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االهتمام الدولي والعربي بحماية األطفال في العمل-1

المواثيق والمعاهدات الدولية-1.1

رضتعماومنهاخاصةرعايةفيالطفلحقّّالمتحدةاألممومعاهداتمواثيقأقّرت

:العملمجالفيالطفللحقوق

1948اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالن-

1958الطفللحقوقالعالمياإلعالن-

1966والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليالعهد-

1989الطفلبحقوقالمتعلقةالمتحدةاألمماتفاقية-
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الدولية والعربيةالعمل اتفاقيات -2.1

شاطهمانفييتجلىاألطفالبعملوالعربيةالدوليةالعملمنظمتيمنبالغاهتمام

العملوفيالعملمنالطفلحماية:والهدفالمعياري

الدوليةالمعايير:

نهامالموضوعجوانبمختلفتناولتوالتوصياتاالتفاقياتمنالعديد-

.الشموليةومنهاالقطاعية

فيسيةاألسابالحقوقالمتعلقةالثمانيةاالتفاقياتضمن182و138االتفاقيتان-

العمل

العربيةالمعايير:

المتعلقتين1976لعام6ورقم1966لعام1رقم:الشموليةذاتاالتفاقيات-

العملبمستويات

(1996لعام18رقم)األحداثعملبشأنخاصةاتفاقية-
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التشريعات العربية-3.1

بعملةالخاصوالعربيةالدوليةالعملمعاييرفيالعربيةللدولواسعانخراط-

.األطفال

العمليوفالعملمناألطفاللحمايةأحكاماتتضمنكلها:العربيةالعملقوانين-

فيتالتفاوبعضمعوالعربيةالدوليةالعملمعاييرمنأغلبهافيمستوحاة

.الحمايةمستوىوفياألحكامهذهتفصيل
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مل مضمون معايير العمل الدولية والعربية الخاصة بع-2

األطفال

تحديد السن األدنى للقبول في العمل-2.1

االستغاللمناألطفالحمايةفيلدورهنظرابالموضوعكبيراهتمام-

.الطبيعيونموهمصحتهمعلىوالمحافظةاالقتصادي

يفصدرتاتفاقيةأولبينماالموضوعفيالدوليةالعملمعاييرتطور-

لسنة5رقم)لتأسيسهااألولىالسنةمنذالدوليةالعملمنظمةعنالموضوع

بشأن1973لسنة138رقم)اتفاقيةوآخر(الصناعةفياألدنىالسنبشأن1919

(للعملاألدنىالسن
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االتفاقيات ذات الصبغة القطاعية-1.1.2

لسنة59رقمباالتفاقيةعّدلت1919لسنة5رقماالتفاقية:الصناعيةاألنشطةفي-أ
ائلةالعأفرادفيهايعملالتيالمؤسساتاستثناءمعسنة15أصبحتثمسنة14:القاعدة)1937

.(الواحدة

سنة14:القاعدة)1921لسنة10رقماالتفاقية:(الزراعية)الفالحيةاألنشطةفي-ب

(الدراسةأوقاتخارجالعملإمكانيةمع

عّدلت1932لسنة33رقماالتفاقية:الفالحيةوغيرالصناعيةغيراألنشطةفي-ج

تشغيلإمكانيةمعسنة15أصبحتثمسنة14:القاعدة)1937لسنة60رقمباالتفاقية

(للدراسةالمخصصةاألوقاتخارجالخفيفةاألعمالفيسنة13فوقاألطفال

(سنة16القاعدة)1965لسنة123رقماالتفاقية:األرضتحتاألعمالفي-د
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االتفاقيات ذات الصبغة الشمولية-2.1.2

1973لسنة138رقمالدوليةاالتفاقية-أ

أرسيتالتيللمبادئتجميعاوتعتبراالقتصاديالنشاطفروعجميععلىتنطبق-

السابقةالصكوكمختلففيبالتدرج

األطفاللعملالفعلياإللغاءضمانإلىترميوطنيةسياسةباتباعالدولتلزم-

بدنينموبلوغمناألطفاليمّكنحدّّإلىاألدنىالسنفيتدريجياوالترفيع

كاملوذهني

اإلجباريتعليمالفيهيتوقفالذيالسنّّعنيقلّّالالعملفيللقبولاألدنىالسن-

14بـأدنىسنتحديدإمكانيةمعسنة15عناألحوالكلفييقلّّالأنعلى

التعليميةاتالمؤسسأواالقتصادفيهايبلغلمالتيللبلدانأولىمرحلةفيسنة

التطورمنكافيةدرجة
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تعّرضأنيمكنالتيالخطيرةلألعمالبالنسبةسنة18للسناألدنىالحد-

األطفالأخالقأوسالمةأوصحةللخطر

والضارةغيرخفيفةأعمالفيسنة15و13بينمااألطفالعملإمكانية-

المدرسةفيمواظبتهمتعطل

187مجموعمن)دولة169تصديق:األساسيةاالتفاقياتمن138االتفاقية-

(الصومالباستثناءالدولكل)عربيةدولة19منها(دولة

50:سنة14:التصديقعندالمعتمداألدنىالسنحسبالمصدقةالدولتوزيع-

دولة41:سنة16دولة،78:سنة15دولة،

:سنة16،(السودان–لبنان–اليمن–موريتانيا)دول4:سنة14:العربيةالدول

:(10)الدولوبقية–(قطر–جيبوتي–الجزائر–تونس–األردن)دول5

.سنة15



10

18رقمالعربيةاالتفاقية-ب

اديةاالقتصاألنشطةجميعفياألحداثعملعلىتنطبق:شموليةصبغةلها-

سنة18يكملولمسنة13أتمالذيالشخصبكونهالحدثوعّرفت

اإللزاميالتعليمسنّّعنتقلّّالالعملفيالقبولسنّّ-

18وسنالصناعيةاألعمالفي15وسنعامبشكلسنة13يتملممنعملحظرمع

14البالغالحدثعملوجوازاألخالقأوبالصحةالضارةأوالخطرةالصناعاتفي

أسرتهتتوالهاالتيالخفيفةالصناعيةاألعمالفيسنة



11

عملظاهرةمنللحدعامةلسياساتإطاراوضعتبكونهااالتفاقيةتتميز-

:(6إلى3منالمواد)نهائياعليهاوالقضاءاألحداث

ملعألسبابوالبحوثالدراساتبإجراءالدولةفيالمختصةاألجهزةقيام•

هاإنهائثمّّومناألحداثعملظاهرةمنتحدّّسياساتإلىللوصولاألحداث

األحداثلعملالمحتملةباألضراروالفعالةالواسعةالتوعيةنشر•

تيالاألماكنفيالعملوشروطبظروفالمتعلقةوالبحوثالدراساتإجراء•

لتحسينهاالمناسبةالوسائلاتباعبهدفاألحداثفيهايعمل

–البحرين–اإلمارات)دول8بتصديقإالتحظلمأهميتهارغماالتفاقية-

(المغرب–لبنان–الكويت–فلسطين–عمان–سوريا
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حماية صحة الطفل العامل وسالمته-2.2

الطفلةوسالمصحةحمايةإلىتهدفأحكاماتتضمنوالعربيةالدوليةالعملمعايير

:أساليبعّدةخاللمنالعامل

للعملاألطفاللتأهيلالطبيالفحصإجراءإجبارية-أ

ورقمالصناعيةغيرلألعمال78ورقمللصناعة77رقم:بالموضوعخاصةدوليةعملاتفاقيات

11الموادفي)بالتفصيلالموضوعتناولت18رقمالعربيةالعملاتفاقيةاألرض،تحتلألعمال124

(14إلى

العملساعاتتحديد-ب

أكثرالحدثيعملوالساعات6علىتزيدالللحدثاليوميالعملساعات:18رقمالعربيةاالتفاقية

أووعيةاألسبالراحةأيامتشغيلهأوإضافيعملبأيالحدثتكليفيجوزوالمتواليةساعات4من

.الرسميةالعطالت
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لألطفالالليليالعملتحجير-ج

15المادة:18رقمالعربيةاالتفاقية

الشاقةواألعمالالخطرةالموادمنالعاملالطفلحماية-د

عةاألش–البنزان–األبيضالرصاص:الخطرةالموادمنالعاملالطفلحماية-

العاملالطفلعلىالعملعبءتخفيف-
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حقوق الطفل العامل في األجر والراحة-3.2

الشبانالعمالأجرة-أ

الأجرعلىالحصولعملعقدبمقتضىيعملونالذينلألحداث:16المادة18رقمالعربيةاالتفاقية

يعملونالذينولألحداث.العملساعاتوفقذلكاحتسابمراعاةمعلألجراألدنىالحدعنيقل

.مناسبةشهريةمكافأةعلىللحصولتدريبعقدبمقتضى

األجرخالصةالسنويةالرخصة-ب

ةالمدعلىمدتهاتزيداألجرمدفوعةسنويةإجازةالحدثيستحق:21المادة18رقمالعربيةاالتفاقية

.يوما21عناألحوالجميعفيتقلوالالعاملينمنلغيرهالمستحقة
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األطفالعملأشكالأسوأحظر-4.2

يلتشغظاهرةعلىللقضاءنشيطةدوليةحملةالدوليةالعملمنظمةتقود*

عملأشكالأسوأحظرعلىاألخيرةالسنواتفيجهودهاورّكزتاألطفال

التوصيةتكملها182رقمبالموضوعخاصةاتفاقية1999سنةواعتمدتاألطفال

.190رقم

حقوقبالالمتعلقةاالتفاقياتضمنأضيفتاالتفاقيةهذهألهميةاعتبارا*

رغماتالتصديقعددحيثمناألولىالمرتبةفيتأتيوهيالعملفياألساسية

العربيةالدولكافةبينهامن(عضودولة187مجموعمن180)نسبياحداثتها

.األطفالعملأشكالأسوأعلىللقضاءالدولياإلجماعيبرزماوهو

لعربيةااالتفاقية)بالموضوعخاصةأحكامالعربيةالعملمعاييرفيتردلم*

(سنواتثالثبـ182رقمالدوليةاالتفاقيةقبلأي1996سنةصدرت18رقم
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:182رقمالدوليةاالتفاقيةاألحكامأهم*

أشكالأأسوحظرتكفلوفعالةفوريةتدابيرإبطاءودونبسرعةالدولةتتخذ-

امنةالثسندوناألشخاصجميعاالتفاقيةوتشملعليهاوالقضاءاألطفالعمل

.عشرة

:التاليةالحاالتفياألطفالعملأشكالأسوأاالتفاقيةتحدد-

همبواالتجاراألطفالكبيعبالرقالشبيهةالممارساتأوالرقأشكالكافة•

القسرييدالتجنذلكفيبمااإلجباري،أوالقسريوالعملوالقنانةالدْينوعبودية

.مسلّحةصراعاتفيالستخدامهملألطفالاإلجباريأو

أوةإباحيأعمالإلنتاجأوالدعارةألغراضعرضهأوتشغيلهأوطفلاستخدام•

.إباحيةعروضأداء
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مشروعةغيرأنشطةلمزاولةعرضهأوتشغيلهأوطفلاستخدام•

.بهاواالتجارالمخدراتإنتاجسيّماوال

أوسالمتهمأواألطفالبصحةاإلضرارإلىتؤديأنيرجحالتياألعمال•

.األخالقيسلوكهم

عملأشكالأسوأعلىالقضاءأجلمنعملبرامجوتنفيذبوضعالدولةتقوم-

.األطفال

ألطفالاانخراطدونالحيلولةأجلمنزمنياومحّددةفعالةتدابيرالدولةتتخذ-

منلاألطفاالنتشالالضروريةالمساعدةوتوفيراألطفالعملأشكالأسوافي

جميعحصولوضماناجتماعياودمجهمتأهيلهموإعادةاألطفالعملأشكالأسوأ

وتحديديالمهنالتدريبوعلىاألساسيالمجانيالتعليمعلىالمنتشليناألطفال

عينبللفتياتالخاصالوضعوأخذللمخاطرخاصبشكلالمعرضيناألطفال

.االعتبار



18

المستدامةالتنميةبأهدافالمعاييرهذهعالقة-3

المستدامةالتنميةأهداف-1.3

2016جانفي1فيرسميانفاذهاوبدأ2015سبتمبرفيالعالمقادةاعتمدها-

شودةالمنالتنميةلتحقيقاألساسيةالعناصرتشملوهي169وغاياتهاهدف17-

وعالمياوطنيا

عيدالصعلىواستعراضهالمحرزللتقدممتابعةوهناكقانوناملزمةليست-

المؤشراتمنمجموعةاستخدامخاللمنالعالمي
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األهدافبهذهالمعاييرعالقة-2.3

المباشرةاألهداف-أ

الةوالعموالمستدام،للجميعوالشاملالمّطرداالقتصاديالنموتعزيز:8الهدف

للجميعالالئقالعملوتوفيروالمنتجة،الكاملة

Decent“الالئقالعمل”مفهوم- workعاممنذالدوليةالعملمنظمةأدبياتدخل

(سومافياخوانالسابقالعامالمديرعرضهتقريرأولعنوان)1999

قليميةواالالدوليةالمنظماتوتبنّتهواسعنطاقوعلىسريعبشكلانتشر-

العدالةبشأن2008لسنةالمنظمةإعالنخاللمناألعضاءالدولفيهوانخرطت

عادلةعولمةأجلمناالجتماعية

ضمنصراحةإدراجهخاللمنالمفهوملهذاتبنيهاالمتحدةاألممهيئةأكدت-

المستدامةالتنميةأهدافمنالثامنالهدف
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لحمايةاالتشغيل،:للمنظمةاالستراتيجيةاألهدافتمثّل4:الالئقالعملمكّونات-

االجتماعيالحوارالعمل،فيالحقوقاالجتماعية،

منهافئات4تشتمل–الالئقالعملمكّوناتأحد–العملفياألساسيةالحقوق-

المتعلقةالمعاييروعليه(182و138االتفاقيتين)األطفالعملعلىالقضاءفئة

المستدامةالتنميةأهدافأحدصلبمباشربشكلتدخلبالموضوع

المباشرةغيرالعالقة-ب

مكانكلفيأشكالهبجميعالفقرعلىالقضاء:1الهدف-

لتعلمافرصوتعزيزللجميعوالشاملالمنصفالجيدالتعليمضمان:4الهدف-

للجميعالحياةمدى

والمؤسساتوالعدلالسالم:16الهدف-

التعليم،قر،الف:فيأسبابهأهموتتمثلبشريةتنميةمشكلباألساسهواألطفالعمل

المسلحةالنزاعات
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:الفقر•

مضطرينالعالمفيطفلمليون200:الدوليةالعملمنظمةلتقديراتوفقا-

أسرهموحاجياتالذاتيةحاجياتهملتلبيةللعمل

لىعاألسروعجزواالجتماعيةاالقتصاديةوالصعوباتالعائليةالمشاكل-

سنفيطفالاألتواجدفيكبيربقدرتساهمألبنائهاالتعليمبمصاريفالتكفل

الشوارعفيوحتىالعملبأسواقمبكرة

:التعليم•

ذلكوكالعالمدولأغلبفيقانونامعتمدةمعيّنسنإلىالتعليمإلزامية-

التعليممجانية

يرةالفقوالمناطقالناميةالدولفيوخاصةالواقعفيتمامامختلفاألمر-

األطفاللدىالمدرسيوالتسرباألميةنسبترتفعحيث
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وسنّّالعملفيللقبولاألدنىالسنبينربطتوالعربيةالدوليةالعملمعايير-

ليمالتعمنظومةخارجاألطفالمنهائلةأعدادوجودأنّّإالّّاإللزامي،التعليم

غيرداالقتصافيوغالباالعملأسواقفيالتواجدإلىبالضرورةبهميؤدي

وماحةالمسلالنزاعاتفيوحتىالعملأشكالأسوأفيبهمالزجإلىأوالمنظم

.العربيةالمنطقةفيأكثرها



راــشك

اهـنتبال ن ـعىل حس


