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*: عمالة األطفال: هل من حد  أ.م. د. ليىل بديوي خضير
ي العراق؟

 
 لتناميها ف

 
 

 المقدمة
 

 ظاهرة عمالة ال 
ُّ
عد
ُ
ي عانت منها طفال من الظواهر ذات ال ت

بعاد االجتماعية واالقتصادية والت 
يحة مهمة من المجتمع  والتزال االقتصادات النامية.  وتمسُّ  يحة أهذه الظاهرة شر ال وهي شر

ي تعد نواة لبناء مستقبل ال 
ي بلد وتطوره حيث يعّرف علماء النفس الطفل بأنه أطفال والت 

 الكائن الذي لم ينضج بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا. 
 

إن ظاهرة عمالة االطفال تتمثل بممارسة االطفال الذين هم دون سن العمل للنشاط 
ا.  طفال بطرق مختلفة ال تقترص عىل تشغيل ال  االقتصادي

ً
الذكور فقط بل تشمل االناث أيض

ي تمس بكرامة الطفل 
تصنف عمالة الطفال بأنها شكل من اشكال النشاط االقتصادي الت 

ي 
وترصر بنموه الطبيعي والجسدي والنفسي وتعرضه لألذى الصحي والنفسي والعنف اللفظر

ي وأحيانا للتحرش الجسمي واالغتصاب. 
 والبدنر

 
ط هذا المقال الضوء عىل 

ّ
ر يسل هذه الظاهرة من خالل استعراض الجوانب المتعلقة بالقواني 

ي تحمي الطفال وتحدد حقوقهم دوليا ومحليا، فضال عن تناول بعض الجوانب 
واالتفاقيات الت 

ي 
ر
تبة عليها واآلثار الناجمة عنها، وف ي العراق والمخاطر المت 

ر
المتعلقة بتنامي هذه الظاهرة ف
حات ا من المقت 

ً
 لمعالجتها.  الختام تدرج عدد

 

 وال: االتفاقيات الدولية والقوانير  المحلية لحماية األطفالأ
 

والجوانب القانونية المتعلقة بظاهرة  االتفاقيات الدوليةمن المناسب البدء باستعراض بعض 
ي شغلت اهتمام المنظمات الدولية 

ي تعد واحدة من أبرز الظواهر الت 
عمالة الطفال والت 
ر والقرارات لمنع وتقليص وتقييد هذه الظاهرة بهدف واالقليمية والمحلية  حيث سنت القواني 

ي تعرف 
الحفاظ عىل سالمة الطفال وتمتعهم بالطفولة الطبيعية.  ومن ضمن االتفاقيات الت 

 1عمل الطفال وتنظمه: 

                                                   
ي الدول العربية دراسة نوعية وكمية 1

 .26، ص2019، 1، جامعة الدول العربية واخرون، طعمل األطفال ف 
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ي .  1973لعام  (13اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الدنر لسن االستخدام رقم )

والت 
ما البلدان أسنة؛  15ألزمت الدول العضاء بتحديد الحد الدنر لسن العمل عىل أن ال يقل عن 

 سنة.  14القل تطورا فحددته بـ 
 

ي المادة )
ر
ي العمال الخطرة مع  18ن ال يقل الحد الدنر لسن العمل عن أ( 3وحددت ف

ر
سنة ف

طت عىل )عدم جواز  16تخفيضه إىل سن  ةمكانيإ ن يكون بدء سن العمل أدنر أسنة.  واشت 
 لزامية(. نهاء الدراسة اإلإمن سن 

 
ي  182اتفاقية منظمة العمل الدولية  -1

 
 1999ف

 مور من بينها: أتناولت االتفاقية عدة 
 سنة.  18الطفال لغاية  -

 شكال عمل الطفال. أسوأ أحظر  -

: 3الطفال إذ قسمتها إىل أربــع فئات حسب المادة )عرفت اسوأ اشكال عمالة  -  ( وهي

ي تجارة المخدرات.  ●
ر
 استخدام الطفال ف

ي ترصر بصحتهم وسلوكهم ال  ●
. العمال الت  ي

 
 خالف

 بيع الطفال واالتجار بهم وعبودية الطفال.  ●

 استخدام الطفال إلنتاج اعمال وعروض اباحية.  ●

 
 1989اتفاقية االمم المتحدة لحقوق الطفل  -2

يعية  ي االمم المتحدة التدابت  التشر
ر
ورة أن تتخذ الدول العضاء ف تنص االتفاقية عىل ضر

ي تكفل حماية الطفل من االستغالل 
بوية الت  واالدارية واالجتماعية واالقتصادية والت 

ر بصحته  االقتصادي ومن أي عمل يعرض الطفل للخطر او يتعارض مع تعليمة او يلحق الرصر
ي او 

، وعليه نصت االتفاقية عىل  او نموه البدنر العقىلي او النفسي او المعنوي او االجتماعي
اعتماد الدول العضاء حد أدنر لسن العمل ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه 
وفرض عقوبات او اجراءات مناسبة لضمان تنفيذ هذه المادة بفعالية.  وقد تضمنت االتفاقية 

ر اختيارين لسوأ اشكال :  بروتوكولي  ي
ر
 عمل الطفال تتمثل ف

اعات المسلحة.  - ر ي التر
ر
 مشاركة الطفال ف

ي العروض اإل  -
ر
 باحية. االتجار بالطفال وبغاءهم واستعمالهم ف
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ي العراق -3
 
 الحماية القانونية للطفل ف

ي لعام 
 
ي المادة ) 2005ألزم الدستور العراف

ر
( أن توفر 30سلطات الدولة متمثلة بالحكومة ف

خاصة الضمان الصحي واالجتماعي والمقومات االساسية للحياة لألشة والطفل بصورة 
 الكريمة. 

 
 أ

ّ
ي العراق فقد رك

ر
ر العمل ف ي ما بالنسبة لقواني 

زت عىل تحديد سن العمل وأبرز العمال الت 
ر العمل كاآلإيسمح لألحداث بها.  ويمكن  : دراج قواني  ي

 2ن 
ونظام تشغيل وتنظيم عمل  1970( لسنة 151نظم هذا المر وفقا لقانون العمل رقم ) -1

ي عام  1970( لسنة 37االحداث رقم )
ر
 ليحل محله  1987والذي تم الغاءه ف

ي رقم )
 
ي المادة ) 1987( لسنة 71قانون العمل العراف

ر
( بتشغيل 90والذي يسمح ف

 الطفال الذين بلغوا الخامسة عشر من العمر. 
يــــع الدستوري ) 1لفقرة ا -2 يسمح لألطفال الذين ال تقل  1990( لسنة 42من التشر

ي مشاريــــع القطاع الخاص والمختلط 
ر
اعمارهم عن الثانية عشر من العمر للعمل ف

ي والذي يبدو أنه جاء نتيجة للحصار االقتصادي والصعوبات المتعلقة بتوفت  
والتعاونر

 .متطلبات العيش للعائلة العراقية

( 15( الذي حدد الحد الدنر لسن العمل بـ )89وبالرقم ) 2004( لسنة 90)المادة  -3

 عام. 

ي رقم ) -4
 
 ( 37أكد قانون العمل العراف

ي حددت الحد الدنر لسن العمل بـ) 2015لسنة 
ي مادته السابعة الت 

ر
( عاما ونصت 15ف

( من القانون عىل أن يحظر تشغيل االحداث او دخولهم موقع العمل 95المادة )
ي ترصر بصحتهم وسالمتهم واخالقهم وادرجت العمال خصوص

ا العمال الت 
 : ي
 الممنوعة عىل الطفال بما يأن 

ي المرتفعات واالماكن المحصورة.  -
ر
 العمل تحت الرض وتحت سطح الماء وف

 العمل بآليات ومعدات وادوات الخطر.  -

ي بيئة غت  صحية تعرض االحداث للخطر.  -
ر
 العمل ف

ي ظروف صعبة  -
ر
 ولساعات طويلة. العمل ف

 يحظر ممارسة العمال الليلية والمختلطة.  -

                                                   
2
  : ي

ون  يعات العراقية، مجلس القضاء االعىل، جمهورية العراق، عىل الموقع االلكير  Iraqid.hjc.iqقاعدة التشر
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ي العراق
 
 ثانيا: أسباب الظاهرة واشكال عمالة األطفال ف

 
 أسباب عمل الطفال -1

ي تدفع الطفال إىل العمل فقد يتجه الطفل إىل العمل 
ي الوقت الذي تعددت السباب الت 

ر
ف

ي بعض
ر
ي ينتمي لها، وف

ر مبالغ مالية لألشة الت  االحيان يعمل الطفل لإلنفاق عىل نفسه  لتأمي 
 : ي
لتوفت  نفقات معينة ال تستطيع االشة تحملها.  يمكن ادراج اهم السباب بما يأن 

3 
ي تشجع عمل الطفال كوراثة مهنة العائلة.  -

 انتشار بعض القيم والتقاليد الت 

ي ادت إىل فقدانهم مصادر دخلهم.  -
اعات والحروب والتهجت  للعوائل الت  ر

 التر

الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة لألشة كوفاة الب او انفصال الب واالم  -

او بسبب مرض الب او قد يكون الب متعاطًيا للمخدرات مما يضطر الطفل إىل 

 العمل لتوفت  حاجة االشة من الغذاء. 

النظام التعليمي غت  الجاذب لألطفال كاتباع اساليب تعليمية متخلفة وعدم توفر  -

الدعم المادي لطلبة المدارس ونظام التغذية المدرسية مما ادى إىل التشب 

 .  المدرسي

ر احتياجات الطفال.  -  عدم وجود نظام حماية اجتماعية فعال لتأمي 

ي تحد من عمل الطفال.  -
يعات القانونية الت   عدم فعالية التشر

 اهاىلي بعض المجتمعات وعدم وعيهم باآلثار  -
ر السلبية  انتشار الفقر والمية بي 

ي سن مبكر. 
ر
 والضارة الناتجة عن عمل الطفال ف

اكمة لألشة وكتر حجم االشة.  -  الديون المت 

ية.  -  زيادة الهجرة الحرصر

-  .  من االهاىلي
ر ر البالغي   ارتفاع نسبة البطالة بي 

 الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل.  -

 
ي العراق

ر
عىل شكل سلسلة متصلة تبدأ الحلقة االوىل  4وقد تم تشخيص أسباب عمالة الطفال ف
ي الذي ادى إىل:   بها من الفساد المستشر

                                                   
،حكم عمالة "حمد فخري حمد عزام ومرام ابراهيم المواجده،  3 ي الفقه االسالمي

ي  "األطفال ف 
المجلة االردنية ف 

 .205، ص2008، 3، المجلد الرابع، العدد الدراسات االسالمية
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 كان نتيجته فقدان االهل← الحروب واالرهاب  -

 رافقها ضغوطات أشية← ادى إىل التشب المدرسي ← نظام مدرسي متخلف  -

يعات لحماية حقوق الطفل -  نجم عنه فقر مستمر← عدم وجود تشر

ي العراق. أ كل هذه العوامل مجتمعه
ر
 دت إىل عمالة الطفال ف

 
 اشكال عمل الطفال -2

ي العمل وال يقترص ذلك عىل فئة محددة منهم ولكن بنسب 
ر
ك الطفال الذكور واالناث ف يشت 

ي تختلف حسب الجهة 
ي يمارسها الطفال والت 

متباينة بينهم.  يوجد العديد من العمال الت 
ات متواصلة او العمل الموسمي كعمل طلبة  ي العمل كالعمل لفت 

ر
ي يقضونها ف

والمدة الزمنية الت 
ي العمال الزراعية  المدارس

ر
ي العطلة الصيفية والعمل ف

ر
و العمل لساعات معينة، وقد يكون أف

اك معهم او قد يكون عمل الطفال مع االقارب واالصدقاء، أو أن  العمل بعلم العائلة واالشت 
ي 
ر
ي عمل اطفال الشوارع لبيع المواد الغذائية ومواد التنظيف وف

ر
يعمل الطفل بمفردة كما ف

ي المقابر او التسول عن طريق مكاتب غسل السيارا
ر
ت والحمالة وبيع الماء كما يحدث ف

 التسول. 
 
 5المخاطر الناتجة جراء عمل الطفال -3

 
ي العمال المعزولة عن  -

ر
تعرض الطفال إىل العنف الجنسي واالغتصاب خصوصا ف

ي تعد من العمال االكتر مخاطرة. 
ي المنازل الت 

ر
 نظر الناس كالعمل ف

ي تعرضهم إىل البخرة واستنشاق الغازات السامة االماكن  -
الصناعية المتلوثة والت 

ي ترصر بصحتهم. 
 الت 

ي تجارة المخدرات والمواد الممنوعة مما يعرضهم إىل  -
ر
استغالل الطفال ف

 العقوبات واالحكام القضائية. 

اعات المسلحة مما يعرضه للقتل واالعاقة.  - ر ي التر
ر
 استغالل الطفال ف

ي سلوك  -
ر
الطفل واخالقه والكالم البذي الذي يسمعه من الشارع او من التأثت  ف

 االشخاص الذين يعمل معهم. 

                                                                                                                                                  
4 Hawraa F. Al-Taee, Child Labor in Iraq, Arizona State University, 2011, P49. 

ي العراق األسباب والحلول،"  5
ة عبد الحسي   كاظم، "عمالة األطفال ف  بوية والنفسيةمجلة سمي  ، البحوث الير

 .167العدد الثالثون، ص
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 فقدان فرصة التعليم.  -

 عدم امتالك الطفل للمهارات االساسية العملية واالجتماعية والسياسية.  -

كيب  - ي بيئة عمل ال توائم الت 
ر
ي يتعرض لها الطفل جراء تواجده ف

المراض الت 

 الجسمي له. 

. النظرة اال  - ي يتعرض لها الطفل عندما يكتر
 جتماعية القاسية الت 

ي بعض االحيان  -
ر
استغالل اصحاب العمل لألطفال وتشغيلهم بأجور متدنية وف

 يمتنع صاحب العمل عن اعطاءهم مستحقاتهم. 

 تعرضه لحوادث الطرق.  -

ي  -
صعوبة السيطرة عىل سلوك الطفل من االشة وعدم االخذ بالنصائح الت 

 خلق منه شخص متمرد وشاذ. يوجهونها له مما ي

 
وري االستعانة بعدد من االحصاءات  ولغرض الوقوف عىل حجم هذه الظاهرة نجد من الرصر

ي إطار الحالة العراقية. 
ر
 المتوفرة وبما يساعد عىل فهم الظاهرة ف

 
ي العراق قد برزت بشكل واضح خالل عقد 

ر
البد من القول اوال بأن ظاهرة عمالة الطفال ف

ة العقوبات االقتصادية )التسعينيات وا ي ارتبطت بفت 
ي فرضت عىل 2003-1990لت 

( الت 
العراق.  ومن تداعيات ذلك هو الوضع االقتصادي الصعب وتدهور الحالة المعيشية لغلب 
العوائل مما اضطر البعض بالتاىلي إىل تشغيل الطفال لتسديد جزء من المتطلبات المعيشية 

 للعائلة. 
 

ي ازدياد حجم الظاهرة بعد وترسم لنا االحصاءات صو 
ر
بحيث بلغت نسبة  2003رة تتمثل ف

ر من سن ) ي عام 4( )14-6الطفال العاملي 
ر
تفع إىل ) 2004%( ف ي عام 11لت 

ر
 . 2006%( ف
ر حيث ارتفعت نسبة عمالة الطفال لألوالد من ) ي عام 6.2وشمل ذلك كال الجنسي 

ر
%( ف

ي عام 11إىل  2004
ر
ي عام 1.2نات من )، فيما ارتفعت عمالة الب2006% ف

ر
إىل  2004%( ف

ي عام 9.2)
ر
 .2006%( ف

 
ي المناطق الريفية إذ ارتفعت النسبة من )ن النسبة ال أومن المالحظ 

ر
%( 7.6عىل قد تركزت ف

ي عام 
ر
ي عام 18.1إىل ) 2004ف

ر
%( 2.3ما ضواحي المدن فقد ازدادت النسبة من )أ.  2006%( ف

ي عام 
ر
ي عام 5.2إىل ) 2004ف

ر
.  وسجلت محافظة بابل اعىل نسبة عىل المحافظات 2006%( ف

ي عام 10.8العراقية إذ بلغت )
ر
تفع إىل ) 2004%( ف ي عام 21.7لت 

ر
، تلتها محافظة 2006%( ف

ي عام 8.8النجف إذ ارتفعت نسبة عمالة الطفال من )
ر
ي عام 13.4إىل ) 2004%( ف

ر
%( ف
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ي عام 8.2، وبعدها محافظة صالح الدين ارتفعت النسبة من )2006
ر
إىل  2004%( ف

 حت  عام %6(18.1)
ً
وبروز حالة الطائفية وتهجت  بعض العوائل من  2007، وازداد الحال سوءا

 مناطق سكناهم وفقدانهم مصادر معيشتهم. 
 

ا أن عمالة الطفال قد 
ً
ي عام ومن المالحظ أيض

ر
ت بعد دخول داعش ف واحتالل  2014انتشر

بعض المحافظات العراقية وتهجت  السكان منها ليخشوا ممتلكاتهم واماكن سكنهم وأحيانا 
المعيل، مما جعلهم ينتقلون إىل مناطق أكتر امنا ويعتمدوا عىل عمل الطفال للحصول عىل 

ي عام ابسط مستويات المعيشة.  فيما تشت  االرقام المتوفرة إىل
ر
ي العراق ف

ر
 أن عمالة الطفال ف

ي عام 5.8كانت )  2008
ر
تفع إىل  2.9إىل ) 2014%(، ولكنها انخفضت ف %( ثم لتعود لت 

ي عام 5.4)
ر
 .2016%( ف

 
ي أعاله جاءت متوافقة مع نسب التشب المدرسي للمرحلة االبتدائية إذ إ

ر
ن النسبة الواردة ف

ي العام الدراسي )
ر
( 2018-2017%( وللعام الدراسي )4.353) ( حواىلي 2017-2016بلغت ف

ي المرحلة المتوسطة.  وقد تعذر تعزيز ذلك 4.708)
ر
%(، فضال عن التشب الحاصل ف

 بالبيانات للدراسة المتوسطة لعدم توفرها. 
 

ي الجدول ) 2008وتشت  بيانات مسح التشغيل والبطالة لسنة 
ر
( ان محافظة بابل 3والواردة ف

ر )تصدرت المحافظات العراقي ي نسبة عمالة الطفال إذ بلغت للعامي 
ر
( 2006،2008ة ف

ي ذيل القائمة بنسبة ثابتة بلغت )%11.5،14.2)
ر
%( 1.3%( فيما جاءت محافظة ذي قار ف

ي اعاله. 
ر
ر المذكورين ف  للعامي 

 
ر المحافظات  ي العراق والنسب بي 

ر
ي نسب عمالة الطفال ف

ر
ومن المفيد القول بأن التذبذب ف

ر أسباب ذلك ل قد يعود بالدرجة ا نكار إساس إىل االفتقار إىل احصائيات دقيقة ومن بي 
باء لعمل الطفال واخفاءهم لحظة وصول فرق المسح الميدانية وتنقل صحاب العمل واآل أ

ي مكان محدد كأطفال الشوارع، ولكن 
ر
ر منطقة واخرى وعدم استقرارهم ف الطفال بي 

ي المشاهدات تدل بارتفاع النسبة بشكل أكتر مما 
ي االحصائيات الرسمية المعلنة والت 

ر
يظهر ف

تختلف بدورها من جهة إىل جهة اخرى حيث أن بيانات وزارة التخطيط العراقية تجعل من 

                                                   
ي العراق 6

ي العراق، مكتب هيئة تقرير عن واقع حماية الطفل ف 
، اعداد سكرتارية رسم سياسة حماية الطفل ف 

 .21، ص 2011رعاية الطفولة، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 



 
 

ي عمالة االطفالأوراق 
   سياسات ف 
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ي الدول 
ر
ي مستوى متدن عند المقارنة مع معدل عمالة الطفال ف

ر
ي العراق ف

ر
حجم الظاهرة ف
ي عام 10.3العربية والبالغة )

ر
 .20167%( ف

 

 الجات الحالية وفرص تحسينهاثالثا: تقييم المع
 

 المعالجات الحالية -1

ي العراق بكونها لم تكن بالقدر 
ر
ي اتخذت للحد من عمالة الطفال ف

اتسمت االجراءات الت 
ي لمواجهة حجم الظاهرة سواء من حيث قلة الدعم الماىلي او اقتصارها عىل مناطق 

ر
الكاف

 محددة. 
 

ي جاءت من واحد من 
نامج المنفذة هو للحد من عمالة الطفال والتشب المدرسي والت  التر

ي عام  8ضمن مبادرة
ر
نامج  2018لوزارة العمل والشؤون االجتماعية ف تحت مسم التر

ي منطقة الصدر )
ر
وطة بالتعليم والصحة ف ي لإلعانات النقدية المشر ي بغداد 2التجريتر

ر
( ف

بية والتخطيط والبنك الدوىلي ومنظمة الطفولة بالتعاون مع كل وزارات الصحة وال
ت 

.  يتضمن عىل برنامج  ر نامج بسنتي  ة الزمنية للتر
العالمية )اليونيسف(، وحددت الفت 

ي الدراسة وكذلك االنتظام 
ر
ي حديث لمتابعة انتظام اطفال العوائل المتعاقد معهم ف

ونر الكت 
نامج إ ي متابعة الحوامل واللقاحات الدورية ويــهدف التر

ر
ىل مكافحة االمية واعادة الطفال ف

ر من الدراسة بأعمار )  ( سنة. 14-9المتشبي 
 

م بالدراسة مبلغ ) ر نامج لكل طفل ملت  ( 10( ألف دينار شهريا واالم الحامل )15يخصص التر
ي واالستقرار ومستوى تعليم متواصل لتلك االش 

ر
ألف دينار شهريا، لضمان تحقيق التعاف

 تر االجيال وتخفيف فقر الطفال. لكش حلقة توارث الفقر ع
 

ر المعالجات الحالية   -2 حات لتحسي 
 مقت 

 
ي مبادرة وزارة العمل والشؤون االجتماعية المذكورة اعاله لتشمل  -

ر
توسيع العمل ف

ة ذات الكثافة  ر عىل المناطق الفقت  كت 
ي بغداد والمحافظات والت 

ر
مناطق اخرى ف

 السكانية العالية. 

                                                   
7 Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016, International Labour 
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ر الحياة الكريمة للطفل وعائلته. تطبيق نظام حماية  -  اجتماعية فعال لتأمي 

ي كل محافظة لتلبية احتياجاتهم إ -
ر
نشاء مراكز متخصصة لرعاية الطفال ف

ة لألطفال ويدار من  ر وتعليمهم وتدريبهم للمهن والحرف وكشف المواهب المتمت 

بية والعمل والصحة والشباب والرياضة والرعاي ة قبل مجموعة من الوزارات كالت 

 االجتماعية. 

اتباع نظام التعليم االلزامي للمراحل الدراسية االبتدائية وتطوير النظام التدريسي  -

 واالسلوب المتبع بما يجعله جاذب للطفل. 

اعتماد مجانية التعليم بتوزيــــع الكتب والقرطاسية للطلبة والمالبس المدرسية  -

باصات لنقلهم إىل الشتوية والصيفية وتوزيــــع التغذية المدرسية عليهم وتوفت  

 اماكن سكناهم. 

ي واالعالم للتوعية بمخاطر تشغيل الطفال.  -
 تنشيط دور منظمات المجتمع المدنر

تشكيل فريق عمل من جامعات العراق بأقسامها المتخصصة والدوائر المعنية  -

ي لعمالة الطفال لتنظيم بيانات احصائية دقيقة. 
 إلجراء مسح ميدانر

ك - ي الشأن االقتصادي  اجراء دراسات وابحاث يشت 
ر
فيها فريق عمل متخصص ف

 واالجتماعي لعالج هذه الظاهرة. 

 تنويه
ي توفت  بعض  ،شعبة التفتيش ،تتقدم الباحثة بالشكر إىل قسم عمل النجف االتحادي

ر
لتعاونه ف

 متطلبات هذه الورقة. 
 

ر  ر العراقيي  لمراجعتها البحث كما تود الباحثة أن تقدم شكرها لهيئة تحرير شبكة االقتصاديي 
 . ر ر العراقيي  ر االقتصاديي   ومالحظاتها القيمة ولدعمها المستمر للباحثي 

 
ي كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة

ر
 )*( أستاذ مساعد ف
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 المالحق
 

ي العراق1جدول )
ر
 ( عمالة الطفال ف
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 النسبة % السنة

2004 4 
2006 11 

2008 5.8 

2014 2.9 

2016 5.4 

2018 5 
 المصدر: 

ي العراق، وزارة العمل والشؤون االجتماعية. 2006، 2004السنوات ) -
 (، تقرير واقع حماية الطفل فر

ات التشغيل والبطالة لألعوام ) - ، 2008بقية السنوات، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مؤشر
2016،2018-2019.) 

 
ر لمرحلة 2جدول ) االبتدائية ونسبة التشب لألعوام ( اعداد الطلبة الموجودين والتاركي 

 (2019-2018) – (2015-2014الدراسية )

السنة 
 الدراسية

عدد طلبة االبتدائية 
 الموجودين

عدد طلبة 
االبتدائية 
 التاركير  

مجموع 
الطلبة 

 الموجودين +
 التاركير  

نسبة 
 الترسب 

2014-2015 4283044 72355 2087166 3.467 
2015-2016 4997052 109883 2524060 4.353 

2016-2017 5473997 126694 2690892 4.708 

2017-2018 6197876 131368 6329244 2.07 

2018-2019 6501053 127891 3212768 3.98 
 المصدر وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، احصاءات التعليم.  -
 (.2،3،4)نسب التشب احتسبت من قبل الباحثة باالعتماد عىل االعمدة  -

 
 

ر )3دول )ج ي العراق حسب المحافظات14-6( عمالة الطفال لألعمار المحصورة بي 
ر
( ف  

 نسبة مئوية

 2008عام   2006عام  المحافظة

 3.5 4.4 نينوى
 6.0 13.0 كركوك
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 3.4 2.3 دياىل

 5.9 - االنبار
 8.2 2.0 بغداد

 11.5 14.2 بابل

 4.6 1.9 كربالء

 9.9 9.9 واسط

 11.7 8.5 الدينصالح 

 4.2 2.5 النجف

 10.9 3.7 القادسية
 3.6 4.4 المثتر 

 1.3 1.3 ذي قار

 3.4 4.9 ميسان

 3.4 1.7 البرصة

   اقليم كردستان

 1.4 - دهوك

 3.1 - اربيل 
 3.9 2.4 السليمانية

 5.8 5.3 مج

 
لسنة معينة تختلف من جهة علما أن االحصائيات  2008المصدر: نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 

 اصدار إىل اخرى، أي عدم وجود احصائيات موحدة مما يشت  إىل عدم دقة البيانات االحصائية. 

 
 المصادر

 
ي الدول العربية دراسة نوعية وكمية

 
 .26، ص2019، 1، جامعة الدول العربية وآخرون، طعمل األطفال ف

 
يعات العراقية : ، مجلس القضاء االعىل، قاعدة الترسر ي

ونر  جمهورية العراق، عىل الموقع االلكت 
https://www.hjc.iq/ 

 
ي العراق

 
ي العراق، مكتب هيئة تقرير عن واقع حماية الطفل ف

، اعداد سكرتارية رسم سياسة حماية الطفل فر
 .21، ص 2011رعاية الطفولة، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 

 

https://www.hjc.iq/
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