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 :الممخص
تناولت الدراسة موضوع عمالة األطفاؿ وظاىرة التسوؿ في والية النيؿ 
األزرؽ ، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى حجـ المشكالت  االقتصادية 
واالجتماعية التي يعانى منيا المجتمع والضغوط التي أدت إلى عمالة 
األطفاؿ وظيور التسوؿ بيف شريحة  األطفاؿ ، اتبعت الدراسة المنيج 

اريخي والوصفي والتحميمي اإلحصائي  ومنيج دراسة الحالة كما تـ الت
استخداـ المالحظة والمقابمة كأدوات لمدراسة، مف خالؿ دراسة موضوع 
عمالة األطفاؿ وظاىرة التسوؿ في منطقة الدراسة توصمت الدراسة إلى عدة 

يور نتائج أىميا :  توعية األسرة لمقياـ بدورىا في رعاية  األطفاؿ ومنع ظ
التسرب مف المدرسة ورعاية أفرادىا ، كثيرا مف األطفاؿ يعانوف مف 
األمراض المنتشرة مثؿ التيفوئيد والمالريا والبميارسيا والدسنتاريا وأمراض 
الصدر، عدـ االىتماـ بشريحة األطفاؿ والتوعية واإلرشاد االجتماعي  ليـ 

جيا ، وتوصى بخطورة الظاىرة وأسبابيا وطرؽ وأساليب محاربتيا وعال
الدراسة باالتي : تقوية مؤسسات العمؿ االقتصادي و االجتماعي في 
منطقة الدراسة ،معالجة العوامؿ االقتصادية واالجتماعية المؤدية إلى عمالة 
األطفاؿ ، و معرفة األثار المترتبة عمى ذلؾ ، تفعيؿ دور منظمات 

في رعاية  المجتمع المدني والتدخؿ الجاد مف الجيات ذات االختصاص
 .وغيرىا 
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Abstract: 

This paper discuses the work of children in Blue Nile 

State. The results of the study state clearly the necessity 

of enlightening the families to fully shoulder their roles 

of caring for children and their perfect social growth and 

supporting them. The results also reflect that too many 

children suffer from diseases like: typhoid, dysentery, 

malaria, cholera, chest diseases,…etc. This makes it, the 

duty of the State responsible personnel to take care of 

children and to enlighten and socially counsel the 

phenomena; its causes, its means and ways of 

combating, its reformation and the strengthening of 

social work entities and civil community organizations 

and the serious interference of relevant bodies in caring 

for and the successful commercial exchange between 

Sudan and its neighbouring countries to stand against the 

phenomena. The researcher uses the analytical 

descriptive method, and the data is collected by first 

resources such as: observation, interview, annual reports 

from the relevant organizations and the secondary 

resources. 
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 المقدمة1
قضية عمالة األطفاؿ برزت في اآلونة األخيرة كأحدي القضايا اليامة في المجتمع 
الدولي ورغـ أف استخداـ االطفاؿ في المجتمعات التقميدية ضمف االسرة ال يمكف اف نتحدث 
عنة كظاىرة حديثة إال أف تدىور األوضاع االقتصادية في العالـ الذى دفع بأعداد كبيرة مف 

التي انتظمت سوؽ العمؿ وأدت الى ظيور المشكمة كأحدي الظواىر السمبية العمالة الصغيرة 
ـ(. وقد بدأت المنظمات الدولية ترصد ىذه الظاىرة ضمف ظواىر أخرى 5558)محمد سيد :

وقدمتيا كمؤشرات لمتخمؼ االجتماعي لمدولة وعمى أساس ىذه المؤشرات ضعفت الدولة 
رير التجارة وتأتي أىمية ىذا الموضوع مف ناحية أف وترتب عمى ذلؾ نتائج ىامة فييا فوائد تح

عمؿ االطفاؿ في والية النيؿ األزرؽ بمحمية الدمازيف والروصيرص يمكف اف يحوؿ الطفؿ مف 
انساف ذى مستقبؿ مشرؽ تتفتح مواىبو ومداركو بالتعميـ والرعاية وحسف التنشئة  اإلجتماعية 

لسبؿ لكسب العيش فقد يكوف الطفؿ الى شخص ضعيؼ البنيو والعقؿ يبحث عف اسيؿ ا
 موىوبا او متفوقًا ولكنو ال يجد الرعاية التي تحدد طريقة في المستقبؿ. 

 أهمية البحث:  1-2
تقدـ ىذا الورقة دراسة عممية عف االسباب االقتصادية التي أدت الى عمالة األطفاؿ  -

 والسباب كثيرة منيا. 
يجاد التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في زيادة عدد  - األطفاؿ الذيف يمارسوف الميف المختمفة وا 

 الحموؿ ليا. 
كذلؾ التعرؼ عمى منصرفات تمؾ الدخوؿ مف جانب األطفاؿ )فيما تنفؽ تمؾ األمواؿ  -

 التي تجني نتيجة لعمميـ . 
 معرفة األضرار الناتجة عف عمالة األطفاؿ وتأثيراتيا.  -

 : أهداف البحث 1-3
 تيدؼ الورقة إلى :

مى حجـ المشكالت التي يعانى منيا المجتمع والضغوط التي أدت إلى / التعرؼ ع5
 عمالة األطفاؿ وظيور حاالت التسوؿ بيف االطفاؿ . 

 / محاولة  وضع الحموؿ المناسبة ليا لتفادى ىذه الظاىرة في منطقة الدراسة .1 
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و / التعرؼ عمى العوامؿ  االقتصادية واالجتماعية المؤدية إلى عمالة األطفاؿ 3 
  معرفة اآلثار المترتبة في حاؿ وجود حموؿ وبدائؿ لعمالة االطفاؿ.

/ التعرؼ بصفة عامة عمى السياسات المتبعة في إدارة تمؾ العمالة داخؿ األسواؽ 8
 السيما أف األسواؽ ىي األرض الخصبة لعمالة األطفاؿ في والية النيؿ األزرؽ. 

 : مشكمة البحث 1-4
رب لما فييا مف أثار سمبية أدت إلى تشريد عدد كبير التفكؾ األسرى ومشكالت الح

مف األطفاؿ مما دفعيـ إلى العمؿ لكسب العيش وتدور مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس 
 التالي :

ما ىي األثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة عمى عمالة األطفاؿ وظاىرة التسوؿ 
 مى :  في منطقة الدراسة وتتفرع أسئمة البحث إلى ما ي

 /ماىي األثار االقتصادية المترتبة عمى عمالة األطفاؿ وظاىرة التسوؿ .5
 /ما ىي األثار االجتماعية المترتبة عمى عمالة األطفاؿ وظاىرة التسوؿ .1
 :  منهجية الدراسة 1-5
اتبعت ىذه الدراسة المنيج التاريخي و الوصفي و التحميمي اإلحصائي ومنيج دراسة  

 ـ جمع المعمومات بواسطة :  الحالة . وقد ت
:  تتمثؿ في المالحظة والمقابمة والتقارير السنوية مف منظمة لمصادر األوليةأوال: ا

 .اليونسيؼ 
 : تشمؿ الكتب والمراجع والبحوث واالنترنت والتقارير وغيرىا.لمصادر الثانويةثانيا :ا

 :  نبذة مختصرة عن عمالة االطفال بصفة عامة1-6
االطفاؿ في والية النيؿ األزرؽ ولدت حديثًا السيما مع بداية الثمانينات ظاىرة عمالة 

مف القرف الماضي، وترجع عمالة االطفاؿ لمظروؼ االقتصادية الصعبة وفييا يمثؿ الفقر 
عامؿ رئيس الى جانب المسالة االجتماعية بالموروثات والعادات والتقاليد والجيؿ وضعؼ 

اصة بحماية االطفاؿ. ونتطمع االف لنشأة أطفالنا في بيئة نظيفة تنفيذ السياسات والقوانيف الخ
خالية مف الشوائب واألحزاف ونرفع شػػػعار )ال لعمالة األطفاؿ(. فالفقر عامؿ رئيس لعمالة 
رتفاع أسعار السوؽ في مقابمة الدخوؿ )االجور( مف  االطفاؿ مقارنة بالظروؼ االقتصادية وا 

دخؿ الفرد والذى ال يتناسب  مع المنصرفات اليومية  المالحظ ىناؾ انخفاض في مستوى
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لألسر وضيؽ المعيشة مما يضطر العديد مف االسر لمدفع بأطفاليا لمعمؿ ليعودوا ألسرىـ 
بفائدة مالية تساعد وتسد الثغرات االقتصادية والمساىمة في توفير قوت ليا )المجمس القومي 

 ـ(.1053لرعاية الطفولة :
 :م2018منطقة الدراسة  ( موقع1خريطة رقم )

 
 م.2018 –الدمازين  –المصدر: مكتب المساحة 

في ىذه الحالة تدخؿ مشكمة أخرى قد يفقد بعض األطفاؿ فرصتيـ في مواصمة 
مسيرتيـ التعميمية والجزء الضئيؿ مف ىذه الفئة يوفؽ ما بيف التعميـ والعمؿ ولكف بصورة 

عف المدرسة في المرحمة األولى فيتطور   ضعيفة وفي ىذه الحالة يبدأ الطفؿ في التغيب
ليصبح تسرب دراسي، والوقت الذى يفترض أف يكوف فيو في الفصؿ يتحوؿ لمعمؿ، و خير 
شاىد عمى ذلؾ في الريؼ الشمالي لمحمية الدمازيف قرية ىاروف البحر عند موسـ حصاد 

ؿ والعودة بفائدة مالية الموز ىنالؾ أطفاؿ تالميذ يتسربوف عند موسـ )الموز( مف المدرسة لمعم
)اجور( ويكوف عمميـ حمؿ الموز مف داخؿ الجنينة الى العربات المتواجدة خارج الجنينو 
فالعمؿ ليس شاؽ ويمكف مف باب توفير مبمغ مالي يعطيو الطفؿ لألسرة عمما باف الريؼ توجد 

ـ(، 1053ية :فيو مصادر دخؿ متعددة ومعروفة بمحدودية الرزؽ )الخريطة االستثمارية لموال
حسب ظروؼ كؿ منطقة واالمكانيات المتوفرة فييا، فمثاًل: القرى الواقعة عمى شريط النيؿ 
األزرؽ نجد النشاط السائد فييا الخضر والفواكو بأنواعيا المخمفة الى جانب الزراعة في موسـ 

 اف. الخريؼ وال توجد زراعة مروية سوى الموز، والمانجو، الجوافة والقميؿ مف البازنج
والعمالة تأخذ طابع لو عالقة بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع ا كتعمـ األبناء 
الزراعة ومرافقة االبناء الييا ليرث االبف مينة أبيو، حيث تعتبر مف المظاىر اإلجتماعية 
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وتتركز كذلؾ في الريؼ وترتبط إرتباطًا وثيقًا بالعادات والتقاليد، ويسيطر عمييا الجيؿ 
ألمية. عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كانت وال زالت ىنالؾ قبائؿ في الوالية عندما يبمغ وا

الطفؿ سف السابعة أو الثامنة مف عمره وقوي عوده ال يمكف لو بأي حاؿ مف األحواؿ 
االلتحاؽ بالدراسة )المدرسية( فقط يكتفوف بتعميـ الخموة )القرآف( في السنوات األولى، مف ثـ 

ف المذكورة اعاله يمتحؽ ليعمؿ ويعود بفائدة مالية لألسرة وتدخر لو االسرة جزءًا عند بموغ الس
مما عاد بو مف فائدة مالية وعندما يبمغ سف الرشد يصبح مسئواًل مسئولية مباشرة عف نفسو 
وأسرتو ،فالوالية بيا أعداد كبيرة مف األطفاؿ العامميف لكف الغالبية تتركز في محمية الدمازيف، 

نو ال توجد إحصائية دقيقة حتى االف لدى أي جية مف الجيات سواء كانت حكومية أو إال ا
منظمات أو غيرىا، فالمصدر المنوط بو ىذا األمر وزارة الرعاية اإلجتماعية بالوالية، وسبب 
تركز العمالة في محمية الدمازيف يعود العتبارات كثيرة منيا أنيا عاصمة الوالية وتتوفر فييا 

الى جانب الكثافة السكانية الموجودة بيا، وأنواع العمالة الموجودة تتمثؿ في العمؿ: الخدمات 
)باعة متجوليف، درداقات، العمؿ في المقاىي ساعي ،وغيرىا مف الميف والحرؼ المرتبطة 

ـ صادؽ ووقع عميو السوداف والتـز بتطبيؽ بنوده والفقرات 1050بالمدف(.وقانوف الطفؿ لسنة 
ـ وفي القانوف ىنالؾ فصؿ 1050نصوص المواد الواردة في اتفاقية الطفؿ التي تتضمنو و 

تنظيـ استخداـ االطفاؿ(،  –يتحدث عف عمالة االطفاؿ وىو الفصؿ السابع )عمالة االطفاؿ 
( فقرة، في 51" باإلضافة لعدد )81 – 85 – 80 – 35 – 34 – 33 – 32وفيو المواد: "

ـ(.إف اطفاؿ 1050)وزارة العدؿ قانوف الطفؿ : مجمميا تنصب في مصمحة الطفؿ العامؿ،
عاما الذيف يجدوف  54الشوارع ىو االصطالح االكثر انتشارًا لمتعيير عف االطفاؿ تحت سف 

بالشارع بما يضمو مف التسرب مف التعميـ ودفع االطفاؿ الى سوؽ العمؿ والشارع قمة مدارس 
لعدد الدقيؽ لمضحايا االطفاؿ لكثرة ما يحدث التعميـ اإللزامي وىنالؾ افتقاد الى البيانات عف ا

سرا وعمنا وبصفو عامة يزيد خطر التعرض لمعنؼ البدني بالنسبة لألوالد وتواجو الفتيات نفس 
المصير وقد استعرض مشروع عمؿ االطفاؿ وىو مشروع مشترؾ بيف الوكاالت المنظمة 

صفة خاصة اف الدافع لمعمؿ ليـ ومنظمات حقوؽ اإلنساف إف االطفاؿ معرضوف لمخطر ب
العاـ وراء العمؿ الوطني ليذه الشريحة مف االطفاؿ ىو العائد االقتصادي والبد مف االعتراؼ 

 بذلؾ .  
 :الموقع الجغرافي 1-7
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لمموقع أىمية كبيرة في تحديد نوع المناخ وعناصره، كما يحدد نوع النشاط و تقع والية 
( 31.3 – 33.1لسوداف وتقع بيف خطي طوؿ )النيؿ األزرؽ في الجزء الجنوبي الشرقي مف ا

( وتحدىا شمااًل والية سنار ومف الشرؽ والجنوب الشرقي 30.1 – 30.5وبيف خطي عرض )
دولة اثيوبيا ومف الغرب والية النيؿ األزرؽ ودولة جنوب السوداف عند أعالي النيؿ وبيا ست 

 ـ( . 1051ف )المنقورى :محميات: "الدمػازيف الروصيرص و التضامف وباو والكرمؾ وقيسا
 ـ 1054، ( موقع محمية الدمازين بوالية النيل األزرق2خريطة رقم ) 
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 م.2018 –الدمازين  –المصدر: مكتب المساحة 
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 المســـاحة:  1-8

( ألؼ كيمو متر مربع أى: مايعادؿ 34100تقدر مساحة والية النيؿ األزرؽ بحوالى) 
  ( مميوف فداف". 4.4)

 السطح والتضاريس : 1-9
تمتد اليضبة األثيوبية داخؿ سفوح السوداف اتجاه الشماؿ الغربي مكونة منحدرات 

 وتالؿ تتخمميا الخيراف الموسمية. 
 حوض النيل: 10 -1

ينحدر النيؿ مف اليضبة االثيوبية عند بحيرة تانا في اثيوبيا ويدخؿ شرؽ السوداف 
عبر محطة الديـ شرؽ الوالية ويحمؿ النيؿ كمية كبيرة مف الطمي والتربة الخصبة )ميدي 

 ـ( . 1051اميف :
  : التربــة 1-11 

تعتبر أىـ تعتبر مف العوامؿ اليامة في االنتاج االقتصادي ومناطؽ التربة الخصبة 
 مناطؽ الجذب السكاني تصنؼ التربة في والية النيؿ األزرؽ إلى: 

 تربة ذات لوف أسود خفيؼ يميؿ الى البنى غنية بالعناصر المعدنية وتصمح لمزراعة.  . أ
تربة طينية سوداء قموية ومف خصائصيا ناعمة كثيرة وتحتفظ بالرطوبة لفترة طويمة،  . ب

  وصالحة لزراعة المحاصيؿ البستانية.
 : القطاع الغابي1-12

تقع والية النيؿ األزرؽ في أقميـ السافنا حيث تتعدد انواع النباتات حسب نوع التربة 
ومعدالت االمطار، ونجد اف ىذا النوع مف االشجار: )الطمح، الصباغ ،االبنوس ، الكتر، 
المعوت( ينبت في الجزء الشمالي مف الوالية،وفي السالسؿ الجبمية توجد اشجار الصباغ والباف 

مي سطوح الجباؿ نجد اشجار الدليب والعرديب، وفي الغابات النيمية اشجار والسبيؿ وع
الميوقنى والقنا وتوجد اشجار اليشاب، والطمح تنتج ثمار الصمغ، ومع وجود كؿ تمؾ 
المحفزات يجئ سوء استغالؿ الموارد الطبيعية والقطع الجائر لمغابات )يسري الجوىري 

 ـ(. 5543:
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 الســكان: 1-13
 الذيف يعمموف عمى تغيير سطح االرض لمعرفة التبايف االقميمي بيف  السكاف ىـ

الدوؿ، توجد بوالية النيؿ األزرؽ اكثر مف قبيمة ومف ىذه القبائؿ )اليمج، الماباف، البرتا، 
يبمغ عدد سكف  االنقسنا، االدؾ، القمز، الدوالة، الوطاويط واليوسا والفوالني و العرب. الخ(

( أناث احصائية 803.431( ذكور و)818.835سمة منيـ )( ن431.355الوالية )
ـ كما وفدت مجموعة مف القبائؿ الى الوالية والتي تمثؿ مجموعة مف القبائؿ التي 1004تعداد/

وبعض القبائؿ –اليوسا  –الفالتا  –انصيرت مع القبائؿ االصمية ومف أشيرىا: )البرنو 
 العربية(. 
 : الوضع القبمي1-14 

رات لمقبائؿ وىى: )ناظر الفونج، ناظر االنقسنا، ناظر فاز وغمى، توجد خمسة نظا
ناظر الفالتا( وبعض ىذه القبائؿ احتفظت باصميا ولـ تختمط مع بقية االجناس مثؿ: 
)االنقسنا والقمز ولكف بعض القبائؿ قد تصاىرت واختمطت ببعضيا البعض )الخطة 

 ـ(. 1053ى :االستراتيجية ،الوالية األنموذج في التعايش السمم
 النشاط االقتصادي: 1-15 

يعتمد سكاف الوالية عمى أنواع النشاطات فييا كالزراعة، والرعي والصناعة والتعديف 
وغيرىا، وتتوفر في الوالية موارد طبيعية ىائمة وميزه نسبية مع ضعؼ في االستغالؿ االمثؿ، 

فضال عف قصور  يرجع دلؾ الى ارتفاع معدالت الفقر وانخفاض متوسط دخؿ الفرد،
الدراسات والبحوث والترويج لجذب االستثمارات ومف معوقات النشاط االقتصادي بالوالية وجود 

 ـ(. 1055 – 1003ألغاـ في بعض المناطؽ في الوالية "الخطة االستراتيجية )
 النشاط التعديني: 1-16 

د بعض يتركز النشاط التعديني في منطقة جباؿ االنقسنا بمحمية باو، وكما توج
 خامات الرخاـ والفرانايت والذىب والكرـو وغيرىا مف المعادف . 

 التعميم: 1-17 
يمثؿ التعميـ الدعامة االساسية لتحقيؽ الرفاىية لمشعوب، حيث يوجد بالوالية تعميـ 
لمرحمة االساس والثانوي وتوجد جامعة النيؿ األزرؽ وكمية الدمازيف التقنية وأكاديمية العمـو 
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نجد اف التعميـ بالوالية يحتاج لتييئة البيئة المدرسية ويحتاج الى التخطيط والدعـ الصحية، و 
 ـ(. 1053المالي )وزارة التربية والتعميـ ،الدمازيف :

 
 الصحة:1-18 

األوضاع الصحية في الوالية متدىورة وتحتاج لزيادة عدد المستشفيات مع صيانة 
د لتحقيؽ األىداؼ الصحية وتحتاج لتدريب المستشفيات الحالية، والبد مف مضاعفة الجيو 

  األطر، كما تحتاج الوالية لبعض التخصصات والمعدات الصحية. 
وظاىرة  العوامل االجتماعية و االقتصادية المؤثرة  في عمالة األطفال1-19
 التسوؿ: 
أ. العوامؿ االجتماعية وتشمؿ: مستوى التعميـ واألمية والفقر وىشاشة وضعؼ النظاـ  

تماعي مثؿ العادات والتقاليد السالبة وظروؼ الحرب والتفكؾ األسرى الذى أدى لظيور االج
 الميف اليامشية التي ادت لظيور عمالة األطفاؿ وظيور التسوؿ . 

 ـ(  . 1053)المجمس القومي لرعاية الطفولة ،الدمازيف : 
 ب. العوامل االقتصادية لسكان المنطقة :

تتمثؿ الحالة االقتصادية  لمعظـ  السكاف العامميف في ضعؼ مستوياتيـ االقتصادية  
التي تتراوح ما بيف المتوسط والمنخفض جدا وىذا ىو السبب وراء عمالة األطفاؿ وظيور 

 التسوؿ في منطقة الدراسة . 
 مفهوم عمالة األطفال: تنقسم الى قسمين األول سمبي والثاني إيجابي: 1-20

 ل: عمالة األطفال السمبي:األو
ىو العمؿ الذى يضع أعباء ثقيمة عمى الطفؿ، والعمؿ الذي ييدد سالمتو وصحتو 
ورفاىيتو، فالعمؿ الذى يستفيد مف ضعؼ الطفؿ وعدـ قدرتو عف الدفاع عف حقوقو، والعمؿ 
د الذى يستغؿ عمالة االطفاؿ كعمالة رخيصة بديمة عف عمؿ الكبار والعمؿ الذى يستخدـ وجو 

االطفاؿ واال يساىـ في تنميتيـ، والعمؿ الذى يعيؽ الطفؿ وتدريبو ويغير حياتو ومستقبمو. 
 ـ(1053)مرجع سابؽ :

 الثاني: مفهوم عمالة األطفال اإليجابي: 
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يتضمف ىذا التعريؼ كافة األعماؿ التطوعية أو حتى المأجورة التي يقوـ الطفؿ بيا 
وف ليا آثارًا ايجابية تنعكس عمى نموه العقمي والجسمي والمناسبة لعمرة وقدراتو، ويمكف اف يك

والذىني، وخاصة إذا قاـ بو الطفؿ باستمتاع والحفاظ عمى حقوقو االساسية الف مف خالؿ 
العمؿ يتعمـ الطفؿ المسئولية والتعاوف والتسامح والتطوع مع اآلخريف.)المجمس القومي لرعاية 

 ـ ( 1053الطفولة ،الدمازيف :
 : التسولتعريف 2-1

ىػو كػؿ إنسػاف يسػأؿ الناس لمنحو معونة نتيجػة لمحاجػة أو لعمة إجتماعية أو االثنيف 
 معًا. 

 أسباب  عمالة األطفال ودوافع التسول: منها: 2-1-1  
 الحاجة.  .5
 الفقػػر.  .1
ضعؼ الشخص المتسوؿ ذكر أو أنثى في شخصيتو نتيجة لمعمة االجتماعية أو  .3

 بح التسوؿ جزء مف حياتو اليستطيع الفكاؾ منو. العقمية أو الجسدية، واص
 .الكوارث الطبيعية :وتتمثؿ في الفيضانات والسيوؿ والحرائؽ .8
 .البطالة :بكؿ صورىا وأنوعيا وىى عدـ توفر فرص العمؿ .1
 .األمراض المزمنة :مثؿ ضغط الدـ والسكرى والشمؿ .2
 .اليجرة الوافدة مف الدوؿ المجاورة بسبب الحرب .3
 . انتشار وارتفاع معدالت الفقر بيف السكاف في منطقة الدراسة .4
  عمالة األطفال وظاهرة التسول في منطقة الدراسة:    2-1-2

في األعواـ السابقة قامت إدارة الرعاية االجتماعية بحصر ىؤالء المتسوليف تحديدا في 
متسوؿ  250ـ وتـ الحصر بمدينتي الروصيرص والدمازيف حوالى 5553 – 5552عامي
( أطفاؿ لـ يبمغوا سف الرشد ومف ثـ قامت الرعاية 830( حالة فقداف بصر و )540منيـ )

 ( تفاصيميـ كاآلتي: 358بمسح آخر بمدينتي الدمازيف والروصيرص أسفر العدد عف )
رجاؿ وقطعا ىذا العدد يعتبر قميؿ ذلؾ ألف  328طفؿ بأعمار مختمفة  832 

ية خاصة وىى المناطؽ التي تأثرت بالحرب والحرب مف افرازاتيا ىنالؾ ثالثة مواقع ذات )أىم
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تدمير كافة البنيات التحتية مما يترتب عميو افراز الظواىر السالبة ومنيا التسوؿ )وزارة الرعاية 
 ـ(. 1053االجتماعية ،الدمازيف :

 : كيفية التعامل مع هذه الظاهرة2-2
 طياتيا عدة عوامؿ اجتماعية واقتصادية تعتبر ىذه الظاىرة كارثة اجتماعية تحمؿ في 

ونفسية وبالتالي يحتاج االمر الي التدخؿ العممي لمخدمة االجتماعية وعمـ النفس وعمـ 
االجتماع لمدراسة العممية الدقيقة لمعرفة حجـ الظاىرة ومعرفة الخمؿ لمحالة المعنية ومف ثـ 

 يمكف وضع الحموؿ لبعض الحاالت. 
 : تصنيف حاالت التسول2-3

مف أكثر الحاالت إمتيانا لمتسوؿ ىى حاالت االطفاؿ وىـ مف قبائؿ اليوسا والفوالني  .5
حديثة اليجرة إلى منطقة الدراسة وبعض القبائؿ العربية  وأطفاؿ الخموة وىذه الحاالت 
تعتبر مينة التسوؿ مسألة عادية جدًا، فإذا اعتبرنا اف متوسط االسرة ليذه القبائؿ 

ىذا وسواء ىذه القبائؿ ولكف تندثر ىذه الظاىرة في مرحمة اكثر مف خمسة اطفاؿ و 
الكبر اذا يتولى الطفؿ أموره بنفسو ونجد كؿ ذلؾ اف االسرة بيا عدد كبير مف 

 األطفاؿ نسبة لتعدد الزوجات. 
ايضًا نجد في نفس القبيمة عدد مف الكبار يمتينوف مينة التسوؿ نتيجة لمعمة الطبيعية  .1

العمؿ وبالتالي يعانوف مف الفقر وال سبيؿ ليـ غير سؤاؿ منيا النظر وغيرىا مف 
 الناس. 

ىنالؾ حاالت نجدىا مكتممة الصحة والعافية ومع ذلؾ تمتيف التسوؿ ىذه الحالة  .3
تعاني مف عمة اجتماعية ونفسية وممارسة التسوؿ أصبحت جزء مف حياتيـ ال 

 يستطيعوف الفكاؾ منيا. 
 وىى:  المعنية البد من تحديدهاالتدخل الجاد من جهات االختصاص 2-4

وزارة المالية، وىى الجية التي تقدـ الدعـ وفقا لما تـ وضعو مف جية االختصاص  .5
 وىذا لـ يحدث بكؿ أسؼ في الفترات السابقة في غياب توفير السيولة. 

وزارة الرعاية االجتماعية الجية المناط بيا وضع الخطط والبرامج وحموؿ ليذه  .1
 المشكمة. 
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المنظمات المختمفة العامة في مساعدة االفراد والجماعات والمجتمع لتقوـ بدورىا نحو  .3
 ىذه الفئة. 

 المجتمع ودوره في استيعاب ىذه الفئة ومساعدتيا عف طريؽ مؤسسات 
 المجتمع التقميدي واإلدارات األىمية والعمد والمشايخ وقيادات المجتمع المحمي.  .8

 
 :لتسول في اإلسالمظاهرة عمالة األطفال و ا2-5 
أىتـ االسالـ بحماية االطفاؿ مف انتياؾ حقوؽ األطفاؿ وغرس في نفس  

المسمـ كراىة السؤاؿ لمناس تربية لو وعمو لميمة وعزة النفس والترفع عف الدنايا واف الرسوؿ 
صمى اهلل عميو وسمـ يضع ذلؾ في صؼ المبادئ التي يبايع عمييا صحابتو ويخصيا بالذكر 

ف البيعة. وقد صور النبي صمى اهلل عميو وسمـ، اليد االخذة باليد "السفمي" واليد ضمف أركا
المنفقة باليد العميا، وعمـ صحابتو اف يروضوا انفسيـ عمى االستعفاؼ فيعفيـ اهلل، وعمى 

 االستغناء عف الغير فيغنييـ اهلل. 
 نتشار ظاهرة عمالة األطفال والتسول: ا1-2

المدف الكبيرة، خاصة والية الخرطوـ والمدف الكبيرة بالواليات تنتشر ظاىرة التسوؿ في 
)الدمػازيف( التي يفد الييا المياجريف مف الريؼ والالجئوف مف القبائؿ االفريقية المجاورة 
الباحثيف عف حياة افضؿ. يحاولوف التكيؼ مع ىذه البيئة وينعكس ذلؾ عمى سموكيـ 

 ـ( 1051كافة االنماط)محمد سيد :وتصرفاتيـ فيمجئوف الى ممارسة التسوؿ ب
 : أساليب عمالة األطفال والتسول وأسبابها2-7

 طمب االحساف المباشر. .5
 التسوؿ بالمستندات. .1
 التسوؿ بتالوة القرآف والمدائح والقصائد.  .3
 التسوؿ بغرض ظرؼ طارئ.  .8
 التسوؿ باستدرار العطؼ.  .1
 التسوؿ بأساليب أخػػرى.  .2

 لة األطفال و لمتسول: األساليب غير المباشرة لعما 2-8
 مسح زجاج السيارات.  .5
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 ردـ حفر الشوارع.  .1
 االمساؾ بالمالبس.  .3

 عمالة األطفاؿ والتسوؿ :   اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية لظاهرة 2-9  
 -األثار الصحية : 1-5-5
النفايات /التسمـ الغذائي وىو نتيجة أكؿ األطعمة الفاسدة التي يجمعونيا مف مكبات 5
 ويأكمونيا .
/األمراض التي يصابوف بيا مثؿ التيفويد ،المالريا ،البميارسيا ،األنيميا ،أمراض 1
 الصدر .
/قياـ األطفاؿ بأعماؿ ال تناسب مقدراتيـ الجسمانية والعقمية يعرضيـ لمكثير مف 3

 ـ (1051األمراض العضوية .)د. عبد الباقي عبد الغنى :
 (  ـ5558)د. صالح الديف : 
 األثار االقتصادية:  2-9-2 
 /التأثير مف جانب العرض والطمب في سوؽ العمؿ .5 
 /حاجة األطفاؿ وأسرىـ لمعائد االقتصادي لتحسيف مستواىـ المعيشي.1
 /حجـ قدرات األطفاؿ وقمة ميارتيـ وانخفاض تكمفتيـ قد يكوف ليا أثار اقتصادية .3
 األثار االجتماعية:  2-9-3 
 طفاؿ ألسرىـ نتيجة لمحرب ./فقداف األ5
 /تعرض األطفاؿ لمعنؼ والضرب .1
  /تشريد األطفاؿ ومعاناتيـ نتيجة استخداميـ في الحرب .3
 من خالل الدراسة توصل  الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها : 3-1-

الظروؼ االقتصادية تعتبر مف المؤثرات التي تدفع االطفاؿ لالبتعاد عف التعميـ  .5
 دىـ لسوؽ العمؿ. والنتيجة األولى أثبتت الفرض األوؿ مف فروض الدراسة  وتقو 

تؤثر الحرب بدرجة كبيرة في تشريد األسر مما يفقد األطفاؿ حؽ الرعاية فيدفعيـ  .1
 لمعمؿ، تعتبر النتيجة الثانية مف اآلثار اإلجتماعية التي تقود لعمالة األطفاؿ. 

التسرب الدراسي مف الميددات التي تدفع النواحي اإلجتماعية أو التفكؾ األسرى و  .3
 األطفاؿ لمعمؿ لكسب العيش. والنتيجة الثالثة أثبتت الفرض الثاني مف الورقة.
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 الجيؿ واألمية والعادات والتقاليد تمعب جميعيا دورًا محوريًا إلنخراط األطفاؿ لمعمؿ.  .8
األطفاؿ  ضعؼ السياسات والقوانيف الخاصة بحماية األطفاؿ مما يؤدي إلى عمالة .1

 والتسوؿ. 
 
 المقترحات: 3-2

مقترح ضرورة اقامة ورش وسمنارات بالمناطؽ الريفية عف عمالة االطفاؿ واآلثار  .5
 االجتماعية واالقتصادية والصحية عمى االطفاؿ. 

مقترح الزامية التعميـ األساسي المجاني لالطفاؿ حتى ال يفقد أي طفؿ حقو في  .1
 التعميـ. 

مقترح وضع قوانيف لحماية االطفاؿ وتفعيؿ السياسات وتطبيؽ القوانيف المتعمقة  .3
 بحماية األسرة الطفؿ. 

مقترح التوعية االعالمية عبر اإلذاعة والتمفزيوف وكؿ الوسائؿ االعالمية المتاحة  .8
 بخطورة ظاىرة عمالة االطفاؿ والتسوؿ .        

 تعمؿ عمى حماية االطفاؿ.  مقترح انشاء منظمات وجمعيات وروابط أسرية .1
 النتائج :

ظاىرة عمالة االطفاؿ مف المواضيع التي لـ تطرؽ وتمثؿ سالح ذو حديف مف 
النواحي االيجابية فيي تغرس لدى االطفاؿ روح المسئولية االجتماعية والقياـ بادوار اجتماعية 

االطفاؿ والتسوؿ فيي  واقتصادية في مراحؿ مبكرة مف عمر الطفؿ، أما النواحي السالبة لعمالة
تفضى إلى التشرد في االسواؽ  ومف ثـ إرتفاع نسب البطالة في المجتمع ، الى جانب قياس 
مؤشراتيا باحصائيات عمالية محمية ، اضافة الى أنواعيا وقد قمت بوضع مقارنة بيف عمالة 

مف حيث ( اسباب 50االطفاؿ واطفاؿ الشوارع ،كما تحدثت عف اسبابيا والتي احتوت عمى )
خطورتيا واىميتيا ومف ثـ  فقد أدت الى تفعيؿ المواد التي تنظـ عمالة االطفاؿ في قانوف 

 ـ بوالية النيؿ األزرؽ. 1050الطفؿ لسنة 
  اوال : القران الكريم  

 ثانيا :المراجع :



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)1415 ) 
 

المجمس القومي لرعاية االمومة والطفولة ،والية النيؿ االزرؽ ،الدمازيف ، الخرطـو  -5
 ـ .1053،
 ـ .1053الخريطة االستثمارية لوالية النيؿ االزرؽ ،قطاع الخدمات ،الدمازيف ، -1
 ـ .1050وزارة العدؿ قانوف الطفؿ ،والية الخرطوـ ،السوداف ، -3
 ـ  1051حسف عبد اهلل المنقورى  ،أسس الجغرافيا البشرية ،جامعة السوداف المفتوحة  -8
 ـ.1051السوداف المفتوحة ،ميدي اميف التـو ،جغرافية مناخ السوداف ، جامعة   -1
 ـ 5543يسرى الجوىري  ،فمسفة الجغرافيا وأىـ مناىجيا وأىدافيا منشاة اإلسكندرية ،  -2
 ـ 1053الخطة االستراتيجية ،الوالية االنموذج في التعايش السممي ،الدمازيف ، -3
 ـ .1053وزارة التربية والتعميـ ،والية النيؿ االزرؽ ،الدمازيف ، -4
 ـ .1053جتماعية ،والية النيؿ االزرؽ ،الدمازيف ،وزارة الرعاية اال -5

محمد سيد فيمى ، أطفاؿ في ظروؼ صعبة ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ،         -50
 ـ. 1058ـ ح أ(   – 311،  133)

عبدالباقي عبد الغني بابكر ،جغرافية التربية السكانية ،جامعة السوداف المفتوحة   -55
 ـ .1051،

وداف دراسة جغرافية )طبيعية وبشرية ( منشاة     المعارؼ صالح الديف الشامي ،الس  -51
 ـ . 5558،االسكندرية ،

قانوف الطفؿ  –المجمس القومي لرعاية الطفولة  –وزارة العدؿ  –جميورية السوداف   -53
 ـ. 1050لسنة 
األمانة العامة لمتخطيط    االستراتيجي  –والية النيؿ األزرؽ  –جميورية السوداف   -58

 - 1003ممخص الخطة الخمسية )الوالية االنموذج في التعايش المفضي الى الوحدة والرفاه "
1055 .)" 

  ـ .1053والية النيؿ االزرؽ ، وزارة الرعاية االجتماعية ،الدمازيف ،السوداف ، 
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