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ً / الخ ملخص،  اصبحت عماله األطفال مشكلة عالمیة جديرة بالدراسة والتحلیل وخصوصا
بعد ان انتشرت في معظم انحاء العالم بشكل يدعو إلي القلق على مستقبل األطفال 

  . الذين يمثلون ابناء الغد وأمل اإلنسانیة في التقدم
ً في ويرتبط انتشار ظاھرة عمالة األطفال بدرجة تقدم المجتمع أو تخلف ه فتبدو أكثر انتشارا

دول العالم الثالث كما تتضاءل وتختفي باختفاء المشكالت االجتماعیة واالقتصادية وبمدي 
احترام ذلك المجتمع للتشريعات والقوانین المنظمة له وھناك العديد من االحصائیات 

خر ان العالمیة والمحلیة التي تحاول تقدير حجم عمالة األطفال مما يثبت بشكل أو بأ
ً ال يستھان به ويجب اإللتفات إلیه وخاصة في الدول  حجم تلك المشكلة أصبح حجما

  .النامیة
ً ألن األطفال ھم مصدر الثروة الحقیقة في المجتمع وھم األمل في الحاضر  ونظرا

ً واألطفال . والمستقبل باإلضافة إلي قلة الدراسات الخاصة باألطفال العاملین عموما
فقد اھتمت الدراسة الحالیة بكشف . ف المصري علي وجه الخصوصالعاملین في الري

أبعاد ظاھرة عمالة األطفال في الريف وانعكاساتھا على األسرة وتوضیح المخاطر التي 
يتعرض لھا األطفال من جراء عملھم سواء لدي األسرة أو لدي الغیر، مع محاوله إظھار 

بطة بالظاھرة وفھم أبعادھا وآثارھا علي العوامل واآلثار اإلجتماعیة واإلقتصادية المرت
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وقد قامت الباحثة بتقسیم الدراسة إلي خمسة فصول باإلضافة إلي المالحق والمصادر 
  .العربیة واألجنبیة
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