
دور منظمة العمل العربية في مجال عمل األطفال

رانيا فاروق: إعداد 

رئيسة وحدة المرأة والفئات الخاصة

بمنظمة العمل العربية



مقدمــــــة ▀  

باعتبار بالحاضر هو الخطوة األولى نحو بناء المستقبل ، الذى يشكل أطفال اليوم عماده الرئيسىهتمام اإلإن 

المعرفة أنهم سيكونون رجال الغد ، ولذلك البد من االهتمام بالطفل وإعداده اإلعداد الجيد مسلحاً بسالح العلم و

بد من حمايته والتوجيه والتدريب ليكون عنصراً فعاالً فى خدمة مجتمعه وأمته ، وكى ينال حقه من التعليم فال

وآخراً ، أما من العمل، حيث ال خيار بين العلم والعمل فى هذه السن المبكرة، ويكون الخيار الوحيد للتعليم أوالً 

ل التى إذا حالت ظروف قاهرة دون ذلك والتحق بالعمل فالواجب يفرض حمايته فى العمل من كل أنواع االستغال

.كطفلتؤثر على نموه وحقه فى الحماية والرعاية التى تفرضها طبيعته 



مقدمــــــة/تابع ▀ 

ة لذلك نشطت منظمة العمل العربية فى مجال حماية الطفل من العمل من خالل االهتمام اوال باألسرة الحاضن

مل والتى الطبيعية له ، واألمومة باعتبارها المعلم والمربى األول فى حياة الطفل ، ومن ثم حماية الطفل فى الع

باب والدوافع يجب أن ينظر إليها كحالة استثنائية وإحاطتها بالتنظيم الشديد المقيد لها إلى أن تتم معالجة األس

.  لهاالمؤدية 

 جميعها توصيات ( 9)اتفاقية عمل عربية و( 19)حيث صدر عن منظمة العمل العربية حتى تاريخه ،

(  18)ربية رقم العاإلتفاقيةهىتتضمن أحكاماً تتعلق بالطفل واألسرة، وأفردت اتفاقية خاصة لعمل األطفال 

.بشأن عمل األحداث1996لعام 

يجوز فيها ولقد اهتمت اتفاقيات العمل العربية بتنظيم تشغيل صغار السن وتحديد المراحل العمرية التى

قة العمل وقد نصت تلك االتفاقيات على االرتفاع بهذه السن مع زيادة الحماية من المخاطر ومشتشغيلهم ، 

. لهموتوفير ضمانات الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل التى يجب عدم تجاوزها عند تشغي



مقدمــــــة/تابع ▀ 

داث وفى هذا السياق سار تشريع العمل فى أغلب الدول العربية باالهتمام بتنظيم واستخدام عمل األح

عمل وتحديد السن القانونية الستخدام االحداث ، وعلى الرغم من هذه الحماية التى قننتها تشريعات ال

ن برغم ما العربية ؛ فإننا نالحظ تزايداً مطرداً ألعداد األطفال العاملين  تحت السن الذي يسمح بها القانو

.ونفسية يحمله ذلك من أخطار صحية واجتماعية وتربوية 

 ضية التعليم، تمثل أهمية هذه القضية فى كونها تعد خرقاً للقوانين الموضوعة فقط ولكنها تمس أيضاً قوال

ى، فهؤالء األطفال الذين انخرطوا فى حقل العمل فى مرحلة عمرية مبكرة هم فى مرحلة التعليم األساس

خرط فى وتعد عمالتهم تسرباً من مراحل الدراسة الرسمية للتعليم ولها آثارها الخطرة على النشء الذى ين

.مبكرة حقل العمل منذ مرحلة عمرية 

 ًى إيجاد للمشكالت االجتماعية واالقتصادية الضاربة جذورها فى أعماق المجتمع العربى مما يستدعنظرا

تصور عربى شامل لحل المشكلة وعالجها والتقليل من حجمها وآثارها الضارة ، ليس فقط على 

ابة البنية النشىءالذى يتعرض بشكل مباشر لالستغالل، ولكن على المجتمع الذى يعد فيه هذا النشء بمث

. األساسية والدعامة الضرورية الالزمة لبناء مستقبل المجتمع العربى



مقدمــــــة/تابع ▀

وة تؤكد المنظمة دوما على خطورة مشكلة عمالة االطفال وتزايدها على مستوى الوطن العربى، مما يتطلب دع

جميع االقطار العربية إلجراء الدراسات البحثية لهذه الظاهرة من أجل التعرف عليها وفهمها جيداً بهدف

ها قضية تقييمها والتعرف على مخاطرها وإيجاد الحلول المناسبة لها ، ليس فقط آلثارها السلبية ولكن لكون

:تمثل انتهاكاً لحق من أبسط الحقوق وقضية ذات أبعاد متعددة 

ةسويلما يترتب على العمل فى مرحلة عمرية مبكرة من ظروف اجتماعية وبيئية غير :  جتماعى اإل  .

 يؤثر حيث إن هؤالء الصغار فى مرحلة حرجة تكون فيها البذور األولى لنموهم النفسى والتي: النفسى

.  لالطفالاالختالط بعالم الكبار في هذه المرحلة المبكرة على النمو النفسي السوي 

 حيث إنهم محرومون من المبادئ األولى للتعليم والتدريب: التربوى  .

 ؤثر نظراً لما يتعرض له هؤالء الصغار من مخاطر صحية راجعة إلى طبيعة األعمال التى قد ت: الصحى

. سلبياً على بعض أجهزة الجسم ونموه

 لكونها ظاهرة تمثل استهانة بالقانون وتجاوزاً له: القانونى.



مقدمــــــة  تابع▀    /

وأوصت المنظمة كل األقطار العربية بالعمل على القضاء على هذه الظاهرة ، وأن يكون ذلك من

.  خالل االرتفاع بالحد األدنى لسن القبول فى العمل 

يلىومن خالل الدراسات واإلحصاءات يمكن تحديد أهم األسباب التى تؤدى إلى عمل األطفال فيما:

.اجتماعية أسباب -1

( .التسرب من التعليم)تعليمية أسباب -2

( .الفقر والبطالة)أسباب اقتصادية -3

.قانونية سباب أ-4



األسباب التى تؤدى إلى عمل األطفال

 اجتماعيةأسباب:

عة االطفال سيطرة مجموعة من المعتقدات االجتماعية، المتعلقة بعدم جدوى االستثمار بالتعليم وعدم متابتعتبر 

فال لدراستهم بسبب الرغبة في تعليمهم مهنة تؤمن لهم مستقبل آمن ، من االسباب المؤدية الى انخراط االط

شغيل األطفال بالعمل فى سن مبكرة حيث التزال تسود بعض المجتمعات التقليدية خاصة الزراعية معتقدات تبيح ت

ى التعليم الن في ذلك مصلحة لهم، وفي المجتمع الذي يكون فيه عمل األطفال مقبوال اجتماعيا ينخفض الطلب عل

.وال تطبق القوانين المتعلقة بالحد األدنى لسن العمل وإلزامية التعليم 



األسباب التى تؤدى إلى عمل األطفال

 (:التسرب من التعليم)أسباب تعليمية

ث غالبا ما يعتبر بعض المجتمعات العربية اليعتبر عمل الفتيات بالمنزل والمساعدة في الحقل عمال حقيقيا ، حيفي 

أو األطفال ملكا للعائلة واألهل وحدهم يقررون عنهم وهم األوصياء عليهم يقررون التحاقهم او عدمه بالمدرسة

.تلك العمل في هذه المهنة أو 

ة وتتزايد تلك المفاهيم مع الهجرة من الريف إلى المدينة حيث يعمل االطفال في مهن مثل الحالقة والخياط

وأطراف والميكانيكا والصباغة واالفران، وكذلك العمل في المصانع غير المرخصة والتي تتواجد في الضواحي

مل األطفال المدن الكبيرة وخاصة في مناطق السكن العشوائي والتي تعتبر بؤر لمخالفة القانون ويكثر فيها ع

.االستغالل باألعمال الخطرة والتي تعرض االطفال لكافة أنواع 

ألطفال الى وكذلك تسيطر فكرة تعليم األبناء مهنة األباء واألجداد في المجتمع العربي األمر الذي يؤدي الى نزول ا

ألطفال العمل بحرفة األهل للمحافظة عليها والقيام بها مستقبال وطبعا تكون بدون أجور أو حقوق ويحرم هؤالء ا

.ومهنتهم من حقهم باختيار مستقبلهم 



األسباب التى تؤدى إلى عمل األطفال

(:التسرب من التعليم)تعليمية أسباب /تابع

ة الجيد المجاني حيث يشكل التعليم، وخاص. ارتباط وثيق اليمكن فصله بين تعليم األطفال وانخراطهم بالعمل هناك 

الدولية وفقا لما نصت عليه المعايير( التعليم األساسي)وااللزامي حتى الحد االدنى لسن الدخول لسوق العمل 

تعليم االلزامي والعربية للعمل، عنصرا أساسيا في منع عمل األطفال ، وقد تبين إنه في الدول التي تم فيها فرض ال

.حتى سن الرابعة عشرة انخفضت معدالت عمل األطفال بشكل فعلي



األسباب التى تؤدى إلى عمل األطفال

(:التسرب من التعليم)أسباب تعليمية /تابع

يما بين يهبط معدل انتشارعمل األطفال مع ارتفاع معدل القيد في المدارس، على الرغم من وجود تفاوت كبير فو 

عليم وهذه العالقة غير واضحة إلى حد ما ألن بعض األطفال قد يعملون لتمويل تكاليف تعليمهم أو ت. البلدان

.أخواتهم األصغر سنا

ارس واللجوء وتعتبر مناهج وأساليب التعليم في الكثير من البلدان ذات مسؤولية مباشرة لتسرب األطفال من المد

ر الذي يؤدي الى العمل في سن مبكرة فهي التعتمد األساليب الحديثة والتي تنسجم مع متطلبات سوق العمل ، األم

تظار بشكل مباشر الى ترك األطفال المدرسة والبحث عن تعلم مهنة تؤمن لهم المستقبل األفضل بدل من االن

.لسنوات طويلة لالنتهاء من المراحل الدراسية وبالنتيجة قد اليحصلون على فرصة عمل بعد التخرج



األسباب التى تؤدى إلى عمل األطفال

 (:الفقر والبطالة)أسباب اقتصادية

طفال العوامل االقتصادية القائمة بين االسباب والعوامل المؤدية النخراط االتتصدر 

ألسرة بالعمل وبخاصة أسوأ أشكاله نظرا لوجود عالقة وثيقة بين الفقر وتدني دخل ا

.والبطالة وبين عمل األطفال

يكون عمل وعندما يستشري الفقر، يرتبط عمل األطفال بالفقر ارتباطا وثيقاً : الفقر

يزداد األطفال عامال من عوامل استراتيجية األسرة الفقيرة للبقاء على قيد الحياة و

اقتناعها بأن مكان األطفال هو في العمل بدل المدرسة، فالحاجة الماسة تجعل من 

.المستحيل تقريبا على األسر االستثمار في تعليم أطفالها 

عني وعندما تكون األسرة بحاجة إلى دخل إضافي يعمل األطفال لتأمين ذلك الدخل مما ي

.ضرورة العمل للبقاء على قيد الحياة وتأمين المعيشة



األسباب التى تؤدى إلى عمل األطفال

(:الفقر والبطالة)اقتصادية أسباب /تابع

.ي العالمالبطالة إحدى أخطر المشكالت التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدالت البطالة ف: البطالة

ورفع معدل مليار دوالر70ويجب على االقتصادات العربية ضخ ". في طريقه لتجاوز الخطوط الحمراء"وأنه 

، حتى تتمكن منخمسة ماليين فرصة عمل سنوياواستحداث ما اليقل عن % 7الى % 3نموها االقتصادي من 

.  التغلب على هذه المشكلة الخطيرة

زداد وتتزامن عمالة األطفال عادة مع مستوى دخل األسرة وبطالة البالغين فيها حيث يزداد عمل االطفال عندما ت

اصة في معدالت بطالة البالغين ، وتنعكس عمالة االطفال بشكل عام في زيادة معدالت البطالة بين البالغين وخ

.األعمال والصناعات والحرف التي التتطلب تأهيال أو جهدا من قبل العامل



األسباب التى تؤدى إلى عمل األطفال

أسباب قانونية:

وصا تصديق معظم الدول العربية على االتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل عموما وحقوق الطفل العامل خصرغم 

شريعات واتفاقيات منظمتى العمل الدولية والعربية الخاصة بعمل األطفال لم يتم فى كثير من األحيان اعتماد ت

.فعالة وجديدة لتنفيد تلك االتفاقيات على أرض الواقع 

ؤسسة تفتيش كما و تغيب اآلليات القانونية الكفيلة بتنفيذ تلك القوانين وحتى إن وجدت فهي غير كافية مثل م

مسئولة العمل التي لم تصل بعد لناحية الكفاءة واالمكانية الالزمة لتنفيذ مهامها، وليست قوانين العمل هى ال

مدنية ، قوانين االحوال الشخصية، األحوال ال)فحسب بل الموضوع يرتبط بالنهج القانوني المتكامل خصوصا 

.حة عمل األطفال والتي تعتبر سلة واحدة مترابطة لتفعيل حقوق الطفل ومكاف..( العقوبات ، قوانين الزامية التعليم



فلالطنظرة على الواقع التشريعي للدول العربية فيما يخص 

يق الجماعي نشطة ظهرت في الدول العربية في تسعينيات القرن الماضي، استجابة  للتصد( حركة تشريعية)أن 

، الصدار قانون وطني في عدد منها، لغرض إضفاء صفة 1989الدولية بشأن حقوق الطفل اإلتفاقيةالعربي على 

سابها صفة ومن ثم إك، اإلتفاقيةالنصوص القانونية الوطنية على األحكام الخاصة بحقوق الطفل التي تضمنتها 

.االلزام لالشخاص والمؤسسات في الدولة



الطفلعلى الواقع التشريعي للدول العربية فيما يخصنظرة /تابع

لت في التحول الدولية بشأن حقوق الطفل نقلة نوعية في منهج التعامل مع شؤون الطفولة، تمثاإلتفاقيةو حققت 

لية لحقوق الهادف الى السعي الى تحقيق االحتياجات األساسية للطفل، الى تبني معايير دو( الرعائي)من النهج 

ينة في يقع على الدول واجب إحترامها والوفاء بها ويترتب على االقرار للطفل بحقوق مع( نهج حقوقي )الطفل 

تزامات على صكوك دولية أو في تشريعات وطنية، أن هذه الحقوق تصبح وفقاً للداللة القانونية لمعنى الحق، إل

قانونية في معنويين، يجب عليهم الوفاء بها، تحت طائلة تحملهم المسؤولية ال/ أشخاص طبيعيين أو إعتباريين

شأن الدولية باإلتفاقيةحالة إخاللهم بها ومن ثم يقع على الدولة المصدقة على أي إتفاقية دولية ـ ومن ذلك 

ليها، المصادق عاإلتفاقيةحقوق الطفل، أن توائم أحكام قوانينها وسياساتها وممارساتها العملية مع مضمون 

وفقاً فاقيةاإلتوهي تخضع في ذلك لمراقبة أجهزة الرقابة التي تختص بمتابعة مدى التزام الدول المصدقة بأحكام 

.اإلتفاقيةلالجراءات المقررة في 



تفاقيات الدوليةاإل

:وفي هذا الشأن نشير الى ما يلي

لوطنية التي االتفاقيات الدولية ال تفرض على الدول المصدقة، شكالً محدداً في صياغة األحكام القانونية ان إ(أ) 

السلوب والمنهج يقتضيها االلتزام بمضمون كل إتفاقية، فاألصل أن هذا الشكل يخضع لمقتضيات وطنية بحتة في ا

لتوافق في على ا، واإلتفاقيةالمتبع في كل دولة، ويقتصر االهتمام في تحقيق المواءمة بين التشريع الوطني 

.المضمون دون الشكل

جة التقدم االتفاقيات الدولية تراعي في تنفيذ أحكامها من قبل الدول المصدقة عليها، القدرات المالية ودرإن (ب) 

لفة بين الدول فتجيز أن يرتبط مدى التزامها بالتنفيذ بذلك، مما يسمح بقيام مستويات مخت. االقتصادي لكل دولة

.  في هذا الشأن

افية تراعي االتفاقيات الدولية ـ وخاصة ما يتعلق منها بحقوق االنسان ـ االختالفات الدينية والثقكما (ج) 

العملية واالجتماعية عموماً بين الدول المصدقة، وما يقتضيه ذلك من إضفاء قدر كبير من المرونة على الصيغ

.شريطة اال يتعارض ذلك بوجه عام مع هدفها، اإلتفاقيةلتنفيذ أحكام 



تفاقيات الدوليةاإل/تابع

اماتها وإذا كانت األسس واالعتبارات التي أشرنا إليها هي التي تراعى في أسلوب وآليات تنفيذ الدولة اللتز

ت العملية التي الناشئة عن التصديق على إتفاقية دولية، فان السؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة يتعلق بالخطوا

.يتوجب على الدولة القيام بها للوفاء بهذه االلتزامات

:يمن إتفاقية حقوق الطفل على هذا التساؤل على نحو مباشر، حيث تنص على ما يلالمادة الرابعة تجيب 

عترف بها الحقوق المألعمال ، وغيرها من التدابير المالئمة واإلداريةتتخذ الدول األطراف كل التدابير التشريعية )

(.اإلتفاقيةفي هذه 

إصدار قانون خاص بحقوق الطفل؟ اإلتفاقيةلكن هل يوجب تنفيذ 



األطفالالدولية وقوانين الطفل في الدول العربية من عملاإلتفاقيةموقف 

 األولى  :

مالئمة ( (legislative measuresتشريعية تدابير ال تلزم الدول المصدقة، إال بأن تتخذ اإلتفاقيةن إف

اركة لتمكين االطفال من الحقوق المنصوص عليها فيها، دون أن تحدد شكل هذه التدابير وماهيتها، ت

ن خاص ولهذا فال إلزام على الدولة باصدار قانو. ذلك لكل دولة لتختاره وفقاً لنهجها القانوني الوطني

جعل بالطفل أو بحقوق الطفل، وإنما المطلوب منها أن تضمن منظومتها القانونية الوطنية أحكاماً ت

 ً .إعمال حقوق الطفل ممكناً قانونيا

 الثانية:

لى من الخطأ أن تتصور أي دولة أن قيامها بإصدار قانون للطفل أو لحقوق الطفل يعني وفاءها عإن 

ال من خالل ذلك ألن هذه االلتزامات ال تعد قد نفذت إ، اإلتفاقيةنحو كامل بااللتزامات التي تفرضها عليها 

تدابير متنوعة تتخذ شكل سياسات وخطط وبرامج تنفيذ مستمرة، 



ربية الدولية وقوانين الطفل في الدول العاإلتفاقيةموقف /تابع 

األطفالمن عمل 

:منها لألحكام الخاصة بعمل االطفال، والتي خالصتها ما يلي( 32)حقوق الطفل المادة إتفاقيةخصصت 

.بحق الطفل في الحماية من االستغالل االقتصادياإلتفاقيةالدول االطراف في إعتراف (أ) 

:بحق الطفل في الحماية من أداء عملاالعتراف (ب) 

.أن يكون خطيراً يرجح •

.يمثل إعاقة لتعليم الطفلأو •

.يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعيأو •

قدم، ولهذا الدول باتخاذ التدابير التشريعية واالدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ ما تالزام (ج) 

:الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول االطراف بوجه خاص، بما يلي

.عمر أو أعمار دنيا لاللتحاق بالعملتحديد •

.نظام مناسب لساعات العمل وظروفهوضع •

.عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة بغية ضمان إنفاذ هذه المادة بفعاليةفرض •



ة من الدولية وقوانين الطفل في الدول العربياإلتفاقيةموقف /تابع 

عمل األطفال

ل، وقد أورد بعض قوانين ومشروعات قوانين حقوق الطفل في الدول العربية أحكاماً نظمت بها عمل االطفا

؟اإلتفاقيةأي مدى إنسجمت في ذلك مع أحكام لى إفوقيدته بالعديد من القيود، 



بية من الدولية وقوانين الطفل في الدول العراإلتفاقيةموقف /تابع

األطفالعمل 

 ذهبت الدول العربية في هذه المسالة إلى مذهبين :

 األولالمذهب:

صوص أخذ كل من القانون الفلسطيني والبحريني والمشروع العماني واالماراتي، حيث خلت من إيراد نوبه •

ي الذي تتعلق بعمل االطفال، مع االشارة الى أن المشروع االماراتي أورد مادة وحيدة بشأنه ضمن فصله الثان

يحظر تشغيل االطفال قبل بلوغهم سن الخامسة : جاء فيها( 12المادة )الحقوق االساسية : حمل عنوان

(.عشرة، وينظم القانون شروط وأسس تشغليهم

رده الى وخلو القانونين الفلسطيني والبحريني والمشروع العماني واالماراتي من أحكام تنظم عمل األطفال م•

ة االحالة التي وردت صريحة في نص المشروع االماراتي، حيث تركت هذه القوانين إيراد األحكام المنظم

.عمللعمل االطفال لترد في قوانين العمل التي تتضمن عادة فصالً خاصاً يضم األحكام المنظمة لهذا ال



ية من الدولية وقوانين الطفل في الدول العرباإلتفاقيةموقف /تابع

األطفالعمل 

المذهب الثاني  :

ي بابه الخامس الذي حمل عنوانوقد •
 
م العاملة رعاية الطفل العامل وال : تبناه كل من القانون المرصي ف

ي فصلي   أولهما بعنوان(74ـ 64المواد )
 
ي بابه الثامن الذي جاء ف

 
ي ف

لطفل العامل رعاية ا: ، والقانون اليمن 
(.143ـ 141المواد )رعاية المرأة العاملة أثناء الحمل والرضاعة : وثانيهما بعنوان( 140ـ 133المواد )

ي فصله السابع الذي حمل عنوان•
 
ي ف

 
 القانون السودان

ً
المواد )طفال عمالة ال : كما تبن  هذا المذهب أيضا

ي فصله السادس الذي جاء تحت عنوان(42ـ 36
 
ي ف

 
وع العراف ي العمل : ، والمشر

 
، (43ـ 37المواد )الحق ف

ي عىل إيراد أحكام خاصة بعمل الطفل، د
 
وع العراف ي والمشر

 
ون األحكام وقد إقترص كل من القانون السودان

ي 
ي القانوني   المرصي واليمن 

 
ي تتعلق بالم العاملة كما جاء ف

.  الن 



ية من الدولية وقوانين الطفل في الدول العرباإلتفاقيةموقف /تابع

عمل األطفال

م تخرج واألحكام التي أوردتها قوانين الطفل في مصر واليمن والسودان والمشروع العراقي، بشأن عمل الطفل، ل

ألحكام عن تلك التي أوردتها قوانين العمل في هذه الدول بشأن هذا الموضوع، وهي تتمثل ـ بشكل رئيس ـ في ا

:المنظمة للمسائل التالية

 لسن العمل(أ) 
 
.تحديد الحد األدن

ي بعض األعمال(ب) 
 
.حظر أو تقييد عمل الطفل ف

ي عىل الطفل قبل تشغيله وأثناء عمله(ج)  .وجوب إيقاع الكشف الطن 
.تنظيم وقت العمل اليومي والسبوعي والسنوي للطفل(د) 
ي تشغيل الطفال ـ السجالت ، الملفات، العالنات(ه) 

 
ام ببعض األحكام الجرائية ف .اللت  

.تنظيم تدريب األطفال(و) 
ي المنشآت(ز) 

 
ي الزراعة ـ العمل ف

 
.األرسيةايراد بعض الستثناءات من أحكام تنظيم عمل األطفال ـ العمل ف

، عالج(ح)  ي مادته الثالثة واألربعي  
 
ي العراق بإيراد نص ف

 
وع قانون حماية الطفل ف فيها اآلثار إنفرد مشر

ي ذلك تشغيل طفل دون الحد األ 
 
 ألحكام القانون ـ بما ف

ً
تبة عىل تشغيل الطفل خالفا  لسن العمل، أو المت 

 
دن
 وج

ً
تب عليه بطالن عقد عمله، مقررا ي عمل يحظر إستخدامه فيه، مما يت 

 
وب ترتب اآلثار تشغيل الطفل ف

.  التالية عىل هذا العقد ـ رغم بطالنه ـ، حال اكتشاف واقعة البطالن 



ية من الدولية وقوانين الطفل في الدول العرباإلتفاقيةموقف /تابع

عمل األطفال

، التي أوردتها قوانين الطفل في مصر واليمن والسودان والمشروع العراقياألحكام  /تابع

.الطفلبشأن عمل 

.صاحب العمل بدفع األجر المتفق عليه مع العامل عن المدة التي نفذ فيها العقد الباطلإلزام (ط)

صر صاحب العمل بتعويض الطفل في حالة إصابته أثناء العمل أو من جرائه دون إشتراط توفر عنإلزام (ي)

.الخطأ لقيام مسؤولية صاحب العمل عن ذلك

.وقف الطفل الذي ال يجوز تشغيله عن العمل حال اكتشاف المخالفة القانونيةوجوب ( ك)

 فال العاملين، هذه األحكام في تقديرنا، جديرة بالتبني من قبل التشريعات العربية لما تحققه من حماية لألطإن

.ولتأثيرها إيجاباً في منع أصحاب العمل من االندفاع في تشغيلهم خالفاً للقانون



األطفال فى معايير العمل العربية حماية 

دول العربية كان السعي لبلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية وتوحيد شروط وظروف العمل للعمال بال

.وتحقيق العدالة االجتماعية في صدارة المبادئ التي تضمنها الميثاق العربي للعمل 

مة وقد أكد دستور منظمة العمل العربية هذه المبادئ التي قررها الميثاق وسجل في مادته الثالثة حرص منظ

تلفة العمل العربية على أن تجعل من بين أهدافها ، القيام بالدراسات والبحوث في الموضوعات العمالية المخ

.وعلى األخص ظروف وشروط عمل المرأة واألحداث 

داث بشكل وقد وجدت هذه المبادئ صداها في العديد من اتفاقيات العمل العربية التي تناولت موضوع تشغيل األح

.التي أقراها مؤتمر العمل العربي بشأن عمل  األحداث 1996لسنة ( 18)رقم اإلتفاقيةجزئي ، وأخيراً في 

لسنة ( 18)رقم يةاإلتفاقونتناول فيما يلي بيان ما تضمنته اتفاقيات العمل العربية بشأن األحداث وذلك قبل صدور 

.من أحكام اإلتفاقية، ثم استعراض ما تضمنته هذه 1996



1996تشغيل األحداث في مستويات العمل العربية قبل عام : أوالً 

:بشأن مستويات العمل 1966لسنة ( 1)العربية رقم اإلتفاقية-1

 إلى التشريعات الوطنية لبيان ( 57)مادتها لحماية األحداث وأحالت في ( 64–57) المواد من اإلتفاقيةخصصت

.األعمال التي ال يجوز تشغيل األحداث بها من الجنسين قبل بلوغهم سن الثانية عشرة 

كما نصت على عدم جواز تشغيل األحداث في األعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشرة فيما عدا المتدرجون منهم.

 حة تشغيل األحداث قبل سن السابعة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالص( 58)المادة في اإلتفاقيةكذلك حظرت

.التي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة 

 على إجراء الكشف الطبي الدوري على األحداث ، ( 62)المادة وحرصاً على توفير الحماية الالزمة لألحداث ، فقد نصت

القرارات وذلك للتأكد من لياقاتهم الطبية كما يجب إعادة هذا الكشف عليهم في الفترات الدورية التي يحددها التشريع و

.واللوائح في كل دولة

 ة على منح األحداث دون السابعة عشرة إجازة سنوية تزيد على اإلجازة السنوياإلتفاقيةمن ( 64)المادة وأخيرا نصت

لى عدم جواز التي تمنح للعمال البالغين ، وأحالت للتشريعات الوطنية بيان مقدار اإلجازة السنوية اإلضافية ، كما نصت ع

.تجزئة أو تأجيل اإلجازة المقررة لألحداث 



1996تشغيل األحداث في مستويات العمل العربية قبل عام: أوالً /تابع

:المهنيةبشأن السالمة والصحة 1977لسنة ( 7)العربية رقم اإلتفاقية-2

 بل سن في مادتها السادسة بحظر تشغيل األحداث من الجنسين في االعمال الصناعية ، قاإلتفاقيةتقضي

.الخامسة عشرة ، فيما عدا المتدرجون منهم 

سن كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على عدم جواز تشغيل األحداث من الجنسين قبل بلوغهم

ح الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة والتي تحددها التشريعات والقرارات واللوائ

.دولةالخاصة بكل 



بل عام تشغيل األحداث في مستويات العمل العربية ق: أوالً /تابع

1996

:الزراعيينبشأن العمال 1980لسنة ( 12)العربية رقم اإلتفاقية-3

  ث في الزراعة في مادتها الخامسة بأن يحدد تشريع كل دولة القواعد المتعلقة بتشغيل األحدااإلتفاقيةتقضي

.ويحدد كذلك األحكام الخاصة بمجاالت وساعات عملهم وإجازتهم 



بشأن تشغيل 1996لسنة ( 18)العربية رقم اإلتفاقية: ثانياً 

األحداث

 د بالحدث وبشكل تفصيلي وكامل تنظيم عمل األحداث فحددت في مادتها األولى المقصواإلتفاقيةعالجت هذه

ذكرا أممن عمره سواء كان الثامنة عشرة ولم يكمل الثالثة عشرة في مجال تطبيق أحكامها ، وهو من أتم 

جهات ، وجرى تحديد هذه السن من خالل قراءة االستبيان الذي قامت منظمة العمل العربية باستطالع وأنثي 

.نظر الدول األعضاء بشأنه 

لمختصة وحظرت المادة األولى في فقرتها الثانية تشغيل من تقل سنه عن الثالثة عشرة وأحالت إلى الجهات ا

.في كل دولة لتحديد اإلجراءات الالزمة للتحقق من سن الحدث 

 يحددها تشريع وفقا للمادة الثانية منها على جميع األنشطة االقتصادية ووفقا للضوابط التياإلتفاقيةوتطبق

.كل دولة 



بشأن تشغيل 1996لسنة ( 18)العربية رقم اإلتفاقية: ثانياً /تابع

األحداث

تمامهم ونظرا لما تمثله األعمال الصناعية من مشقة لألحداث فقد حظرت المادة السابعة تشغيلهم فيها قبل إ

ثر على سن الخامسة عشرة وذلك باستثناء األعمال الصناعية الخفيفة التي تتوالها األسرة وبشرط أال يؤ

.اإلتفاقيةصحة الحدث أو أخالقه أو تعليمه وفقا لما قررته المادة الثامنة من 

 على أال ةاإلتفاقيوحرصا على تمكين الحدث من اجتياز مرحلة التعليم اإللزامي فقد نصت المادة  الثالثة من

.تقل سن االلتحاق بالعمل عن الحد األدنى لسن إكمال مرحلة التعليم اإللزامي

وسعيا إلى الحد من ظاهرة عمل األحداث أو علي األقل توفير ظروف وشروط عمل مناسبة لهم ، فقد نصت

على ضرورة إجراء البحوث والدراسات ألسباب عمل األحداث وذلك اإلتفاقيةمن ( 4، 5، 6) المواد 

.للوصول إلى أفضل السياسات للحد من ظاهرة عملهم وكذلك تحسين ظروف وشروط عمل األحداث 



بشأن تشغيل 1996لسنة ( 18)العربية رقم اإلتفاقية: ثانياً /تابع

األحداث

الثالثة ومراعاة ألغراض التعليم والتدريب المهني فقد أجازت المادة التاسعة تشغيل األحداث الذين أتموا سن

ة عشرة وذلك في المدارس الصناعية والمعاهد ومراكز التعليم المهني الخاضعة إلشراف الدولة مع ضرور

رف التي توافر الضمانات الكافية لحمايتهم صحيا واخالقيا والتأكد من توافر لياقتهم الصحية للمهن والح

.يمارسونها وأال يؤثر ذلك على تعليمهم اإللزامي 

 وحظرت المادة العاشرة تشغيل الحدث قبل اتمامه سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة او الضارة

.بالصحة أو األخالق والتي تحددها التشريعات واللوائح الوطنية 

 إجراء الفحص الطبي على األحداث قبل التحاقهم اإلتفاقيةمن ( 11، 12، 13، 14) واستوجبت المواد

تصة بالعمل للتأكد من لياقتهم الصحية والقيام به بصفة دورية وإخضاعه للرقابة من قبل الجهات المخ

.بالتفتيش 



بشأن تشغيل 1996لسنة ( 18)العربية رقم اإلتفاقية: ثانياً /تابع

األحداث

 بعض على حظر تشغيل األحداث ليال وأجازت للتشريعات الوطنية النص علىالخامسة عشرة ونصت المادة

.االستثناءات لفترات محدودة 

 قل حق األحداث الذين يعملون بمقتضي عقد عمل في الحصول على أجر ال يالسادسة عشرة وقررت المادة

.عن الحد األدني المقرر في كل دولة 

 تنظيم ساعات عمل الحدث مقررة عدم جواز زيادتها عن ست ساعات ( 17، 18، 19) وعالجت المواد

ت تتخللها فترة أو أكثر للراحة ال تقل في مجموعها عن ساعة بحيث ال يعمل الحدث أكثر من أربع ساعا

ريب ضمن متوالية وال يبقى في مكان العمل فترة تزيد على سبع ساعات مع احتساب فترات التأهيل أو التد

.ساعات العمل 

 وانسجاما مع تحديد حد أدني خاص لساعات عمل الحدث من أجل عدم إجهاده وتحميله فوق طاقته ، فقد

.  تكليفه بأي عمل إضافي أو تشغيله أيام الراحة األسبوعية أو العطل الرسمية ( 19)حظرت المادة 



بشأن تشغيل 1996لسنة ( 18)العربية رقم اإلتفاقية: ثانياً /تابع

األحداث

 النص على أحقية الحدث في الحصول على راحة أسبوعية إلزامية ، مدفوعة (20، 21) وتناولت المادتان

ن ساعة متصلة ، وكذلك حقه في الحصول على أجازة سنوية مدفوعة األجر تزيد مدتها عـــ24األجر مدتها 

يوما ، وأن يتمتع بثلثي اإلجازة ( 21)المدة المستحقة لغيره من العاملين على أال تقل في جميع األحوال عن 

.دفعة واحدة على األقل ويتمتع بباقي المدة خالل نفس العام 

 العديد من االلتزامات على عاتق صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الحدث ،( 30–23) ورتبت المواد من

واستهلت هذه االلتزامات بإلزامه بالحصول على موافقة كتابية ممن له الوالية أو الوصاية على الحدث

.والتأمين عليه في صناديق التأمينات االجتماعية وأيضاً توفير الرعاية الصحية والطبية له 

عمل وعلى صعيد توفير وسائل األمن والسالمة لألحداث ، فقد نصت المواد المذكورة على التزام صاحب ال

يقها وتأمين بتدريب األحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السالمة والصحة المهنية ومراقبة تطب

استفادتهم من تلك الوسائل وإحاطة من له الوالية أو الوصاية على الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف

.يقوم به خالل أوقات العمل 



بشأن تشغيل 1996لسنة ( 18)العربية رقم اإلتفاقية: ثانياً /تابع

األحداث

د تشغيل ولما كانت القواعد المنظمة لتشغيل األحداث قواعد خاصة وتتضمن العديد من االستثناءات على قواع

بيانات العمال الراشدين فقد أوجبت النصوص المتقدمة على صاحب العمل بأن يحتفظ بسجالت تتضمن ال

يهم الالزمة بطبيعة عمل األحداث الذين يعملون لديه وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل واألعمال الموكلة إل

ري وساعات عملهم وفترات الراحة المخصصة لهم وأجازتهم المستحقة وتاريخ الفحوص الطبية التي تج

.عليهم والشهادات الطبية المبينة لقدراتهم ولياقتهم الصحية 

يام وتمكينا للجهات الرقابية المختصة والتفتيش العمالي من االطمئنان إلى التزام صاحب العمل بالق

نصوص بااللتزامات التي ترتبها على عاتقه نصوص قانون العمل في مجال تشغيل األحداث ، فقد ألزمته ال

المتقدمة أن يضع في مكان ظاهر في موقع العمل األحكام الخاصة بتشغيل األحداث وأن يبلغ الجهات 

.المختصة بأسماء األحداث الذين يعملون لديه بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهم 



بشأن 1996لسنة ( 18)العربية رقم اإلتفاقية: ثانياً /تابع

تشغيل األحداث

 ونزوال على االعتبارات اإلنسانية وتقديرا لما لحاجة األحداث وهم في هذه السن المبكرة إلى الرعاية

ألبوية فقد أوجبت النصوص المشار إليها على صاحب العمل أن يلقي الحدث العامل لديه الرعاية اوالعناية، 

.واإلنسانية 

 على أن تقوم األجهزة المختصة ( 31)المادة وتحقيقاً للهدف من األحكام المنظمة لعمل األحداث نصت

علقة بعمل بتفتيش العمل في كل دولة بكافة اإلجراءات والوسائل المناسبة لضمان تطبيق التشريعات المت

.األحداث 

ى وقت فهدفينإن هذه المجموعة المتكاملة من القواعد التى يجب مراعاتها فى تشغيل األحداث تهدف إلى تحقيق 

:واحد

ف الصعبة تقييد عمل األطفال والتأكيد على أنه حالة استثنائية ال يجوز التوسع فيها، ومراعاة الظرو: أولهما

.التى دفعت بالطفل للعمل والحماية والحيلولة دون استغالله

عى صحته إحاطة الطفل فى حالة العمل بكل الرعاية التى يحتاج إليها والتى تحفظ له إنسانيته وتر: ثانيها

.ونموه باعتباره مؤهال ليكون رجل الغد



بشأن تشغيل 1996لسنة ( 18)العربية رقم اإلتفاقية: ثانياً /تابع

األحداث

توافق مع يجب التسليم بأن األحكام القانونية المنظمة لعمل الطفل، أياً كان مضمونها، ومهما بلغت من ال

صى الجهود الدولية بشأن حقوق الطفل، ال تكفي ـ وحدها ـ حتى في الحاالت التي تبذل أقاإلتفاقيةأحكام 

ايات، لتنفيذها، للحد من عمل األطفال ومن ثم القضاء عليه، ألنه ليس بالقانون وحده تتحقق هذه الغ

غير ذلك، ال وب. وإنما بجملة من السياسات والخطط والبرامج التنفيذية التي تترافق مع نصوص القانون

.هاتكون لنصوص القانون سوى قيمة معنوية، ويقترب مضمونها من األحالم التي يصعب تحقيق



األطفالمقترحة لوضع حد لظاهرة استغالل عمل حلول 

كل قبيل اإلفراط فى التفاؤل تصور وجود حل شامل وفوري لمشاكل استغالل عمل األطفال، كما أن مشامن - أ

ألطفال بل التنمية والنمو فى البلدان النامية ال يمكن أن تجد حال من خالل تشغيل األطفال أو استغالل عمل هؤالء ا

الل يجب بذل جهود لحل المشاكل االقتصادية واالجتماعية فى خط مواز للجهود الواجب بذلها لوضع حد الستغ

.عمل األطفال

ى جهود مكافحة استغالل عمل األطفال يرتبط بمساعى الخروج من نفق التخلف والفقر والعوز وتدنأن -ب

يكلية القائمة مستوى المعيشة للمواطنين، ويرتبط هذا الجهد المزدوج بعالقات اإلنتاج وبتغيير وتطوير البنى اله

فضل لالقتصاد واإلنتاج، بحيث يعتبر كل تحسين لألجور وتقديم الرعاية االجتماعية للعمال بوجه عام هو أ

.مساهمة للقضاء على استغالل عمل األطفال



األطفالمقترحة لوضع حد لظاهرة استغالل عمل حلول /تابع

حل مشاكل استغالل عمل األطفال يتطلب من أصحاب القرار التحلى بالتصميم على وضع حل لهذا أن -ج

يق وااللتزام وفى نفس الوقت اإللمام بالواقعية والتدرج فى تحقيق األهداف التى تكون قابلة للتطباالستغالل، 

.واألشراف بدقة وصرامة، انتظارا لتطويرها مستقبال

–ثانى وال–حماية الطفل من العمل –السياسات الوطنية ينبغى أن تعمل لبلوغ هدفين مترابطين ، األول أن - د

ج حماية الطفل فى العمل، وذلك أن تركيز االهتمام على بلوغ الهدف األول أى إلغاء عمل األطفال ووضع البرام

أن الزمنية لبلوغ هذا الهدف قد يؤدى إلى تجاهل الهدف الثانى الذى اليقل أهمية فى مرحلة بلوغ الهدف األول و

حماية الطفل فى العمل هو هدف معزز وممهد لهدف إلغاء عمل األطفال ، شريطة أن ال يؤدى الحماس لحماية 

.  الطفل فى العمل إلى ترسيخ هذا المبدأ وإغفال المبدأ األساسي وهو إلغاء عمل األطفال



حلول مقترحة لوضع حد لظاهرة استغالل عمل األطفال /تابع

اتخاذ القضاء على الظواهر المرتبطة باستغالل عمل األطفال وصوال الى وضع حد لهذا االستغالل يتطلبأن - هـ 

تضى كما أن التخلص من هذه الظواهر يق. جملة من التدابير واإلجراءات االجتماعية وتوفير المساعدات اإلنمائية

ث تغييرات إدخال إصالحات هيكلية عميقة فى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما فى ذلك أهمية أحدا

.  فى سلوكيات ومفاهيم المعنيين بمشاكل استغالل عمل األطفال



مقترحة لوضع حد لظاهرة استغالل عمل األطفال حلول /تابع

:من بين اإلجراءات المقترحة فى هذا الصدد -و

يعتبر )( ركيزة أساسية من مجموعة شاملة من" تحديد الحد األدنى لسن العمل" تنظيم وضبط مسألة 1

لقضاء السياسات والممارسات الوطنية الرامية إلى حماية األطفال العاملين من مختلف أشكال االستغالل، وا

.التدريجي على عمل األطفال

ل فى كثير كان القضاء الفعلى على عمل األطفال ، فى األجل القصير، يعتبر أمال عزيزا ولكنه بعيد المناإذا (2)

فان قواعد من البلدان النامية فان الحقيقة التى تفرض نفسها أن الماليين من األطفال سيظلوا يعملون، ومن ثم

غالل أو المنطق واإلنصاف تقتضى بان تكون الظروف التى يعملون فيها هى ظروف إنسانية ال يشوبها االست

.التعسف



مقترحة لوضع حد لظاهرة استغالل عمل األطفال حلول /تابع

:من بين اإلجراءات المقترحة فى هذا الصدد -و/تابع

الحفاظ )( ، واالرتقاء على مستويات مقبولة ومعقولة من التدابير الوقائية للسالمة والصحة المهنية فى العمل3

رص العمل، بالبيئة الطبيعية فى مواقع العمل فى القطاعات المعروفة باستقطاب عمل األطفال وتوفر لهم ف

ر تسهيالت وكذلك وضع قواعد تنظيمية ملزمة تفرض إجراء الفحص الطبى المنتظم للعاملين األطفال وتوفي

.وخدمات الرعاية والعناية لألطفال العاملين فى أماكن العمل، أو فى أماكن قريبة منها

إجراء )( المزيد من الدراسات والبحوث ونشرها ، حول األسباب التى تشجع عمل صغار السن واألطفال 4

.وتهيئة فرص استغالل هذا العمل

تنظيم )( ل هذا دورات تدريبية لمفتشى العمل المناط بهم اإلشراف على منع تشغيل األطفال وحظر استغال5

.العمل، وتدريبهم بوجه خاص على أساليب مكافحة استغالل عمل األطفال

وق الطفل وتعزيز المؤسسات المحلية والهيئات غير الحكومية التطوعية التى تعنى بحماية ورعاية حقدعم (6)

.وحمايته من أشكال االستغالل وسوء المعاملة والتعسف



حلول مقترحة لوضع حد لظاهرة استغالل عمل األطفال /تابع

:من بين اإلجراءات المقترحة فى هذا الصدد -و/تابع

تنظيم )( تى الحدود برامج مكثفة لمحو األمية مقرونة بتشريعات تجعل من التدريب األساسى إلزاميا ومجانيا ح7

مكن الدنيا لسن القبول فى العمل، واتخاذ إجراءات تحد من ظاهرة التسرب المدرسى وابتكار نظم وبرامج ت

دريب األطفال، الذين تضطرهم ظروفهم المعيشية للعمل فى الجمع بين مزاولة نشاط بأجر والتعليم والت

.المناسبين

االستعانة )( وواقعية باألداة التشريعية كوسيلة لمناهضة استغالل عمل األطفال وذلك بوضع قوانين شاملة8

دابير مناسبة تبين المجاالت التى ينبغى حظر عمل األطفال فيها بشكل فورى، والمجاالت التى تقتضى اتخاذ ت

.لحماية عمل األطفال من االستغالل

ماديا وتعزيز أجهزة تفتيش العمل القائمة، وتدعيم هذه األجهزة األساسية فى حالة تواضعها بشريا ودعم (9)

، لشئون وتدريبيا، وتزويدها بالوسائل القانونية والمادية، وقد يكون من المناسب والمفيد إنشاء فروع خاصة

.الطفل فى هيكلية وزارات العمل لمتابعة مسائل إلغاء عمل األطفال وحماية تشغيلهم تحت ضغط الحاجة



حلول مقترحة لوضع حد لظاهرة استغالل عمل األطفال /تابع

:من بين اإلجراءات المقترحة فى هذا الصدد -و/تابع

ام اإلعالمية الجماهيرية بمشكلة عمال األطفال من جوانبها وأبعادها المختلفة، كما أن للرأى العالتوعية 10)(

ية دور فاعل وحاسم فى مناهضة هذه الظاهرة غير اإلنسانية وفضح الممارسات التعسفية أو االستغالل

ن كما أ. الصارخة وتحطيم جدار الصمت الذى يخيم على بعض الممارسات فى مجال استغالل عمل األطفال

المخاطر من واجب النشاط اإلعالمى أن يصل إلى األطفال العاملين أنفسهم لتعريفهم بحقوقهم وتوعيتهم ب

.التى تهددهم

مى مع وتجاوب أصحاب العمل والعمال وتنظيماتهم المهنية بحكم احتكاكهم وارتباطهم وتعاملهم اليوتعاون 11)(

اء مشاكل استغالل عمل األطفال وإطالعهم عن كثب على حقيقة الممارسات لوقف مظاهر االستغالل والقض

.على هذه الظاهرة التى أصبحت تشكل مشكلة خطيرة األبعاد والنتائج

ل بإجراء دراسات ميدانية شاملة لرصد ظاهرة عمل األطفال وخاصة في القطاع غير المنظم من خالالقيام (12)

ال ورصد العمل تكليف فرق عمل بحثية من خبراء متخصصين للقيام فيها في األماكن التي تعتبربؤر لعمالة األطف

.الزراعي واألسري والحرفي



األطفالمقترحة لوضع حد لظاهرة استغالل عمل تابع حلول 

:من بين اإلجراءات المقترحة فى هذا الصدد -و/تابع

النقابات وأصحاب العمل لوضع حد لعمل األطفال ألن محاربة ظاهرة عمالة األطفال مسألة معقدة تعاون 13)(

ت و وصعبة وال بد أن تتضافر جهود الجميع من خالل إقامة حوار وتعاون وشراكة مع الحكومات والبرلمانا

ماعية نقابات المعلمين والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، كما ويمكنهم استخدام المفاوضات الج

.بين النقابات ومنظمات أصحاب العمل في سبيل تحسين ظروف وشروط عمل األطفال 

بد ان يكون توفير التعليم الجيد النوعية لجميع األطفال له أهمية قصوى للقضاء على عمالة األطفال، فالإن (14)

اته وتنسجم وان تتوفر كافة مستلزم( التعليم األساسي متاحا لجميع األطفال) التعليم االلزامي للمرحلة االعدادية 

ى إعادة حيث تحتاج الحكومات وخاصة في البلدان العربية إل( ربط التعليم بسوق العمل) مع حاجات سوق العمل 

.النظر بنظم التعليم بصورة جذرية



شكراً لحسن إستماعكم


