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 عمل األطفال في المواثيق والمعايير الدولية
  

                                                                                                                 
 حماده أبو نجمة:  إعداد

التً ( اتفاقٌة حقوق الطفل) 9191كانت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة قد أصدرت فً عام 
السعً عرفت الطفل بؤنه كل إنسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة 

لحماٌة الطفل من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل ٌرجح أن ٌكون خطرا أو ٌمثل إعاقة 
لتعلٌمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدنً أو العقلً أو الروحً أو المعنوي أو االجتماعً ، 

بوٌة وأوجبت على الدول األطراف فٌها اتخاذ التدابٌر التشرٌعٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة والتر
التً تكفل هذه الحماٌة، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن االلتحاق بالعمل ونظام مالئم 

 .لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالٌة تطبٌق هذه النصوص

وكانت الجمعٌة العامة قد أقرت فً نفس العام اإلعالن العالمً لحقوق الطفل الذي كان قد تم 
، حٌث نص اإلعالن على وجوب كفالة وقاٌة الطفل من ضروب 9191م مسودته فً عا إعداد 

اإلهمال والقسوة واالستغالل، وان ال ٌتعرض لالتجار به بؤي وسٌلة من الوسائل، وان ال ٌتم 
استخدامه قبل بلوغ سن مناسب، وان ال ٌسمح له بتولً حرفه أو عمل ٌضر بصحته أو ٌعرقل 

 .قلً أو األخالقً تعلٌمه أو ٌضر بنموه البدنً أو الع
 

  :منظمة العمل الذولية

أصدرت المنظمة العدٌد من االتفاقٌات التً تعالج شإون العمل المختلفة منها االتفاقٌات الثمانٌة 
لسنة  939آخرها االتفاقٌتٌن رقم التً تمثل المعاٌٌر األساسٌة لحقوق اإلنسان فً العمل، كان 

بشؤن أسوأ أشكال  9111لسنة  991بشؤن الحد األدنى لسن االستخدام واالتفاقٌة رقم  9113
عمل األطفال، اللتان تعتبران من االتفاقٌات الثمانٌة المشار إلٌها أعاله، وأهم االتفاقٌات التً 

دثها، حٌث تعتبر األحكام التً وردت أقرتها مإتمرات العمل الدولٌة فً مجال عمل األطفال وأح
فٌها معاٌٌر أساسٌة لحقوق اإلنسان فً العمل تلتزم بها الدول المنضمة إلٌها وتتم مساءلتها عن 
اإلخالل فً الوفاء بااللتزامات المترتبة علٌها بموجبها، كما تلتزم الدول األخرى أدبٌا بؤحكامها 

فً هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعالن  رغم عدم مصادقتها علٌها ،وذلك بحكم عضوٌتها
 .المبادئ والحقوق األساسٌة فً العمل الذي صدر عنها

  :831اتفاقية العمل الذولية رقم 

تهدف على المدى البعٌد إلى القضاء الكامل على عمل األطفال، حٌث وضعت حداً أدنى لسن 
ال ٌجوز أن ٌقل عن الخامسة عشرة، العمل هو سن إتمام التعلٌم اإللزامً والذي اعتبرت انه 

كما منعت تشغٌل األطفال حتى سن الثامنة عشرة فً األعمال التً ٌحتمل أن تعرض للخطر 
وأوجبت على .صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبٌعتها أو الظروف التً تإدى فٌها

 .مل األطفالالدول المصادقة أن تتعهد باتباع سٌاسة وطنٌة ترمً للقضاء فعلٌا على ع

  : 811اتفاقية العمل الذولية رقم  

، وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال أوال 939جاءت مكملة لالتفاقٌة رقم 
تمهٌدا للقضاء التام والكلً على كل أشكال عمل األطفال، وقد أكدت هذه االتفاقٌة على أهمٌة 

فال العاملٌن ودمجهم اجتماعٌا مع العناٌة بحاجات التعلٌم األساسً المجانً وإعادة تؤهٌل األط
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كما أكدت بان الفقر هو السبب الرئٌسً لعمل األطفال وان الحل ٌكمن فً تعزٌز النمو . أسرهم
االقتصادي للدول، وحددت عدد من األعمال اعتبرتها أسوأ األعمال التً قد ٌإدٌها الطفل وهً 

واستخدام األطفال فً الصراعات المسلحة  الرق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري
واستخدامهم أو عرضهم ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعمال إباحٌة واستخدامهم أو عرضهم 
لمزاولة أنشطة غٌر مشروعة وخاصة فً إنتاج المخدرات واالتجار بها، باإلضافة إلى األعمال 

ألصحاب العمل والعمال أنها  التً ترى الدولة المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنٌة
تإدي بفعل طبٌعتها أو بفعل الظروف التً تزاول فٌها إلى األضرار بصحة األطفال أو سالمتهم 
أو سلوكهم األخالقً، وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه األعمال ومراجعتها بشكل 

بمراقبة تطبٌق  كما أوجبت أن تضع الدولة بالتشاور مع هذه الجهات آلٌات خاصة. دوري
أحكامها وتصمٌم وتنفٌذ برامج عمل تهدف للقضاء على هذه األعمال والنص فً قوانٌنها على 

 .عقوبات جزائٌة بحق المخالفٌن

 :اعالن  المبادئ والحقوق األساسية في العمل  

ت تؤكٌدا للمبادئ األساسٌة لحقوق اإلنسان فً العمل التً وردت فً االتفاقٌات الثمانٌة ، أصدر
إعالن المبادئ والحقوق األساسٌة فً العمل لٌكون أداة  9119منظمة العمل الدولٌة فً عام 

تروٌحٌة لمبادئ المنظمة الغاٌة منها ضمان احترام الحقوق والمبادئ الرئٌسٌة فً العمل كشكل 
 :من أشكال العدالة االجتماعٌة، حٌث جاء فً البند الثانً من اإلعالن

ء وان لم تكن قد صادقت على االتفاقٌات موضوع البحث ملزمة بمجرد أن جمٌع الدول األعضا
انتمائها للمنظمة بؤن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسٌة التً تشكل موضوع هذه 

الحرٌة النقابٌة  -ا: االتفاقٌات وان تعززها وتحققها بنٌة حسنة ووفقا لما ٌنص علٌه الدستور وهً
القضاء على جمٌع أشكال العمل الجبري أو  -ب. فاوضة الجماعٌةواإلقرار الفعلً بحق الم

 .القضاء على التمٌٌز فً االستخدام والمهنة-د. القضاء الفعلً على عمل األطفال -ج. اإللزامً

 

اتفاقيات العمل الذولية األخرى  الخاصة بعمل  

 :األطفال

عقدها سنوٌاً بتمثٌل ثالثً من المعروف أن منظمة العمل الدولٌة تتولى فً مإتمراتها التً ت
تبنً االتفاقٌات والتوصٌات التً تحدد معاٌٌر العمل ( حكومات ،أصحاب عمل ، عمال) متساٍو 

( 993)وحتى اآلن  9191الدولٌة، وقد تبنت مإتمرات العمل الدولٌة منذ تؤسٌسها فً عام 
فاقٌات الدولٌة التً اتفاقٌة شملت عدداً كبٌرا من المواضٌع المرتبطة بالعمل، ومن أهم االت

  -: عالجت شإون عمل األطفال االتفاقٌات التالٌة

 : 9191لسنة ( صناعة)بشؤن الحد األدنى للسن ( 9)االتفاقٌة رقم 

منعت تشغٌل األطفال دون سن الرابعة عشرة فً أي منشؤة صناعٌة باستثناء المشارٌع  
 . عامة وإشرافهاالصناعٌة األسرٌة وفً المدارس الفنٌة وبموافقة السلطات ال

منعت تشغٌل األطفال : 9191بشؤن عمل األحداث لٌال فً الصناعة لسنة ( 6)االتفاقٌة رقم  -
دون سن الثامنة عشرة لٌال فً المنشآت الصناعٌة باستثناء المشارٌع األسرٌة، وعرفت اللٌل 
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اشرة مساء بؤنه مدة ال تقل عن إحدى عشرة ساعة متصلة تدخل فٌها الفترة ما بٌن الساعة الع
 . والساعة الخامسة صباحا

منعت تشغٌل :  9111لسنة ( العمل البحري)بشؤن الحد األدنى للسن ( 1)االتفاقٌة رقم  -
األطفال دون سن الرابعة عشرة فً السفن إال لغاٌات التدرٌب وبموافقة السلطات العامة 

 . وإشرافها

منعت تشغٌل األطفال : 9119لسنة ( الزراعة)بشؤن الحد األدنى للسن ( 91)االتفاقٌة رقم  -
دون سن الرابعة عشرة فً أي منشؤة زراعٌة إال خارج الساعات المحددة للتعلٌم المدرسً 

 . ودون أن ٌكون ذلك على حساب انتظامهم فً الدراسة

: 9119لسنة ( الوقادون ومساعدو الوقادون)بشؤن الحد األدنى للسن ( 99)االتفاقٌة رقم  -
ل دون سن الثامنة عشرة على ظهر السفن البخارٌة كوقادٌن أو مساعدي منعت تشغٌل األطفا

 .وقادٌن

أوجبت عدم : 9119لسنة ( العمل البحري)بشؤن الفحص الطبً لألحداث ( 96)االتفاقٌة رقم  - 
تشغٌل أي طفل ٌقل عمره عن ثمانٌة عشرة عاما على ظهر السفن إال بناء على شهادة طبٌة 

من طبٌب معتمد من السلطة المختصة، وأن تتم إعادة الفحص الطبً  تثبت لٌاقته للعمل موقعة
  . كل سنة على األقل

منعت تشغٌل : 9131لسنة(األعمال غٌر الصناعٌة)بشؤن الحد األدنى للسن( 33)االتفاقٌة رقم -
األطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعلٌم اإللزامً فً األعمال غٌر الصناعٌة 

ل الخفٌفة لمن بلغوا سن الثانٌة عشرة وبما ال ٌتجاوز ساعتٌن ٌومٌا وفً األعمال باستثناء األعما
 . التً ال تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة

صدرت هذه : 9113لسنة(العمل البحري مراجعه)بشؤن الحد األدنى للسن ( 99)االتفاقٌة رقم  -
ى لسن العمل لألطفال فً السفن إلى ورفعت الحد األدن( 1)االتفاقٌة كمراجعة لالتفاقٌة رقم 

خمسة عشرة عاما بدال من أربعة عشرة عاما إال لغاٌات التدرٌب وبموافقة السلطات العامة 
 . المختصة

صدرت هذه : 9131لسنة ( مراجعه -الصناعة)بشؤن الحد األدنى للسن ( 91)االتفاقٌة رقم  -
نى لسن العمل لألطفال فً المشارٌع ورفعت الحد األد( 9)االتفاقٌة كمراجعة لالتفاقٌة رقم 

الصناعٌة إلى خمسة عشرة عاما بدال من أربعة عشرة عاما باستثناء المشارٌع األسرٌة وفً 
 . المدارس الفنٌة وبموافقة السلطات العامة وإشرافها

: 9131لسنة (مراجعه-األعمال غٌر الصناعٌة)بشؤن الحد األدنى للسن ( 61)االتفاقٌة رقم  -
ورفعت الحد األدنى لسن العمل لألطفال فً ( 33)االتفاقٌة كمراجعة لالتفاقٌة رقم صدرت هذه 

المشارٌع غٌر الصناعٌة إلى سن الخامسة عشرة أو سن التعلٌم اإللزامً، باستثناء األعمال 
الخفٌفة لمن تجاوزوا سن الثالثة عشرة وبما ال ٌتجاوز ساعتٌن ٌومٌا وفً أعمال ال تضر 

 . تهم على الدراسةبصحتهم أو بمواظب

منعت تشغٌل : 9196لسنة ( الصناعة)بشؤن الفحص الطبً لألحداث ( 11)االتفاقٌة رقم  -
األطفال الذٌن ٌقل عمرهم عن سن الثامنة عشرة فً المنشآت الصناعٌة ما لم تثبت لٌاقتهم للعمل 
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هذا  من خالل فحص طبً دقٌق تجرٌه جهة طبٌة تعتمدها السلطة المختصة و أن ٌتم تكرار
 . الفحص على فترات ال تفصل بٌنها مدة تزٌد على سنة

منعت : 9196لسنة ( المهن غٌر الصناعٌة)بشؤن الفحص الطبً لألحداث ( 19)االتفاقٌة رقم  -
تشغٌل أي طفل ٌقل عمره عن الثامنة عشرة فً المهن غٌر الصناعة إال إذا بٌن فحص طبً 

مدها السلطة المختصة، وعلى أن ٌتم تكرار هذا دقٌق لٌاقته لهذا العمل تجرٌه جهة طبٌة تعت
 .الفحص على فترات ال تفصل بٌنها مدة تزٌد على السنة

منعت : 9196لسنة ( المهن غٌر الصناعٌة)بشؤن العمل اللٌلً لألحداث ( 11)االتفاقٌة رقم  -
ناعٌة تشغٌل األطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعلٌم اإللزامً فً األعمال غٌر الص

خالل اللٌل وٌشمل ذلك مدة أربع عشرة ساعة متصلة منها الفترة ما بٌن الثامنة مساء والثامنة 
صباحا، كما منعت تشغٌل األطفال دون سن الثامنة عشرة لٌال خالل فترة ال تقل عن اثنتً 

 .عشرة ساعة متصلة تشمل الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا

منعت تشغٌل األطفال : 9199لسنة ( الصناعة)بشؤن عمل األحداث لٌالً ( 11)تفاقٌة رقم اال -
الذٌن لم ٌبلغوا سن الثامنة عشرة فً أي منشؤة صناعٌة لٌال باستثناء أغراض التدرٌب المهنً 
لمن بلغوا سن السادسة عشرة وبموافقة السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب 

 .العمل

منعت تشغٌل : 9191لسنة ( صٌادو األسماك)بشؤن الحد األدنى للسن ( 991)تفاقٌة رقم اال - 
األطفال الذٌن لم ٌبلغوا سن الخامسة عشرة على سفن الصٌد إال أثناء العطالت المدرسٌة 
وبشرط أن ال ٌكون فً ذلك ضرر على صحتهم أو نموهم الطبٌعً أو مواظبتهم على الدراسة 

 .ت التً ٌقومون بها غاٌاتها تجارٌةوأن ال تكون النشاطا

: 9169لسنة ( العمل تحت سطح األرض)بشؤن الحد األدنى للسن ( 913)االتفاقٌة رقم  - 
أوجبت على الدول وضع حد أدنى لسن العمل فً المناجم على أن ال ٌقل فً أي حال من 

 . األحوال عن ستة عشرة عاما

لسنة ( العمل تحت سطح األرض)داث بشؤن الفحص الطبً لألح( 919)االتفاقٌة رقم  -
أوجبت إجراء الفحص الطبً الدقٌق عند تشغٌل أي عامل ٌقل عمره عن الحادٌة : 9169

 .والعشرٌن فً المناجم تحت سطح األرض وإعادة الفحص بشكل دوري سنوٌا على األقل

 :منظمة العمل العربية  

تضمنت معظمها نصوصاً حول توصٌات ( 9)اتفاقٌة و ( 91)أصدرت هذه المنظمة حتى اآلن 
عمل األطفال أو شإون األسرة، حٌث اهتمت هذه االتفاقٌات بتنظٌم الشإون الخاصة بعمل 
األطفال وبشكل خاص الحد األدنى لسن العمل ورفعه بما ٌتناسب مع المخاطر التً ٌشكلها 

ة وتحدٌد العمل والمشقة فً ممارسته، كما اهتمت فً توفٌر ضمانات الرعاٌة الطبٌة الدورٌ
 .ساعات العمل

بشأن  8611لسنة ( 8)اتفاقية العمل العربية رقم  

  :مستويات العمل
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وضعت هذه االتفاقٌة اإلطار التشرٌعً المحلً للدول العربٌة فً مجال العمل، وتطرقت إلى 
عمل األطفال، حٌث نصت على عدم جواز تشغٌل األطفال قبل سن الثانٌة عشرة ، وفً األعمال 

قبل سن الخامسة عشرة باستثناء المتدربٌن منهم، ومنعت تشغٌل األطفال قبل بلوغ  الصناعٌة
سن السابعة عشرة فً الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، وحددت ساعات العمل لألطفال 
بست ساعات ٌومٌاً كحد أقصى مع استراحة مدتها ساعة واحدة، وأوجبت إجراء الفحص الطبً 

عمل للتؤكد من لٌاقته للعمل، وتكرار الفحص دورٌاً، ومنعت تشغٌله لٌالً للطفل قبل االلتحاق بال
 .أو تشغٌله ساعات إضافٌة

بشأن عمل  8661لسنة  81االتفاقية العربية رقم  

  :األحذاث

تعتبر هذه االتفاقٌة أول اتفاقٌة عربٌة متخصصة فً مجال عمل األطفال، حٌث جاءت استكماالً 

علٌها االتفاقٌات العربٌة السابقة فً هذا المجال وقد عرفت الطفل  لسلسلة المبادئ التً أكدت

الشخص الذي أتم الثالثة عشرة ولم ٌكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو ) بؤنه 

وحظرت عمل من لم ٌتم سن الثالثة عشرة من عمره ، ونصت على أن أحكامها تشمل ( أنثى

األعمال الزراعٌة غٌر الخطرة وغٌر المضرة بالصحة جمٌع األنشطة االقتصادٌة باستثناء 

. ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة فً الدولة تراعً فٌها الحد األدنى لسن األطفال

وأوجبت االتفاقٌة أن ال ٌتعارض عمل األطفال مع التعلٌم اإللزامً وأن ال ٌقل سن االلتحاق 

اإللزامً، وأن تقوم الدولة بإجراء الدراسات  بالعمل عن الحد األدنى لسن إكمال مرحلة التعلٌم

وفً . حول أسباب عمل األطفال فٌها، وأن تعمل على التوعٌة باألضرار المحتملة لعمل األطفال

األعمال الصناعٌة نصت على منع تشغٌل الحدث قبل إتمام سن الخامسة عشرة وفً األعمال 

الرابعة عشرة ،وأن تتم فً كل األحوال الصناعٌة الخفٌفة التً تتوالها أسرته قبل إتمام سن 

مراقبة عمل األطفال وحماٌتهم صحٌاً وأخالقٌاً والتؤكد من قدرتهم ولٌاقتهم الصحٌة للمهنة التً 

كما منعت تشغٌل الطفل فً األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو األخالق . مارسها كل منهم

. ه األعمال فً تشرٌعاتها أو لوائحهاقبل بلوغ سن الثامنة عشرة وعلى أن تحدد الدولة هذ

الفحص )  -:ووضعت االتفاقٌة نصوصاً منظمة لشإون عمل األطفال فً المجاالت التالٌة

الطبً، العمل اللٌلً، األجور، ساعات العمل، العمل اإلضافً ، اإلجازات ، الخدمات 
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