش من النفايات ال�صلبة.

ناأمل اأن ت�صل اأ�صوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�صوؤولني و�صناع القرار من اأجل العمل على توفري عامل 
جدير بالطالئع.

جني غوف
املمثلة اخلا�صة

منظمة االأمم املتحدة للطفولة “اليوني�صف” – االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة
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ي املعرفة وبثها، للغو�ش يف ظواهر اجتماعية، وتطبيقات  مينح برنامج الباحث ال�صغري الفر�صة للطالئع لتق�صّ
علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�صرية العمل اإىل اإعادة التفكري بق�صايا تهّمه من املنظور الناقد، واخلو�ش 

يف خ�صم البحث العلمي املتطور، وبذلك يتحمل الطالئع امل�صوؤولية باملبادرة والبحث والتمحي�ش.

وبعد بدء الرحلة �صوب املعرفة، يتمركز الباحثون ال�صغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجًا حيًا ومنتجًا، 
يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.

وغدا الباحث ال�صغري منربًا لكل طليعي يف االأرا�صي الفل�صطينية ين�صم اإليه كل من ي�صاأل: ملاذا؟ واأين؟ وكيف؟ 
ومن البحث عن املعلومة وفح�صها، اإىل التاأثري اإيجابيًا يف البيئة التي يعي�صون فيها.

ان�صم للم�صروع )350(طليعيًا/ة، بني االأعمار )14-16( عام ، يف �صت حمافظات خمتلفة وهي: القد�ش، اخلليل، 
نابلــــ�ش، جنني، غزة، طولكرم، ومبعــــدل جمموعــــة بحثية يف كل حمافظــــة، بحيــــث تتكّون كل جمموعــــة  من 
)25( باحثًا/ة، وهــــم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �صغيـرة تتاألف كل جمموعة من )3-4( باحثني.

ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�صغار للخو�ش يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجمًا تدريبيًا مهنيًا باالعتماد على 
خربتها الرتاكمية يف رعاية الربامج التدريبية وتطويرها، وبالتن�صيق مع خرباء واخت�صا�صيني يف جماالت علمية، 

وجمتمعية خمتلفة.

)6( جمموعات بحثية، تتكون كل واحدة منهم من )25(باحثًا/ًة �صغريًا/ًة انخرطوا يف برنامج ي�صتهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع اإجنازها، 

والتي بدورها ترتك اأثرًا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.

وباالإ�صافة اإىل تطوير مهارات التفكري، ح�صل امل�صاركون على تدريب عملي يف مهارات البحث العلمي، واإجراء 
التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث مثل اال�صتبانات، واملقابالت، واملجموعات البوؤرية.
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وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�صع الطليعي/ ة  يف قلب التجربة، وتعري�صه لتجارب حقيقية 
ت�صقل ال�صخ�صية، وتغني �صجل اخلربات لديه/ها.

اإن امل�صرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�صلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�صيل تدفعهم 
اأ�ص�ش  اإىل بلورة و�صقل قدراتهم، فعلى �صبيل املثال عمل الباحثني يف جمموعات �صغرية الإجناز البحث يعلمهم 
العمل �صمن فريق، واأهمية التعاون، ويعر�صهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�صوؤولية، وذلك دون احلاجة اإىل 
اإلقاء املحا�صرات عن اأهمية التعاون اأو امل�صوؤولية، كما اأن اإجراء التجارب العلمية اأو تطوير اال�صتبانات اأو غريها 
من  يزيد  وهذا  املختلفة،  اأطرافه  مع  والتعامل  باملجتمع،  االحتكاك  اإىل  الطالئع  يدفع  امل�صرية،  احتياجات  من 

خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.

وبعد مرحلة االأبحاث، ينطلق الباحثون لتعميم التجربة من خالل جوالت، وحما�صرات، وفعاليات ي�صممونها حتت 
اإ�صراف الطاقم املخت�ش، تهدف اإىل عر�ش البحث ونتائجه بطريقة متميزة وقريبة اإىل الطالئع، بحيث يعملون 
على ن�صر املعرفة التي اكت�صبوها خالل م�صرية بحثهم  الأطراف اأخرى من جمتمعهم يف املدار�ش، واجلامعات، 

واملراكز املهتمة.

جمموعة الطالئع يف حمافظة طولكرم خالل اأحد اللقاءات التدريبية
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ملا كان الطفل نواة املجتمع ال�صليم وال�صحيح، ونظًرا ملا ي�صهده اأطفال املجتمع الفل�صطيني ب�صكل خا�ش من اأحداث 
ومتغريات ذات اأثر وا�صح على �صخ�صياتهم و�صلوكهم ومنوهم، جاءت هذه الدرا�صة لتبني اأهم االأ�صباب التي تقف 
مادة علمية  الدرا�صة  تنمية. قدمت هذه  املنطقة من  ما حتتاجه  مع  الطفل متا�صًيا  تنمية  اأمام متطلبات  عائًقا 
مدعمة بتحليل اإح�صائي الأهم االأ�صباب التي تدفع بالطفل للخروج اإىل ميدان العمل واالآثار املرتتبة عليه. ف�صاًل 
االأطفال وتطبيق  القرارات حيال عمالة  وامل�صوؤولني التخاذ  للمعنيني  ت�صكل قاعدة  ونتائجها قد  الدرا�صة  اأن  عن 
القوانني والت�صريعات للحد منها، كما ميكن اأن ت�صكل الدرا�صة قاعدة معلوماتية للمهتمني يف تطوير وتنمية املوارد 

الب�صرية يف فل�صطني. 

هدفت هذه الدرا�صة اإىل التعرف على ظاهرة عمل االأطفال من حيث م�صبباتها وطرق معاجلتها من اأجل احلد 
من هذه الظاهرة، لالإ�صهام يف االإبقاء على حق الطفل بالتمتع بطفولته وحقه يف تنمية ج�صده وفكره وروحه دون 
معوقات للو�صول اإىل �صخ�صية متكاملة قادرة على حتمل اأعباء احلياة ومتطلبات التنمية، من خالل االإجابة على 

اأ�صئلة البحث التالية: 
اأواًل: ما الظروف و االأ�صباب التي دفعت بالطفل اإىل دخول ميدان العمل؟

ثانًيا: ما االآثار ال�صلبية املرتتبة عن عمالة االأطفال ؟
ثالًثا: كيف ميكن جتنب االآثار ال�صلبية املرتتبة

عن عمالة االأطفال ؟ و احلد منها ؟
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اأن  اأطفال من املفرو�ش  عمالة االأطفال م�صطلح �صائع، ومن امل�صاكل الظاهرة للعيان يف جمتمعنا الفل�صطيني، 
يكون مكانهم الطبيعي على مقاعد الدرا�صة جندهم يف �صوق العمل، هذا من �صمن االأ�صباب التي �صجعت فريق 
البحث للتعمق اأكرث والتق�صي والبحث عن هذه الق�صية الهامة التي تواجه جمتمعنا ملا لها من قيمة واأهمية وتاأثري 

كبري على املجتمع ككل.

هذا البحث هو جزء من م�صرية بحثية طويلة يقوم بها الباحثون ال�صغار ويفتح املجال للقيام بدرا�صات واأبحاث 
التي قد ت�صاهم يف تقدم املجتمع وتطوير اأ�صاليب احلد من هذه الظاهرة املقلقة التي توؤثرعلى االأطفال والطالئع 

ب�صكل �صلبي .

و�صع فريق البحث ت�صاوؤالت عدة جتول يف العقول مثل: ما هي االأ�صباب احلقيقية التي تقف وراء عمالة االأطفال 
يف جمتمعنا وهل هذا يوؤدي بال�صرورة اإىل ت�صربهم من املدار�ش؟ وكيف ميكن و�صف العالقة بني عمالة االأطفال 

وقدرتهم على التح�صيل العلمي.

وح�صور  االجتماعات  عقد  يف  متثلت  وا�صحة  منهجية  البحث  جمموعة  اعتمدت  الت�صاوؤالت  هذه  عن  ولالإجابة 
ور�صات العمل واالطالع على املراجع املتوفرة عن ظاهرة عمالة االأطفال وتو�صلت املجموعات، باإ�صراف املوجهني 
والقيام  الت�صاوؤالت  هذه  عن  االإجابة  اأجل  من  اتباعها  يتوجب  التي  الرتبوية  املناهج  اإىل  »النيزك«  موؤ�ص�صة  من 

باالأبحاث الالزمة للرد عليها. وتتلخ�ش املنهجية العلمية املتبعة مبا يلي:
1- جمع املعلومات عن عمالة االأطفال من املراجع املختلفة عن املو�صوع.

2- و�صع الفر�صيات المتحانها وفح�صها عن طريق اال�صتبانات واأدوات البحث املختلفة.
3- اإجراء املقابالت مع امل�صوؤولني واخلرباء الرتبويني واملر�صدين النف�صيني ملعرفة االأ�صباب التي تقف خلف 

هذه الظاهرة اخلطرية.
4- توزيع اال�صتبانات التي ت�صتهدف االأطفال وطالب املدار�ش ملحاولة درا�صة امل�صكلة من م�صدرها.

البحث  فريق  اأمد  الذي  الفل�صطيني  االإح�صاء  مركز  كزيارة  امليدانية  الزيارات  من  بالعديد  القيام   -5
باالإح�صائيات الالزمة الإمتام البحث.
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6- درا�صة بع�ش احلاالت اخلا�صة من اأولئك االأطفال الذين انخرطوا ب�صوق العمل يف �صني عمرهم املبكرة.
7- درا�صة النتائج وحتليلها وعر�صها مع ا�صتخدام ال�صور واجلداول والر�صوم البيانية كو�صيلة لعر�ش النتائج.

8- توثيق هذه العمليات مبا فيها حتديد امل�صاألة واأ�صاليب العمل والنتائج واملراجع.
9- التنويه بكل الدعم وامل�صاندة التي ح�صل عليها فريق البحث.

املدار�ش  كافة  يف  الطلبة  بقية  اأمام  نتائجها  ت�صع  هي  وها   2009 خريف  يف  العمل  اإىل  املجموعات  وانطلقت 
الفل�صطينية من اأجل االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها.
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البحث  اأ�صئلة  على  االإجابة  خالل  من  فل�صطني،  يف  االأطفال  عمالة  ظاهرة  على  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هدفت 
على  االإبقاء  يف  لالإ�صهام  الظاهرة  هذه  معاجلة  و�صبل  عليها،  املرتتبة  واالآثار  االأطفال،  عمالة  باأ�صباب  املتعلقة 
حق الطفل بالتمتع بطفولته وحقه يف تنمية ج�صده وفكره وروحه دون معوقات للو�صول اإىل �صخ�صية قادرة على 
حتمل اأعباء احلياة و متطلبات التنمية، متت مراجعة االأدبيات ذات العالقة للتعرف على االأبعاد احلقيقية لعمالة 
البيانات  حتليل  خالل  ومن  الدرا�صة  وا�صتطاعت  للدرا�صة،  البيانات  جمع  اأداة  تطوير  يف  وللم�صاعدة  االأطفال 
التعرف على اأهم اخل�صائ�ش الرئي�صة لظاهرة عمالة االأطفال: من حيث امل�صببات التي دفعت باالأطفال ل�صوق 
العمل، واخل�صائ�ش الدميغرافية لالأطفال العاملني واأ�صرهم، وظروف عملهم، كذلك مت فح�ش العالقات بني 
متغريات فر�صيات الدرا�صة املتمثلة يف املتغريات الدميغرافية من جهة وعمالة االأطفال من جهة اأخرى، ليتبني 
التحليل االإح�صائي لعوامل االرتباط واالنحدار- الإثبات العالقة املفرت�صة بني  مدى العالقة القوية- من خالل 
متغريات الدرا�صة. واأخريًا خرجت الدرا�صة با�صتنتاج مفاده اأن عمالة االأطفال يف فل�صطني لها اأبعادها ال�صيا�صية 
جيل  وقدرات  اإمكانيات  ت�صعف  كونها  والتنمية  املجتمع  على  خطرة  اآثارًا  وحتدث  واالقت�صادية،  واالجتماعية 

امل�صتقبل، وتوؤثر على تنمية املوارد الب�صرية وقدراتها التنموية.

وقد تو�صل البحاثة اإىل جمموعة من النتائج الهامة التي تفيد اأن ما يقرب من ن�صف االأطفال الذين يعملون هم 
اأطفال  امللتحقني باملدر�صة هم  ن�صبته )45.9%( من االأطفال غري  اأن ما  املت�صربني من املدار�ش حيث تبني  من 

عاملون، وبالتايل هم عبٌء م�صتقبلٌي على االقت�صاد الوطني الذي يتجه نحو اال�صتخدام االأكرب للتكنولوجيا.

كما خل�صت جمموعات البحث اإىل اأن االأطفال العاملني هم حمرومون من ممار�صة بع�ش اأن�صطة الرتفيه اخلا�صة 
مبرحلة الطفولة والتي ميار�صها اأقرانهم غري العاملني. اأما بالن�صبة لالأ�صباب الداعية اإىل الت�صرب من املدر�صة 
والتوجه اإىل العمل، فقد تو�صل البحاثة ال�صغار اإىل جمموعة من النتائج التي تتعلق بهذه االأ�صباب، فقد كان الفقر 
اأكرب هذه االأ�صباب حيث اأفاد )45.3%( من العاملني اأن ال�صبب الرئي�ش يف توجههم للعمل هو الفقر الذي تعاين 
اأهمية التعليــــم �صببًا رئي�صيــــا اآخر يف ت�صــــرب االأطفال من مدار�صهــــم  منه االأ�صــــرة، بينما كان عدم تقــــدير 

وتوجههم للعمل.
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وبالن�صبة للتوزيع اجلغرايف النت�صار ظاهرة العمالة كان للمدن ن�صيٌب اأكرب من القرى ورمبا يعود ال�صبب يف ذلك 
اإىل توفر العمل ب�صكل اأكرب يف املدن اأكرث منه يف القرى.

عمل  عن  االأهايل  هوؤالء  ر�صا  مدى  ملعرفة  العاملني  االأطفال  اأ�صر  اإىل  الدخول  البحث  جمموعات  حاولت  وقد 
اأطفالهم فكان غالبية االأهايل را�صون عن هذا العمل وقد �صكلت هذه الن�صبة )84%( من جمموع العينة.

ومن خالل الدرا�صة ات�صح اأن هناك درجة مقبولة من الوعي لدى االأطفال لهذه الظاهرة فكانت الغالبية العظمى 
تعي بخطورة الظاهرة وال تفكر برتك املدر�صة والتوجه اإىل العمل. 
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تعترب ظاهرة عمالة االأطفال من الظواهر العاملية املوجودة يف معظم دول العامل وخا�صة الدول النامية، واإن كانت 
تختلف يف حجمها وتاأثرياتها من دولة الأخرى حيث يعتمد انت�صار هذه الظاهرة على جمموعة من العوامل املعقدة 

واملت�صابكة واملرتبطة بالتطور االقت�صادي واالجتماعي وال�صيا�صي والثقايف لهذا املجتمع اأو ذاك.

وبالرغم من وجود العديد من االتفاقيات الدولية والت�صريعات القانونية الهادفة اإىل احلد من تو�صع هذه الظاهرة 
من  لالأطفال  املتحققة  احلماية  درجة  يف  انخفا�صًا  تعك�ش  العملية  واملمار�صة  العملي  الواقع  اأن  اإال  وانت�صارها، 

اال�صتغالل واال�صطهاد الذي ميار�ش بحقهم.

وتلعب العوامل االقت�صادية دورًا مهمًا يف حدوث هذه الظاهرة وانت�صارها، ويعترب الفقر وتدهور م�صتوى املعي�صة 
لبع�ش االأ�صر، من اأبرز العوامل االقت�صادية التي تدفع باجتاه ازدياد ظاهرة عمل االأطفال. وال تقل العوامل االأخرى 

امل�صببة للظاهرة خا�صة العوامل االجتماعية والتعليمية اأهمية عن العوامل االقت�صادية.

ونظرًا لالآثار ال�صلبية التي تفرزها هذه الظاهرة على امل�صتويات كافة، وخا�صة يف الدول النامية ذات االقت�صاديات 
اله�صة والتابعة، التي عانت وما زالت تعاين من هذه الظاهرة التي تنت�صر فيها ب�صكل مقلق، فقد اأدى ذلك اإىل تزايد 
اهتمام هذه الدول بدرا�صة اأ�صباب الظاهرة وتاأثرياتها بهدف التو�صل اإىل �صياغة �صليمة لربامج وا�صرتاتيجيات 

قادرة على مكافحتها واحلد من انت�صارها.

وقد تظافرت جهود العديد من االأطراف املهتمة بالظاهرة من حكومات ومنظمات غري حكومية كمنظمة العمل 
الدولية واليوني�صف واحلركة العاملية للدفاع عن االأطفال، يف الت�صدي للظاهرة واحلد من تو�صعها وانت�صارها.

ويف فل�صطني تعترب ظاهرة عمالة االأطفال وت�صغيلهم من الظواهر القدمية، وبالرجوع اإىل عدة عقود ما�صية �صنجد 
اأن هذه الظاهرة كانت موجودة ومنت�صرة داخل املجتمع الفل�صطيني مبختلف طبقاته واأماكن �صكناه، فكما جندها 
اأنها كانت �صاملة لكل من الذكور واالإناث. وقد كان للعوامل  اإىل  اأن جندها يف املدن باالإ�صافة  يف الريف ميكن 
االقت�صادية واالجتماعية التي كانت �صائدة يف تلك الفرتة دور مهم واأ�صا�صي يف وجود الظاهرة وانت�صارها، وما 

زالت هذه العوامل تلعب دورًا مماثاًل يف وجود الظاهرة يف الوقت احلايل.
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الوطنية  ال�صلطة  قيام  بعد  خا�صة  ب�صدة  اإليها  االنتباه  تلفت  الظاهرة  هذه  بداأت  املا�صي،  العقد  بداية  ومنذ 
الفل�صطينية التي مكنت من اإن�صاء العديد من املوؤ�ص�صات والهيئات املهتمة ب�صوؤون االقت�صاد واملجتمع، والتي كان 
لها الدور الكبري يف اإبراز اأهمية معاجلة هذه الظاهرة و�صرورة اتخاذ ال�صيا�صات الكفيلة باحلد منها واإزالة االآثار 
ال�صلبية الناجتة عنها، االأمر الذي جعل من القيام باإجراء الدرا�صات والبحوث الذي تتناول هذه الظاهرة ملا لها 

من اآثار �صلبية ومدمرة على خمتلف اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية على �صعيد الفرد واملجتمع.

ولغاية االآن يعترب االهتمام بهذه الظاهرة من حيث الدرا�صات والبحوث العلمية قليٌل جدًا وغري كاف، مما �صكل 
املجتمع  يف  انت�صارها  وت�صارع  االأطفال  عمالة  لظاهرة  الت�صدي  باأهمية  لل�صعور  الدرا�صة،  بهذه  للقيام  حافزًا 
التعرف عليها من  اأجل  بالظاهرة من  العالقة  �صاملة جلميع اجلوانب ذات  الدرا�صة  و�صتكون هذه  الفل�صطيني. 
حيث حجمها واأ�صبابها وتاأثرياتها على املجتمع الفل�صطيني وعلى الطفل نف�صه، والتعرف اأي�صا على اآليات التعامل 

معها وطرق العالج الالزمة للتقليل من اآثارها ال�صلبية على املجاالت كافة.
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متثل عمالة االأطفال اإحدى الظواهر ذات التاأثري اخلطري على االقت�صاد واملجتمع، التي بداأت تظهر ب�صكل وا�صح 
�صيا�صية واجتماعية  املنطقة من تطورات  ملا �صهدته  نتيجة  املا�صي،  العقد  بداية  الفل�صطيني منذ  املجتمع  داخل 

مت�صارعة، وما تركته من اآثار على خمتلف جوانب احلياة يف فل�صطني.

وهذه الظاهرة ذات اأبعاد متعددة ومتداخلة، والبحث فيها ي�صتدعي تناول امل�صكلة من خمتلف اجلوانب واالأبعاد، 
�صواء اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية والدميغرافية والقانونية، كما يتطلب ذلك حتديد حجم الظاهرة ومدى 
تاأثريها وخطورتها، وحتديد املتغريات املختلفة الداخلة فيها والعالقة بني هذه املتغريات. وبالتايل فاإن امل�صكلة 
لها  امل�صببة  املختلفة  العوامل  وحتديد  فل�صطني  يف  االأطفال  عمالة  ظاهرة  يف  تتمثل  الدرا�صة  هذه  تتناولها  التي 
باالإ�صافة اإىل املوؤثرات ال�صلبية اخلطرية التي تنتج عنها، كما حتــــاول هذه الدرا�صــــة االإجابــــة على ت�صــــاوؤالت 

عدة اأهمها:
- ما هو حجم ظاهرة عمالة االأطفال يف فل�صطني، وما هي خ�صائ�صها؟

- ما هي االأ�صباب الكامنة وراء وجود ظاهرة عمالة االأطفال وانت�صارها يف فل�صطني؟
- ما هي املجاالت التي يتوجه االأطفال للعمل فيها وما هي ظروف هذه االأعمال وطبيعتها؟

- ما هو موقف القانون من عمل االأطفال؟
- ما هي اال�صرتاتيجيات والربامج الوطنية ال�صرورية ملكافحة الظاهرة والت�صدي لها؟
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اإن احلديث عن مفهوم عمالة االأطفال ي�صتوجب بداية اأن نحدد من هو الطفل، حيث يعرف الطفل وفقًا للمادة 
االأوىل من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل باأنه كل اإن�صان مل يبلغ الثامنة ع�صرة من عمره ما مل يبلغ �صن الر�صد 

قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه.

وياأخذ هذا التعريف بعني االعتبار اختالف مفهوم الطفولة من دولة الأخرى ومن جمتمع الآخر، ففي العديد من 
املجتمعات ال تنتهي الطفولة بو�صول ال�صخ�ش اإىل �صن معينة، حيث اأن عملية دخول االإن�صان اإىل مرحلة الن�صج 
اأخرى ملفهوم  اأن هناك حمددات  يعني  الثامنة ع�صرة، مما  �صن  متاأخرة عن  اأو  �صن مبكرة  تتم يف  قد  والر�صد 

الطفولة با�صتثناء العمر.

لقد ا�صتمر التعاون الدويل مع عمل االأطفال، على التمييز بني اأنواع مقبولة من العمل واأخرى غري مقبولة، ذلك 
اأن النظر اإىل كافة االأعمال التي يقوم بها الطفل بالدرجة نف�صها يوؤدي اإىل ت�صوي�ش ال�صورة والتقليل من �صاأن 
امل�صكلة، مما يخلق �صعوبات وعراقيل اأمام و�صائل العالج و�صبلها التي يتم تبنيها ملكافحة الظاهرة والتخل�ش من 

موؤثراتها ال�صلبية.

ويف الكثري من االأدبيات املتعلقة بعمالة االأطفال يتم ا�صتخدام م�صطلحني اثنني للتمييز بني ما هو مرفو�ش وما 
هو مقبول مما يقوم به الطفل من اأعمال، وهما م�صطلح Child Work وم�صطلح Child Labor ، حيث ي�صري 
االأول اإىل النوع املقبول من االأعمال التي تعترب غري �صارة بالطفل، بحيث ال يوجد لها اأية اإفرازات �صلبية ميكن اأن 
تلحق بالطفل من جراء مزاولته لها، بل قد يكون لها العديد من االإيجابيات من حيث تعزيز االعتماد على الذات 
واالإح�صا�ش بقيمة العمل وتنمية روح االنتماء لدى الطفل، واأي�صًا حتقيق دخل ال باأ�ش به الأ�صرته مما ي�صاعدها على 
مواجهة املتطلبات احلياتية املختلفة، مع �صرورة مراعاة كافة ال�صروط املطلوب توفرها يف هذه االأعمال، دون اأن 
تعيق ح�صول االأطفال على تعليمهم وراحتهم واأوقات لهوهم وتطورهم ال�صحي والنف�صي، يف حني ي�صري امل�صطلح 
الثاين  Child Labor ، اإىل تلك االأعمال امل�صرة وغري املقبولة والتي تلغي طفولة الطفل، ويتعر�ش الطفل اأثناء 
القيام بها الأب�صع �صور اال�صتغالل من قبل اأ�صحاب العمل، التي حترمه من فر�صة احل�صول على التعليم بالدرجة 
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الكافية، واأي�صًا االأعمال التي يزج اإليها الطفل يف �صن مبكرة ويكون العمل ل�صاعات طويلة ومقابل اأجور منخف�صة 
الطفل  �صحة  اإ�صعاف  اإىل  توؤدي  فهي  فقط،  باالأطفال  ولي�ش  بالبالغني  �صارة  تعترب  الظروف  هذه  ومثل  للغاية، 
طويلة  ل�صاعات  واأ�صدقائه  اأ�صرته  عن  الطفل  انف�صال  عن  الناجت  واالجتماعي  والنف�صي  اجل�صدي  منوه  وت�صويه 
اأن  القول  العمل. وميكن  اإطار  لهوؤالء االأطفال معدومًا تقريبًا وحم�صورًا �صمن  التفاعل االجتماعي  بحيث يكون 
باأنواع متعددة من  االأطفال  يقوم  اأجر حيث  اأو دون  باأجر /  يعملون  الذين  االأطفال  تعك�ش و�صع  االأطفال  عمالة 

االأعمال يف ظروف اجتماعية- ثقافية خمتلفة. ) تعريف وزارة العمل الفل�صطينية(.

ويعرف اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني الطفل العامل باأنه، )كل �صخ�ش دون �صن الثامنة ع�صرة يبا�صر 
�صغاًل اأو عماًل معينًا �صواء كان حل�صاب الغري باأجر اأو حل�صابه اخلا�ش، دون اأجر داخل اإطار العائلة(، اإن تعريف 
اجلهاز املركزي لالإح�صاء للطفل العامل، ي�صمل االأطفال الذين عملوا خالل فرتة االإ�صناد الزمني للم�صح والبالغة 
�صنة كاملة، ولي�ش مقت�صرًا على من كانوا على راأ�ش عملهم عند اإجراء امل�صح، مما يثري الت�صاوؤالت حول الفرتة 
الزمنية التي ينبغي اأن يكون الطفل قد عمل خاللها حتى يعترب طفاًل عاماًل، وبالتايل ينطبق عليه مفهوم عمالة 

االأطفال التي ت�صتوجب املكافحة.

وا�ستنادًا اإىل ما �سبق فاإنه ميكن القول اأن مفهوم عمالة الأطفال يق�سد به:
كل طفل ميار�ش عماًل معينًا �صواء كان حل�صاب الغري باأجر، اأو حل�صابه اخلا�ش دون اأجر داخل اإطار العائلة، بحيث 
تكون ممار�صة الطفل لذلك العمل قد متت يف فرتة زمنية متوا�صلة ال تقل عن اأ�صبوع، ويف ظروف تت�صم بواحدة اأو 

اأكرث من اخل�صائ�ش التالية:
العمل ل�صاعات طويلة وبدوام كامل باأجور قليلة جدًا.

العمل يف ظروف �صاقة وخطرة �صواء من الناحية اجل�صدية اأو الذهنية.
العمل الذي يتعر�ش خالله الطفل للمعاملة املهينة واملذلة من قبل �صاحب العمل.

العمل الذي يحول دون ح�صول الطفل على التعليم املدر�صي.
العمل الذي يقوم به الطفل يف �صن مبكرة.

وهذا ي�صتوجب ت�صنيف كل جماالت االأعمال التي ينخرط بها االأطفال، مبا ميكن اجلهات الر�صمية يف الدولة من 
تقرير ما ي�صمح لالأطفال مبزاولته من اأعمال وما يحظر عليهم االنخراط به.
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الواقع والأ�سباب:
اأف�صل. فاالأطفال  اإىل م�صتقبل  الو�صول  �صبيل  فتية يف  اأمة  باأي  النهو�ش  بالطفل ورعايته من مقومات  االهتمام 
ي�صكلون جيل الغد واالهتمام بهم واإعدادهم لتحمل اأعباء احلياة من اأ�صا�صيات ومتطلبات التنمية ال�صاملة. ورعاية 
الدول.  تفاوتت درجات االهتمام بني  واإن  النامية  اأو  املتقدمة منها  �صواء  اأخرى  بها دولة دون  تنفرد  الطفولة ال 
ملا اأقرتة ال�صرائع ال�صماوية واالتفاقيات الدولية والت�صريعات املحلية من حقوق بهدف حماية الطفل ورعايته يف 
مرحلة يتم فيها ت�صكيل وبناء ج�صمه واإدراكه و�صخ�صيته ليكون قادًرا على حتمل م�صوؤولياته جتاه جمتمعه. كما 
اأن ارتفاع ن�صبة االأطفال يف املجتمع الفل�صطيني، والتي تقدر بن�صبة )34.6%( من اإجمايل ال�صكان يف االأرا�صي 
الفل�صطينية )دائرة االح�صاء املركزية الفل�صطينية، 1999( يتطلب مزيًدا من االهتمام بهذه ال�صريحة نواة وقوام 
م�صتقبل التنمية والبناء ال�صيا�صي.ويف �صوء هذا االهتمام بالطفل الفل�صطيني الذي عانا وحرم ممار�صة طفولته 
الطبيعية نتيجة االحتالل، ظهر عدد من املعوقات منها ظاهرة عمل االأطفال التي تقف عائًقا اأمام متطلبات تنمية 

الطفل املمار�ش للعمل، ومتطلبات التنمية املن�صودة.

اأ�صباب انت�صار العمالة بني االأطفال يف العامل. وقد كان االهتمام كبريًا بهذه الظاهرة  اأهم  رمبا كان الفقر من 
من ناحية قانونية واإن�صانية، فعلى امل�صتوى العاملي جند املواثيق التي اهتمت مبو�صوع الطفل ب�صكل عام، وتعر�صت 
مل�صكلة العمالة ب�صكل خا�ش يف حماولة للحد منها. ومن هذه املواثيق هناك اإعالن حقوق الطفل للعام )1959( 
اتفاقية حقوق الطفل للعام )1989(، اإعالن جنيف حلقوق الطفل للعام )1924(، اتفاقية منظمة العمل الدولية 
الفورية  واالإجراءات   / للعام  الطفل  حقوق  ب�صاأن   )107( االأطفال  عمل  اأ�صكال  اأ�صواأ  حظر  ب�صاأن   )182( رقم 

للق�صاء عليها للعام )1999( ، قرار اجلمعية العامة رقم )52()1997(.

وعلى امل�صتوى املحلي، رمبا اأجربت الظروف االقت�صادية ال�صعبة يف املناطق الفل�صطينية العديد من االأطفال ترك 
املدر�صة واالن�صمام اإىل �صوق العمل يف حماولة للم�صاعدة يف تاأمني قوت عائالتهم. وقد ظهر االهتمام مبو�صوع 
عمالة االأطفال يف القانون االأ�صا�صي الفل�صطيني املعدل ل�صنة )2003( ، وقانون الطفل الفل�صطيني رقم)7( للعام 
)2004( ، وقانون العمل الفل�صطيني رقم )7( للعام )2000( ، وكلها تطرقت يف جزء من موادها ملو�صوع عمالة 



23

االأطفال. رغم االهتمام العاملي واملحلي بظاهرة عمالة االأطفال و�صن القوانني التي ميكن اأن حتمي الطفل من هذه 
الظاهرة التي يف جمملها ذات اآثار �صلبية على م�صتقبل الطفل التعليمي وال�صحي، اإال اأنه مل يح�صل اأن مت تدخل 

القانون الفل�صطيني يف ق�صية من هذا النوع. 

ومن ناحية اأخرى، فاملادة )99( من قانون العمل الفل�صطيني، ت�صتثني م�صغلي الطفل االأقارب من الدرجة االأوىل 
من االلتزام باملعايري التي �صاغتها املواد ال�صابقة لهذه املادة فيما يتعلق بت�صغيل االأحداث، مما يبدو انتهاكاً حلق 

الطفل يف احلماية.

رمبا يعود �صبب ن�ش هذه املادة اإىل اأن اأقارب الطفل وبخا�صة اأولئك من الدرجة االأوىل هم من اأحر�ش النا�ش 
االأطفال على م�صتقبلهم  لت�صغيل  ال�صلبية  لالآثار  اعتبار هذا جتاهالً  اأنه ميكن  اإال  الطفل وحمايته،  على �صالمة 
اللعب التي كفلتها لهم القوانني  التعليم واحلق يف ال�صحة واحلق يف  اأخرى مثل احلق يف  وحرمانهم من حقوق 
الدولية. وبناء على هذا تفرت�ش الدرا�صة اأن قانون العمل الفل�صطيني ال يكفل احلماية الكاملة لالأطفال العاملني 

يف فل�صطني.

ن�سبة الأطفال يف �سوق العمل الفل�سطيني:
اأرقامًا  توفر  اأن  ميكن  التي  الوحيدة  الر�صمية  الفل�صطينية  اجلهة  هو  الفل�صطيني  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز 
ا�صتعــــر�ش   ، الفل�صطيــــني  الطفل  يوم  ع�صيــــة  الفل�صطينية.  املناطق  يف  العامليــــن  االأطفال  ن�صبة  بخ�صــــو�ش 
املديــــر الوطني للتــــعداد يف بيــــان �صحفــــي، و�صع الطفل الفل�صطينــــي حيث اأ�صــــدر املركـــــز تقريره ال�صنــــوي 
– 2008" والذي ت�صمن عر�صاً مف�صاًل الأحدث البيانات املتعلقة بواقع  واإح�صاءات  – ق�صايا  فل�صطني  "اأطفال 
والثقافة  والتعليم  ال�صحة  الفل�صطيني،  العمل  �صوق  يف  االأطفال  ت�صغيل  ظروف  جماالت  يف  الفل�صطيني  الطفل 

والبيئة االجتماعية، باالإ�صافة اإىل واقع فئة املراهقني يف املجتمع الفل�صطيني. 

اأو�صح البيان اأنه »بناء على النتائج االأولية للتعداد العام لل�صكان وامل�صاكن واملن�صاآت، )2007( ، قدر عدد االأطفال 
الغربية  ال�صفة  يعي�صون يف  اإجمايل )3،761،646( مواطن  األف طفل من  وت�صعمائة  مليون  بحوايل  فل�صطني  يف 

وقطاع غزة مع نهاية عام )2007(، ويقول اأن االأطفال �صي�صكلون االأغلبية يف املجتمع لعدة �صنوات قادمة«.
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يف م�صح للقوى العاملة يف ال�صفة الغربية وغزة، والذي اأعده مركز االإح�صاء الفل�صطيني للربع الرابع من العام  
العام  منت�صف  يف  �صنة(  العمرية)17-7  الفئة  يف  العاملة  القوى  يف  امل�صاركني  االأطفال  ن�صبة  اأن  )2007(تبني 
)2007(ت�صل )28.8%( من جمموع ال�صكان، وت�صري النتائج اإىل اأن ن�صبة االأطفال العاملني �صواء باأجر اأو بدون 
ال�صفة  بواقع )6.5%( يف  االأطفال  عدد  اإجمايل  من  بلغ )%4.6(   االأجر(  مدفوعي  اأ�صرة غري  )اأع�صاء  اأجر 
الغربية و )1.7%( يف قطاع غزة. ويعترب التقرير اأكرث اأعمال االأطفال �صيوعاً  هو عمل االأطفال يف جمال الزراعة 
يف  امل�صاركة  منهم  يطلب  ورمبا  املح�صول«  قطف  اأو  املا�صية  رعي  اأو  املاء  »نقل  يف  عملوا  �صواء  عائالتهم،  لدى 
الذي  وقتهم  ت�صييع  عليها  ينطوي  والتي  �صلبياته  له  ذلك  العائلي  االأطفال  اأن عمل  اإال  ذلك،  اأ�صعب من  اأعمال 
العاملني يف  االأطفال  ثلثي  اأكرث من  »اأن  امل�صح  نتائج  بينت  وقد  الدرا�صة. هذا  ي�صتغلوه يف  اأن  املفرو�ش  كان من 
االأرا�صي الفل�صطينية )74.0%( يعملون لدى اأ�صرهم بدون اأجر )96.0%( من بني االإناث العامالت و)%70.7( 
من بني الذكور العاملني.« ويعمل اأي�صًا )20.9%( كم�صتخدمني باأجر لدى الغري )1.6%( من بني االإناث العامالت 
%( من بني الذكور من االأطفال العاملني. واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن %94.3 من االأطفال يف الفئة العمرية  و)23.5 

)7-17(�صنة يعملون لدى اأ�صرهم بدون اأجر.

ويبني امل�صح اأي�صًا اأن »ن�صبة الذكور العاملني كانت )25.9%( ون�صبة االإناث العامالت )3.1%(، وبلغت ن�صبة املراهقني 
)15-19( �صنة امل�صتغلني يف االأرا�صي الفل�صطينية )42.5%( بواقع )46.1%( للذكور و)10.8%( لالإناث«.

ويف تقرير حول م�صح لعمل االأطفال اأجراه مركز االح�صاء الفل�صطيني حتى متوز العام)2004( ، بلغ عدد اأطفال 
جمموع  من   )%34.9( ن�صبته  ما  ميثلون  )1.313.663( طفاًل  حوايل  �صنة   )17-5( العمرية  الفئة  يف  فل�صطني 
%( منهم ملتحقون باملدار�ش. هذا وقد بلغ عدد العاملني من اإجمايل عدد االأطفال يف  تلك الفئة  ال�صكان، )95.4 
بينما يف  الغربية )%3.8(  ال�صفة  العاملني يف  االأطفال  ن�صبة  �صكلت  اأي )3.1%( منهم، وقد  حوايل )40.139( 
قطاع غزة )1.9 %( ، وقد اأظهرت نتائج التقرير باأن )56.2%( من االأطفال العاملني يعملون مقابل اأجر، يف حني 
%(. هذا وقد اأو�صح التقرير  بلغت ن�صبة غري امللتحقني باملدار�ش من بني االأطفال ماأجوري العمل قرابة )24.3 
اأن الغالبية العظمى من عمالة االأطفال يف الفئة العمرية االأقل من )15( �صنة والتي بلغ عدد اأطفالها )18.024(  
بلغت يف  واملخيمات، حيث  املدن  منها يف  اأكرب  الريفية  املناطق  العاملني يف  االأطفال  ن�صبة  فاإن  التقرير  وح�صب 
%(، و يف املدن )2.6 %(، يف حني مل تتجاوز يف املخيمات )1.8%(، وقد اأظهرت النتائج اأن اأكرب  الريف )4.6 
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ن�صبة من االأطفال العاملني يف ال�صفة الغربية كانت يف حمافظة اأريحا حيث بلغت )13.2%( وتلتها منطقة �صلفيت 
%( ويف قطاع غزة بلغت عمالة االأطفال اأعلى ن�صبة لها يف حمافظة غزة  )10.4 %(، ثم حمافظة قلقيلية )9.2 
%( وقد �صكلت ن�صبة العامالت من االأطفال االإناث ن�صبة قليلة  حيث و�صلت )2.8 %(، وتلتها حمافظة رفح )2.2 

مل تتجاوز )0.7 %( من ن�صبة االأطفال العاملني باأجر.

نقاًل عن اإح�صائية اأعدتها اليوني�صف حول و�صع االأطفال الفل�صطينيني يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة عام)1992(، 
قدر مركز الدميقراطية وحقوق العاملني عدد االأطفال العاملني يف فل�صطني يف الفئة العمرية بني )0-19( �صنة 
حوايل)1.100.200()مليون ومائة األف ومائتي طفل( من اأ�صل مليون وثمامنائة واأربعة وثمانني األف وت�صعمائة 
47%( من عدد �صكان  %(. واأن )  ن�صمة هم جمموع ال�صكان يف ذلك احلني. وقدر املركز ن�صبتهم ب )58.36 
%( من عدد �صكان القد�ش ال�صرقية هم اأقل من 15 �صنة.  %( من عدد �صكان غزة، و)41  ال�صفة الغربية و)49 

%( لهذه الفئة يف املناطق الثالث. اأي مبعدل )46.6 

وبالن�سبة للن�ساط القت�سادي لالأطفال العاملني يف املناطق الفل�سطينية كان التوزيع كالتايل: 
%( يف  %( يف ال�صفة الغربية، و) 12.0  )41.8%( من االأطفال العاملني يعملون يف قطاع الزراعة بواقع )46.7 
%( يف ال�صـــفة الغربية  %( يعملون يف قطاع التجــــــارة واملطاعم والفنـــادق بواقع ) 27.8  قطاع غزة، و ) 34.0 
اأما ن�صبة االأطفال العاملني يف التعديـــن واملحاجر وال�صناعة التحويلية فقد بلغت  %( يف قطاع غزة.  و )71.8 
%(  يف قطاع غزة. وبلغت ن�صبة االأطفال العاملني يف قطاع  %(  بواقع )%14.5( يف ال�صفة الغربية و)8.9   13.7(

البناء )6.5%(.

بهذا يتبني من االأرقام املعطاة اأن ن�صبة االأطفال العاملني يف فل�صطني حمدودة وال تدل على وجود م�صكلة حقيقية 
االأطفال  توزيع  ن�صبة  الفل�صطيني بخ�صو�ش  املركزي لالإح�صاء  اأعدهما اجلهاز  يلي جدوالن  اأو متفاقمة. وفيما 
العاملني. اجلدول رقم )1( يف�صل توزيع االأطفال يف الفئة العمرية )7-17( ) العاملني وغري العاملني( ح�صب 
اجلن�ش واملنطقة. واجلدول رقم )2( يف�صل توزيع االأطفال يف الفئة العمرية )7-17( )العاملني وغري العاملني( 

ح�صب العمر واملنطقة.



26

اجلدول رقم )1(: توزيع الأطفال يف الفئة العمرية )7-17( )عاملني وغري عاملني( ح�سب اجلن�س واملنطقة.
االإجمايلغري عاملنيعاملنياجلن�ش واملنطقة

ال�صلطة الفل�صطينية
100%92.0%8.0%ذكور
100%98.9%1.1%اإناث

100%95.4%4.6%االإجمايل
ال�صفة الغربية

100%89.1%10.9%ذكور
100%98.1%1.9%اإناث

100%93.5%6.5%االإجمايل
قطاع غزة

100%96.7%3.3%ذكور
100%100%-اإناث

100%98.3%1.7%االإجمايل

اجلدول رقم )2(: توزيع الأطفال يف الفئة العمرية )7-17( )عاملني وغري عاملني( ح�سب املنطقة والعمر.
االإجمايلغري عاملنيعاملنيالعمر واملنطقة

ال�صلطة الفل�صطينية
9-7%1.2 %98.8%100

14-10%4.6%95.4%100
17-15%9.2%90.8%100
100%95.4%4.6%االإجمايل

ال�صفة الغربية
9-7%1.8%98.2%100

14-10%6.6%93.4%100
17-15%12.5%87.5%100
100%93.5%6.5%االإجمايل

قطاع غزة
9-7--%100

14-10%1.3%98.7%100
17-15%4.2%95.8%100
100%98.3%1.7%االإجمايل
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اأ�سباب عمالة الأطفال:
االأطفال/  عن  الدفاع  وحركة  الدولية  العمل  ومنظمة  الفل�صطيني  االح�صاء  مركز  من  كل  اأعدها  تقارير  ثالثة 
فل�صطني يف الت�صعينات بينت اأن عمالة االأطفال يف فل�صطني تعود لثالثة اأ�صباب رئي�صية وهي: الو�صع االقت�صادي 

ال�صيء، قلة عدد املدار�ش وعدم �صرامة القوانني يف تعاملها للحد من هذه الظاهرة.

يف احلقيقة هناك جمموعة من االأ�صباب لعمالة االأطفال يف العامل ب�صكل عام ويف فل�صطني ب�صكل خا�ش »وتاأتي 
على راأ�صها العوامل االقت�صادية والفقر، التي توؤدي باالأطفال لال�صتغال يف االأ�صغال املختلفة وامل�صرة من الناحية 

ال�صحية واالأخالقية )اأحيانًا(.

 ونورد هنا اأهم االأ�صباب التي تدفع االأطفال اإىل االنخراط يف �صوق العمل:

م�ساكل اقت�سادية: حيث اأن الدخل هو املوؤ�صر احلقيقي لتحديد امل�صتوى االقت�صادي للفرد واالأ�صرة، ويتبني اأن 
اأطفالها عند  يعمل  التي  االأ�صر  تعي�ش هذه  الدخل حيث  اأ�صر منخف�صة  اإىل  الغالب  ينتمون يف  العاملني  االأطفال 
خط الفقر اأو دونة، كما اأكد ذلك ريا�ش عرار من احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال والذي اأ�صار اإىل اأن خروج 
%( من الدخل الفل�صطيني يعتمد على العمل يف امل�صتوطنات، والذي  االأطفال اإىل �صوق العمل يعود اإىل اأن )70 
االأ�صر  اأحوال  و�صوء  الدخل  انخفا�ش م�صتوى  اإىل  اأدى  فل�صطني مما  ال�صيا�صية يف  االأو�صاع  اإيقافه مع تدهور  مت 

االقت�صادية. وهذا بالتايل دفع االأ�صر اإىل اإخراج اأطفالها للعمل.

انخفا�ش امل�صتوى التعليمي للوالدين، فارتفاع ن�صبة االأمية بني االآباء توؤدي اإىل عدم وعي باأهمية وقيمة التعليم مما 
يجعلهم غري قادرين على توفري الرعاية التعليمية املالئمة واملنا�صبة لالأبناء، ويدفعونهم اإىل العمل بدل التعليم.

م�ساكل اجتماعية واأ�سرية: االأ�صرة هي االإطار االأ�صا�صي الذي يعي�ش الطفل يف كنفه ويحتمي به ويوفر له كل ما 
اقت�صادي �صيء  تعاين من و�صع  االأ�صرة  فاإذا كانت  وتعليمية.  وماأكل ورعاية �صحية  يحتاجه من م�صكن وملب�ش 
وق�صور يف الرعاية واحلماية االجتماعية وال�صحية لالأبناء فاإن الطفل يف هذا الو�صع ي�صبح عر�صة لالنزالق يف 
جماالت خمتلفة، حيث يعاين الطفل احلرمان وال�صعور باحلاجة ملا ي�صد احتياجاته االأ�صا�صية فيكون العمل اأحد 

هذه االأ�صكال، كما يقول عرار والذي ف�صل امل�صاكل االأ�صرية التي توؤدي اإىل عمالة االأطفال كالتايل:
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1- كرب حجم ال�سرة: من املعلوم كرب حجم االأ�صرة يف العامل العربي ب�صكل عام وذلك يعود للثقافة التي 
ت�صود بني ال�صعوب العربية باأن كرثة عدد االأوالد تعد من »العزوة«. فاإذا كانت االأ�صرة فقرية اأو من ذوي 
الدخل املحدود ال ت�صتطيع توفري كافة احتياجات اأوالدها، فت�صطر لدفع هوؤالء االأطفال اأو بع�صهم للعمل 

وامل�صاعدة يف توفري اأ�صا�صيات احلياة لالأ�صرة.

اأو  الوالدين  طالق  ب�صبب  اأ�صري  تفكك  من  يعانون  العاملني  االأطفال  من  ن�صبة  هناك  ال�سرة:  تفكك   -2
وفاة اأحد الوالدين. فعدم ال�صعور باالأمان لغياب الوالدين اأو اأحدهم وعدم توفر الرعاية الكافية التي 

يحتاجها الطفل تدفعه للبحث عن ما يوؤمن له احتياجاته من خالل العمل.

3- �سوء املعاملة داخل الأ�سرة: العديد من االأطفال يعانون من �صوء املعاملة داخل االأ�صرة �صواء من قبل 
اإىل حماولة  اأذى ج�صدي ونف�صي، يدفع االأطفال  اإىل  يوؤدي  الذين يكربونهم �صنًا،  اأخوتهم  اأو  الوالدين 

اإثبات اأنف�صهم خارج املنزل، فيخو�صوا يف �صوق العمل الذي يعترب �صكاًل من اأ�صكال اإثبات الذات.

م�ساكل تعليمية: رمبا تكون هناك م�صكالت تواجه الطالب داخل املدر�صة �صواء فيما يتعلق بالدرا�صة نف�صها اأو 
املدر�صة  من  للت�صرب  بالطالب  توؤدي  تفاقمت ومل جتد حاًل،  اإن  امل�صكالت  وزمالئه. هذه  مدر�صيه  مع  بعالقاته 

وااللتحاق ب�صوق العمل.
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حماية الأطفال يف القوانني الدولية
لقد اأكد القانون الدويل على حق الطفل يف احلماية من االنتهاكات ب�صكل عام واإىل مكافحة ظاهرة عمالة االأطفال 
ب�صكل خا�ش، من خالل عدة مواثيق مبا فيها اإعالن حقوق الطفل لعام 1924 -جنيف، االإعالن العاملي حلقوق 
الطفل ال�صادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 1959/11/20 ، واتفاقية حقوق الطفل ال�صادرة عن 
املنازعات  يف  االأطفال  ا�صرتاك  ب�صاأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والربوتوكول   1989 عام  املتحدة  االأمم 
امل�صلحة ال�صادر عن االأمم املتحدة للعام 2000 ، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق 
ب�صاأن بيع االأطفال وا�صتغالل االأطفال يف البغاء واملواد االإباحية ال�صادر عن االأمم املتحدة للعام 2000 ، وقرار 

اجلمعية العامة رقم 107/52 ب�صاأن حقوق الطفل.

املادة )32( من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 تن�ش على اأن »تعرتف الدول االأطراف بحق الطفل يف حمايته 
من اال�صتغالل االقت�صادي ومن اأداء اأي عمل يرجح اأن يكون خطريًا اأو ميثل اإعاقة لتعليم الطفل اأو اأن يكون �صارًا 

ب�صحة الطفل اأو بنموه البدين اأو العقلي اأو الروحي اأو املعنوي اأو االجتماعي«.

وقد اأقرت منظمة العمل الدولية جمموعة من االتفاقيات التي تهدف اإىل احلد من عمالة االأطفال وحماية االأطفال 
من اال�صتغالل، ومنها اتفاقية احلد االأدنى ل�صن ت�صغيل االأحداث يف االأعمال ال�صناعية لعام 1937 ،اتفاقية ب�صاأن 
، اتفاقية ب�صاأن احلد االأدنى ل�صن اال�صتخدام رقم  �صن ا�صتخدام االأحداث يف االأعمال غري ال�صناعية لعام 1937 
اأ�صكال عمل االأطفال واالإجراءات الفورية للق�صاء  اأ�صواأ  1973 ،واتفاقية رقم )182( ب�صاأن حظر  )138( لعام 

عليها.

فقد ت�صمنت اتفاقية احلد االأدنى ل�صن اال�صتخدام رقم )138( للعام 1973 القاعدة العامة املحددة للحد االأدنى 
ل�صن العمل يف املادة )2( فقرة )3( على اأنه »ال يجوز اأن يكون احلد االأدنى لل�صن املقرر عماًل بالفقرة)1(من 
هذه املادة اأدنى من �صن اإنهاء الدرا�صة االإلزامية، وال يجوز يف اأي حال اأن يقل عن 15 �صنة«. واملادة )3( فقرة 
)1( تن�ش على اأنه »ال يجوز اأن يقل احلد االأدنى لل�صن عن 18 �صنة للقبول يف اأي نوع من اأنواع اال�صتخدام اأو العمل 
الذي يحتمل اأن يعر�ش للخطــــر �صحة اأو �صالمــــة اأو اأخالق االأحداث ب�صبب طبيعتــــه اأو الظروف التي يوؤدى فيها«.
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هذا وو�صعت منظمة العمل الدولية اتفاقيتني يف مو�صوع الفح�ش الطبي لالأحداث. فقد عاجلت االتفاقية رقم 
1946 الفح�ش الطبي لتقرير لياقة االأحداث وال�صباب للعمل يف ال�صناعة، بينما عاجلت االتفاقية       )77( لعام 
رقم )78( لعام 1946 الفح�ش الطبي لفئة االأحداث يف املهن االأخرى غري ال�صناعية. ون�صت املادة )2( من هذه 
االتفاقية على اأنه »ال يجوز ا�صتخدام االأحداث وال�صباب الذين تقل �صنهم عن الثامنة ع�صرة يف من�صاأة �صناعية ما 

مل يثبت فح�ش طبي دقيق للياقتهم للعمل الذي ي�صتخدمون الأدائه«.

هذا وتبذل موؤ�ص�صات حملية ودولية فتحت لها فروعًا يف فل�صطني جهودا ًكبرية حلماية حقوق االأطفال والعمل على 
احلد من ظاهرة عمالة االأطفال املتف�صية يف العامل ب�صكل عام ويف الدول النامية ب�صكل خا�ش. ومن هذه املوؤ�ص�صات 

ما يلي:

اليوني�سف التي تعترب نف�صها »القوة املحركة التى ت�صاعد فى بناء عامل تتحقق فيه حقوق كل طفل« وتقوم 
بدعم العديد من الربامج التي تعمل على مكافحة عمالة االأطفال يف العامل وكذلك تعمل على ترويج اتفاقية 

حقوق الطفل الدولية. 
موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل- فل�سطني التي تعمل على »متكني الن�صاء واالأطفال يف خميمات الالجئني الفل�صطينيني 
واملناطق املهم�صة االأخرى يف ال�صفة الغربية وقطاع غزة من تطوير وحت�صني ظروف حياتهم من الناحية 

االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية وال�صحية.« 
ال�سبكة العاملية حلقوق الطفل والتي بادرت جمموعة من املوؤ�ص�صات التي تعمل يف جمال حقوق االأطفال 
اإىل ت�صكيلها كنواة ل�صبكة فل�صطينية حلقوق الطفل وذلك لل�صرورة امللحة لتن�صيق جهود جمموع املوؤ�ص�صات 
التي تعمل يف هذا امل�صمار. وت�صتند ال�صبكة الفل�صطينية حلقوق الطفل )ال�صبكة( يف روؤيتها اإىل اتفاقية 
حقوق الطفل الدولية واالتفاقيات العربية التي توؤكد على م�صالح الطفل الف�صلى، وتعمل هذه )ال�صبكة( 

على املناداة واملنا�صرة حلقوق الطفل الفل�صطيني. 
العاملية  للحركة  الدويل  االئتالف  من  »جزء  وهي  فل�سطني  فرع  الأطفال/  عن  للدفاع  العاملية  احلركة 
للدفاع عن االأطفال. ت�صعى احلركة اإىل الدفاع عن االأطفال وحماية حقوقهم ا�صتناًدا اإىل اتفاقية حقوق 

الطفل الدولية والقانون الدويل حلقوق االإن�صان.« 
وتطوير  وترقية  دعم  اإىل  ت�صعى  تربوية،  فل�صطينية  اأهلية  »منظمة  وهي  املبكرة  الطفولة  م�سادر  مركز 
تربية  يف  التكاملي  ال�صمويل  املفاهيم  اإطار  باعتماد  وذلك  فل�صطني  يف  املبكرة  الطفولة  قطاع  وحتديث 
لوطنه  منتمًيا  وذهنياً،  وج�صمًيا  واجتماعًيا  عاطفًيا  ال�صخ�صية  متكامل  فل�صطيني  طفل  وتن�صئة  ورعاية 

وهويته وتراثه.«
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اأهداف البحث  
املتعلقة  االأطفال يف فل�صطني وتو�صيح اجلوانب  واقع عمل  التعرف على  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  الدرا�صة  تهدف هذه 
بهذه الظاهرة وحتليلها من حيــــث االأ�صباب واالآثار ال�صلبية الناجتــــة عنها، وذلك من خالل حتقيــــق االأهداف 

الفرعيــــة التالية:
1. حتديد حجم الظاهرة يف فل�صطني واإبراز اخل�صائ�ش التي متيزها.

2. تو�صيح االأ�صباب املختلفة التي تقف وراء وجود هذه الظاهرة وانت�صارها يف فل�صطني.
اإبراز التاأثريات ال�صلبية الناجتة عن الظاهرة على الطفل العامل من النواحي االجتماعية والنف�صية.  .3

4. تو�صيح اجلوانب القانونية املتعلقة بهذه الظاهرة وما ا�صرتطه القانون لعمل الطفل.
5. حتديد ال�صيا�صات االقت�صادية الواجب اتباعها للتخل�ش من هذه الظاهرة اأو على االأقل احلد من انت�صارها.

طريقة اإجراء البحث:
1. جمع املعلومات:

مت جمع املعلومات من املراجع املختلفة، ومنها االنرتنت والكتب والر�صائل اجلامعية واالأبحاث ال�صابقة مبو�صوع 
عمالة االأطفال واالأ�صباب التي تدفع االأطفال اإىل الت�صرب من املدر�صة لالنخراط ب�صوق العمل.

كتابة ال�ستبانة البحثية:  .2
و�صعت املجموعات البحثية العديد من االأ�صئلة املهمة والتي يجب اأن تدرج يف اال�صتبانات البحثية والتي تركز على 
االأ�صباب التي تدفع الطليعي اإىل الت�صرب من املدر�صة واالنخراط ب�صوق العمل، هذا باالإ�صافة اإىل جمموعة من 

االأ�صئلة التي ركزت عليها كل منطقة لدرا�صة الفر�صيات التي قامت بو�صعها.
3. املجموعات البوؤرية:

الهدف من املجموعات البوؤرية هو حتكيم اال�صتبانة ومعرفة اإن كانت جميع االأ�صئلة املوجودة فيها وا�صحة ومفهومة 
البحث-(  عينة   - الفئة  نف�ش  من   ( اأ�صخا�ش   )10-5( من  تتكون  جمموعات  هي  البوؤرية  املجموعات  للجميع. 
يختارها البحاثة لتجربة اال�صتبانة معهم قبل توزيعها على عينة البحث وكما مت اإجراء نقا�ش مفتوح حول االأ�صئلة 

وا�صتنباط راأي املجموعة باملو�صوع.
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4. املقابالت:
قامت جمموعات البحث باإجراء العديد من املقابالت مع االأخ�صائيني وامل�صوؤولني ملعرفة االأ�صباب الكامنة وراء 

عمالة االأطفال واال�صرتاتيجيات الالزمة ملكافحة هذه الظاهرة.

الفئة امل�ستهدفة )عينة البحث(:
تنوعت املجموعات يف اختيار االأماكن التي وزعت فيها اال�صتبانات واإن كانت عينة البحث هي واحدة وهي طالب 

وطالبات �صفوف املرحلة االأ�صا�صية والثانوية، كما ا�صتهدفت عامة النا�ش.

اإناث ذكور عدد ال�ستبانات املحافظة الرقم
75 125 200 القد�س 1

40 83 123 جنني 2

100 100 200 نابل�س 3
106
110

130
117

236)طالب(
النا�ش( 227)عامة  اخلليل)املجموعة الأوىل( 4

123 142 265 اخلليل )املجموعة الثانية( 5

150 150 300 طولكرم 6

80 95 175 غزة 7

774 942 1726 املجموع

نتائج البحث:
ت�صري املعلومات اأن ما يقرب من ن�صف االأطفال الذين يعملون هم من املت�صربني من املدار�ش، حيث تبني االإح�صاءات 
ال�صادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني اأن ما ن�صبته )45.9%( من االأطفال غري امللتحقني باملدر�صة 
هم اأطفال عاملون. وال �صك اأن هوؤالء االأطفال مبحدودية تاأهيلهم ي�صبحون عبئًا على االقت�صاد الوطني، الذي 

يتجه ب�صكل م�صتمر نحو اال�صتخدام االأكرب للتكنولوجيا املتطورة.
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وهذا يوؤدي بدوره اإىل عدم تقدمهم يف العمل وا�صتمرارهم بالقيام باأعمال ال تدر دخاًل  كافيًا، مما يكر�ش دائرة 
الفقر واجلهل يف عائالتهم م�صتقباًل.

يف  العاملني  االأطفال  بتوزيع  واملتعلقة  الفل�صطيني،  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  عن  ال�صادرة  االإح�صاءات  ت�صري 
ال  العاملني،  االأطفال  من   )%7( ن�صبته  ما  اأن  اليوم،  خالل  عادة  ميار�صونها  التي  االأن�صطة  حيث  من  فل�صطني 
يجدون الوقت الكايف للقيام باأي ن�صاط من االأن�صطة التي ميار�صها غريهم من االأطفال، كما بينت االإح�صاءات 
العاملني،  االأطفال غري  اأ�صدقائهم مقابل )82%( من  باللعب مع  يقومون  العاملني  االأطفال  اأن )67.1%( من 
الذين  العاملني  االأطفال  ن�صبة  وا�صحًا يف  تباينًا  تظهر  االإح�صائيات  فاإن  القراءة،  هواية  يتعلق مبمار�صة  وفيما 
ميار�صون هذه الهواية مقارنة باالأطفال غري العاملني، حيث ما ن�صبته )10.1%( من االأطفال العاملني ميار�صون 
هذا الن�صاط، مقابل )40.8%( لالأطفال غري العاملني، وهذا يعود اإىل تدين م�صتوى التح�صيل العلمي بني االأطفال 
العاملني االأمر الذي ي�صرف اهتمامهم عن مثل هذه الهوايات، يف حني اأن ما ن�صبته )37.1%( من العاملني يف 

ال�صفة الغربية مل ينهو اأكرث من )6( �صنوات درا�صية.

التي  واالأن�صطة  العمل  بقوة  العالقة  العاملني ح�صب  �صنة  االأطفال )17-5(  توزيع  يو�صح  التايل  البياين  والر�صم 
ميار�صونها خالل اليوم بالعادة:

اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني
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النتائج اخلا�سة بكل حمافظة:

حمافظة القد�س:
املت�صربني من املدر�صة معظم وقتهم فيها خالل  التي يق�صي االأطفال  االأماكن  الباحثني لدرا�صة  يف حماولة من 
�صاعات النهار تبني اأن ن�صبة كبرية من االأطفال يذهبون نحو الت�صكع يف ال�صوارع وبلغت هذه الن�صبة )39%( من 
جمموع الطالب بينما يتوجه )15%( من عينة البحث اإىل املقاهي و )13%( يتوجهون للعب يف املالعب ون�صبة 
قليلة تبلغ )3%( يتوجهون للعمل، بينما يق�صي )30%( من الطالب وقتهم خالل �صاعات النهار يف اأماكن اأخرى. 

ويظهر الر�صم البياين التايل توزيع الطالب ح�صب ق�صائهم الأوقاتهم خالل �صاعات الدوام املدر�صي:

ارتاأت جمموعة  الدوام املدر�صي وعدم الرغبة يف الدوام يف املدر�صة  التواجد يف  ويف حماولة لفهم العالقة بني 
البحث اأن تقف عند تلك االأ�صباب التي تزعج الطالب وتنفرهم من املدر�صة فكان الدوام املدر�صي الطويل من 
اأهم االأ�صباب التي تنفر الطالب من مدر�صته، حيث اأفاد )46%( من الطالب اأنهم ينزعجون من دوام املدر�صة 
الطويل، كما ي�صكل تعامل املدراء واملعلمني مع الطالب �صببًا رئي�صيا اآخر وراء انزعاج الطالب من املدر�صة وقد 
بلغت هذه الن�صبة )38%( من الطالب الذين اأبدو اأن �صبب انزعاجهم ونفورهم من املدر�صة هو تعامل املدراء 
واملعلمني، بينما ي�صعر )8%( من الطالب باالنزعاج ب�صبب املناهج الدرا�صية، و )7%(منهم ب�صبب امل�صاكل بني 
الطالب ، ويو�صح الر�صم البياين االآتي اأ�صباب انزعاج الطالب من املدر�صة ونفورهم منها ون�صب هوؤالء الطالب:
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حمافظة اخلليل:
درا�صة  بد من  كان ال  العمالة  لعالج م�صكلة  اأنه  البحث من حمافظة اخلليل،  كانت وجهة نظر طالب جمموعة 
ا�صتبانة  خالل  من  االأ�صباب  هذه  لدرا�صة  الطالب  دفع  الذي  االأمر  للعمل،  للتوجه  الطالب  تدفع  التي  االأ�صباب 
البحث، وقد كانت م�صكلة الفقر هي ال�صبب الرئي�صي وراء توجه الطالب للعمل وبلغت ن�صبتهم )%54.3(، بينما 
ن�صبته )%10.7(،  االأ�صرة ما  الثانية وبلغت )34.1%( و�صكلت م�صاكل  الن�صبة  التعليم  اأهمية  �صكل عدم تقدير 
التايل  البياين  الر�صم  وميثل  املتكرر،  الر�صوب  هو  املدر�صة  من  اخلروج  �صبب  اأن  الطالب  من   )%9.9( ويرى 

االأ�صباب التي تدفع بالطالب للتوجه للعمل:



36

كما ربطت جمموعة البحث يف منطقة اخلليل بني مكان ال�صكن وكون الطفل يعمل اأو ال يعمل والر�صم البياين التايل 
يبني هذه العالقة:

يت�صح من الر�صم البياين ال�صابق اأن ن�صبة االأطفال الذين ي�صكنون يف املدن ويعملون تفوق ن�صبة االطفال العاملني 
من �صكان القرى، وقد يعزى ال�صبب اإىل توفر العمل يف املدن اأكرث منه يف القرى.

حمافظة نابل�س:
بحثت جمموعة البحث يف حمافظة نابل�ش يف االأ�صباب التي تدعو االأطفال للعمل يف �صن مبكرة ، والتمثيل البياين 

االآتي يو�صح االأ�صباب التي تدعو االأطفال للعمل يف حمافظة نابل�ش: 
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يت�صح من الر�صم البياين ال�صابق اأن احلاجة املادية وحب العمل لدى الطفل ورغبة االأهل اأهم االأ�صباب التي تدعو 
االأطفال للعمل يف �صن مبكرة، حيث �صكل كل �صبب من هذه االأ�صباب ما ن�صبته )23%( من عينة البحث، بينما 
كان لتقليد االأ�صدقاء ما ن�صبته )19%(، و�صكل عدم حب املدر�صة ما ن�صبته )12%( من عينة البحث.كما حاولت 
جمموعة البحث يف منطقة نابل�ش الك�صف عن مدى ر�صا االأهل عن عمل اأطفالهم من خالل اال�صتبانة التي وزعت 

على االأطفال العاملني وكانت النتائج ح�صب ما هي مو�صحة بالر�صم البياين التايل:

يت�صح من الر�صم البياين ال�صابق اأن غالبية اأهايل االأهايل العاملني را�صون عن عمل اأبنائهم يف �صن مبكرة حيث 
�صكلت هذه العينة ما ن�صبته )84%( من العينة الكلية وما ن�صبته )10%( فقط غري را�صني عن عمل اأبنائهم ومل 

يعلم )6%( من االأطفال عن مدى ر�صا اأهاليهم .

حمافظة جنني: 
اهتمت جمموعة البحث يف حمافظة جنني باأهم امل�صاكل التي يعاين منها الطالب وتوؤثر على حت�صيلهم وحبهم 
للمدر�صة، وتنوعت هذه االأ�صباب بني اأ�صباب داخلية وخارجية. والر�صم البياين التايل يو�صح امل�صاكل واملوؤثرات 

التي توؤثر على الطالب داخل املدر�صة وخارجها:
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من خالل الر�صم ال�صابق، يت�صح اأن اأهم املوؤترات التي توؤثر على الطالب خارج املدر�صة هي االأعمال التي ت�صغل 
اأ�صحاب   تاأثري  الن�صبة على  باقي  وتوزعت  اأكرث من )%48(  املوؤثر  ن�صبة هذا  وت�صغل فكره حيث كانت  الطالب، 
ال�صوء وامل�صاكل العائلية واأ�صباب اأخرى ال يعلمها الطالب نف�صه.  اأما بالن�صبة لالأ�صباب الداخلية التي توؤثر على 
الطالب �صلبًا وينعك�ش هذا التاأثري على حت�صيله وحبه للمدر�صة كان فقر العائلة وعدم الرغبة لدى الطالب يف 

التعلم من اأهم هذه االأ�صباب و�صكلت موؤثر ق�صوة املعلم ن�صبة اأقل من ذلك.

حمافظة طولكرم:
حاولت جمموعة البحث يف منطقة طولكرم درا�صة مدى وعي االأطفال لهذه الظاهرة وخطورتها ومعرفة تاأثريها يف 
احلا�صر وامل�صتقبل، لذا قامت با�صتطالع وجهة نظرهم اإذا كان لديهم رغبة برتك املدر�صة والتوجه للعمل، وكانت 

اآراوؤهم قد متثلت يف املخطط البياين التايل:
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اأن غالبية االأطفال يف عينة البحث ال يفكرون برتك املدر�صة والتوجه للعمل حيث ما  ال�صابق  يت�صح من الر�صم 
ن�صبته من )79%( من اأفراد العينة ال يفكرون برتك املدر�صة والتوجه للعمل، بينما �صكلت ما ن�صبته )12%( من 
اأفراد العينة تفكر برتك املدر�صة والتوجه للعمل، وكانت اآراء )9%( من اأفراد العينة م�صطربة بني الرغبة برتك 
املدر�صة والتوجه للعمل وااللتزام باملدر�صة وعدم التوجه للعمل. ويف حماولة من جمموعة البحث لدرا�صة مدى وعي 

االأطفال لهذه الظاهرة من خالل ال�صوؤال عن م�صري هذه الفئة من االأطفال كانت وجهة نظرهم كالتايل: 

يت�صح من خالل الر�صم البياين ال�صابق اأن غالبية االأطفال يف العينة لديهم وعي بخطورة هذه الظاهرة و�صكلت 
هذه الن�صبة )80%( من  عينة البحث، بينما يعتقد )13%( من االأطفال اأن م�صري هذه الفئة من االأطفال هو 
ال�صقاء والتعب يف احلا�صر والنجاح يف امل�صتقبل، ويعتقد ما ن�صبته )7%( من عينة البحث اأن م�صري هذه الفئة 

هو النجاح والتطور.
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غزة:
ذهبت جمموعات البحث يف غزة اإىل درا�صة مدى الوعي املتوفر عند الطالئع بخطورة ظاهرة عمالة االأطفال، 
ومدى ر�صاهم عن هذه الظاهرة ال�صائدة والر�صم البياين التايل يبني مدى ر�صا الطالئع عينة البحث عن هذه 

الظاهرة:

يتبني من الر�صم البياين ال�صابق اأن غالبية الطالئع تبدي رف�صًا لظاهرة العمالة وتعتربها ظاهرة خطرية تفتك 
باملجتمعات، وتهدر م�صتقبل الطفولة وحترمها من اأب�صط حقوقها، فيما راأت ن�صبة %23 من عينة البحث ر�صاها 
عن هذه الظاهرة وقد بررت ذلك باأن عمل االأطفال يوجد دخاًل ي�صاعد يف ق�صاء االحتياجات االأ�صا�صية لالأ�صرة 
التي تفتقدها هذه بع�ش االأ�صر. وعند ا�صتطالع اآراء هذه العينة من النا�ش لالأ�صباب املوؤدية النت�صار هذه الظاهرة 
تبني اأن الفقر ي�صكل اأهم هذه االأ�صباب فقد عرب %57 من اأفراد العينة اأن الفقر الذي تعاين منه بع�ش االأ�صر 

هو ال�صبب الرئي�صي يف توجه اأطفالها للعمل.
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لدرا�صة هذه الظاهرة من جميع جوانبها كان ال بد من ت�صليط ال�صوء على اأ�صباب انت�صار هذه الظاهرة، لذا فقد 
حاول الطالئع البحاثة التمحي�ش وحماولة اأخذ نتائج تفيدهم يف معرفة االأ�صباب للوقوف على الظاهرة وحماولة 
اأخذ الدوريف اإيجاد احللول، وتفيد النتائج التي ح�صل عليها البحاثة اأن ال�صبب الرئي�صي لعمل االطفال هو العامل 
االأقت�صادي اإذ بلغت ن�صبة االأطفال العاملني الأ�صباب اقت�صادية ما ن�صبته )45.3%(، وتن�صجم هذه النتيجة مع ما 
تو�صلت اإليه نتائج اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، اإذ تبني اأن ال�صبب الرئي�صي لعمل االأطفال هو العامل 
االقت�صادي الذي متثل بثالثة نواٍح وهي حتقيق دخل اإ�صايف وم�صاعدة االأ�صرة ودفع الديون املرتتبة عليها وتعترب 
البطالة وقلة فر�ش العمل من االأ�صباب االقت�صادية االأخرى التي تدفع االأ�صر اإىل الزج باأطفالها اإىل ميدان العمل. 

االأطفال  ن�صبة  بلغت  فقد  االأطفال  لعمالة  الرئي�صية  العوامل  من  اآخر  عاماًل  والتعليمي   الرتبوي  العامل  ويعترب 
الذين  يعتقدون اأن ق�صوة املعلمني واملدراء هي ال�صبب يف اخلروج من املدر�صة ما ن�صبته حوايل )13%(، يف الوقت 
الذي اأ�صارت فيه نتائج اجلهاز املركزي لالإح�صاء امل�صار اإليه اأعاله اإىل اأن )59%( من االأطفال العاملني تركوا 
املدر�صــــي  التــــ�صرب  بني  قوية  عالقة  وجود  يعزز  مما  بها  اهتمامهم  وعــــدم  املدر�صي  �صعفهم  ب�صبب  املدر�صة 

وعمالة االأطفال. 

ويلعب العامل االجتماعي دورًا مهمًا يف تفاقم ظاهرة عمل االأطفال، اإذ بينت نتائج الر�صد التي قام بها املركز 
اأن ما ن�صبته )32%( من االأطفال العاملني ينتمون اإىل اأ�صر مفككة، ي�صاف اإىل ذلك اجلهل ونق�ش املعرفة لدى 
الوالدين. ويف هذا ال�صياق تعد العادات والتقاليد وثقافة بع�ش املجتمعات من اأ�صباب عمالة االأطفال ، مثل اأعمال 
الت�صول التي ميتهنها االآباء واالأمهات ، والتي تعترب منطًا اجتماعيًا يحتذي به اأطفالهم منذ نعومة اأظفارهم. وتبني 

كذلك اأن ال�صلل ورفاق ال�صوء من العوامل ال�صلبية االأخرى املوؤثرة �صمن هذا ال�صياق.  

حتليل النتائج:
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وللحد من هذه الظاهرة واالآثار املرتتبة عليها، اقرتحت الدرا�صة التو�صيات التالية:
احلرة  واحلياة  والنمو  البقاء  يف  الطفل  حقوق  باالأطفال  اخلا�صة  واملمار�صات  الت�صريعات  ت�صمن  اأن  �صرورة   -

الكرمية.
- اإعداد ا�صرتاتيجية وطنية للحد من عمالة االأطفال مب�صاركة هيئات حكومية وغري حكومية، وذلك بت�صكيل جلنة 
وطنية ت�صم الوزارات املعنية، ونقابات عمالية، واأ�صحاب اأعمال، ومنظمات غري حكومية، ومنظمات دولية على 
اأن ترتجم هذه اال�صرتاتيجية اإىل اأنظمة ملحقة بقانون العمل لتنظيم عمالة االأطفال امل�صموح بها، ومكافحة 

االآثار ال�صلبية لظاهرة عمالة االأطفال.
- �صرورة اأن يحدد امل�صرع االأعمال ال�صعبة و اخلطرة التي يحظر على االأحداث العمل فيها.

- �صرورة تنظيم �صاعات العمل يف احلاالت التي ي�صمح بها امل�صرع بعمل االأطفال.
- اأن ال تزيد �صاعات العمل على �صبع �صاعات يف اليوم.

- يجب اأن تتخلل �صاعات العمل اليومية فرتة للراحة ال تقل مدتها عن �صاعة، واأن ال يعمل احلدث عمل متوا�صل 
اأكرث من اأربع �صاعات.

- حظر ت�صغيل االأحداث �صاعات عمل اإ�صافية اأو يف اأعمال ليلية.
- حظر ت�صغيل االأحداث يف االأعمال اخلطرة.

- اعتبار ال�صاعات التي يق�صيها احلدث يف التدريب من �صمن �صاعات العمل اليومية.
- حظر ت�صغيل االأحداث يف اأوقات الراحة االأ�صبوعية والعطل الر�صمية واالإجازات.

- توفري بيئة عمل �صحية واآمنة.
- حظر ت�صغيل االأطفال يف املناطق النائية والبعيدة عن العمران.

- تطبيق نظام التعليم االإلزامي.
ظاهرة  تف�صي  ومنع  القانونية  الت�صريعات  �صوء  يف  وحمايتهم  االأطفال  عمل  مناه�صة  العمالية  النقابات  على   -

عمالة االأطفال.
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- اإيجاد طريقة تعليمية بعيدة عن امللل وتكون اأكرث متعة من تلك الطريقة التقليدية بحيث تراعي جانب الرتفيه 
وتغيري النمط املاألوف دائمًا.

- توفري فر�ش التعليم وتغطية احتياجات االأ�صر الفقرية من تعليم اأبنائها.
- توعية االأهايل بخطورة هذه الظاهرة على االأبناء م�صتقباًل .

- اإطالع االأهايل الدائم على و�صع اأبنائهم يف املدار�ش �صواء كان على م�صتوى التعليم اأم على اجلانب االأخالقي 
ومو�صوع ال�صداقات املدر�صية ورفقاء ال�صوء. 

- تطبيق الت�صريعات واالأنظمة اخلا�صة بعمل االأطفال وحقوق الطفل:
-  االتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 ب�صاأن عمل االأطفال.

- اإعالن االأمم املتحدة حلقوق الطفل عام 1959.
- اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل 1982.

- موؤمتر القمة العاملي لالأطفال عام 1990.
- االتفاقية الدولية للحد االأدنى ل�صن اال�صتخدام رقم 138 لعام 1973.

- املعاهدة الدولية للحقوق االإن�صانية املدنية وال�صيا�صية لعام 1976.
حت�صني  و�صروط  الفل�صطيني،  العربي  لل�صعب  الوطنية  االأهداف  وحتقيق  االحتالل  من  التحرر  م�صاألة  وتبقى   -
معاجلة ظاهرة  االأ�صا�ش يف  امل�صتدامة  والتنمية  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  اإطار  املعي�صية يف  الظروف 
عمالة االأطفال، اإ�صافة اإىل تعزيز و تطوير نظم الرعاية ال�صحية وال�صالمة املهنية، وو�صع ال�صوابط القانونية 

للحد من عمالة االأطفال.
- القيام مب�صح �صامل لظاهرة عمالة االأطفال يف فل�صطني كل ثالث �صنوات.
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اإىل  واإمنا دعت يف معظمها  كامل،  ب�صكل  االأحداث  والدولية مل متنع عمل  املحلية  القوانني  اأن  �صبق  يت�صح مما 
تنظيم عمالة االأطفال، ومن ناحية اأخرى جند اأنه ال يوجد نق�ش يف القوانني واملواثيق املحلية والدولية التي اهتمت 
القانون  واأن  االقت�صادي،  اال�صتغالل  من  االأطفال  بحماية  الكفيلة  الت�صريعات  واأ�صدرت  االأطفال  عمالة  مب�صاألة 
االأ�صا�صي الفل�صطيني والت�صريعات الفل�صطينية قد اأقرت باحلقوق االأ�صا�صية لالإن�صان وفق تلك املعايري الدولية، 

لكن يبدو اأن هناك خلل يف عدم وجود اآليات تطبيق كافية لهذه القوانني.

والقرى  املدن  االأطفال يف  بني  العمالة  للحد من ظاهرة  كافية  بجهود  تقوم  ال  امل�صوؤولة  اأن اجلهات  اأي�صًا  ويبدو 
والتي من  الفل�صطينية  القوانني  عليها  تن�ش  التي  الالزمة  القانونية  االأدوات  توفر  رغم  الفل�صطينية،  واملخيمات 

املمكن ا�صتخدامها حلماية االأطفال من اال�صتغالل.

واالآن وبعد اأن مت التعرف على االأ�صباب التي تقود لهذه الظاهرة ماذا يجب علينا اأن نعمل؟

هل نبداأ بعالجها وتوفري الطرق الالزمة للق�صاء على هذه االأ�صباب فورًا، اأم نقوم باإجراء اأبحاث اأخرى للوقوف 
على هذه االأ�صباب والتعمق فيها لن�صع اأيدينا على االأ�صباب املبا�صرة ونبداأ مبعاجلتها.

واأخريًا ولي�ش اآخرًا، لعل ما ن�صر يف هذا البحث هو دليل على اأهمية اخلو�ش ملعرفة امل�صببات، واآثار العمالة على 
الفرد واملجتمع ليكون لنا الدافع اإىل وقف انت�صار هذه الظاهرة اخلطرية.
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اجلامعي،  الفكر  دار  امل�صتخدمـــــني،  لالأطفـــال  املو�صوعية  اجلنائية  احلماية  فاطــــــــــمة،2008،  البحري،   -
اال�صكندرية - م�صر.

- اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، 2008، التقرير ال�صنوي، اأطفال فل�صطني - ق�صايا واإح�صاءات. �صل�صلة 
اإح�صاءات الطفل )رقم 11(. رام اهلل - فل�صطني.

- �صليمان، خالد، مرقة، �صو�صن، 2002. اأ�صواء على ظاهرة عمالة االأطفال، عامل الفكر، عدد 3، م30.

- ال�صمريي، �صمري عبد الرحمن، 2005. عمالة االطفال: ت�صويه اأجمل �صنوات العمر، جملة العربي، عدد 4 ، �ش 
.175-172

- �صابر، �صكري عبد املجيد، 2000. عمالة االأحداث يف قطاع غزة، مركز الدميقراطية وحقوق العاملني، فل�صطني.

www.archu.nu/art31.htm.ال�صباح، عدنان،"حترمي التعذيب و�صروب املعاملة القا�صية"، د.ت -

 .www.amin.org ،صيف اهلل، نياز، 2006. عمالة االأطفال: طفولة باتت بني اال�صتغالل واحلاجة� -

- علون، حممد يو�صف م�صع�صع، معت�صم، 1999. حقوق االن�صان يف قانوين العقوبات الفل�صطيني واالأردين،�صل�صلة 
تطوير القوانني، رقم )4(، لبهيئة الفل�صطينية حلقوق املواطن، رام اهلل.

- العمر، معن خليل، 2005. التفكك االجتماعي، ط1، دار ال�صروق للن�صر والتوزيع، عمان- االأردن.

- غنيمات، �صالح، 1985. ت�صغيل االأحداث يف املناطق املحتلة، �صامد االقت�صادي، م7، ع55، �ش 84-77.

- الهيئة الفل�صطينية حلقوق املواطن، 2006. حقوق الطفل: احلق يف احلماية، �صل�صلة تقارير خا�صة )46(.
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- القانون االأ�صا�صي الفل�صطيني املعدل ل�صنة 2003.

- قانون الطفل الفل�صطيني رقم )7( ل�صنة 2004.

- قانون العمل الفل�صطيني رقم )7( ل�صنة 2000.

- اإعالن حقوق الطفل لعام 1924 - جنيف.

- اإعالن حقوق الطفل ل�صنة 1959.

- اإعالن حقوق الطفل ل�صنة 1989.

- اتفاقية املوؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية ب�صان احلد االأدنى ل�صن اال�صتخدام رقم )138( ل�صنة 1973.

غري  االأعمال  يف  االأحداث  ا�صتخدام  ل�صن  االأدنى  احلد  ب�صان  الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املوؤمتر  اتفاقية   -
ال�صناعية، 1937.

- قرار اجلمعية العامة رقم 107/52ب�صاأن حقوق الطفل ل�صنة 1997.
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جمموعة من الباحثني ال�صغار يقومون باإجراء بحث حتت عنوان "عمالة االأطفال والت�صرب من املدار�ش يف 
للتعليم  النيزك  موؤ�ص�صة  باإ�صراف  ال�صغري  الباحث  م�صروع  �صمن  الفل�صطيني،اأ�صباب وحتديات"،  املجتمع 
�صدق  بكل  االإ�صتبانة  هذه  بتعبئة  القيام  منكم  نرجو  لذا  اليوني�صف.  من  وبدعم  العلمي  واالإبداع  امل�صاند 
ومو�صوعية مع العلم اأنها اأُعدت من قبل الطالب امل�صاركني اأنف�صهم وتهدف جلمع املعلومات لغر�ش البحث 

العلمي فقط، ن�صكر لكم تعاونكم.
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