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وجهات (األطفال العاملين في األعمال التجارية بريما في تولونغاغونغ ، 10220102ايروان فهرالدين، 
أطروحة، كلية الشريعة احلكم )  بشأن العمالة و النظر اإلسالمية 2003لسنة  13القانون رقم 

 .نغالالتجار، اجلميعة اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم ما
 .M.Hاهلداية،  خري: املشرف 

  .العمل، الطفل، حتت السن:     كلمات البحث
   

مسألة األطفال العاملني كنوع واحد من العمل منذ زمن طويل مشكلة يف عامل الرتبية والتعليم، العديد من        
جتدر اإلشارة إىل أن مشكلة األطفال العاملني يف إندونيسيا تبني . الشواغل اليت تنشأ من حضور األطفال العاملني

الفقرية يف حاجة يائسة من وظائف ألبنائه، على حد  ويبني واقع األسر. أن عدم تناوهلا مع خيار أن يكون أو ال
واحدة من الشركات التجارية  بريما المشاريع التجارية. سواء مساعدة اقتصاد األسرة، وجعل حياة خاصة به
" يف حزب العمل"وهناك أحكام خاصة  2003لعام  13رئيس الوزراء توظيف األطفال حتت أين يف القانون رقم 

   .ا رجال األعمال الذين يوظفون العمال من القصراليت جيب أن يديره
 بريما المشاريع التجاريةيف هذه الدراسة يدرس املؤلف استخدام املمارسات املتعلقة باألطفال العاملني يف        

كيف حتدد شكل املمارسة املتمثلة ) 1: بدايته حىت أن املؤلف جعل اخلطوط العريضة للمشكلة على النحو التايل
كيف املمارسة املتمثلة يف استخدام ) 2تولونغاغونغ؟  بريماستخدام األطفال العمال يف األعمال التجارية يف ا

لعام  13تولونغاغونغ إذا على استعراض للقانون اإلسالمي والقانون رقم  بريمااألطفال العاملني يف جتارة األعمال 
هذا البحث نوع من البحوث التجريبية . جريبية؟ ينتمي هذا البحث إىل أنواع البحوث الت"يف العمل" 2003

بشأن استخدام االستعراض ألن العاملني يف جتارة األعمال برميا تولونغاغونغ استعرض من الشريعة اإلسالمية 
    .بشأن العمالة 2003لسنة  13والقانون رقم 

األعمال  األطفال العاملني يف جتارةاستنادًا إىل نتائج هذه الدراسة يف الفصل ثالثة خلصت إىل أن ممارسة       
، ممارسة األطفال "يف حزب العمل" 2003لعام  13برميا معظم املناسبة واألكثر مل تكن وفقا للقانون رقم 

نفذت خالل النهار "حرف د أن حمتوياته هي  2الفقرة  69العاملني امتثاال للوالية أمور القانون الوارد يف املادة 
وفقا للممارسة ". هناك واضحة عالقة العمل"، رسالة و فيها 69املادة  2والفقرة " املدرسةوال تتداخل مع الوقت 

وقد امتثلت برميا . املتبعة القانون اإلسالمي وجهات النظر استخدام العمال األطفال أجراه املكتب املصغر
 .األحكام الواردة يف اإلسالم

 


