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مقدمة

ال ریب أن الطفولة ھي حجر األساس في بناء المجتمعات 
یشتد عوده، ھو الثروة ُ، فالطفل ذلك المخلوق الصغیر الذي لم)١(الحدیثة

ًالحقیقة ألي أمة ، واالھتمام بھ، وإعداده ، وتثقیفھ ، فضال عن حمایتھ، 
یعد الواجب األول الذى یقع على عاتق ھذه المجتمعات، لذا نجد أن كل 
مجتمع متقدم، ومتحضر، یحرص على أن یتمتع الطفل فیھ بكل أسـباب 

.مالسعادة والرفاھیة والتثقیف والتفكیر السلی

ًویمكن القول أنھ حتى عھد قریب لم یكن الطفل یشكل موضوعا 
ًمھما فى نظر الكثیرین، ولم یكن الناس یھتمون بحقوقھ، وال یدرون أن 

لكن مع تعقد الحیاة االجتماعیة، ونتیجة . ھناك واجبات للمجتمع تجاھھ
ال ًارلتحوالت أنماط اإلنتاج، تفاقمت قضایا الطفل ، وبات االھتمام بھ أم

ًولم یكن ھذا االھتمام قاصر على الدول، فقد نالت الطفولة . خالف علیھ
.واألقلیمیة ) ٢(ذات االھتمام من المنظمات الدولیة

طالقتها األولى، قاعدة بناء الشخصیة اإلنسانیة، وانهي الطفولة حیث أن )١(
ًومرتكز تكوین اإلنسان تكوینا قویا وسلیما من النواحي المختلفة ً الجسدیة المادیة، : ً

ویتأثر الكبار عادة بما . والصحیة، والنفسیة ، واالجتماعیة، والثقافیة،واالقتصادیة
تعودوا علیه في مرحلة الصغر ،وال یمكن إلنسان أن ینسى تلك المرحلة بما لها 

أو إیجابیات ، وما علیه من هنات وعثرات أو سلبیات ، وتظل من حسنات
ذاكرته ألحداث الطفولة راسخة ، وتنطبع أو ترتسم في مخلیته منذ عهد المهد 

مجلة –حقوق األطفال والمسنین –وهبة الزحیلي . د. صور الحیاة التي یمر بها
.١٧٦١ص –١٢العدد –مجمع الفقه اإلسالمي 

، حیث بدأ المجتمع ١٩١٩أن اهتمام العالم بالطفولة بدأ منذ عام ویمكن القول )٢(
الدولى فى االعتراف بحقوق الطفل، ویرجع الفضل فى ذلك المرأة تدعى 

Eglantyne Jebb حیث دعت هذه المرأة إلى إنشاء صندوق إلنقاذ األطفال ،
إلى اتحاد، ،وهو ما تم بالفعل فى العام التالى، وقد تحول هذا الصندوق فیما بعد 

اعتمدت عصبة األمم ١٩٢٤اطلق علیه االتحاد الدولى لرعایة الطفولة ، وفى عام 
THE WORLD COMES TOتفصیال . إعالن جنیف لحقوق الطفل 
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وقد كان اإلسالم أسبق من غیره فى العنایة واالھتمام بالطفل بصفة 
عامة، والطفل العامل بصفة خاصة، وتسخیر كل الطاقات لتوفیر حیاة 

فنجده وقد نظر . )١(قادرة على إعداده لیصبح رجل المستقبلمتوازنة لھ،
إلى الطفل نظرتھ لحقائق األمور األخرى، فاعتبره أساس الحیاة، مثلھ فى 

الخ،  فال خالف على أن الفسیلة ... ذلك مثل الفسیلة، والفصیل، والجدول 
أھم من النخلة، ولكى تكون النخلة عظیمة البد بدایة من تعھد الفسیل 

الرعایة والتربیة وحسن الغرس والتنشئة، وبقدر العنایة واالھتمام ب
). ٢(بالفسیل تكون النتائج

شغلت -حقیقة ومنذ زمن بعید -وال جرم أن ظاھرة تشغیل األطفال 
اھتمام أھل الفكر، وخصوصا رجال الطب واالجتماع والسیاسة والتعلیم، 

الظاھرة التى حلول لھذهن بدلوھم، فحاولوا وضع وأدلي فیھا رجال القانو
، وكان )٣(استشرت، كالنار فى الھشیم، فى أعقاب الثورة الصناعیة

,RECOGNISE THE IMPORTANCE OF CHILDHOOD
html.timeline/english/٠٥sowc/org.unicef.www://http

جتماعیةبالمتغیرات االمواجهة(الحمایة القانونیة لألطفال -ي رجاء ناج. د) ١(
) واالقتصادیة

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/TIFL/p٨.htm
ورقة عمل –الطفولة من المنظور اإلسالمى –أحمد الكبیسى . تفصیال ، د ) ٢(

نوفمبر ٦-٥" ًمعا من أجل طفولة سلیمة " ؤتمر الدولى للطفولة مقدمة إلى الم
٤٩ص –٢٠٠١

وعلى الرغم من عدم توافر إحصائیات دقیقة عن حجم عمالة األطفال على ) ٣(
مستوى العالم إال أن تقاریر بعض المنظمات الدولیة المستقلة تشیر إلى أن عدد 

ملیون طفل ٣٠٠لعالم یقدر بنحو األطفال المنخرطین بأسواق العمل على مستوى ا
في حین كانت .في قارتي أسیا وأفریقیا% ٩٠، وربما أكثر من بینهم أكثر من 

قد ذكرت أن ١٩٩٦إحصائیات صادرة عن مكتب منظمة العمل الدولیة في العام 
سنة على مستوى العالم، منهم ١٤-٥ملیون طفل عامل في فئة السن ٢٥٠هناك 
، واحتلت .. %٤٤مالیین بنت بنسبة ١١٠و% ٥٦ملیون صبي بنسبة ١٤٠

تلیها قارة أفریقیا % ٦١قارة أسیا المرتبة األولى في حجم عمالة األطفال وبنسبة 
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فمما ال شك فیھ أن تشغیل األطفال في مرحلة . ضحیتھا ھؤالء األطفال
مبكرة من أعمارھم، وقبل اكتمال نموھم، من شأنھ أن یؤدى إلى نتائج 

ة أو خطیرة ًخطیرة، خصوصا إذا كانت األعمال التى یؤدونھا شاق
، )٢(، فرادى وجماعاتوكان ثمرة ذلك كلھ أن سعت الدول).١(علیھم

إلى

ویرى بعض الباحثون من % ..٧ثم أمیركا الالتینیة والبحر الكاریبي % ٣٢
منظمات وجهات معنیة بشئون الطفل أن الرقم الحقیقي أكبر بكثیر من هذه 

حصائیات، حیث تقل نسبة التسجیل في اإلحصاءات الرسمیة لدول لعالم الثالث اإل
ًعموما عن الواقع الفعلي، كما أن إحصائیات الیونیسیف ال تشمل األطفال العاملین 

.الموجودین في دول العالم المتقدم، في أوروبا وأمریكیا الشمالیة وأسترالیا والیابان
طفال العاملین یتواجدون في القطاع من األ% ٧٠وحسب االحصائیات فإن 

ثم قطاع تجارة الجملة، % ٨.٣الزراعي، ویلیه قطاع الصناعة التحویلیة بنسبة 
% ٦.٥ثم الخدمات الشخصیة واالجتماعیة بنسبة % ٨.٣والتجزئة ، بنفس النسبة 

وأخیرا %١.٩، وقطاع التشیید % ٣.٨حیث یتبقى للنقل والمواصالت نسبة 
ً، كما أنه ووفقا لتقاریر المنظمات الدولیة فإن ثمة مابین %٠.٩المناجم والمحاجر

.ملیون طفل في العالم معظمهم من البنات یعملون بدون أجر٢٠٠–١٥٠
-وحقائق مأساویة أرقام-عمالة األطفال-یال ، أسرار برس تفص

http://www.asrarpress.net/articles.php?id=١١
دراسة مقارنة بین –لقانوني لتشغیل األطفال التنظیم ا–صالح حسن . د) ١(

–دار النهضة العربیة –االتفاقیات الدولیة والعربیة وتشریعات الدول العربیة 
٣ص –٢٠٠٨طبعة 

وكان تدخل الدول الجماعى عن طریق عقد االتفاقیات الدولیة، وهو ما یطلق )٢(
الجدى من منظمة العمل االهتمامعلیه مستویات العمل الدولیة، ویمكن القول أن

م حیث أعلنت المنظمة فى هذا العام أن ١٩٧٩الدولیة بعمالة الطفل بدأ فى سنة 
هو العام الدولى للطفل ، و كان هذا اإلعالن فرصة للفت االنتباه ١٩٧٩عام 

:La fin du travail des enfantsتفصیال. إلى عمالة األطفال Des millions
de voix, un espoir partagé- Travail Le magazine de  l’oit - N°
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٦١, Décembre ٢٠٠٧- p. ، وال یعنى ذلك أن هذه المنظمة لم یكن لها ٥
دور فى حمایة الطفل العامل قبل ذلك العام ، فإذا استعرضنا ما قامت به 
المنظمة ، فى هذا الخصوص ، نجد أنها خصت عمالة األطفال بعنایة بالغة ، 

مة العدید من االتفاقیات التي تعالج شؤون العمل المختلفة ، أصدرت المنظفقد 
بشأن ١٩٧٣لسنة ١٣٨ومن ضمنها عمالة األطفال ، كان آخرها االتفاقیتین رقم 

بشأن أسوأ أشكال ١٩٩٩لسنة ١٨٢الحد األدنى لسن االستخدام واالتفاقیة رقم 
ا مؤتمرات العمل عمل األطفال ، اللتان تعتبران من أهم االتفاقیات التي أقرته

الدولیة في مجال عمل األطفال وأحدثها، حیث تعتبر األحكام التي وردت فیها 
معاییر أساسیة لحقوق اإلنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إلیها ، وتتم 
مساءلتها عن اإلخالل في الوفاء بااللتزامات المترتبة علیها بموجبها، كما تلتزم 

أحكامها رغم عدم مصادقتها علیها ،وذلك بحكم عضویتها الدول األخرى أدبیا ب
ٕفي هذه المنظمة ، والتزامها بدستورها واعالن المبادئ والحقوق األساسیة في 

.العمل الذي صدر عنها
ًولم یكن االهتمام بعمالة الطفل قاصرا على منظمة العمل الدولیة ، فقد أدلت 

ها فى هذا الخصوص ، حیث أصدرت في عام الجمعیة العامة لألمم المتحدة بدلو
، وقد تضمن هذا اإلعالن وجوب كفالة وقایة الطفل ) إعالن حقوق الطفل ( ١٩٥٩

من ضروب اإلهمال والقسوة واالستغالل، وان ال یتعرض لالتجار به بأي وسیلة من 
ویحظر في جمیع . الوسائل، وال یجوز استخدامه قبل بلوغه السن األدنى المالئم

حوال حمله علي العمل أو تركه یعمل في أیة مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو األ
، ) المبدأ التاسع من اإلعالن ( تعلیمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي 

، و حرصت الجمعیة ١٩٨٩عام ) اتفاقیة حقوق الطفل ( وتلى ذلك قیامها بإصدار 
تأكید على ضرورة السعي لحمایة الطفل من من خالل االتفاقیة المشار إلیها على ال

االستغالل االقتصادي ، ومن أداء أي عمل یرجح أن یكون خطرا أو یمثل إعاقة 
لتعلیمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو 
االجتماعي ، وأوجبت على الدول األطراف فیها اتخاذ التدابیر التشریعیة واإلداریة
واالجتماعیة والتربویة التي تكفل هذه الحمایة، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن 
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ًإقرار حمایة ورعایة خاصة لألطفال، فوضعت تنظیما قانونیا خاصا  ً ً
بھم، وضمنت ھذا التنظیم العدید من األحكام الحمائیة، والتى من أھمھا 

ل بلوغ ھذه النص على حد أدنى لسن تشغیل األطفال، وحظر تشغیلھم قب
السن، وتحدید ساعات عمل یومیة وأسبوعیة تتناسب مع قدراتھم، وتوفیر 
ًأكبر قدر من الراحة لھم، وحظر تشغیلھم لیال، وغیر ذلك من مظاھر 
الحمایة التي ال یتسع المقام لذكرھا، وسنتناولھا تفصیال في صلب ھذا 

.البحث

، إلي احیة أولىمن نیرمي ھذا البحث، :أھداف البحث ونطاقھ
التعرف علي الدور الذى قامت بھ المنظمات العربیة، والدولیة فى حمایة 

، عرض، وتحلیل، نصوص التشریع ومن ناحیة ثانیةالطفل العامل، 
فیما تضمنتھ تلك النصوص من أحكام ٢٠١٢لسنة ٣٦البحرینى رقم 

ة التي تستھدف حمایة ھذا الطفل، والتأكید على إبراز الضمانات القانونی

االلتحاق بالعمل ونظام مالئم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان 
فعالیة تطبیق هذه النصوص ، وقد اعتمدت هذه االتفاقیة وعرضت للتوقیع والتصدیق 

المؤرخ في ٤٤/٢٥عیة العامة لألمم المتحدة علیها واالنضمام إلیها بموجب قرار الجم
، وقد ١٩٩٠سبتمبر /أیلول٢وبدء نفاذها فى ١٩٨٩نوفمبر /تشرین الثاني٢٠

إلىالمساعدة المباشرةتقدیممسؤولیةالدولیةالعملمنظمةإلىُأسندت الجمعیة العامة
جمهوریةتهقدمماليبدعموتم،.عمل األطفاللمشكلةالتصديمنلتمكینهاالبلدان
. ١٩٩٢عام فياألطفالعملعلىللقضاءالدوليالبرنامجاالتحادیة،إطالقألمانیا
والهندالبرازیلوهي-آنذاكإلى البرنامجانضمتالتيالستةالمشاركةالبلدانوكانت

بغیةالدولیةالعملمنظمةمعالتعاونعلىعازمة-وتایلندوكینیا وتركیإواندونیسیا
ّنهج تمكناختبار وقد صادق األردن على هذه االتفاقیة في .األطفالعملمكافحةمنُ

إضافة إلى معظم الدول العربیة والعدید من دول العالم  تفصیال ١٩٩١أیار من عام 
مجموعة صكوك دولیة، المجلد األول، األمم المتحدة، نیویورك، : ، حقوق اإلنسان

Part، ١.XIV-Vol.٩٤.A، رقم المبیع١٩٩٣ ، أنظر أیضا التقریر٢٣٧، ص ١
:األطفاللعملحدوضع-الدولیة العملمنظمةالعالمي الصادر عن مدیر عام

.Viiص –٢٠٠٦عام –الطبعة األولى –المتناول فيهدف



-١٠٨١-

یتضمنھا ذلك القانون مع مقارنتھ بالتشریعات الخلیجیة اآلخرى، وھى 
لسنة ٦، والكویتى رقم ١٩٨٠لسنة ٨قانون العمل اإلماراتي، رقم 

لسنة ٢٢، والقطري رقم ٢٠٠٣لسنة ٣٥، والعمانى رقم ٢٠١٠
ًھجریا، ١٤٢٦لسنة ٥١ً، فضال عن نظام العمل السعودى رقم ٢٠٠٤

، إن وجد، و )١(منا لبیان أوجھ النقص في ھذه القوانینوذلك في محاولة
. اقتراح الحلول المناسبة لتفادي ھذا النقص

، التعرف على أسباب لجوء ھؤالء األطفال إلى العمل ومن ناحیة ثالثة
واآلثار المترتبة على تشغیلھم، وكیفیة الحد من . فى ھذه السن المبكرة

.یھاھذه الظاھرة، إن لم یكن القضاء عل

وال ریب أن دراسة ھذه القوانین واالتفاقیات على تنوعھا، وما حوتھا 
من نصوص حمائیة، جعلتنا نأخذ باالسلوب المقارن كمنھج، واعتبرنا 
التشریع البحریني ھو األساس الذي بنیت علیھ تلك المقارنة، ھذا وبالنظر 

ساسي، بمذاھبھ المختلفة من مصدر أ) ٢(إلي ما یمثلھ الفقھ اإلسالمي
ورئیسي، للتشریع البحریني وغیره من التشریعات الخلیجیة، فقد رأینا 

ولقد حرصت القوانین المقارنة على خفض المخاطر التي تعترض الطفل، ) ١(
ُالحد الذي ال یضره، ویمنع تشغیله في لذلك نجد جلها یقلص ساعات العمل إلى  َ

المرجع –رجاء ناجي . أماكن وأعمال معینة تهدد صحته أو نفسیته وأخالقه د
htm.http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/TIFL/p٨السابق 

هذا الفقه الذي ظل أجیاال عدیدة في أرفع مكان من حیث عمق التفكیر وروعة ) ٢(
لقواعد المدنیة أو األحوال الشخصیة أو المسائل الجنائیة التحلیل سواء في ذلك ا

أو التشریعات االجتماعیة، وفي هذا السیاق یأتي كالم أستاذ الفكر القانوني 
الشریعة عناصر لو تولتها ید الصاغة إن في هذه" :العربي السنهوري حیث یقول 

شمول وفي في الرقي والفأحسنت صیاغتها لصنعت منها نظریات ومبادئ ال تقل
عن الفقه الغربي مسایرة التطور عن أخطر النظریات الفقهیة التي نتلقاها الیوم

اإلمام علي وحقوق اإلنسان منقول عن ضیاء الموسوي ـ" الحدیث 
Http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID

=١٦٨
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الرجوع إلیھ للتعرف على موقف الشریعة اإلسالمیة من عمالة األطفال، 
وقد اعتبرنا الفقھ اإلسالمي بجمیع مذاھبھ وحدة واحدة متكاملة، بحیث 

ول في یقتصر العرض، بقدر المستطاع، علي الرأي الغالب فیھ دون الدخ
.تفصیالت جزئیة ال یتسع المقام لذكرھا

: إشكالیة الدراسة وخطة البحث& 

ربما تثیر قضیة التنظیم القانوني لعمل الطفل في األذھان العدید من 
التساؤالت، ومنھا السؤال عن مغزى ھذا التنظیم؟ وما ھى الشروط 

تى وضعھا الواجب مراعاتھا قبل تشغیل األطفال؟ فضال عن الضمانات ال
المقنن فى الدول محل الدراسة ، لكفالة تطبیق قواعد تشغیل األطفال؟ 
وغیر ذلك من التساؤالت واالشكالیات، التى سنحاول اإلجابة عنھا من 

.خالل ھذا العمل المتواضع 

وعلى ھدى ما سبق فقد رأینا تقسیم ھذه الدراسة إلى ثالثة فروع 
-: نحو التالى یسبقھا غصن تمھیدى، وذلك على ال

نتعرف فیھ على أسباب عمالة األطفال، واآلثار : تمھیدىغصن
.المترتبة علیھا

.نتعرض فیھ لدراسة الحد األدني لسن العمل: الفرع األول

.نتناول فیھ أحكام تشغیل األحداث: الفرع الثاني

.نخصصھ لدراسة ضمانات تطبیق قواعد تشغیل األحداث: الفرع الثالث
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دىغصن تمھی

أسباب عمالة األطفال واآلثار المترتبة علیھا

:تمھید وتقسیم

بادئ ذى بدء، ال بد من اإلشارة إلى أن عمالة األطفال ال ترجع ألسباب 
اقتصادیة فقط، وانما تتوافر وتتضافر عدة عوامل أخرى تؤدى إلى 
تحققھا، وال شك أن الوقوف على تلك األسباب ومعرفتھا یساعد على 

المناسبة لمشكلة عمالة األطفال، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة وضع الحلول 
أخرى، فإن عمالة األطفال كما أن لھا أسباب تؤدي إلى تحققھا، فلھا نتائج 

.وآثار تترتب علیھا

وعلى ھدى ذلك، وللتعرف على تلك األسباب خصصنا الورقة األولى 
ر المترتبة من ھذا الغصن،  في حین خصصنا الورقة الثانیة لدراسة اآلثا

-: على تشغیل األحداث، وذلك على النحو التالى 

الورقة األولي

أسباب عمالة األطفال 

تتعدد العوامل واألسباب التى ساھمت فى إیجاد مشكلة عمالة األطفال، 
وتفاقمھا، وھى تختلف من دولة ألخرى، بحسب الظروف االقتصادیة 

ھذه األسباب في أسباب واالجتماعیة السائدة في كل دولة، ویمكن إجمال
اقتصادیة، وأخرى تعلیمیة وأسریة وثقافیة، ونستعرض ھذه األسباب فیما 

:یلي بإیجاز وتعمیم

: األسباب االقتصادیة المؤدیة لتشغیل األطفال: ًأوال

ال ریب أن األسباب االقتصادیة تعد من أھم األسباب المؤدیة لتشغیل 
یقة بین الفقر وتدني دخل األسرة ، وذلك نظرا لوجود عالقة وث)١(األطفال

باب التي تقف وراء أبرز األسحیث تعد األسباب االقتصادیة والمعیشیة من) ١(
دى إلى الدفع باألطفال إلى أرصفة العمل تؤفهىتنامي ظاهرة عمالة األطفال 

–أسرار برس .وامتهان حرف تفوق أعمارهم وتشكل خطورة كبیرة بالنسبة لهم
١١=http://www.asrarpress.net/articles.php?id-المرجع السابق 
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الوحدهالفقرأنإال. )١(من جھة وبین عمالة األطفال من جھة أخرى
بعض أسوأوجودولكنھ كاف لتبریرعمل األطفالوجودلتفسیریكفي

. )٢(ھذا العملأشكال

حیث أن ظاھرة تشغیل األطفال موجودة في كافة دول العالم، الغني منھ 
منھ والنامي، فمن المعلوم أن تشغیل األطفال بدأ یستشرى والفقیر، المتقدم 

في الدول المتقدمة في أعقاب الثورة الصناعیة، فكان ھؤالء األطفال 
یشاركون في األدوار االقتصادیة للدولة، فعملوا في المحاجر والمناجم 
وغیرھا من األعمال، إال أنھ ومع التطور التكنولوجى بدأت ھذه المشكلة 

ار، وبصفة خاصة بعد زیادة الطلب على العمالة الماھرة في االنحس
المدربة، وما استتبعھ ذلك من التوسع في التدریب، وانتشار التعلیم، على 

وبالرغم من ذلك فال زالت . ًنحو أصبح معھ التعلیم للطفل بدیال عن تشغیلھ
مشكلة عمالة األطفال قائمة في بعض البلدان المتقدمة، ومن ذلك بریطانیا،
والتى ینتشر فیھا عمل األطفال تحت مسمى العمل بعض الوقت خارج 
ساعات الدراسة، فیبلغ حجم العمالة منھم ما یتجاوز ثلث طلبة المدارس 

١٣الملتحقین بالتعلیم اإللزامى، وربع ھؤالء التحقوا بالعمل قبل بلوغ سن 
. )٣(سنة

لة األطفال وإذا ولینا وجوھنا شطر الدول النامیة نجد أن مشكلة عما
ًترتبط ارتباطا وثیقا بانخفاض معدل التنمیة فیھا، فالفقر والتخلف  ً

حینما یسود الفقر : دولي حیث تقول وهو ما تؤكده أحدى مراجعات البنك ال) ١(
المساواة في مجتمع ما تتزاید احتماالت انحراف األطفال بالعمل كما تتزاید وعدم

أطفال بحث بعنوان تفصیال ) . م ١٩٩٧الیونیسیف(.استغاللهم مخاطر
-ملتقى المرأة للدراسات والتدریب–الشوارع في الیمن 

http://www.wfrt.net/dtls.php?PageID=٣٣٣
لعملحدوضع-الدولیة العملمنظمةالعالمي الصادر عن مدیر عامالتقریر) ٢(

٢٤ص –مرجع سابق –األطفال
ًإال أن المالحظ أن عمل األطفال في الدول المتقدمة غالبا ما یكون في عطلة ) ٣(

في نهایة األسبوع، أو بعد انتهاء أوقات الدراسة، أو في العطلة الصیفیة، ویكون 
، ١٠ص –مرجع سابق –صالح حسن . د. أعمال تقل فیها عناصر المخاطرة

١١
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االقتصادي ھو السبب األساسي النتشار عمالة األطفال، فمن ناحیة أولي 
یترتب على الفقر وتدني دخل األسرة وعجزھا عن اإلنفاق على أطفالھا 

فإن التخلف ، ومن ناحیة ثانیة، )١(اتجاھھا إلى تشغیل ھؤالء األطفال
االقتصادى، في عالم یسوده مبدأ حریة التجارة العالمیة، وفي ظل فشل 
الدول النامیة في مجاراة الدول المتقدمة في التطور التكنولوجى، وما 
استتبعھ ذلك من انخفاض تكلفة انتاج السلع والخدمات في الدول المتقدمة، 

اد على عمالة األطفال عتمكل ذلك كان من شأنھ لجوء الدول النامیة إلى اال
وذلك لخفض تكالیف انتاجھا للسلع –باعتبار أنھا عمالة رخیصة –

والخدمات المصدرة، األمر الذي ترى معھ تلك الدول أنھ یصب في 
مصلحتھا عند منافسة السلع التي تنتجھا الدول المتقدمة في األسواق 

.)٢(العالمیة

:افیةاألسباب التعلیمیة و االسریة والثق: ًثانیا

ًترتبط األسباب التعلیمیة ارتباطا وثیقا :األسباب التعلیمیة–١ ً
باألسباب االقتصادیة، فمن المعلوم أن التعلیم یتأثر بدایة بمدى تقدم الدولة 
ًاقتصادیا، كما أن تقدم الدولة اقتصادیا یتأثر بنوع التعلیم وجودتھ، فالعالقة  ً

طردیة، على العكس من ذلك، فإن بین التعلیم و التقدم االقتصادى عالقة 
العالقة بین جودة التعلیم وعمالة األطفال عالقة عكسیھ، حیث أن جودة 
النظام التعلیمى السائد ومواكبتھ للتقدم العلمى، واھتمام الدول بھ، یصاحبھ 
تقدم اقتصادي، األمر الذي یؤدى إلى إقبال األسر في تلك الدول على تعلیم 

بالتبعیة إلى انخفاض نسبة األطفال المنخرطین فى أطفالھم، وھو ما یؤدى 

جد صعوبة في تعلیم حیث تؤكد االحصاءات أن العدید من األسر الفقیرة ت) ١(
أطفالهم ، وذلك الرتفاع تكالیف العملیة التعلیمیة ، كالرسوم المدرسیة والزي 

، وهكذا ، مما اضطر العدید من المدرسي والكتب وغیرها من المتطلبات التعلیمیة
األطفال إلى التسرب من المدارس ، وقیام معظم المتسربین بالعمل للمساهمة فى 

Child Labour in the Tobacco Growing Sector in ًتفصیال. دخل األسرة
Africa –

Report prepared for the IUF/ITGA/BAT Conference on the
Elimination of Child Labour, Nairobi ٩-٨th October ٢٠٠٠,p.٦٦

١٥ص –مرجع سابق –صالح حسن . د) ٢(
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، )١(سوق العمل، على النقیض من ذلك، فإن عدم اھتمام الدول بالتعلیم
.یستتبعھ تخلف اقتصادي، وانتشار لعمالة األطفال

ومن ناحیة ثانیة فإن التعلیم یتأثر بالمستوى االقتصادي لألسرة، حیث 
قدرة رب تلك األسرة على تعلیم یؤدي الفقر وتدني دخل األسرة إلى عدم

. أبنائھ، فیكون البدیل عن التعلیم بالقطع ھو تشغیل ھؤالء األبناء

ترتبط األسباب األسریة والثقافیة :األسباب األسریة والثقافیة-٢
ًإرتباطا وثیقا بمشكلة عمالة األطفال، ویمكن القول أن العالقة بین  ً

األطفال عالقة عكسیة، فكلما كان المستوى الثقافى لألسرة وبین عمالة 
ًالمستوى الثقافى لألسرة متدنیا، زاد عدد األفراد الذین یعملون من 

، )٢(أطفالھا، حیث یرسخ فى أذھان أرباب تلك األسر عدم جدوى التعلیم
ًعلى النقیض من ذلك، كلما كان المستوى الثقافى لألسرة مرتفعا، قل عدد 

.ااألفراد الذین یعملون من أطفالھ

حیث یترتب على عدم اهتمام الدول بالتعلیم تفشى ظاهرة األمیة، والتى تكون ) ١(
صالح حسن . د. نتیجة مباشرة لعدم التحاق األطفال بالمدارس، أو تسربهم منها

عدم اهتمام الدول بالتعلیم أو سؤء ویندرج تحت ، ٣٩، ٣٨ص –مرجع سابق –
أسباب أخرى من شأنها تحقیق ذات النتیجة، كسوء معاملة النظام التعلیمي

المعلمین لألطفال أو الخوف منهم، أو عدم رغبة هؤالء األطفال بالدراسة كنتیجة 
لعدم المقدرة على النجاح فیها، أو قد یكون توقیت الدراسة غیر متناسب مع 

، ومن ذلك أیضا قلة المدارس )كما في الزراعة مثال( طفالأوقات عمل األ
وبعدها عن سكن األطفال، وبصفة خاصة الفتیات، وقد یضاعف من هذه 

عمالة .المشكلة عدم وجود وسائل نقل میسرة لهؤالء األطفال في المناطق النائیة
–بحث منشور بموسوعة ویكیبیدیا الحرة –األطفال 

http://ar.wikipedia.org/wiki
حیث یسود في تلك الثقافات االعتقاد بأن عمل األطفال في حد ذاته وسیلة ) ٢(

٤٤ص –مرجع سابق –صالح حسن . د. لتهیئة وتدریب وصقل الطفل
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ویندرج ضمن األسباب األسریة لعمالة األطفال التصدع األسري، ووفاة 
العائل الوحید، وكبر حجم األسرة، وما یستتبعھ ذلك من فقد األطفال 
للرعایة األسریة السلیمة، وبالتالي انخراطھم في العمل، أما لمساعدة 

.ًأسرھم أو ھروبا من تلك األسر
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الورقة الثانیة

على تشغیل األطفالاآلثار المترتبة

) ١(ال ریب أن ظاھرة تشغیل األطفال قد تركت العدید من األثار السلبیة
التى تنعكس على المجتمع بشكل عام ، وعلى األطفال بشكل خاص، وال 
یعنى ذلك أن تشغیل األطفال دائما ما یأتى بآثار غیر محموده، فمن المسلم 

تتفاوت بشدة، فبعضھا یكون بھ أن األعمال التى یقوم بھا ھؤالء األطفال
ًو لتحدید ما إذا كان العمل ضارا . ًضارا بھ ، والبعض اآلخر ال یكون كذلك

من عدمھ یجب أن یؤخذ في االعتبار العدید من العوامل المحیطة بالعمل ، 
، ) الخ ...ساعات العمل، وبیئتھ (وبالطفل على حد سواء ، كظروف العمل 

ومن المعلوم أن أطفال كثیرون یعملون في ظل أوضاع استغاللیة تؤدي، إلى )١(
حالتهم الجسمانیة وصحتهم جانب االستبعاد التام من التعلیم، إلى آثار ضارة على

فمثال یمكن القول أن ظروف عمل جامعي القمامة األطفال في الفلبین ، . العقلیة
تزید من مخاطر إصابتهم باألمراض والعجز من خالل التعرض للرصاص 

واحتمال تعرض األطفال . والزئبق، ورفع أحمال ثقیلة، ووجود طفیلیات في القمامة
ر سلبیة أكثر من احتمال تعرض البالغین ، وذلك نتیجة العاملین في الزراعة آلثا

التعرض لعوامل الطقس، والعمل الشاق، والمواد الكیمیائیة السامة، والحوادث 
كذلك تعمل البنات . الناجمة عن األدوات الحادة ، والمعدات التي تعمل بمحركات

یمكن أن بصورة رئیسیة فى الخدمة المنزلیة التي تعتبر واحدة من المهن التي
وهكذا فهؤالء األطفال العاملون . تتسبب في مشاكل تكیف نفسي واجتماعي خطیرة

یعیشون عادة بعیدا عن منازلهم ، وقد یعملون لساعات طویلة، األمر الذى یؤدى 
. في كثیر من األحیان إلى عزلة هؤالء األطفال عزلة تامة عن أسرهم وأصدقائهم

عمـالة " بعنوان ١٩٩٧الدولى فى اكتوبر تفصیال ، التقریر الصادر عن البنك
وما بعدها ٧ص –" قضــایا واتجـاهات بالنسـبة للبنـك الدولي : األطفــال) تشغیل(
.
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ءات التي قد یتعرض لھا األطفال العاملون ومن ذلك أیضا المخاطر واإلسا
.)١(كاالعتداء الجنسى علیھم ، واستعبادھم( أثناء العمل أو بسببھ 

فكثیر من . األمر الذى یعنى أنھ لیست كل أنواع عمالة األطفال ضارة 
األطفال العاملین یوجدون في إطار بیئة مستقرة وتربویة مع أولیاء 

یمكنھم االستفادة من حیث االختالط أمورھم أو تحت حمایة وصي، و
فھناك نسبة تتراوح بین . االجتماعي ومن التعلیم والتدریب غیر الرسمیین

في المائة من األطفال العاملین، حسب البلد المعني، ٧٠في المائة و ٥٠
یدرسون في نفس الوقت، مع أن ذلك قد یقلل فرصھم في إكمال التعلیم 

ألھم اآلثار السلبیة التى یتأثر بإیجاز وتعمیم ، ونشیر فیما یلى ،. االبتدائي
:بھا الطفل العامل، وذلك على النحو التالى

ال جرم أن عمل األطفال فى سن مبكرة ، :اآلثار الصحیة: أوال
وتواجدھم فى أماكن العمل، من شأنھ أن یعرض ھؤالء األطفال للعدید من 

ألنھم في طور النمو، المخاطر الصحیة ، كما أنھ قد یعوق نموھم،  ذلك
ًومن المسلم بھ أن المراحل األولى للنمو ھى أكثر المراحل تأثرا بالعوامل 

بتلك العوامل ًالخارجیة المحیطة بالطفل ، وعلیھ فھم أكثر الفئات تأثرا
األمر الذى یؤدى إلى اختالل وظائفھم الحیویة، ومعدل نموھم، وتوازن 

باإلضافة إلى أن معظم األحداث األجھزة المختلفة في أجسامھم، ھذا 
العاملین یعانون من سوء التغذیة ، واألمراض المتوطنة مما یؤدي لضعف 
مقاومة الجسم لألمراض المختلفة، ویتعرض الطفل المشتغل كذلك للعدید 

. )٢(من المخاطر الصحیة وأمراض المھنة وحوادث العمل

( أشكال للعمل االستعبادي للطفل ویؤكد البنك الدولى فى تقریره على وجود) ١(
و كما في بعض دول جنوب آسیا وفي شرق أفریقیا ، ) كالعمل بعقود إذعان 

ویمكن ). ١٩٩٦منظمة العمل الدولیة ( منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
القول أن العمالة االستعبادیة تكون أكثر شیوعا في مجاالت الزراعة، والخدمة 
المنزلیة، وصناعة الدعارة، وصناعات السجاد والمنسوجات، والتعدین، وصناعة 

–١٩٩٧بنك الدولى فى اكتوبر تفصیال ، التقریر الصادر عن ال. الطوب 
.وما بعدها٧ص –المرجع السابق 

زیادة المخاطر المیكانیكیة، وحوادث ) أ(-:أهم هذه المخاطر ما یليومن ) ٢(
: ٕواصابات العمل بین األحداث عنها بین البالغین، وذلك ألسباب كثیرة منها
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حداثًسرعة الشعور باإلجهاد نظرا لطول ساعات العمل بالنسبة لأل.
 نقص الخبرة بین األحداث وعدم االهتمام بالتعلیم والتدریب المهني مما یؤدى

إلى االستعمال الخاطئ للمعدات، وعدم اهتمامهم باستخدام وسائل الوقایة 
الشخصیة مثل القفازات واألحذیة العازلة واألقنعة الواقیة ، وعدم اهتمام أصحاب 

.دئ السالمة المهنیةالعمل بتعلیم وتدریب األحداث على مبا
 تكرار العمل في بعض الصناعات مما یؤدى إلى الملل وعدم التركیز عند

.الحدث
درجة التركیز أثناء العمل نقل عند األحداث بالمقارنة بالبالغین.
تكلیف الحدث بالعمل على ماكینات ال تناسب قدراته الجمسانیة أو الذهب.
:مثل ذلك في كثیر من المخاطر، أبرزهاویت:التعرض للمخاطر الطبیعیة)ب(
 ، الضوضاء الشدید وخاصة في مصانع النسیج ، والورش المیكانیكیة المختلفة

وینتج عنها غالبا الصمم المهني ، وعدم التركیز ، فضال عن تأثیرها السلبي على 
.الجهاز العصبي للطفل 

الصلب ، والزجاج التعرض للحرارة الشدیدة في بعض الصناعات مثل الحدید ، و
، واألفران والسبائك، وما ینتج عنها من التهابات جلدیة ، وحروق وقرح العین ، 

.وغیر ذلك من األمراض واإلصابات
 اإلضاءة الضعیفة وما تسببه من ضعف اإلبصار قلة التركیز وزیادة نسبة

.الحوادث
ًدائما مرتبطا إن العمل في مجاالت التصنیع والورش یكون:التعرض للكیماویات)ج( ً

باستخدام مواد متعددة، كل منها یشكل خطورة متعددة، ویصاحب هذه األعمال 
دائما استخدام األحماض ، والقلویات والمذیبات العضویة ، والمنظفات ومواد 
الصباغة ، والدباغة ، وما ینتج عن هذه المواد من التهابات جلدیة وحروق 

دم والجهاز العصبي والجهاز الدوري ، وأمراض عضویة أخرى، خاصة بالنسبة لل
كما أن بعض هذه المواد نسبب السرطان كما یتعرض األطفال ألخطار أخرى 
تتمثل في التعرض للكیماویات ذات التأثیر السام مثل الرصاص، ومركبات الكلور 
العضوي ، ومالها من أضرار شدیدة على األطفال المعرضین لهذه المواد، كما 
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ًیا نتیجة لقیامھ بالعمل ال شك أن الطفل یتأثر نفس:اآلثار النفسیة: ثانیا 
فى سن مبكرة، فیفقد احترامھ لذاتھ ، وارتباطھ األسرى ، وتقبلھ لآلخرین 
، وذلك جراء بعده عن أسرتھ ، ونومھ في مكان العمل ، وتعرضھ للعنف 

. من قبل صاحب العمل أو من قبل زمالئھ

الذي ال ریب أن الطفل:اآلثار العلمیة واالجتماعیة واألخالقیة: ًثالثا 
یتوجھ إلى العمل قبل إتمام مرحلة تعلیمھ األولیة، یتأثر مستواه الفكرى 
ًوالعقلى فضال عن مستواه العلمى، فتنخفض قدراتھ العلمیة والمعرفیة، 

، فال یستطیع )١(وبصفة خاصة في مجال القراءة والكتابة والحساب

خطورة شدید على الجهاز العصبي، والجهاز النفسي كما أن تحدث هذه المواد
.بعضها یؤدى إلى اإلدمان

الیومیة الدقیقة، وقد یؤدى في بعض األعمال:مخاطر العمل في سن مبكرة) د(
ذلك إلى ضعف اإلبصار أو عاهات بالعمود الفقري واألطراف، ومثال ذلك العمل 

ٕاصالح األجهزة الدقیقة مثل الساعات في صناعات خان الخلیلي والسجاد الیدوي و
ویزید من المخاطر أن األطفال . والحلي الیدویة، وصناعة الزجاج والكریستال

بحكم صغر السن ، ونقص الخبرة ال یدركون خطورة هذه المخاطر، وقد أثبتت 
من أطفال العینة المیدانیة ال یشعرون بتعرضهم %) ٦١.٤٨(الدراسة أن 

یشعرون بأنهم یتعرضون للمخاطر فإذا %) ٣٧.٩٩(وللمخاطر أثناء العمل ،
تناولنا العالقة بین الشعور بالتعرض للمخاطر ونوع العمل فسنجد أن أكثر 
ًاألطفال إحساسا بتعرضهم للمخاطر، األطفال الذین یعلمون في ورش بها أفران 

واألطفال العاملون في %) ٧٢.١٢(مثل األطفال العاملین في ورش الزجاج 
أما في مجال المیكانیكا فأكثر الذین %) ٤٨.٣٣(وفي المدابغ %) ٥٠(المسابك

(%٤٢.١١)یشعرون بالتعرض للمخاطر األطفال العاملون في الخراطة بنسبة 
، وآثار هذه األعمال التي یمارسها الطفل %)٤٣.٣١(الكهرباء بنسبة ومیكانیكا

تفصیال. ال تظهر إال على المدى البعید 
http://byotna.kenanaonline.com/topics/٥٧٩١٣/posts/٨٥٠٣٧

وال ریب أن عمل الطفل لساعات طویلة یكون مسؤوال عن إرهاقه ، كما أنه من ) ١(
وهو ما تؤكد علیه بعض الدراسات . شأنه اإلضعاف من النمو الفكري والعلمى له 
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ل یقل مواكبة العلوم الحدیثة ، لیس ذلك فحسب، بل أن الطفل الذي یعم
ًباالنتماء للجماعة ، والقدرة على التعاون مع اآلخرین، فضال الشعورلدیھ 

.)١(حیح و ما ھو خطأعن القدرة على التمییز بین ما ھو ص

ساعة ٢٠التى أجریت فى هذا الشأن ، حیث أفادت هذه الدراسات أن العمل 
تقریر البنك . عیا یمثل العتبة الحرجة التي بعدها یبدأ التعلیم في التأثر بشدةأسبو

.الموضع السابق -الدولى 
-عمالة األطفال وتداعیاتها السلبیة على مستقبل األجیال -حازم حسونة ) ١(

-١١/٩/٢٠٠٩بحث منشور بتاریخ 
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-١٧٣٩٦٧.html.
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الفرع األول

الحد األدني لسن العمل 

:تمھید وتقسیم

لقد حظى تحدید المقصود بالحدث وتقریر حد أدني لسن العمل، باھتمام 
الدول والمنظمات الدولیة واالقلیمیة، باعتبار أن مناط استفادة الشخص 

فیھ، وعلیھ من الحمایة القانونیة یتمثل في مدى توافر شروط تلك الحمایة 
.ال یستفید من قواعد حمایة األحداث إال من یصدق علیھ لفظ الحدث

بشكل دقیق أمر فى غایة )١(وال ریب أن تحدید مفھوم الحدث
الصعوبة، وذلك ألن تحدید ھذا المفھوم یرتبط بتحدید السن الذى تبدأ 

، وھو بدوره أمر لیس بالیسیر، فھو )٢(وتنتھى فیھ مرحلة الطفولة
قبل دراسة –من دولة إلى أخرى، ومن اقلیم آلخر، لذا فقد رأینا یختلف 

ُنشیر في عجالة إلى تعریف أن -قواعد تحدید الحد األدني لسن العمل 

ِاصطالح الحدث تعبیر مرادف للشخص صغر السن، وهو الوصف الدقیق ) ١(
لحالة الشخص الذي لم یصل بعد إلى سن البلوغ، وهو مسمى ألشخاص 
یخضعون ألحكام خاصة أو ینتمون لفئة معینة، تنظم مرحلة بذاتها من مراحل 
العمر االنساني، وتخضع ألحكام خاصة في كافة المجاالت ، وبصفة خاصة 

قریب من ذلك ، . العقود تختلف عما هو مقرر لذات المسمى من البالغین مجال
دراسة في -جوانب من الحمایة القانونیة لألحداث -نظام توفیق المجالي .د

موقع الدلیل االلكترونى للقانون العربى  بحث منشور على –التشریع األردني 
www.arablawinfo.com

القرآن الكریم، هبینالتى یمر بها اإلنسان وهو ما وتعد الطفولة أحد المراحل ) ٢(
َّیا َأیها الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا { جل شأنه المولى قال وفي ذلك  َِّ َِ ِ ِْ ََ َْ ِّ ٍ ْ َ ْ َُ ْ ُ ُ ُّ

ِخلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر  ُّْ َْ َ َ ََ ٍ َّ ٍ ِ ٍ ِ ٍ َِ َ َُّ ُّ َّ َّ ْ َُّ ُ َُ ََ ْ ٍ َُ ِّ ُ ٍمخلقة َْ ََّ َ ُ
ُلنبین لكم ونقر في األرحام ما نشاء إلى َأجل مسمى ثم نخرجكم طفال ثم لتبلغوا  ُ َ ََْ ِ ِ ِ َِّ َُّ ًُ ْ ْ ُْ ُُ َ َ َِ ْ ُ َ ُ َُُّ ٍُ ِ َ َ ِ ِّْ ُّ َ َ ِّ

َْأشدكم  ُ َّ ْهو الذي خلقكم من " فى سورة غافروقال سبحانه ، ٥سورة الحج أیة }ُ ُِ َِّْ ُ َ َ َ َ
َّتراب ثم من نطفة ثم ْ َُّ ٍُ َِ ُ ْ ٍ ًمن علقة ثم یخرجكم طفال ثم لتبلغوا َأشدكم ثم لتكونوا شیوخا َُ ُُ ُ ُ َُ ُُ ُ ُ َُ َِ ِ ِ ٍ َِّ َّ َُّ ُ ُْ َّْ ُ َْ ً ْ ِ ْ َ ْ

َومنكم من یتوفى من قبل ولتبلغوا َأجال مسمى ولعلكم تعقلون  ُْ َ ُِ َّ َِ َ َْ ُْ َُ ََ َ َ َُ ًَ َ ُُ ْ ِْ ُِ َ ْ َّْ ٦٧أیة " ْ
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الحدث لغة، وفي ھذا الخصوص یقصد بالحدث أو الطفل ذلك المولود أو 
ِأو ھو الولید حتى یحتلم، یقال طفل من الصغیر الذى لم یبلغ أشده  ٌ

ُوالجمع أطفال، والطفل بالفتح. الطفولة ٌْ َ ْ ٌجاریة طفلة أو : یقال. ُالناعم: َ ٌَ ْ َ
: طفلة األنامل

).١(أى لینة: ناعمة، وریح طفل

ًویستفاد من ذلك أن البلوغ وفقا للمعني اللغوي ھو المعیار الذي یعتد 
ًبھ العتبار الشخص رجال، والبلوغ بطبیعة الحال، یختلف من شخص 

آلخر، وھو ما یعني أن المعیار الممیز للطفل عن الرجل آلخر، ومن مكان 
ًھو معیارا ذاتیا أو شخصیا، األمر الذي آثار التساؤل بشأن موقف الفقھ  ً ً
اإلسالمي والقانون المقارن من األخذ بھذا المعیار عند تحدید ما إذا كان 
ًھذا الشخص حدثا أم رجال؟ وھو ما سنجیب عنھ في ھذا الفرع من خالل  ً

-:یص األغصان التالیةتخص

نستعرض فیھ بالدراسة قواعد تحدید الحد األدني لسن : الغصن األول
.تشغیل األحداث في الفقھ اإلسالمي

نتناول فیھ قواعد تحدید الحد األدني لسن العمل في : الغصن الثاني
.مستویات العمل الدولیة والعربیة

دني لسن العمل نخصصھ لدراسة قواعد تحدید الحد األ: الغصن الثالث
.في القانون المقارن

–مكتبة الخانجي -ید االشتقاق ألبى بكر محمد بن الحسن بن درأنظر ) ١(
ص –١ج –عبد السالم محمد هارون : تحقیق -الثالثة : الطبعة -القاهرة 

بى أساس البالغة أل، و٤٢٦ص –١ج –، والصحاح في اللغة للجوهري ٨٤
-٢٨٩ص –١ج –القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري

com.alwarraq.www://http
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الغصن األول

الحد األدني لسن تشغیل األحداث

في الفقھ اإلسالمي

لم یحدد الفقھ اإلسالمى بدایة المقصود بالحدث أو الطفل، كما لم یضع 
ًسنا معینة للتمییز بین الحدث وغیره، أى أنھ لم یجعل ھناك حد أدني لسن 

العقل -ًأى اعتبار الشخص رجال –لتكلیف التشغیل، إال أنھ جعل مناط ا
والبلوغ، وجعل مناط القدرة على إبرام العقود العقل فقط، أما البلوغ فلم 

، ومع ذلك وبالنظر )١(یعتد بھ ال من شرائط اإلنعقاد وال من شرائط النفاذ
إلى أن العقل ال یمكن معرفة الحد الذى یصلح بھ التصرف لخفائھ، فقد 

وھو . )٢(ًضابطا وھو البلوغ، فال تصح التصرفات إال بھجعل الشارع لھ 
ما یعني أن الفقھ اإلسالمي في مجموعھ أخذ بالمعیار الذاتي للتمییز بین 

.الحدث وغیره

تتعدد شرائط اإلجارة، وتتنوع، بعضها شرط االنعقاد، وبعضها شرط النفاذ، ) ١(
وبعضها شرط الصحة، وبعضها شرط اللزوم أما شرائط االنعقاد، فمنها العقل 
حتى ال تنعقد اإلجارة من المجنون والصبي الذي ال یعقل وأما البلوغ فلیس من 

النفاذ حتى إن الصبي العاقل لو آجر ماله أو نفسه شرائط االنعقاد وال من شرائط
ٕفإن كان مأذونا تنفذ وان كان محجورا تقف على أجازة الولي وكذا لو آجر الصبي 
.المحجور نفسه وسلم وعمل وسلم من العمل یستحق األجر فیكون األجر له

الشیخ نظام -في مذهب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان الفتاوى الهندیة 
–٤ج –م ١٩٩١-هـ ١٤١١طبعة –دار الفكر -جماعة من علماء الهند و

٤١٠ص 
نادره محمود سالم ـ عقد العمل بین الشریعة . د وهو رأى الشافعیة، انظر ) ٢(

–١٩٩٤اإلسالمیة والقانون الوضعي دراسة مقارنة ـ دار النهضة العربیة ـ طبعة 
٧٧ص 
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ًونظرا لكون البلوغ مسألة تختلف من شخص آلخر، وذلك بحسب 
ظھور عالمات البلوغ علیھ من عدمھ، وھو أمر یصعب تحدیده بالنسبة 

عادي، فقد أخذت مجلة األحكام العدلیة، وھى مجلة مأخوذة عن للشخص ال
الفقھ الحنفي، بمعیار آخر، إلى جانب معیار البلوغ، فجعلت البلوغ نوعین 

من المجلة سن البلوغ ٩٨٦بلوغ فعلى و بلوغ حكمى، فحددت المادة 
الفعلى فجعلتھ في الرجل باثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنوات 

وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة ولم . لیھما خمس عشرة سنةومنتھاه في ك
یبلغ یقال لھ المراھق وإن أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ یقال لھا المراھقة 

ًوفقا -من أدرك سن البلوغ ٩٨٧فى حین اعتبرت المادة . إلى أن یبلغا
.)١(ولم تظھر فیھ آثار البلوغ بالغا حكما-٩٨٧و ٩٨٥لنصوص المواد 

وھو المعیار الممیز –ذلك أنھ إذا لم تظھر عالمات البلوغ ویعني
سنة من عمره، كان ١٥بالرغم من بلوغ الشخص سن -للحدث عن غیره 

ًھذا الشخص بالغا حكما، وعلیھ، فیمكن القول أن الفقھ الحنفى  بحسب -ً
قد جعل البلوغ ھو المعیار الممیز للرجل عن الحدث، وأخذ –األصل 

ًاطیا في حالة عدم ظھور عالمات البلوغ، ویتمثل ھذا المعیار ًبمعیارا احتی
في وصول الشخص لسن معینة دون أن یبلغ، وھذه السن ھي خمسة 
ًعشرة سنھ، فإذا وصل إلیھا الشخص حتى ولو لم یبلغ فعلیا كان بالغا  ً

. ًحكما

أما المذھب المالكى ) ٢(وھو ذات ما أخذ بھ المذھب الشافعي والحنبلي
ثماني عشرة سنة أو الدخول فیھا على سن البلوغ یكون بتمام فقد جعل

.)١(أكثر األقوال

، وقد قال بذلك األئمة الثالثة أیضا ، مامین وهذه المادة مبنیة على مذهب اإل) ١(
األمام –وهو المفتى به كما ذكر في شرح المادة اآلنفة  أما عند اإلمام األعظم 

فإنه إذا أكمل الغالم الثامنة عشرة والبنت السابعة عشرة من عمرها -أبو حنیفة 
كام شرح درر الح-علي حیدر . یعدان بالغین ولو لم یظهر علیهما آثار البلوغ 

–٢ج –الناشر دار الكتب العلمیة -فهمي الحسینيتحقیق -مجلة األحكام 
٦٣٣.

َقال) ٢( ُّالشافعيَ ِ ِ َّرد{ : َّ ُّالنبيَ ِ َسبعةوسلمعلیهاهللاصلىَّ َ َعشرَْ َ ْمنَ ِالصحابةِ َ َ ْوهمَّ ُ َ
َُأبناء َ ََأربعْ َ َعشرةْ َ ْ ًسنةَ َ ُألنه، َ ََّ ْلمِ ْیرهمَ َُ ُبلغواَ ُعرضواَُّثم، ََ ِعلیهُِ َْ ْوهمَ ُ َُأبناءَ َ َخمسْ ْ َعشرةَ َ ْ َ
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ْفَأجازهم،  ُ َ َ ُْمنهم، َ ْ ُزیدِ ْ ُبنَ ٍثابتْ ِ ُورافع، َ ِ َ ُبنَ ٍخدیجْ ِ ُوابن، َ ْ َعمرَ َ وقد استند } ُ
ِخبرالشافعیة والحنابلة عند تحدیدهم لسن البلوغ إلىِ  َ ِابنَ َعمرْ َ رضى اهللا عنه ُ

ِعر". الذى قال ُضتُ َعلىْ ِّالنبيَ ِ َیوموسلمعلیهاهللاصلىَّ ْ ٍُأحدَ َوَأناُ ُابنَ ََأربعْ َ َعشرةْ َ ْ َ
ًسنة َ ْفلمَ ِیجزنيََ ْ ِ ْولمُ َ ِیرنيَ ْبلغتََ ْوعرضت، ََ ِ ُ ِعلیهَ َْ َیومَ ْ ِالخندقَ َ ْ َ َوَأناْ ُابنَ َخمسْ ْ َعشرةَ َ ْ َ
ًسنة َ ِفَأجازني، َ َ َ ُرواه. "َ َ ٌِمسلمَ ْ ِالصحِفىُ ْعنِیحَّ ِعبدَ ْ ِاللهَ ِبنَّ َشیبةَِأبىْ َ ْ ُوَأخرجهَ َ َ ْ َ

ُّالبخارى ِ َ ْمنُْ ٍوجهِ ْ َآخرَ ْعنَ ِعبیدَ َْ ِاللهُ ِبنَّ َعمرْ َ أحمدبكرأبو٥٢٩١الحدیث رقم .ُ
مجلس-النقيالجوهرذیلهوفيالكبرىالسنن-البیهقيعليبنالحسینبن

ـاألولىالطبعة-آبادحیدرببلدةالهندفيالكائنةالنظامیةالمعارفدائرة
فتوحبنمحمد-١٣٢٢وانظر أیضا الحدیث رقم ٨٣ص –٣ج-هـ١٣٤٤

البخاريالصحیحینبینالجمع-البوابحسینعلي. دتحقیق-الحمیدي
الثانیةالطبعة-م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣-بیروت/ لبنان-حزمابندار-ومسلم

١٥٨ص ٢ج -
دار-البخاريصحیحشرحالباري ما أشار إلیه ابن حجر في كتابه فتح وهو) ١(

-وهبة الزحیلي . ، انظر أیضا د٢٧٧ص -٥ج –١٣٧٩،بیروت-المعرفة
ُالفقه ْ ُوأدلتهُّاإلسالميِ ٤ج –َّالمنقحةَّالرابعة-دمشق–َّسوریة-الفكردار-َُّ

–اإلسالمیةوالشئوناألوقافوزارة-الكویتیةالفقهیةالموسوعة، ٢٩٦٧ص –
.١٦ص –٢ج –الكویت–دارالسالسل،الثانیةالطبعة-الكویت
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الفقھ اإلسالمى فیما یتعلق لقد فرق : مدى صحة إجارة الصبي الممیز
بإجارة األشخاص بین إجارة الصبى غیر الممیز، وھذه اإلجارة ال 

ا، والتي اختلف الرأى بشأنھ) ٢(، وبین إجارة الصبى الممیز)١(تنعقد
صحة إجارة الصبى الممیز سواء كان ذلك عن طریق ) ٣(فیرى الجمھور

من مجلة األحكام العدلیة ٤٥٨و ٤٤٤( صحة اإلجارة بمقتضى المادتین لیشترط حیث ) ١(
–على حیدر .  أهلیة العاقدین فلذلك یكون إیجار الصغیر غیر الممیز واستئجاره باطلین) 

٦٠٨، ص ٢ج –المرجع السابق –درر األحكام 
منها ٩٤٣الصغیر غیر الممیز فى المادة لقد حددت مجلة األحكام العدلیة المقصود ب) ٢(

من ال یعرف أن البیع سالب للملكیة والشراء : هو الذي ال یفهم البیع والشراء یعني " بأنه 
یر في العشرة خمسة وبین الغبن الیسیر جالب لها وال یفرق بین الغبن الفاحش الظاهر كالتغر

ًالصبى یكون ممیزا إذا كان عاقال ، أى ویعنى ذلك أن " صبي ممیز: ویقال للذي یمیز ذلك  ً
ًمدركا لما قد یترتب على تصرفه، واألدراك أو التمییز هو مناط التكلیف، وهو شرط من شروط 

نفسه، فأن تصرفه یخضع ألحد انعقاد العقد، ونفاذه، وعلیه فأن الصبى الممیز إذا أجر 
ًإن كان مأذونا له ینفذ العقد ، والثانى أن لم یأذن له توقف إجارته على : حكمین، األول

.   موافقة ولیه
دار الكتاب العربى –بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع -الكاسانى :في المذهب الحنفي)٣(
العاقدإلىیرجعالذيأما" ذلك ، ویقول الكاساني في ١٧٦ص –٤ج –١٩٨٢طبعة -

یعقلالالذيوالصبيالمجنونمناإلجارةتنعقدالحتىعاقالالعاقدیكونأنوهوفالعقل
حتىعندناالنفاذشرائطمنوالاالنعقادشرائطمنفلیسالبلوغوأمامنهماالبیعینعقدالكما
علىیقفمحجوراكانٕوانینفذمأذوناكانفإننفسهأومالهأجرلوالعاقلالصبيإن

نفسهالمحجورالصبيأجرولوالمأذونمسائلمنوهيللشافعيخالفاعندناالوليإجازة
بنأحمدبنمحمودوانظر ایضا ". لهاألجرویكوناألجریستحقالعملمنوسلموعمل
الفتاوى ، و٤٥ص –٨ج –العربيالتراثإحیاءدار-البرهانيالمیحط-مازهالدینبرهان

البجیرميعمربنمحمدبنسلیمان: ، في المذهب الشافعي٤١٠ص –٤الهندیة ج 
-لبنان/ بیروت-العلمیةالكتبدار-الخطیبشرحعلىالحبیبتحفة-الشافعي
محمد: ، في المذهب المالكي٥٧٢ص –٣ج -األولىالطبعة-م١٩٩٦-هـ١٤١٧

دارالناشر-علیشمحمدتحقیق-الكبیرالشرحلىعالدسوقيحاشیة-الدسوقيعرفه
-عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي : ، في المذهب الحنبلي٣٢ص ٤ج –ببیروت الفكر

٥١ص –٦ج –هـ ١٤٠٥طبعة –بیروت –دار الفكر -المغنى 
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ًالصبى نفسھ إن كان مأذونا لھ من ولیھ، أو عن طریق إجارة ولیھ لھ، 
وتكمن العلة من إجازة ھذا العقد، بالرغم من أن الصبى لم یبلغ بعد، إلى 

، )١(ةأن إجارة الصبى في الصنائع یعد من باب التھذیب والتأدیب والریاض
ذلك بقولھ تعالي واستدلوا في . وھو أمر مندوب لبناء رجل المستقبل

ْوابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم{ ْ ِْ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ ْ ُِ ِ َِ َ َ َْ ًْ ْ ْ ُ َ َ ِّ َّ َ َِ {
كما أن اإلجارة من العقود الدائرة بین النفع والضرر فإذا ]. ٦: النساء[

لنفسھ تنعقد موقوفة على إجازة ولیھ أو إجازتھ بعد البلوغ أو بعد كانت
وقد أجاز البعض فى الفقھ اإلسالمى للصبى إبطال العقد إذا بلغ . )٢(اإلذن

) ٣(اثناء سریانھ

، ١٧٨ص –٤ج –مرجع سابق–بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع-الكاسانىتفصیال )١(
٤٥ص –٨ج –مرجع سابق –البرهانيالمیحط-مازهالدینبرهانبنأحمدبنمحمود

.٦٠٧ص –٢ج-مرجع سابق–األحكاممجلةشرحالحكامدرر-حیدرعليتفصیال )٢(
فقالأثنائهافيفبلغمدةمالهأوالصبيالوليأجرٕوان" یقول ابن قدامه فى المغنى ) ٣(

كمابالبلوغیبطلفلمالوالیةبحقعقدهالزمعقدألنهاإلجارةفسخلهلیس: الخطابأبو
إجارةفيذكرناماعلىالوالیةزوالبعدفیمااإلجارةتبطلأنویحتملزوجهأودارهباعلو

أجرهأنمثل-أثنائهافيبلوغهیتحققمدةأجرهإذامابینیفرقأنویحتملالوقف
بلوغهبعدفیهاأجرهأنهنتیقنألنناعشرالسادسفيبطلفتعشرةأربعابنوهوعامین

لمإذاماوبین-الصفقةتفریقعلىبناءوجهینعلى؟عشرالخامسفيتصحوهل
مافیهفیكونأثنائهفيفبلغوحدهعشرالخامسفيأجرهكالذيأثنائهافيبلوغهیتحقق

فیهابلوغهیتحققمدةالوليقدبعالصبيیلزمقلنالوألنناالفصلصدرفيذكرناقد
والیتهزمنغیرفيفیهیتصرفأنٕوالىعمرهطولمنافعهجمیععلىیعقدأنإلىأفضى
الشافعيقالوبهذالألبدیعقدإنمافإنهمدتهتقدیریمكنالألنهالنكاحیشبهوالعلیه
یملكالحالفيمنافعهعلىعقدألنهالخیارفلهالصبيبلغإذا: حنیفةأبووقال

–عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي . "الخیارلهثبتملكفإذانفسهفيالتصرف
سلیمانببطالن المدة الباقیة من األجرة لاق، وقد ٥١ص–٦ج –مرجع سابق-المغنى

الخطیبشرحعلىالحبیبتحفةوذلك في كتابه الشافعيالبجیرميعمربنمحمدبن
تبینبهفبلغّبالسنفیهایبلغالمدةكانتفإن) الصبيفیهایبلغالمدة: ( حیث قال
٥٧٢ص –٣ًتفصیال المرجع المشار إلیه،ج". استمرتٕواالًرشیدابلغإنزادفیمابطالنها

.
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إذا " فى حین یرى فریق ثالث أنھ )١(ویري فریق آخر جواز فسخھ
ھ فسخ اإلجارة ألنھ أجر الولي الصبي أو مالھ مدة فبلغ في أثنائھا لیس ل

عقد الزم عقده بحق الوالیة فلم یبطل بالبلوغ كما لو باع داره أو 
. )٢("زوجھ

ونخلص من ذلك إلى أن الفقھ اإلسالمى قد أجاز تشغیل الحدث إذا 
ًحتى ولو لم یبلغ فعلیا، وھو -أى سن سبع سنوات –تجاوز سن التمییز 

وغ الشخص سن سبع سنوات، ما یعني أن الحد األدني لسن التشغیل ھو بل
فإذا وصل لھذه السن جاز لولیھ إبرام عقد عمل لمصلحتھ، مع ترك الخیار 

.فى إبطال العقد عند وصولھ لسن البلوغ–على الراجح –لھ 

سنینثالثللخدمةولیهمنصغیرااستأجرتفإذا" ول الدسوقي في حاشیته یق) ١(
یخیربلالمدةباقيیلزمهفالالمدةأثناءيفرشیدافبلغكذلكدارهاستأجرتأو
إنرشیدابلغإذاخیارهومحللهخیارفالسفیهابلغفإنفسخهاوفيإتمامهافي
بلوغهعدمظنفإنشیئایظنلمأواإلجارةمدةفيبلوغهیظنوهوالوليعقد
خیارفالاألیامویسیركالشهراإلجارةمدةمنبلوغهبعدبقيقدكانفإنوبلغ

-الدسوقيعرفهمحمدًتفصیال ، " خیركثیراالباقيكانٕوانإتمامهاولزمهله
، وهو ما أیده ٣٢ص ٤ج –مرجع سابق –الكبیرالشرحعلىالدسوقيحاشیة

كلههذافيالصبيبلغولو" الكاساني في كتابه بدائع الصنائع حیث قال     
فيألنفسخشاءٕواناإلجارةأمضىءشاإنالخیارفلهاإلجارةمدةانقضاءقبل

هذإوالىالناسخدمةمناألنفةتلحقهالبلوغبعدألنهبهإضراراالعقداستیفاء
وقدالناسیخدمأتركهأكنتالقضاءفوليتفقهلوأرأیتفقالحنیفةأبوأشار
حدوثحسبعلىینعقدوالعقدفشیئاشیئاتحدثالمنافعوألنقبیحهذاأبوهأجره

ابتداءالبلوغبعدالمنافعمنیحدثماعقداألبكأنفیصیربلغفإذاالمنافع
٤ج –، انظر البدائع "البلوغبعدابتداءعقدإذاكماواإلجارةالفسخخیارلهفكان

١٧٨ص –
.٥١ص –٦ج –مرجع سابق-المغنى البن قدامهمشار إلیه ب) ٢(



-١١٠١-

الغصن الثاني

الحد األدني لسن العمل في مستویات العمل الدولیة والعربیة

ي الفقھ اإلسالمي، تناولنا فیما سبق الحد األدني لسن التشغیل ف
وسنتناول في ھذه الورقة تحدیده في مستویات العمل الدولیة والعربیة، 
وإذا كان الفقھ اإلسالمي قد أخذ للتمییز بین الحدث وغیره، بمعیار أصلي 
ذاتي، وھو البلوغ الفعلي، ومعیار احتیاطى موضوعي، وھو الوصول إلى 

منظمة خالف من ذلك نجد أن ًسن معینة إذا لم یبلغ الشخص فعلیا، فعلى ال
العمل الدولیة قد أخذت بالمعیار الموضوعي فقط، حیث قررت فى المادة 

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل ١٩٩٩لسنة ١٨٢الثانیة من االتفاقیة رقم 
فى مفھوم ھذه االتفاقیة على جمیع " الطفل " یطبق تعبیر " األطفال، أنھ 

عني ذلك أن أى شخص لم وی). ١"(األشخاص دون سن الثامنة عشرة 
ً.یصل لسن الثامنة عشرة من عمره یعتبر حدثا

أما منظمة العمل العربیة فقد أخذت أیضا بالمعیار الموضوعي للتمییز 
الشخص " ًبین الحدث وغیره، وھو ما یظھر جلیا من تعریف الحدث بأنھ 

ًا الذى أتم الثالثة عشرة ولم یكمل الثامنة عشرة من عمره، سواء كان ذكر
لسنة ١٨من االتفاقیة العربیة رقم ١المادة األولى فقرة " ( أو أنثى 

وھو ذات ما قررتھ وثیقة أبو ظبي للنظام الموحد لألحداث بدول ). ١٩٩٦
كل من " حیث عرفت الحدث بأنھ ٢٠٠٢مجلس التعاون والصادره سنة 

).قةمن الوثی) أ(المادة األولي فقرة " ( لم یتم الثامنة عشر من عمره 

أما فیما یتعلق بتحدید الحد األدني لتشغیل الحدث، فیمكن القول أن 
ًمنظمة العمل الدولیة والعربیة قد حددتا سنا معینة كحد أدنى لسن تشغیل 
األحداث، بحیث ال یجوز تشغیل الحدث إال إذا بلغ ھذه السن، وھذه السن 

لعربیة، حیث تختلف فى مستویات العمل الدولیة عنھا في مستویات العمل ا
أن مستویات العمل الدولیة قد حظرت تشغیل األحداث األقل من سن إنھاء 
الدراسة االلزامیة، وفى كل األحوال ال یجوز تشغیل الذین لم یبلغوا سن 

لذى تبنته منظمة األمم المتحدة عند وهذا التعریف قریب من التعریف ا)١(
یعنى الطفل : "، حیث نصت هذه االتفاقیة على أنهوضعها التفاقیة حقوق الطفل

كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون 
."المنطبق علیه
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لسنة ١٣٨من اتفاقیة العمل الدولیة رقم ٣فقرة ٢مادة ( سنة  ١٥
ھا وتسھیالتھا ، واستثنت من ذلك الدول التى لم یبلغ اقتصاد)١)(١٩٧٣

درجة تطور معینة، فأجازت لھذه الدول تشغیل األحداث الذین بلغوا سن 
).من ذات االتفاقیة ٤فقرة ٢مادة ) ( ٢(سنة كحد أدنى١٤

على الجانب اآلخر فإن منظمة العمل العربیة قد جعلت الحد األدني لسن 
یبلغوا تشغیل األطفال ھو بلوغھم سن الثالثة عشرة من عمرھم، فإذا لم 

بشأن الحد ١٩٧٣لسنة ١٤٦هذا وقد أوصت المنظمة بمقتضى التوصیة رقم ) ١(
األدنى لسن تشغیل األحداث ، بأنه ینبغي على الدول األعضاء أن یكون هدفهم 

من ٢رفع تدریجي للحد األدنى لسن االستخدام أو العمل المحدد عمال بالمادة 
فقرة ٧مادة ( سنة١٦بحیث ال یقل عن ١٩٧٣اتفاقیة الحد األدنى لسن ، 

,Minimum Age Recommendation R١٤٦تفصیال ، )من التوصیة)١(
١٩٧٣ ،Conventions: C١٣٨ Minimum Age Convention, ١٩٧٣

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C١٣٨
الخاصة بتحدید الحد األدني لسن العمل في ١٩١٩لسنة ٥ت االتفاقیة رقم وكان

المجال الصناعي قد حددت في المادة الثانیة منها الحد األدني لسن التشغیل 
بأربعة عشرة سنة في المنشآت الصناعیة، بحیث ال یجوز تشغیلهم إذا لم یبلغوا 

الحد األدني لسن ١٩٣٧لسنة ٥٩علت االتفاقیة رقم هذه السن، في حین ج
وهو ذات ما كانت تقرره االتفاقیات الدولیة بشأن الحد . عشر سنةالتشغیل خمسة 

٣٣انت االتفاقیة رقم حیث كاألعمال غیر الصناعیة، األدني لسن التشغیل في
. تحدد هذا السن بأربعة عشرة سنة١٩٣٧لسنة ٦٠واالتفاقیة رقم ، ١٩٣٢لسنة 

سنة ، وفى بعض البلدان لم یبلغوا سن ١٣م یبلغوا سن أما األطفال الذین ل) ٢(
تفصیال. سنة ، فال یجوز تشغیلهم حتى فى األعمال الخفیفة ١٢

International Labour Organization - TRAINING MANUAL
TO FIGHT TRAFFICKING IN CHILDREN FOR
LABOUR, SEXUAL AND OTHER FORMS OF
EXPLOITATION - Textbook ١: Understanding child

trafficking - First published ٢٠٠٩ – p.١٧
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من االتفاقیة رقم ٢المادة األولى فقرة ) ( ١(ھذه السن، فال یجوز تشغیلھم
).١٩٩٦لسنة ١٨

١٥وكان الحد األدني لسن تشغیل األحداث في مستویات العمل العربیة هو ) ١(
١٩٦٦لسنة ١من االتفاقیة العربیة رقم ٥٧المادة ( سنة في األعمال الصناعیة 

ً، ویعتبر حدثا وفقا لوثیقة أبو ظبي للنظام الموح د لألحداث بدول مجلس التعاون ً
المادة األولي من الوثیقة  الصادرة . ( الخلیجي من یقل سنة عن ثمانیة عشرة سنة

).٢٠٠٢عام 
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الغصن الثالث

الحد األدني لسن التشغیل في قانون العمل المقارن

لقد وضعت أغلب التشریعات والنظم القانونیة فى الدول محل الدراسة 
طریقھ تحدید الحد األدني ، ھذا المفھوم یمكن عن)١(مفھوم محدد للحدث

من قانون العمل رقم ٢٣لسن العمل، فعرفھ المقنن البحرینى في المادة 
یكملعشرة سنة ولمخمسالعمركل من بلغ من" بأنھ ٢٠١٢لسنة ٣٦

ًوھو ذات التعریف تقریبا الذى تبناه نظام العمل ، )٢"(عشرة سنةثماني
في -ھـ ٢٣/٨/١٤٢٦یخ وتار٥١/مالصادر بالمرسوم رقم -السعودى 

أینما وردت -یقصد باأللفاظ والعبارات واآلتیة " المادة الثانیة منھ، بأنھ 
" المعاني المبینة أمامھا ما لم یقتض السیاق خالف ذلك-في ھذا النظام

الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یبلغ الثامنة : الحدث
٢١نى ، فى المادة األولى فقرة وھو أیضا ما قرره المقنن العما".عشرة

والمقنن القطري في المادة . ٣٥/٢٠٠٣من المرسوم السلطانى رقم
كل شخص طبیعي، بلغ : الحدث" منھ والتي جاء فیھا أنھ ٧األولي فقرة 

".السادسة عشرة من عمره ولم یبلغ الثامنة عشرة

اراتى على الخالف من ھذه التشریعات نجد أن التشریع الكویتي و االم
قد جاءا خلوا من ثمة تعریف محدد للحدث، واكتفت ھذ التشریعات بالنص 

كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو " وقد عرف المقنن المصري الحدث بأنه )١(
من٩٨المادة " تجاوز سن إتمام التعلیم األساسي ولم یبلغ سبع عشرة سنة كاملة

، في حین عرفه المقنن األردنى بأنه ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قانون العمل المصرى رقم 
ًكل شخص ذكرا  كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة " 
، وخال التشریع اللیبي ١٩٩٦لسنة ٨المادة الثانیة من قانون العمل األردنى رقم "

. من ثمة تعریف للحدث
یقصد بالحدث في قانون العمل " تعرفه بأنه عمل بحریني ٤٩المادةوكانت ) ٢(

في حین اعتبر "عشرة كل ذكر أو أنثى بلغ الرابعة عشرة ولم یتجاوز السادسة
كل من بلغ الرابعة –في تطبیق أحكام قانون العمل -ًالمقنن المصري طفال 

( نة كاملة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعلیم األساسي ولم یبلغ سبع عشرة س
.)عمل مصري ٩٨مادة 
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على حظر تشغیل األحداث إذا لم یبلغوا سن معینة، وھى خمسة عشرة 
لسنة ٦من قانون العمل الكویتى رقم ١٩المادة وھو ما قررتھ سنة ، 
یحظر تشغیل من یقل سنھم عن " ، والتي نصت على أن )١(٢٠١٠

من قانون ٢٠المادة ذات الحكم تضمنتھ ". سنة میالدیة خمس عشرة
" ، والتى جاء فیھا أنھ)١٩٨٠/ ٨( تنظیم عالقات العمل االماراتى رقم   

).٢("ال یجوز تشغیل االحداث من الجنسین قبل تمام سن الخامسة عشرة 

ومن ھذه التعریفات یتبین لنا أن التشریعات الخلیجیة قد اختلفت فیما 
فى تحدید الحد األدنى لسن تشغیل األحداث، أى السن الذى یجب على بینھا

ُالحدث أن یبلغھ حتى یسمح بتشغیلھ، وانقسمت ھذه التشریعات إلى 
وجعل أنصاره الحد األدنى لسن تشغیل األحداث ھي : اتجاھین، األول منھما

، )٣)(عمل ٢٣المادة ( خمسة عشرة سنة، كما فى التشریع البحرینى
١٩التشریع الكویتى في المادة ، ومنھ٢٠االماراتى في المادة التشریع

) الملغي ( ١٩٦٤لسنة ٣٨من قانون العمل الكویتي رقم ١٧وكانت المادة ) ١(
كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشر من عمره ولم یتجاوز " تعرف الحدث بأنه 

"الثامنة عشرة 
لسنة ٥٨من قانون العمل اللیبى رقم ٩٢المادة ذات الحكم نصت علیه) ٢(

یجوز استخدام األحداث أو السماح لهم بدخول ال"أنه جاء فیهام والتى ١٩٧٠
... " .الخامسة عشرة أمكنة العمل قبل بلوغهم سن

وكان قانون العمل البحریني الملغي یحدد الحد األدني لسن التشغیل بأربعة ) ٣(
یحظر تشغیل من " على أن منه٥٠المادة فينصتضمن الحیث عشرة سنة 

وهناك من التشریعات العربیة من ". سنهم عن أربع عشرة سنة من الجنسینیقل
منه النص ٩٩سلك ذات المسلك، كالتشریع المصري، حیث تضمن في المادة 

یحظر تشغیل األطفال من اإلناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام "  على أن 
ز تدریبهم متي التعلیم األساسي ، أو أربع عشرة سنة أیهما أكبر ،ومع ذلك یجو

مع مالحظة أن التشریع المصري وأن لم یجز ". بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة 
.تشغیلهم قبل بلوغ هذه السن إال أنه أجاز تدریبهم متى بلغوا سن اثنتي عشرة سنة
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والتشریع العمانى ،)٢(منھ١٦٢نظام العمل السعودى في المادة و،)١(منھ
فى حین ذھب ثانیھا إلى تحدید ھذه السن بستة ). ٣(منھ٧٥في المادة 

).٤)(منھ ٧٥المادة ( عشرة سنة كاملة ، كما فى التشریع القطري 

ك فیمكن القول أن الحدث الذي لم یبلغ الحد األدنى من السن وعلى ذل
الذى حدده المقنن فى تلك الدول ال یجوز تشغیلھ، ویعتبر في ھذه الحالة 
ًفاقدا لألھلیة الالزمة إلبرام عقد العمل، ومن ثم یعد عقد العمل الذي یبرمھ 

ًباطال بطالنا مطلقا ال نسبیا ، وأن ھذا البطالن یقع سواء ك ً ً ان الحدث ھو ً
الذي أبرم العقد بنفسھ أو كان ولیھ أو وصیھ ھو الذي أبرم العقد نیابة 

حظر تشغیل الحدث إذا تمن قانون العمل الكویتى الملغي١٨لمادة وكانت ا) ١(
.عشرة سنةقل سنه عن أربع

ال یجوز -١" على أن من نظام العمل السعودى ١٦٢حیث نصت المادة ) ٢(
الخامسة عشرة من عمره وال یسمح له بدخول أماكن تشغیل أي شخص لم یتم

بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة العمل ، وللوزیر أن یرفع هذه السن في
من هذه المادة )١(من الفقرة استثناء-٢. لبعض فئات األحداث بقرار منه 

تتراوح أعمارهم ما بین یجوز للوزیر أن یسمح بتشغیل أو عمل األشخاص الذین
."سنة في أعمال خفیفة ١٥-١٣

یحظر تشغیل االحداث من الجنسین أو " حیث نص التشریع العمانى على أن ) ٣(
السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ویجوز بقرار 

" ( من الوزیر رفع هذه السن في بعض الصناعات واألعمال التي تقتضى ذلك 
).عمل عمانى ) ٧٥(مادة 

ال یجوز تشغیل من لم یبلغ " عمل قطري على أنه ٨٦حیث نصت المادة ) ٤(
السادسة عشرة من العمر في أي عمل من األعمال، وال یسمح له بدخول أي من 

مع "ریع األردنى، حیث قرر هذا التشریع أنه وهو ذات مسلك التش". أماكن العمل
مراعاة االحكام المتعلقة بالتدریب المهني ال یجوز بأي حال تشغیل الحدث الذي 

عمل ٧٣المادة ". ( لم یكمل السادسة عشرة من عمره باي صورة من الصور 
).أردني
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، ألن الحمایة ھنا تتعلق بالنظام العام ، وتستھدف إتاحة الوقت )١(عنھ
الالزم لنمو جسم الطفل وحمایة صحتھ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 

.إتاحة الفرصة أمامھ الستكمال مرحلة التعلیم اإللزامي

أما إذا بلغ الحدث ھذه السن، فیجوز التعاقد معھ علي العمل كقاعدة 
ًعامة، واستثناء من ھذه القاعدة وضع المقنن فى القانون المقارن أحكاما 
ًخاصة بتنظیم عمل ھؤالء األحداث، بحیث صار بمقتضاھا تشغیلھم أمرا 

ًاستثنائیا ، ومقصورا على بعض األعمال دون بعضھا . اآلخرً

:بتعقی

یتبین لنا من العرض السابق ، أن التشریعات والنظم القانونیة فى 
الدول محل الدراسة ، وكذلك فى مستویات العمل الدولیة والعربیة تكاد 
تتفق فى تحدید المقصود بالحدث ، حیث أنھا تتفق فى أن المعیار أو 

ا أم. الضابط الممیز للحدث عن غیره یتمثل فى بلوغ الشخص سن معینة
ویتمثل في معیار البلوغ أو : في الفقھ اإلسالمى فقد أخذ بمعیارین، األول

ویتمثل في بلوغ الشخص : والثاني–وھو المعیار األساسي –االحتالم 
.لسن معینة، وذلك إذا لم تظھر علیھ عالمات البلوغ الفعلي

ویبین لنا أیضا أن الفقھ اإلسالمى والقانون الوضعى قد حرصا 
لتأكید على مبدأ حظر تشغیل األحداث، وال ریب أن علة ھذا الحظر على ا

تكمن فى حاجة ھؤالء األحداث إلى توفیر أكبر قدر من الرعایة والحمایة 
لھم، باعتبار أن ھذه الفئة ھى مستقبل األمم، وأى خلل أو ضعف أو سوء 
توجیھ ھو خلل فى المستقبل، كما أن األحداث فى طور النمو الجسمانى 

كتمالھ، وبالتالى من الناحیة العملیة فإن بنیتھم وقدرتھم على التحمل وا
، األمر الذى یستلزم توفیر حمایة خاصة لھم، )٢(تختلف عن البالغین

وھذه الحمایة قدرھا المقننون فى تحدید سن دنیا لعمل األحداث، بحیث 
یحظر تشغیلھم قبل بلوغ ھذه السن، واخضاعھم ألحكام خاصة بعد بلوغھا 

 .
كما یظھر لنا أیضا أن الحد األدنى لسن تشغیل الحدث قد اختلف في 
قانون العمل المقارن من قانون ألخر، ومن اتفاقیة آلخرى، فبعضھا لم 

–١٩٩٣محمد لبیب شنب ـ شرح أحكام قانون العمل ـ الطبعة الخامسة ـ . د ) ١(
١٤٨ص 

.٤٦ص –١٩٩٣لسنة –٥١العدد –مجلة العمل العربیة ) ٢(
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یجز تشغیل أو تدریب الصبیة قبل بلوغھم ثالثة عشر سنة كاملة كما فى 
لعربیة رقم من االتفاقیة ا٢المادة األولى فقرة ( مستویات العمل العربیة 

، والبعض األخر لم یجز تشغیل من لم یبلغ سنھ خمسة ١٩٩٦لسنة ١٨
عشرة سنة كاملة كما فى مستویات العمل الدولیة، وكذلك فى قانون العمل 
ًالبحریني،و الكویتي واالماراتى والعمانى فضال عن نظام العمل السعودى ، 

. وستة عشرة سنة كاملة كما فى القانون القطري

لخالف من ذلك فإن حظر تشغیل األحداث فى الفقھ اإلسالمى على ا
مقصور على الصبى غیر الممیز، أما إذا میز الصبى جاز تشغیلھ بإذن 
ولیھ إذا وجدت مصلحة فى ذلك وانتفت المفسدة، وھو أمر مستحسن إذ 
ًغالبا ما یكون الصبى قادرا على أداء بعض األعمال، فتشغیلھ فى ھذه  ً

.   ًمن تركھ عالة أو متسوال–إذا كان فى حاجة للعمل –الحالة أفضل لھ 

ًوأخیرا یمكن القول أن المقنن فى الفقھ والقانون المقارن قد جعل من 
ًحظر تشغیل األحداث أصال عاما، ووضع على ھذا األصل استثناءات،  ً

على –أولھا، جواز تشغیل ھؤالء األحداث فى حالة بلوغھم سن معینة 
ًوثانیھا، تضمین التشریع أحكاما خاصة لمن بلغ –رضھ النحو السابق ع

.من ھؤالء األحداث ھذه السن وھو ما سنتناولھ فیما یلى
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الفرع الثاني

أحكام تشغیل األحدث

جج

:تمھید وتقسیم& 

لقد حرصت االتفاقیات الدولیة والعربیة، وكذلك التشریعات المقارنة 
وصل لسن التشغیل، وھذه على وضع أحكام وتدابیر لحمایة الحدث إذا

األحكام بعضھا یتعلق بأوقات عملھ، وإجازاتھ، وفترات راحتھ، والبعض 
األخر یتعلق باألعمال المحظور القیام بتشغیلھ فیھا، وسنتناول ھذه األحكام 

-: في الغصنین التالیین 

.أوقات العمل وفترات الراحة: الغصن األول

.غیل الحدث فیھااألعمال المحظور تش: الغصن الثانى
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الغصن األول

أوقات العمل وفترات الراحة

لقد اھتمت المواثیق الدولیة، والعربیة، و القوانین المقارنة، بوضع 
سواء ما تعلق منھا ( أحكام خاصة تتعلق بتنظیم وقت عمل الحدث 

ًبساعات عملھ الیومى ، أو ساعات العمل االضافیة، أو العمل لیال ، أو 
، أما فى الفقھ اإلسالمى فیمكن القول أنھ لم یرد فیھ )ویة اإلجازات السن

ًأحكام خاصة بعمل األحداث، تاركا ذلك لألعراف والعقود مصداقا لقولھ 
، مع األخذ فى )١("المسلمون عند شروطھم " صلى هللا علیھ وسلم 

وسلمعلیهاهللاصلىالنبيعن،هریرةأبيعن،رباحبنالولیدحدیثوفي) ١(
ضیاءمحمد-٢٥٦٨الحدیث رقم " الحقوافقفیماشروطهمعندالمسلمون": 

الرشدمكتبة-الصغرىالسننوتخریجشرحالكبرىالمنة-األعظميالرحمن
،  وقد ورد ذات الحدیث مع ٢٤٧، ص ٦ج –٢٠٠١طبعة سنة –بالریاض 

" ، حیث یقول البیهقي النقيالجوهرذیلهوفيالكبرىالسنناختالف اللفظ في 
خزیمبنمحمدحدثناالحافظعدىبنأحمدأبوأخبرناالمالینىسعدأبووأخبرنا 

المزنىاهللاعبدبنكثیرعنمعاویةبنمرواندثناحخالدبنهشامحدثناالقزاز
عندالمسلمون«:-وسلمعلیهاهللاصلى-اهللارسولالجدهعنأبیهعن

، ١١٧٦٢الحدیث رقم »حراماأحلشرطاأوحالالحرمشرطاإالشروطهم
مجلس-النقيالجوهرذیلهوفيالكبرىالسنن-وابن التركماني البیهقيًتفصیال 

٧٩ص –٦ج -هـ ١٣٤٤–الطبعة األولي –الهندبالنظامیةالمعارفرةدائ
و: خصیفقال"، كذلك ورد هذا الحدیث في المستدرك على الصحیحین 

ماشروطهمعندالمسلمون: قالمالكبنأنسعنرباحأبيبنعطاءحدثني
الحاكمعبداهللاأبوعبداهللابنمحمد٢٣١٠الحدیث رقم ". ذلكمنالحقوافق

-عطاالقادرعبدمصطفىتحقیق–الصحیحینعلىالمستدرك-النیسابوري
–٢ج -١٩٩٠–١٤١١،األولىالطبعة-بیروت–العلمیةالكتبدار

تحقیق محمد عبدالقادر –الفتاوى الكبرى –ابن تیمیة وانظر أیضا . ٥٧ص 
٦ج -.م١٩٨٧-ـ ه١٤٠٨الطبعة األولى -دار الكتب العلمیة-عطا وآخر 

.٧٠ص 
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االعتبار ھدى النبوة فى ضرورة العنایة بالعامل وعدم تكلیفة ما ال یطیق، 
دى ذلك، نقسم ھذا الغصن إلى ورقتین، نعرض فى األولى لساعات وعلى ھ

.عمل الحدث وإجازاتھ، ونتناول فى الثانیة مبدأ حظر تشغیل األحداث لیال 

الورقة األولى

ساعات عمل الحدث وإجازاتھ

: ساعات عمل األحداث: ًأوال

عمل تشغیل األحداث ٢٥لقد حظر المقنن البحریني في المادة 
، والزم رب )١(ال فعلیا لمدة تزید على ست ساعات في الیوم الواحدتشغی

العمل بأن یسمح للحدث بفترة راحة أو أكثر لتناول الطعام ال تقل في 
مجموعھا عن ساعة، بحیث ال یعمل الحدث أكثر من أربع ساعات 

من اتفاقیة العمل ١فقرة ١٧وقد ورد ذات الحكم في المادة ( متواصلة 
عمل كویتى، ٢١بشأن عمل األطفال، یقابلھا المادة ١٨العربیة رقم

).عمل عمانى ٧٦والمادة )٢(عمل اماراتي،٢٥والمادة 

أما نظام العمل السعودى فقد فرق بین العمل فى شھر رمضان، 
ًتشغیل األحداث تشغیال فعلیا أكثر من والعمل فى غیره من الشھور، فحظر 

سائر شھور السنة، عدا شھر رمضان ست ساعات في الیوم الواحد ل
١٦٤مادة ( فأوجب أال تزید ساعات العمل الفعلیة فیھ على أربع ساعات 

ًوحسنا فعل المقنن فى القانون المقارن عندما حدد الحد األقصى للعمل الیومى ) ١(
ًساعات یومیا، إال أن هناك من یرى ضرورة ترك تحدید عدد ٦بالنسبة للحدث ب 

ساعات العمل لكل حالة على حدة، بحجة أن تحدید العمل بست ساعات فى 
ن العمل الذى سیقوم به أمر  معیب ألن األعمال تتفاوت الیوم للحدث دون تعیی

فى شدتها، فهناك من األعمال ما یستطیع الحدث أن یمضى فیه أكثر من ست 
ساعات دون تعب، وهناك أیضا من األعمال ما ال یستطیع الحدث أن یمضى 

ص –المرجع السابق –نادرة محمود سالم . د. ًفیه أكثر من ثالث ساعات یومیا
٨٤

من قانون العمل المصري ، ١٠١كذلك ورد ذات الحكم أیضا في المادة ) ٢(
.عمل لیبى٩٣فقرة أ عمل أردنى، والمادة ٧٥یقابلها المادة 
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. )٢(منھ٩٠وھو ذات مسلك التشریع القطري في المادة )١(عمل سعودى
مع مالحظة أن نظام العمل السعودي قد حظر تشغیل األحداث أكثر من أربع 

لقطري تشغیلھ أكثر من ثالث ساعات متصلة، في حین حظر المقنن ا
. ساعات متصلة

منھ إبقاء الحدث ٢٥كذلك حظر قانون العمل البحریني في المادة 
في مكان العمل بأي حال من األحوال أكثر من سبع ساعات متصلة في 

، في ١٨ة رقم ، وھو ذات ما قررتھ اتفاقیة العمل العربی)٣(الیوم الواحد
عمل ٧٦عمل اإلماراتى، والمادة ٢٥المادة یقابلھا، ١فقرة ١٧المادة 

یجوز تشغیل األحداث ال" عمل سعودى على أن ١٦٤حیث نصت المادة ) ١(
ا شهر السنة ، عدًتشغیال فعلیا أكثر من ست ساعات في الیوم الواحد لسائر شهور

وتنظم . رمضان فیجب أال تزید ساعات العمل الفعلیة فیه على أربع ساعات
ساعات العمل بحیث ال یعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة ، دون فترة أو

أكثر للراحة والطعام والصالة ، ال تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة ، وبحیث 
" .یبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعاتال
ال یجوز أن تزید ساعات العمل " عمل قطري على أن ٩٠حیث نصت المادة ) ٢(

ًالعادیة للحدث على ست وثالثین ساعة في األسبوع بواقع ست ساعات یومیا عدا 
شهر رمضان فال تزید ساعات العمل على أربع وعشرین ساعة في األسبوع بواقع 

لحدث الوقت الذي یقضیه وال یحسب ضمن ساعات عمل ا. ًأربع ساعات یومیا
.في االنتقال بین مكان سكنه ومكان العمل

ویجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام، وبحیث ال 
وال تحسب تلك الفترة . یعمل الحدث بصورة مستمرة أكثر من ثالث ساعات متتالیة

" ..أو الفترات ضمن ساعات العمل
عمل ٩٣ریع اللیبي تسع ساعات متصلة حیث نصت المادة جعلها التشوقد) ٣(

في الیوم تتخللها ال یجوز تشغیل األحداث أكثر من ست ساعات" لیبى على أن 
تنظیم ویجب.فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام ال تقل في مجموعها عن ساعة

ًفترات العمل والراحة بحیث ال یشتغل الحدث تشغیال فعلیا أكثر من بع ساعات أرً
" .متصلة أو یبقى في مكان العمل أكثر من تسع ساعات في الیوم 
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عمل قطري، على ٨٩عمل سعودى، والمادة ١٦٤عمانى، والمادة 
.)١(الخالف من ذلك لم یرد مثل ھذا الحكم فى القانون الكویتى

ِولم یكتف القانون المقارن بتحدید ساعات العمل الیومى، وإنما 
لساعات العمل ال یجوز الزیادة حرص على التأكید على أن التحدید السابق 

علیھ، فقرر حظر تشغیل الحدث في أیام الراحة األسبوعیة والعطالت 
من قانون العمل البحریني ٢٦الرسمیة وھو ما نصت علیھ صراحة المادة 

١٩عمل إماراتي، والمادة ٢٦یقابلھا نص المادة ٢٠١٢لسنة ٣٦رقم 
عمل ٢١االلتزام فى المادة ، كما ورد ذات١٨من االتفاقیة العربیة رقم 

الحد األقصى لساعات العمل لألحداث ست " والتي نصت على أنھ كویتي
ساعات یومیا بشرط عدم تشغیلھم أكثر من أربع ساعات متوالیة تتلوھا 

ویحظر تشغیلھم ساعات عمل إضافیة أو في . فترة راحة ال تقل عن ساعة
أو الساعة السابعة مساء حتى أیام الراحة األسبوعیة وأیام العطل الرسمیة

عمل ٧٧كذلك وردت ھذه األحكام في المادة ". الساعة السادسة صباحا
–كما حظرت التشریعات السابقة . )٢()عمل قطري٨٩عمانى والمادة 

تكلیف الحدث بالعمل ساعات إضافیة -باستثناء قانون العمل البحریني 
.ا كانت األحوالًأخرى خالف ساعات العمل المحدده قانونا، مھم

على الخالف من ذلك جاء نظام العمل السعودى، خلوا من ثمة نص 
على حكم ساعات العمل اإلضافیة، مع مالحظة أنھ قد حظر تشغیل األحداث 

.في أیام االعیاد الدینیة والعطل الرسمیة وأیام العطلة االسبوعیة

الدولیة قد جاءت ومن نافلة القول أن نشیر إلى أن مستویات العمل 
خلوا من ثمة تحدید لعدد ساعات عمل الحدث الیومیة، واكتفت فى ھذا 
الخصوص بتحدید عدد الساعات األسبوعیة، فحظرت تشغیل األحداث الذى 

. )٣(ساعة فعلیة فى األسبوع٤٨سنة أكثر من ١٥یقل سنھم عن 

.ولم یرد مثل هذا الحكم أیضا فى القانون األردنى والمصرى) ١(
. عمل لیبى٩٤عمل مصرى، والمادة ١٠١وورد هذا الحكم أیضا في المادة ) ٢(

فیة بالنسبة في حین خال القانون األردني من ثمة نص على حكم الساعات اإلضا
.للحدث

بشأن تحدید ساعات ١٩١٩لسنة ١فقرة ج من االتفاقیة الدولیة رقم ٩المادة ) ٣(
.العمل فى المنشآت الصناعیة
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سواء أما فى الفقھ اإلسالمى فلم یحدد عدد ساعات العمل الیومى 
ًلألحداث أو البالغین، تاركا ھذا التحدید للمتعاقدین، فإذا خال العقد من ثمة 

–كما سبق القول –تحدید یتم اللجوء إلى العرف، ویؤخذ فى االعتبار 
ھدى الرسول صلى هللا علیھ وسلم فى عدم تكلیف العامل أكثر مما 

عن : عن وكیع ، قال: یطیقون، فروى عن إسحاق بن إبراھیم ، قال 
كان بیني : األعمش ، عن المعرور، عن أبي ذر ، رضي هللا عنھ، قال 

وبین رجل كالم وكانت أمھ أعجمیة فعیرت بھا فقال النبي صلي هللا علیھ 
یا أبا ذر إنك امرؤ فیك جاھلیة تعیر إخوانكم جعلھم هللا تحت « : وسلم

-كلفوھم أیدیكم فأطعموھم مما تأكلون ، وألبسوھم مما تلبسوه ، وال ت
» ما ال یطیقون ، فإن كلفتموھم فأعینوھم -أحسبھ قال 

. )١(وھذا الكالم قد روي عن المعرور بغیر ھذا اإلسناد

محمد،  ٣٥٧ص –٩ج ٣٣٨١البحر الزخار مسند البزار ، الحدیث رقم )١(
علي. د: تحقیق-ومسلمالبخاريالصحیحینبینالجمع-الحمیديفتوحبن

الطبعة –م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣-بیروت/ لبنان-حزمابندار-البوابحسین
ن جالل الدی، وانظر أیضا١٥٤ص–١ج ٣٦٢الحدیث رقم –الثانیة 

ابن . ٣٨٤ص–٣٨ج ٤١٧١٩الحدیث رقم –جامع األحادیث –السیوطى 
-تحقیق عبد القادر األرنؤوط –فى أحادیث الرسول جامع األصول–األثیر 

الحدیث –الطبعة األولى –مكتبة دار البیان -مطبعة المالح -مكتبة الحلواني 
اختالف ، وقد ورد هذا الحدیث في صحیح البخاري مع ٤٩–٨ج -٥٨٨٨رقم 

عناألحدب،واصلعنشعبة،حدثنا: قالحرب،بنسلیمانحدثنا" االلفاظ 
،حلةغالمهوعلىحلة،وعلیهبالربذة،ذرأبالقیت: قالسوید،بنالمعرور
اهللاصلىالنبيليفقالبأمه،فعیرتهرجالساببتإني: فقالذلك،عنفسألته
خولكم،إخوانكمجاهلیة،فیكامرؤإنكبأمه؟أعیرتهذرأبایا«: وسلمعلیه

ولیلبسهیأكل،ممافلیطعمهیده،تحتأخوهكانفمنأیدیكم،تحتاهللاجعلهم
أبوإسماعیلبنمحمد". فأعینوهمكلفتموهمفإنیغلبهم،ماتكلفوهموالیلبس،مما

صلىاهللارسولأمورمنالمختصرالصحیحالمسندالجامع-البخاريعبداهللا
ناصربنزهیرمحمد،المحقق–البخاريصحیح-وأیامهوسننهوسلمعلیهاهللا
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–٣٠الحدیث رقم-هـ١٤٢٢األولى،الطبعة–النجاةطوقدار-الناصر
.١٥ص –١ج
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ویعنى ذلك أن اإلسالم حبب إلى إعانة العامل وعدم تكلیفھ ما ال یطیق 
ًسواء كان ھذا العامل بالغا أو حدثا ً.

: إجازات الحدث–ًثانیا 

انون العمل المقارن قاعدة عامة تطبق على كافة لقد وضع ق
العاملین فى قطاع العمل األھلى فیما یتعلق بأحكام اإلجازات، وبصفة 
خاصة اإلجازات السنویة، وھذه القاعدة تتمثل فى مبدأ المساواة بین 
ھؤالء العاملین، بالغین وأحداث، فى الخضوع لھذه األحكام، إال أن ھذه 

ى ھذه القاعدة استثناء مفاده عدم جواز تجزئة القوانین قد وضعت عل
اإلجازة السنویة بالنسبة لألحداث، كما وضعت بعض ھذه القوانین أحكام 

.  خاصة بمدة اإلجازة السنویة للحدث

: تأجیل اإلجازة السنویة وتجزئتھا& 

ال خالف على أن األصل أن یحصل العامل علي إجازتھ السنویة 
، وفي موعدھا المحدد دون تأجیل أو تجزئة، وذلك حتى كاملة دفعة واحدة 

ال تضیع الفائدة من تقریرھا فیما لو وزعت علي فترات متباعدة أو حرم 
منھا 

). ١(العامل لمدة طویلة عند تأجیلھا كلیة

لكونها ، وذلك بالنظام العام في اإلجازة السنویة من الحقوق التي تتعلق حق وال ریب أن ال) ١(
ضروریة الستعادة نشاطه وقواه المادیة والمعنویة ، مما یعود على اإلنتاج بالنماء والقوة وتحقیق 

حجم العامل عن الحصول علیها وهي ، أهداف التنمیة والتقدم، ولهذا فهي، تقررت بأجر كامل حتى ال ی
بت اشتغاله ثمقابل االحتباس للعمل، ولذا یحرم العامل من أجره أو یرد ما أدى إلیه منه إذا أیضا

تعلق خاللها لحساب صاحب عمل آخر ، حتى ال یفوت الغرض الذي منحت من أجله ، ویترتب على 
، ل منها أو تنازله عنها بمقابل أو بدون مقابلأنه ال یجوز حرمان العامهذه اإلجازة بالنظام العام، 

وكل شرط یخالف ذلك یقع باطال بطالنا مطلقا ، على اعتبار أن صحة العامل وسالمة جسده مقدمان 
تواترت أحكام هذا وقد .على المنفعة المادیة ، فال یجوز إرهاق العامل في عمل متواصل طوال العام 

یجوزالتنازل عنها أو ارتباط اإلجازة السنویة بالنظام العام وأنه المحكمة التمییز البحرینیة على تأكید
لسنة ٣٥، ومن ذلك الطعن رقم الترخي في الحصول علیها حتى تمر السنة للمطالبة ببدل نقدي
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لكن ارتباط موعد اإلجازة بظروف العمل ومقتضیاتھ ، وبظروف العامل 
بدأ السابق ، ویسمح بجواز تأجیل ذاتھ ، یجیز أحیانا الخروج علي الم

اإلجازة ، كما یسمح بتجزئتھا ، وھو األمر الذي أقره المقنن فى القانون 
) . ١(المقارن ، ووضع لھ ضوابطھ وقیوده

ًوإذا كان تأجیل اإلجازة السنویة أو تجزئتھا مقبوال بالنسبة للعمال 
بالقانون البالغین، فھو غیر مقبول بالنسبة لألحداث ، وھو ما حدا 

المقارن، على التأكید على مبدأ عدم جواز تجزئة اإلجازة أو ضمھا أو 
وھو ( ) ٢(تأجیلھا بالنسبة لھؤالء األحداث، وعلى عدم جواز تنازلھم عنھا

تجزئةیجوزال" عمل بحریني بقولھا ٦٠ما نصت علیھ صراحة المادة 

، والطعن رقم ٤/٧/١٩٩٣، جلسة ١٩٩٣لسنة ٣٩، والطعن رقم ٤/٧/١٩٩٣، جلسة ١٩٩٣
الوسیط فى شرح أحكام قانون العمل –صالح دیاب . د،٤/١٢/١٩٩٤جلسة ١٩٩٤لسنة ١٥٨

، انظر أیضا ١٨٢هامش ص –٢٠٠٦-الطبعة األولى–والتأمینات االجتماعیة فى مملكة البحرین 
٤٥لسنة ٨٩٧طعن رقم ،٧/٦/١٩٨٠في تعلق اإلجازة السنویة بالنظام العام ، نقض مصري، جلسة 

.ق 
التأجیل برضاء العامل ، ولیس جبرا عنه ، ینبغى أن تكون التجزئة ، وكذلك و) ١(

وأن یكون لها ما یبررها لدي صاحب العمل ، وعلي هذا ، یكون التأجیل بناء 
علي طلب من العامل ، أما التجزئة فتكون بناء علي رغبة صاحب العمل وموافقة 

. العامل 
٤٨وقد وردت هذه األحكام في القانون المصري واللیبي، حیث نصت المادة)٢(

وال یجوز تجزئة اإلجازة أو ضمها او تأجیلها " ....... عمل مصرى على أن 
" على أن لیبى عمل ٢فقرة ٣٩في حین نصت المادة رقم " بالنسبة لألطفال 

وتجوز تجزئة اإلجازة أو تأجیلها لسنة تالیة فیما زاد على ستة أیام متصلة ..... 
امل وبشرط أال یكون التأجیل سنة وذلك بناء على طلب كتابي من العفي كل

ولم . "سنتین وال یسري هذا الحكم على اإلجازات المستحقة لألحداثألكثر من
.یرد مثل هذا الحكم في القانون األردني
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م تقرر في ذات الحك). ١"(قطعھاأوّضمھاأوللحدثالسنویةاإلجازة
لصاحب العمل تحدید " نصت على أنھ عمل اماراتى، والتي ٧٦المادة 

موعد بدء اإلجازة السنویة ولھ عند الضرورة تجزئتھا الى فترتین على 
، یقابلھا " االكثر وال یسري حكم التجزئة على اإلجازة المقررة لالحداث 

.)٢(عمل عمانى٦٢المادة 

ذات الحكم ١٩٩٦لسنة ١٨ربیة رقم كذلك تضمنت االتفاقیة الع
منھا، والتي أكدت على حق الحدث فى أن یتمتع ٢فقرة ٢١فى المادة 

بالحصول على ثلثى مدة اإلجازة السنویة مرة واحدة ، كما یحصل على 
) .٣(باقى إجازتھ فى نفس العام

ومن نافلة القول أن نشیر إلى أن ھناك بعض التشریعات العربیة 
ءت خلوا من ثمة حكم یتعلق بإجازات األحداث، وھذه التشریعات التي جا

ھي قانون العمل الكویتي والسعودى، حیث لم یرد في تلك التشریعات مثل 
فیما یتعلق باإلجازات –ذلك االستثناء، وھو ما یعنى أن الحدث یخضع 

.لذات األحكام التى یخضع لھا العامل البالغ للرشده-السنویة 

جدیر بالذكر أن نشیر إلى أن القانون الكویتي الملغي كان ومن ال
لصاحب العمل حق تحدید " منھ النص على أن ٣٩یتضمن في المادة 

موعد اإلجازة الرسمیة كما یجوز تجزئتھا برضى العامل بعد النصف االول 
وال یسري حكم التجزئة على اإلجازة المقررة . من المدة المحددة لھ

ا یعني أنھ كان یأخذ بعدم جواز تجزئة إجازة الحدث، وھو م". لالحداث 
وكنا نفضل اإلبقاء على النص السابق دون . على خالف القانون الجدید

إلغاء لما یمثلھ من ضمانة أساسیة في توفیر أكبر قدر من الحمایة 
.القانونیة للطفل العامل

ال تجوز " على أنه الملغي تنصبحرینىالعمل من قانون ال٥٥المادة وكانت)١(
یتنازل عن یجوز للحدث أنأن تقل اإلجازة السنویة لألحداث عن شهر كامل وال

" . أي من إجازاته أو تأجیل القیام بها
فیما عدا اجازات العمال " ... عمل عمانى على أن ) ٦٢(وقد نصت المادة )٢(

. " االحداث تصح تجزئة اإلجازة وفقا لمقتضیات العمل 
.على الخالف من ذلك لم یرد مثل هذا الحكم فى مستویات العمل الدولیة )٣(
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: مدة اإلجازة السنویة& 

ارن قد ساوى بین البالغین أشرنا فیما سبق إلى أن القانون المق
واألحداث فیما یتعلق بأحكام اإلجازات السنویة، ومن ضمن ھذه األحكام 

ً، ففى قانون العمل البحریني مثال، نجد أنھ تضمن )١(مدة اإلجازة السنویة
مدة خدمة صاحب العملفيالذي أمضىالعاملیستحق" النص على أنھ 

األجر مدفوعةًیوماثالثینعنقلتالاألقل إجازة سنویةعلىواحدةسنة

وبالرجوع لهذه القوانین نجد أنها لم تمیز بین الحدث وغیره من العمال فیما ) ١(
٤٧المادة المصري مثال نجد أنیتعلق بمدة اإلجازة السنویة، ففى قانون العمل 

ًیوما بأجر كامل لمن ٢١تكون مدة اإلجازة السنویة " أنه قد نصت علىعمل 
ًالثین یوما متي أمضي العامل في امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ث

الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون اإلجازة لمدة ثالثین 
ًیوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسین ، وال یدخل في حساب اإلجازة أیام 

عمل ) ٦١(و المادة ". العطالت األعیاد والمناسبات الرسمیة والراحة األسبوعیة 
للعامل الحق في أجازة سنویة بأجر اساسي لمدة " على أنه عمانى التى نصت

خمسة عشر یوما بعد اتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزاد الى 
عمل كویتى على ٧٠في حین نصت المادة ". ثالثین یوما عن كل سنة بعد ذلك 

أما المقنن ."للعامل الحق في أجازة سنویة مدفوعة األجر مدتها ثالثون یوما "أنه 
منح العامل خالل كل سنة من سنوات خدمتة إجازة ُی" هأنفقد قرراالماراتى 

یومان عن كل شهر اذا كانت مدة -أ :سنویة ال یجوز ان تقل عن المدد االتیه 
ثالثین یوما في كل -ب . خدمة العامل تزید على عن ستة اشهر وتقل عن السنة

وفي حالة انتهاء خدمة العامل . على سنةدسنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزی
.عمل اماراتى٧٥المادة رقم " فانة یستحق إجازة سنویة عن كسور السنة االخیرة 
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).١"(كل شھرعنونصفبمعدل یومین

٥٢ومن نافلة القول أن نشیر إلى أن اتفاقیة العمل الدولیة رقم 
قد میزت األحداث عن ) ٢(بشأن اإلجازات مدفوعة األجر١٩٣٦لسنة 

" البالغین فیما یتعلق بمدة اإلجازة السنویة ، حیث تضمنت النص على أنھ
لكل شخص تنطبق علیھ ھذه االتفاقیة وقضى سنة من الخدمة –١

المتصلة، الحق فى إجازة سنویة مدفوعة األجر من ستة أیام عمل على 
.األقل 

لألشخاص الذین یقل سنھم عن السادسة عشرة ، بما فیھم –٢
التالمیذ الصناعیون ، وقضوا سنة من الخدمة المتصلة ، الحق فى إجازة 

".  فوعة األجر من أثنى عشر یوم عمل على األقلسنویة مد

وقبل أن نختم حدیثنا عن اإلجازات نود أن نشیر إلى أن فكرة منح 
ًالعامل سواء كان بالغا أو حدثا  إجازة سنویة لیستعید قوتھ ونشاطھ فكرة -ً

حدیثة، وھى ال تتعارض مع الفكر اإلسالمى، الذى اعتد بالعرف وجعلھ 
الشرعیة في الفقھ اإلسالمى، لیكون الناس فى األحكامأدلةًدلیال من من

ًصا ًعلى الخالف من ذلك كان قانون العمل البحریني الملغي یتضمن حكما خا) ١(
ال" أنهقانون العمل البحرینى على من٥٥باألحداث حیث تضمن النص في المادة 

یجوز أن تقل اإلجازة السنویة للحدث عن شهر كامل، ولیس للحدث أن یتنازل عن 
ومن التشریعات .ًیوما فقط٢١، وكانت مدة إجازة البالغین "إجازته أو یؤجل القیام بها

التي وضعت للحدث حكم خاص فیما یتعلق بمدة اإلجازة السنویة، قانون أیضاالعربیة
عامل أمضى في خدمة صاحب لكل" النص على أن العمل اللیبى ، والذي تضمن 

ًیوما بأجر كامل، وتزاد العمل سنة كاملة الحق في أجازة سنویة لمدة ستة عشر
ًیوما لألحداث والعمال الذین أمضوا خمس سنوات متصلة في خدمة ٢٤اإلجازة إلى 

وزیر العمل والشؤون صاحب العمل أو للذین یشغلون وظائف رئیسیة یحددها
.عمل لیبى١فقرة ٣٨مادة " تماعیة بقرار منه االج

بشأن الحد األدنى للسن على ١٩٧٣لسنة ١٤٦فى حین أوصت التوصیة رقم )٢(
ضرورة منح الحدث أجازة سنویة مدفوعة األجر ال تقل عن أربعة أسابیع ، لیس ذلك 
فحسب بل أنها أكدت على ضرورة أال تقل عن هذه اإلجازة عن اإلجازة السنویة 

.)فقرة د ١٣المادة ( الممنوحة للكبار فى جمیع األحوال 
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سعة من أعرافھم، كل ذلك فى حدود ما أقرتھ الشریعة اإلسالمیة، وبما ال 
.یتعارض مع منھجھا فى الرقى باإلنسان

ویمكن القول أن بعض الفقھ اإلسالمى قد ذھب إلى إقرار حق العامل فى 
ھناك عرف ظاھر وعام، وأن ھذه إذا كان) ١(الحصول على إجازة سنویة

اإلجازة تدخل فى العقد بحكم العرف الذى جرى علیھ أھل صناعة من 
).٢(الصناعات

مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظیفة " ویقول ابن عابدین فى حاشیته ) ١(
قال في األشباه وقد ) وینبغي إلحاقه ببطالة القاضي الخ ( في یوم البطالة  قوله 

بطالته فقال في المحیط إنه اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له في بیت المال في یوم 
یأخذ ألنه یستریح للیوم الثاني وقیل ال، وفي المنیة القاضي یستحق الكفایة من بیت 
المال في یوم البطالة في األصح وفي الوهبانیة أنه أظهر فینبغي أن یكون كذلك في 
المدرس ألن یوم البطالة لالستراحة وفي الحقیقة تكون للمطالعة والتحریر عند ذوي 
المهمة ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طویلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة 
وأیام التدریس قلیلة، ورده البیري بما في القنیة إن كان الواقف قدر للدرس لكل یوم 
مبلغا فلم یدرس یوم الجمعة أو الثالثاء ال یحل له أن یأخذ ویصرف أجر هذین 

المرمة وغیرها بخالف ما إذا لم یقدر لكل یوم الیومین إلى مصارف المدرسة من
ٕمبلغا فإنه یحل له األخذ وان لم یدرس فیهما للعرف بخالف غیرهما من أیام األسبوع 
حیث ال یحل له أخذ األجر عن یوم لم یدرس فیه مطلقا سواء قدر له أجر كل یوم أو 

ال یعطى المدرس ال، قلت هذا ظاهر فیما إذا قدر لكل یوم درس فیه مبلغا أما لو ق
كل یوم كذا فینبغي أن یعطى لیوم البطالة المتعارفة بقرینة ما ذكره في مقابله من 
البناء على العرف فحیث كانت البطالة معروفة في یوم الثالثاء والجمعة وفي رمضان 
والعیدین یحل األخذ وكذا لو بطل في یوم غیر معتاد لتحریر درس إال إذا نص 

حاشیة رد المحتار على -ابن عابدین " لدفع بالیوم الذي یدرس فیهالواقف على تقیید ا
-دار الفكر للطباعة والنشر -الدر المختار شرح تنویر األبصار فقه أبو حنیفة 

٣٧٢ص –٤ج –م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١
. ٢٩٢ص –المرجع السابق –نادره سالم . د)٢(
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" ًفاألصل فى اإلسالم عدم التكلیف بما ال یطاق استنادا لقولھ تعالى 
ِقال إني أرید أن أنكحك إحدى ابنتي ھاتین على أن تأجرن َِ ُ َ ْ َّ ْ ْ َْ َ ُ َ َُ َ َ َ ْ ِّْ َ َ ْ َُ ِ ِ َِ ِ َ ٍي ثماني حجج َ َ َ َِ ِ َ

ُفإن أتممت عشرا فمن عندك وما أرید أن أشق علیك ستجدني إن شاء هللا  ِ َِّ َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ ََ َ ُ ْ ْ ْْ ُ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ َّ َ ََ َ َ ُ َِ َ َ
َمن الصالحین َِ ِ َِّ)"١.(

الورقة الثانیة

عمل الحدث لیال

بادئ ذى بدء البد من اإلشارة إلى أن المولي عز وجل قد خلق 
، فقال سبحانھ ﴿ والجد ، كما خلق اللیل للسكون والراحةالنھار للعمل 

ًوجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النھار معاشا﴾ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َْ َّ ِْ ، وبالنظر إلي طبیعة اللیل )٢(َ
وما یتسم بھ من الھدوء والسكون، وبالنظر إلي ما فطر هللا علیھ اإلنسان 

، فقد اتجھ الفقھ )٣(ل نھارامن المیل للراحة والنوم لیال، والنشاط والعم
ًاإلسالمي عند تنظیمھ لوقت عمل األجیر ـ العامل سواء كان بالغا أو حدثا ـ  ً

، ما لم یوجد عقد یحكم إلي األخذ بما جري علیھ العرف في ھذا الشأن
وقد جري العرف علي -كما سبق القول –عالقة العامل بصاحب العمل 

ن طلوع الفجر إلي غروب الشمس ، كما أن العمل یكون غالبا نھارا أي م

. ٢٧سورة القصص أیة )١(
.١١، ١٠سورة النبأ أیة ) ٢(
رضي اهللا عن ابن عمراه قتیبة بن سعید عن لیث بن نافع یوضح ذلك ما رو) ٣(

فقال من یعمل لى إلى " ... عن الرسول صلي اهللا علیه وسلم أنه قال عنه
نصف النهار علي قیراط قیراط فعملت الیهود إلي نصف النهار علي قیراط قیراط 

ة العصر علي قیراط قیراط ثم قان من یعمل لي من نصف النهار إلي صال
فعملت النصاري من نصف النهار إلي صالة العصر علي قیراط قیراط ثم قال 
من یعمل لي من صالة العصر إلي مغرب الشمس علي قیراطین قیراطین أال 

راطین قیراطین فأنتم الذین تعملون من صالة العصر إلي مغرب الشمس علي قی
.٢٧٠٧حدیث البخاري ـ الحدیث رقم فتح الباري شرح" ...أال لكم األجر 
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أن میقاتھ كان یحدد عادة وفقا لمواقیت الصالة ، إال أن ذلك ال یمنع من أن 
) .١(یكون العمل لیال

ھذا وبالنظر إلى ما یمثلھ العمل اللیلى من خطورة على حیاة الحدث، 
قانون باعتبار أن اللیل ھو الفترة الطبیعیة للراحة، فقد ارتأى المقنن فى ال

حمایة منھ -وھو ما یتفق مع الفقھ اإلسالمى فى ھذا التوجھ –الوضعى 
وصونا للحدث أن ینص علي حظر تشغیلھ لیال ، فمن المسلم بھ أن العمل 
اللیلي یعد أشد خطورة علي صحة العامل من أي عمل أخر ، ألنھ یؤدي 

فطر هللا إلي حرمانھ من الراحة خالل األوقات الطبیعیة التى تتفق مع ما 
. علیھ مخلوقاتھ 

وفي المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس ورد فیما یتعلق باألجیر یستعمل ) ١(
قلت أرأیت من أستأجر أجیرا للخدمة أله أن یستخدمه اللیل " اللیل والنهار ، 

یستخدمه كما یستخدم الناس األجراء للیل خدمة وللنهار خدمة ) قال ( والنهار 
اللیل ما قد عرفها الناس من سقته الماء للمؤجر ومن قیامه اللیل یناوله وخدمة 

، كما ورد في الفتاوى "  فأما أن یستخدمه خدمة تمنعه النوم فلیس له ذلك ... 
رجل استأجر أجیرا یوما لیعمل له كذا قالوا أن كان العرف بینهم أنهم " الهندیة أن 

ي ذلك وأن كان العرف أنهم یعملون یعملون من طلوع الشمس إلي العصر فهو عل
من طلوع الشمس إلي غروب الشمس فهو علي ذلك وأن كان العرف مشتركا فهو 

نادره . راجع تفصیال ، د " علي طلوع الشمس إلي غروبها اعتبارا لذكر الیوم 
محمود سالم ـ عقد العمل بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي دراسة مقارنة ـ 

٢٥٣، ص ٢٥٢ص -١٩٩٤العربیة ـ طبعة دار النهضة 
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:ًمفھوم العمل لیال & 

) ١(لقد استقر قانون العمل المقارن، وكذلك مستویات العمل الدولیة
على حظر عمل األحداث لیال ، و حدد نطاق ھذا الحظر، األمر ) ٢(والعربیة

ًالذي یثیر التساؤل عن المقصود بالعمل لیال ؟ وعن حدود ونطاق الحظر 
مل الحدث لیال ؟ وقد أجابت عن التساؤل األول المادة المفروض علي ع

فحددت المقصود بكلمة اللیل ١٩٤٨لسنة ٩٠الثانیة من االتفاقیة رقم 
في مفھوم ھذه االتفاقیة تعني كلمة اللیل فترة من اثنتى " حیث قررت أنھ 

. عشر ساعة متعاقبة علي األقل 

تقل سنھم عن الستة تشمل ھذه الفترة ، فى حالة األحداث الذین -١
ًعشرة الفترة الواقعة بین الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا  ً.

تشمل ھذه الفترة، فى حالة األحداث الذین بلغوا الستة عشرة سنة -٢
ولكن لم یبلغوا سن الثامنة عشرة فترة تقررھا السلطة المختصة ال تقل 

ساء والسابعة عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بین الساعة العاشرة م
صباحا ، ویجوز للسلطة المختصة أن تقرر فترات تختلف باختالف 
المناطق أو من أجل الصناعات أو المؤسسات أو فروع الصناعات و 
المنشآت ، ولكن علیھا أن تستشیر منظمات أصحاب العمل و العمال قبل 

". تقریر أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادیة عشرة مساء 

( ١ )  ILO – C٠٠٦ Convention sur le travail de nuit ( Child
Labour) ١٩١٩ ,
Http//www.ilo.org/public/French/standards/ilolex/cgi-
lex/convdf.pl?c٠٠٦,
- ILO – C٩٠ Convention sur le travail de nuit (Child Labour)
(révisée), ١٩٤٨ –
Http//www.ilo.org/public/French/standards/ilolex/cgi-
lex/convdf.pl?c٩٠

تقرر هذا الحظر بمقتضي المادة الخامسة عشرة من االتفاقیة العربیة رقم ) ٢(
.بشأن تشغیل األحداث ١٩٩٦لعام ) ١٨(
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عند تحدیدھا بدایة -مستویات العمل الدولیة قد فرقت ویعنى ذلك أن
بین األحداث بحسب السن ، فالحدث الذى تقل سنھ عن -اللیل  ونھایتھ 

ًستة عشرة سنة یحظر تشغیلھ الفترة الواقعة بین الساعة العاشرة مساء 
ًوالسادسة صباحا، أم الحدث الذى تجاوز سن السادسة عشر ولم یبلغ سن 

فیحظر علیھ تشغیلھ الفترة الواقعة بین الساعة العاشرة الثامنة عشرة
ًمساء والسابعة مساء  كما ترك للسلطات المختصة فى الدول المصدقة . ً

على االتفاقیة أن تقرر فترات تختلف باختالف المناطق أو من أجل 
الصناعات أو المؤسسات أو فروع الصناعات و المنشآت، إال أن االتفاقیة 

لطات أن تستشیر منظمات أصحاب العمل و العمال قبل الزمت ھذه الس
.تقریر أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادیة عشرة مساء 

وإذا ولینا وجوھنا شطر مستویات العمل العربیة وجدنا أنھا نظمت 
منھا ، ١٥في المادة ١٩٧٦لسنة ١٨عمل األحداث لیال في االتفاقیة رقم 

یحظر تشغیل الحدث لیال ، ویجوز " ي والتى جاءت على النحو التال
.       للتشریع الوطنى أن یستثنى بعض األعمال لفترات محدودة

یحدد التشریع الوطنى في كل دولة ، المقصود باللیل طبقا لما -٢
".یتمشى مع وضع وظروف كل بلد 

األمر الذى یعنى أن ھذه االتفاقیة قد تركت تحدید المقصود باللیل 
ت المختصة في كل دولة طبقا لما تمشي مع جو وموقع وتقالید كل للجھا

) ١ً(بلد بعكس مستویات العمل الدولیة التي حددت فترات اللیل تحدیدا دقیقا
.

وعلي الجانب األخر نجد أن القانون المقارن قد اختلف فى تحدید 
ًالمقصود باللیل، فعرفھ قانون العمل البحریني تعریفا قانونیا،  حیث حدد ً

السابعة الساعةبینماالفترة:اللیل" بدایھ اللیل، ونھایتھ فنص على أنھ 

شورات قانون العمل اللبناني ـ منالقاضي حسین عبد اللطیف ـ . تفصیال د ) ١(
٢٢٩ـ ص الحلبي الحقوقیة
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من قانون ١٢المادة األولي فقرة " ( ًالسابعة صباحا والساعةًمساء
، وأخذ بھذا المفھوم المقنن اإلماراتي حیث ٢٠١٢لسنة ٣٦العمل رقم 
تي عشرة ساعة بكلمة اللیل مدة ال تقل عن اثنویقصد" ... عرفھ بأنھ

. )١("متتالیة تشمل الفترة من الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا 

ًعلى الخالف من ذلك فإن قانون العمل المصرى قد عرف اللیل تعریفا 
وكذلك أخذ بھذا ،)٢(ًفلكیا، بأنھ المدة ما بین غروب الشمس وشروقھا

.عمل٨٩المفھوم المقنن القطري في المادة 

لم یحدد المقصود باللیل ، إال ) ٣(التشریع الكویتيوعلى الرغم من أن
" منھ والتي جاء فیھا أنھ ٢فقرة ٢١أنھ یمكن استنباطھ من نص المادة 

ویحظر تشغیلھم ساعات عمل إضافیة أو في أیام الراحة األسبوعیة وأیام 
، ً"العطل الرسمیة أو الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا

منھ والتى جاء فیھا أنھ  ٧٦قرره التشریع العمانى، فى المادة وھو ذات ما 

منه ٩٤وهو ذات موقف التشریع اللیبى، فى المادة . عمل اماراتى ٢٣المادة ) ١(
یجوز تشغیل األحداث فیما بین الساعة الثامنة مساء ال" ، والتى نصت على أن 

عمل والتى جاء فیها أنه ٧٥وكذلك التشریع األردني في المادة " ًوالسابعة صباحا 
بین الساعة الثامنة مساء والسادسة -ب ... -یحظر تشغیل األحداث أ " 

،"ًصباحا 
. ٢٠٠٣لسنة ١٢من قانون العمل المصرى رقم ) ز ( المادة األولي فقرة ) ٢(

وقد أحسن المقنن بالنص علي هذا التعریف حتى ال یترك مجاال لالجتهاد بالنسبة 
ـ الوجیز في شرح قانون العمل ـ عوض حسن علي / د . لساعات العمل اللیلي 

القانون ، وكان ٧٥ص -١٩٩٤دار المطبوعات الجامعیة ـ الطبعة الثانیة 
منه والتى ٥٢المادة یتبني ذات المعیار ، وهو ما یظهر جلیا من نص البحرینى 

ال یجوز تشغیل األحداث أثناء فترة اللیل بین غروب الشمس " جاء فیها أنه 
."عن إحدى عشرة ساعة تقلوشروقها بحیث ال

وكان قانون العمل الكویتى الملغي، یأخذ بالمعني الفلكى للیل حیث تضمن فى ) ٣(
ال یجوز تشغیل االحداث لیال، أي من الغروب " منه ، النص على أنه ٢١المادة 

".الى مطلع الشمس 
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ال یجوز تشغیل االحداث الذین تقل أعمارھم عن ثماني عشرة سنة فیما " 
".ًبین الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا

أما نظام العمل السعودى فقد جاء خلوا من ثمة تعریف للیل أو تحدید 
ھذا الشأن بالنص على حظر تشغیل األحداث بدایتھ ونھایتھ، واكتفى فى 

ال تقل عن -دون تعیین لبدایة ھذه الفترة ونھایتھا –أثناء فترة من اللیل 
اثنتي عشرة ساعة متتالیة ، كما أنھ أجاز للوزیر بقرار منھ وضع 

) .عمل١٦٣مادة ( استثناءت على ھذا الحكم 

ھ العمل الذي یؤدى أن) ١(وھكذا یمكن القول أن المقصود بالعمل لیال
ًخالل ساعات اللیل بالتحدید القانوني للیل وفقا لما حدده المقنن فى كل 

.دولة من الدول محل الدراسة 

وقد فضلنا استخدام اصطالح العمل لیال عن اصطـالح العمل اللیلي ألن ) ١(
األولي أصح لغة من الثانیة ـ أنظر دلیل المصطلحات القانونیة في مجال العمل ـ 

٣٧مرجع سابق ـ ص 
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الغصن الثانى

األعمال التي ال یجوز تشغیل األحداث فیھا

بادئ ذى بدء یجدر اإلشارة إلى أن مستویات العمل الدولیة 
م خاص ألوقات العمل بالنسبة لألحداث ، ِوالعربیة لم تكتف بوضع تنظی

سواء ما یتعلق منھا بساعات العمل أو أوقات الراحة واإلجازات ، أو عمل 
ًاألحداث لیال ، وإنما حرصت أیضا على وضع تنظیم خاص باألعمال التى 
یجوز تشغیلھم فیھا ، وھو ما تأكده نصوص ھذه االتفاقیات، ففى اتفاقیة 

تحظر ١٩٩٦لسنة ١٨من االتفاقیة رقم ١٠لمادة العمل العربیة نجد أن ا
تشغیل األحداث الذین لم یكملوا الثامنة عشر من عمرھم في األعمال 

الخطرة أو الضارة بالصحة أو األخالق ،وترك تحدید ھذه األعمال للمشرع

من اتفاقیة العمل ١فقرة ٣وھو ذات ما قررتھ المادة .في كل دولة 
)  .١(١٩٧٣لسنة ١٣٨الدولیة رقم 

لسنة ١٨٢فقرة د من االتفاقیة الدولیة رقم ٣كذلك ورد ذات الحكم فى المادة ) ١(
یشمل " بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ، والتى نصت على أنه ١٩٩٩
–د ........ فى مفهوم هذه االتفاقیة ما یلى " ألطفال أسوأ أشكال عمل ا" تعبیر 

األعمال التى یرجح أن تؤدى بفعل طبیعتها أو بفعل الظروف التى تزاول فیها إلى 
تفصیال " . اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقى 

International Labour Organization - TRAINING MANUAL TO
FIGHT TRAFFICKING IN CHILDREN FOR LABOUR,
SEXUAL AND OTHER FORMS OF EXPLOITATION – op.cit
- p.١٧
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، حیث حظرت تشغیل )١(وقد سلكت التشریعات الخلیجیة ذات المسلك
الحدث في الصناعات، والمھن الخطرة والمضرة بصحة الحدث أو سالمتھ 

عمل منه والتي ٧٤ما تضمنه قانون العمل األردنى في المادة ومن ذلك ) ١(
حظرت تشغیل الحدث الذي لم یكمل الثامنة عشر من عمره في األعمال الخطرة 

هذا التشریع مهمة تحدد هذه االعمال أو المرهقة أو المضرة بالصحة ، وترك
ولم . للوزیر بقرار یصدره وذلك بعد استطالعه آلراء الجهات الرسمیة المختصة

عمل ١٠٠وهو أیضا ذات ما قررته المادة . یضع أى استثناء على هذا الحكم 
یصدر الوزیر " مصري مع اختالف الصیاغة حیث نصت هذه المادة علي أنه 

د نظام تشغیل األطفال والظروف والشروط واألحوال التي یتم المختص قرارا بتحدی
فیها التشغیل وكذلك األعمال والمهن والصناعات التي یحظر تشغیلهم فیها ، وفقا 

.لمراحل السن المختلفة
١٠٠عمل أردنى كانت أفضل من صیاغة المادة ٧٤وفي رأیي أن صیاغة المادة 

، فاألخیرة جاءت مقیدة للحمایة ٢٠٠٣لسنة ١٢من قانون العمل المصرى رقم 
المقررة للحدث ، ألنها قصرت األعمال التي یحظر تشغیل األحداث فیها على 
األعمال التي یصدر بشأنها قرار من الوزیر المختص، وبالتالي فاألعمال الواردة 

٧٤( في هذا القرار جاءت علي سبیل الحصر ، في حین أن صیاغة المادة 
ءت أكثر أتساعا ، حیث وضعت قاعدة عامة مفادها حظر قد جا) عمل  أردنى 

تشغیل األحداث في أي عمل ضار بصحته أو خطر علیه أو مرهق له ، وهى 
ٕوان تركت للوزیر المختص سلطة تحدید هذه األعمال إال أنه یخضع فى ذلك 
لسلطة القضاء الذى یملك فى هذا الخصوص سلطة تقدیریة واسعة فى ضوء 

لتى وضعها المقنن، ومن ثم یمكن للقاضي أن یضیف من القاعدة العامة ا
١٠٠األعمال ما لم یرد ذكره في قرار الوزیر المختص بعكس صیاغة المادة 

عمل مصرى التي تقید سلطته بما یحدده وزیر القوي العاملة من أعمال یحظر 
قد تشغیل الحدث فیها ، مع مالحظة أن القرار الوزارى الصادر تنفیذا لهذه المادة 

مفادها حظر -یمكن أن توسع من سلطة القاضى -وضع أیضا قاعدة عامة 
تشغیل األطفال فى األعمال التي یرجح أن تؤدي بفعل طبیعتها أو بفعل الظروف 

.التي تزاول فیها على اإلضرار بصحة األحداث أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي
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عمل ٢٨أو سلوكھ األخالقي، وھو ما نصت علیھ صراحة المادة 
عمل اماراتى بقولھا أنھ ٢٤، وھو أیضا ما نصت علیھ المادة )١(بحرینى

ظر تشغیل االحداث في األعمال الخطرة أو المرھقة أو المضرة یح" 
بالصحة التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر العمل والشئون االجتماعیة 

وقد ورد ذات الحكم في المادة ". بعد استطالع رأي الجھات المختصة
)". ٣(عمل قطري٨٧، والمادة ) ٢(من نظام العمل السعودى١٦١

" على أنه ریني الملغي تنص من قانون العمل البح٣فقرة ٥١المادة وكانت) ١(
فقد نص علي حظر تشغیل األحداث في الصناعات، والمهن الخطرة، والمضرة 

."بالصحة التي یصدر بتحدیدها قرار وزیر الصحة باالتفاق مع وزیر العمل 
تشغیل األحداث في ال یجوز" عمل سعودى على أنه ١٦١وقد نصت المادة ) ٢(

یحتمل أن الضارة ، أو في المهن واألعمال التياألعمال الخطرة أو الصناعات 
تعرض صحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم للخطر ، بسبب طبیعتها أو الظروف 

ویحدد الوزیر بقرار منه األعمال والصناعات والمهن المشار . تؤدى فیها التي
."إلیها

وز وال یج" .....من قانون العمل القطري علي أنه ٨٧حیث نصت المادة ) ٣(
تشغیل األحداث في األعمال التي من شأن طبیعتها أو ظروف أدائها أن تلحق 
الضرر بصحة أو بسالمة أو أخالق الحدث، ویصدر بتحدید هذه األعمال قرار 

".من الوزیر
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فقرة أ على ٢٠، فقد نص في المادة )١(نون العمل الكویتى أما قا
یجوز بإذن من الوزارة تشغیل األحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة " أنھ 

أن یكون تشغلیھم في غیر -أ:  ولم یبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالیة
الصناعات والمھن الخطرة أو المضرة بالصحة التي یصدر بھا قرار من 

وھو ما یعني بمفھوم المخالفة حظر تشغیل األحداث في ".الوزیر
الصناعات والمھن الخطرة أو المضرة بالصحة التي یحددھا الوزیر 

.المختص

على الخالف من التشریعات السابقة، نجد أن قانون العمل العمانى 
، وإنما ترك للوزیر المختص سلطة إصدار )٢(لم یقرر ھذا الحظر صراحة

شغیل األحداث والظروف واألحوال التي یتم فیھا التشغیل قرار ینظم ت
واألعمال والمھن والصناعات التي یعملون بھا وفقا لمراحل السن 

).عمل عمانى) ٧٩(وھو ما نصت علیھ المادة ( المختلفة 

ومن نافلة القول أن نشیر بإیجاز وتعمیم إلى المخاطر المھنیة 
ذلك بتحدید المقصود بالعمل الشاق المرتبطة بطبیعة العمل ، ونسبق 

.والضار 

ینصرف اصطالح العمل :مفھوم العمل الشاق والضار -ًأوال 
الشاق إلي كل عمل یتطلب أدائھ مجھودا بدنیا كبیرا ینشأ عنھ إرھاق 

عمل على ١٩وكان قانون العمل الكویتي الملغي یتضمن النص فى المادة ) ١(
الخطرة والمضرة بالصحة  صراحة، حظر تشغیل االحداث في الصناعات والمهن 

ًعمل استثناء أن ٢٠إال أنه أجاز لوزیر الشؤون االجتماعیة والعمل فى المادة 
یصرح بالحاق هؤالء االحداث باحدى الصناعات والمهن المشار إلیها اذا كان 

١٤ان ال تقل سن الحدث عن -١: و بشروط هى . ذلك بغرض التلمذة المهنیة 
ان تطبق علیه -٣. لیاقته الصحیة للعمل بهذه الصناعةان تثبت -٢. سنة

.االجراءات والشروط التي قد یصدر بها قرار بشأن التلمذة المهنیة
في المادة -مع اختالف الصیاغة -وهو ذات ما فعله قانون العمل اللیبى ) ٢(

.عمل٩٢
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العامل القائم بھ ، أما العمل الضار فینصرف إلي كل عمل قد یتسبب أداؤه 
).١(أو أخالقھبصحة العامل في إحداث ضرر 

إن المخاطر المھنیة المضرة باألحداث :أنواع المخاطر المھنیة –ًثانیا 
صحیا وأخالقیا وكذلك الشاقة علیھم متعددة ومتنوعة ، فھناك المخاطر 
الطبیعیة ، وھناك أیضا المخاطر الكیماویة ، كما أن ھناك أیضا المخاطر 

قیة ، ویندرج تحت كل نوع الحیویة أو البیولوجیة ، فضال المخاطر األخال
من ھذه األنواع العدید من المخاطر ، األمر الذي یجعل من الصعوبة بمكان 

، ونستعرض فیما یلي أھم ھذه حصر ھذه المخاطر في قائمة محددة 
:المخاطر وذلك بإیجاز وتعمیم 

تنقسم ھذه المخاطر إلي عدة أنواع ، ) :٢(المخاطر الطبیعیة–١
ارة العالیة والضوضاء واالھتزازات و منھا أیضا فمنھا التعرض للحر

التغییر في الضغط الجوي واإلشعاعات ، وال شك أن ھذه المخاطر من 
شأنھا التأثیر علي الحدث فھي تؤدي إلي أصابتھ باإلجھاد الحراري وفقد 
السوائل من الجسم ، فضال عن تأثیره الضار علي السمع ، وغیر ذلك من 

.األضرار 

، ص ١٦٠دلیل المصطلحات القانونیة في مجال العمل ـ مرجع سابق ـ ص ) ١(
–إشكالیة عمل المرأة فى قانون العمل المقارن –أحمد الهوارى . ، د ١٦٢

٤١٥ص –٢٠٠٧طبعة –مؤسسة بیتر 
بتحدید المقصود ١٩٧٧لسنة ١٤٨من االتفاقیة رقم ٣وقد تكفلت المادة ) ٢(

" یعنى تعبیر " ببعض المخاطر الطبیعیة ، حیث قررت فى الفقرة أ منها أنه 
كل تلوث للهواء بمواد ، أیا كانت طبیعتها المادیة ، تضر بالصحة "تلوث الهواء 

وتناولت فى الفقرة ب منها تحدید المقصود بتعبیر " . أو خطرة من نواح أخرى 
یعنى تعبیر ضوضاء ، كل صوت یمكن أن یؤدى " الضوضاء ، حیث قررت أنه 

ًإلى ضعف فى السمع أو أن یكون ضارا بالصحة أو خطرا من نواح أ كما ". خرىً
قررت أنه یعنى تعبیر االهتزاز ، كل اهتزاز ینتقل إلى جسم اإلنسان عن طریق 

ًأجسام صلبة أو أن یكون ضارا بالصحة أو خطرا من نواح أخرى  ً.
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مثل التعرض للغازات واألبخرة ) :١(ر الكیماویةالمخاط–٢
والمذیبات العضویة وغیرھا من السموم والتي تؤثر بشكل خاص علي 
الحدث ، فتدخل ھذه السموم لجسمھ عن طریق الجھاز التنفسي أو الجلد 
أو الجھاز الھضمي ، األمر الذي یستلزم حمایة الحدث العامل من ھذه 

.المواد الضارة 

مثل اإلصابة بالدرن والحمیات :ر البیولوجیة و الحیویة المخاط–٣
المعدیة بسبب العمل داخل المستشفیات والمصحات والمعامل الطبیة 
والعمل في مواقع تربیة الحیوانات والطیور ، وھذه المخاطر تسبب ضررا 

.بالغا بالحدث 

المقصود بالمواد الكیمیائیة ، ١٩٩٠لسنة ١٧٠من االتفاقیة ٢حددت المادة ) ١(
العناصر " المواد الكیمیائیة " حیث قررت فى الفقرة أ منها أنه یعنى تعبیر 

كما قررت ذات . الكیمیائیة ومركباتها وأمزجتها سواء كانت طبیعیة أو صناعیة 
المادة فى الفقرة ب منها أنه یشمل تعبیر المواد الكیمیائیة الخطرة أى مادة 

من االتفاقیة أو توجد بشأنها ٦كیمیائیة صنفت بوصفها مادة خطرة وفقا للمادة 
ولم تكتف االتفاقیة بذلك بل أنها . ات الصلة تشیر إلى أنها خطرة معلومات ذ

استعمال المواد الكیمیائیة فى العمل ، حیث " حرصت على بیان المقصود بتعبیر 
قررت أنه یقصد به أى عمل أو نشاط قد یعرض العامل لمواد كیمیائیة بما فى 

تخزین –٣. الكیمیائیة مناولة المواد –٢. انتاج المواد الكیمیائیة -١: ذلك 
التخلص من المواد الكیمیائیة –٥. نقل المواد الكیمیائیة –٤. المواد الكیمیائیة 
انطالق مواد كیمیائیة بسبب األنشطة التى تتم فى العمل –٦. ومعالجة نفایاتها 

وال یخفى أثر .ٕصیانة واصالح وتنظیف معدات وحاویات المواد الكیمیائیة –٧. 
فى المواد الكیمیائیة على صحة العاملین فى تلك األعمال حتى أنه یمكن العمل 

من المهنیین في أوروبا ترجع % ٣٠القول أن األمراض التى أصیب بها أكثر من 
ِ، ومن هذه األمراض .ِفى األساس إلى تعرضهم  إلى خطر المواد الكیمیاویة

ِأمراض السرطان، و اضطرابات النظام العصبي، و األمر ِ ِ اض التنفسیة وأمراض َ
:Labour and the Environment .ِالجلد  A Natural Synergy-

United Nations Environmental Programme - ILO,WHO -
Report ٢٠٠٧–p.٧٥
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ي ومن ھذه المخاطر العمل في البارات ونواد:المخاطر األخالقیة –٤
القمار والشقق المفروشة والبنسیونات والمالھي وأعمال الرقص وتصنیع 
الخمور والمشروبات الروحیة فھذه األعمال من شأنھا اإلضرار بصحة 
الحدث وأخالقھ، األمر الذي نري معھ ضرورة حظر تشغیل األحداث فیھا 
دون قید، وسواء كانت ھذه األعمال تشرف علیھا وزارة السیاحة أو كانت 

. شرف علیھا أي جھة أخري خاصة أو عامةت

ومن نافلة القول أن نشیر فى خاتمة ھذا الفرع إلى بعض & 
-: المسائل الھامة 

لم یفرق بین -فى الدول محل الدراسة –أن قانون العمل المقارن -١
البالغین واألحداث فیما یتعلق بأحكام األجور ، وال كیفیة حصول كل منھم 

).١(علیھا

أن بعض التشریعات المقارنة قد استثنت بعض األعمال التى یقوم -٢
ما یؤدیھ : بھا األحداث من الخضوع ألحكام تشغیلھم، وھذه األعمال ھى

األطفال واألحداث في المدارس من أعمال ألغراض التعلیم العام أو المھني 
ن أو التقني، وفي مؤسسات التدریب األخرى ، و كذلك ما یؤدیھ الحدث م

عمل في المنشآت الصناعیة متى بلغ سن أربع عشرة سنة على األقل ، إذا 
ًجزءا ًكان ھذا العمل ینفذ وفقا لشروط یقررھا الوزیر، وكان العمل یشكل

-: ًأساسیا من اآلتي

الرئیسیة على دورة تعلیمیة ، أو تدریبیة ، تقع مسؤولیتھا-١
. مدرسة، أو مؤسسة تدریب

كلھ في منشأة إذا كانت ینفذ قسمھ األكبر ، أوبرنامج تدریبي-٢
.الجھة المختصة قد أقرتھ

الملغي والذي كان ینص وال یستثنى من ذلك سوى قانون العمل البحرینى)  ١(
على أساس القطعة أو اإلنتاج تحدید أجر الحدثبأرباب األعمال قیامحظر على

یجد لعله ، ًافى رأینا أمر مستحسنوقد كان هذا األمر، )عمل بحریني ٥٤مادة ( 
حكمته فى أن قدرة الحدث محدودة بالنظر لسنه وخبرته األمر الذى من شأنه 
التأثیر على أجره المحدد على أساس القطعة أو اإلنتاج ، وهو ما أغفل عنه 

.ي القانون الجدیدالبحریني فالمقنن 
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یرمي إلى تسھیل اختیار المھنة ، برنامج إرشادي ، أو توجیھي ،-٣
) .١)(عمل سعودى ١٦٧المادة ( أو نوع التدریب 

لسنة ١٣٨من االتفاقیة الدولیة رقم ٦وهذا االستثناء نصت علیه المادة ) ١(
ولم یرد مثل هذا االستثناء في التشریعات محل . ، وبذات الصیاغة ١٩٧٣

األحداث الذین یشتغلون الملغي قد استثنيع البحرینيیشرتالٕالمقارنة، وان كان 
فیه سوى أفراد األسرة الواحدة، و تحت إشراف في وسط عائلي بحیث ال یعمل

األب واألم أو الزوج أو األخ أو األخت أو العم أو الخال أو الجد من تطبیق 
أحكام تشغیل الحدث، والعلة من ذلك أن هذه الفئة تخضع لرابطة أقوي من قانون 

ل الشارح ألحكام قانون العم–أحمد الهوارى . د .العمل ، وهي رابطة القرابة
استثني المقنن المصري ، وكذلك٥٨ص–٢ج –٢٠٠٩طبعة –البحرینى 

ولذلك یجوز ،)عمل ١٠٣م ( عمال الفالحة البحتة من أحكام تشغیل األحداث
تشغیل األحداث في هذه األعمال ولو كانوا لم یبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم ، 

ن ومراعاة ما جري علیه والعلة من هذا االستثناء تتمثل في التخفیف علي الفالحی
العمل في البیئات الزراعیة ، علي أن هذا االستثناء مقصور علي أعمال الفالحة 
البحتة ، ویقصد بها األعمال الالزمة إلنبات المزروعات المختلفة كالحرث والري 

لبیب . د انظر     . متى كانت هذه األعمال تتم بالید أو بآالت یدویة... والبذر 
١٨وقد استثنتهم أیضا االتفاقیة العربیة رقم .١٥٢ص–ع السابق المرج–شنب 
).من االتفاقیة ٢المادة ( من الخضوع ألحكام تشغیل األحداث ١٩٩٦لسنة 
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الفرع الثالث

ضمانات تطبیق قواعد تشغیل األحداث

ى قررھا قانون العمل في الدول نتعرض فى ھذا الفرع للضمانات الت
الخلیجیة لتطبیق قواعد تشغیل األحداث، وھذه الضمانات نوعان، النوع 

التزامات أوجبھا على رب العمل قبل تشغیل األحداث وبعده، والنوع : األول
جزاء یوقع على رب العمل فى حالة مخالفتھ ألحكام تشغیل : الثانى

الضمانات ال یتعارض مع األحداث، مع مالحظة أن ترتیب مثل ھذه
الشریعة اإلسالمیة، فالشریعة تجیز للحاكم من باب السیاسة الشرعیة 
وضع القواعد وسن القوانین التى یرى ضرورتھا لتسییر الدولة بشرط 
عدم الخروج عن أحكام الشریعة، وال ریب أن تقریر مثل ھذه الضمانات 

ھذا . رض مع الشریعةیعد من قبیل المصالح التى یقرھا الشرع، وال تتعا
ًوسنخصص لكل ضمانة من الضمانتین السابقتین غصنا مستقال ، وذلك  ً

-:على النحو اآلتي

الغصن األول

التزامات رب العمل

لقد وضع القانون المقارن ، وكذلك مستویات العمل الدولیة والعربیة ، 
على كاھل أرباب األعمال، الذین یقوموا بتشغیل أحداث لدیھم ، عدة 
التزامات بعضھا سابق لتشغیلھم ، والبعض اآلخر الحق لھ ، ومن الجدیر 
بالذكر فى ھذا الصدد أن ھذه القوانین قد اختلفت فیما بینھا فى تحدید 

-:التزامات رب العمل ، و لعل من أھم ھذه االلتزامات ما یأتي

:التزامات رب العمل قبل تشغیل الحدث–ًأوال 

فى الدول -ربیة والدولیة، وكذلك القوانین الزمت اتفاقیات العمل الع
أرباب األعمال عند قیامھم بتشغیل األحداث، أن یراعوا –محل الدراسة 
: الشروط اآلتیة 

كما ( وزارة الشؤون االجتماعیة والعملالحصول على تصریح من -١
أو وزارة التربیة والتعلیم إذا كان الحدث ) عمل كویتى ٢٠فى المادة 

. ، وذلك قبل تشغیل الحدث)عمل قطري ٨٧المادة ) ( ١ً(قطریاًتلمیذا

ًواذا لم یكن الحدث تلمیذا قطریا یلزم موافقة إدارة العمل بالوزارة) ١( ً ٕ.



-١١٣٧-

٢٧وإخطار الوزارة بكافة بیانات الحدث قبل تشغیلھ في المؤسسة المادة 
عمل بحریني ، ولم یرد مثل ھذا االلتزام فى القانون ) ٤/ أ(فقرة 

.  ، واالماراتى)١(السعودى، والعمانى

صحیة للعمل المطلوب الحصول على شھادة بلیاقة الحدث ال–٢
وذلك كما فى ( صادرة عن طبیب مختص ومصدقة من وزارة الصحة 

أو توقیع الكشف الطبي )) ٢(٢فقرة ٢١قانون العمل االمارتى ، المادة 
كما ( على الحدث قبل تشغیلھ أو التحاقھ بالعمل للتأكد من لیاقتھ الصحیة 

یقابلھا ١٩٩٦ة لسن١٨من اتفاقیة العمل العربیة رقم ١١فى المادة 
٢٠عمل بحریني ، و ذات الحكم ورد فى المادة ) ٢/ أ(فقرة ٢٧المادة 

٨٨سعودى ، والمادة ٢فقرة ١٦٥، والمادة ) ٣(فقرة ب عمل كویتى
، على الخالف من ذلك لم یرد مثل ھذا الحكم فى القانون ) عمل قطري

. العمانى 

( ل في المؤسسة، الحصول على موافقة ولي أمر الحدث على العم–٣
عمل بحریني، یقابلھا المادة ) ١/أ(فقرة ٢٧وھو ما نصت علیھ المادة 

١٨من االتفاقیة العربیة رقم ٢٣عمل امارتى ، و المادة ٣فقرة ٢١
عمل ٣فقرة ١٦٥، وذات الحكم نصت علیھ المادة ) ٤(١٩٩٦لسنة 

بإبالغ الدائرة المختصة حیث اكتفى قانون العمل العمانى بإلزام أرباب األعمال ) ١(
ًمقدما باسماء األحداث قبل تشغیلهم، واألشخاص الذین یستخدمهم لمراقبة عملهم 

قریب من ذلك نظام العمل السعودى ، والذى ) . ٤عمانى فقرة ٧٨مادة ( 
العمل على صاحب العمل أن یبلغ مكتب" منه أن ١٦٦تضمن فى المادة 

ولم یستلزم ". بوع األول من تشغیله المختص عن كل حدث یشغله خالل األس
.المقنن األردني والمصري الحصول على موافقة أى جهة قبل تشغیل الحدث

.فقرة ب منه٧٦المادة فيقانون العمل األردنى ما قرره وهو ذات ) ٢(
، ١٩٩٦لسنة ١٨من االتفاقیة العربیة رقم ٢فقرة ١١كما أوجبت المادة ) ٣(

٨٨فقرة ب كویتى، والمادة ٢٠عمل بحرینى ، والمادة ٢ة فقر٥١وكذلك المادة 
.عمل قطري، توقیع الكشف الطبي على الحدث بصورة دوریة 

المقنن ، مع مالحظة أنفقرة ج عمل أردنى٧٦المادة وهو ما نصت علیه ) ٤(
ِاألردنى لم یكتف بإستلزام الحصول على موافقة ولى أمر الحدث الخطیة على 

ناب عن الحدث ولیه أو وصیه عند توقیع عقد التدریب ، وذلك ٕالعمل وانما أ
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انون عمل قطري، ولم یرد مثل ھذا الحكم فى ق٨٧سعودى ، والمادة 
) .العمل الكویتي، والعمانى

ومن نافلة القول أن نشیر إلى أن الفقھ اإلسالمى قد جعل عمل الحدث 
، فال ینفذ العقد إال إذا كان الحدث )١(ًمقرونا بالحصول على إذن ولیھ

ًمأذونا لھ، أما إذا كان محجورا علیھ كان العقد موقوفا على اإلجازة ً ً)٢   .(

وھو ما نصت ( صدقة من شھادة المیالد الحصول على صورة م-٤
عمل ١فقرة ١٦٥امارتى ، یقابلھا المادة ١فقرة ٢١علیھ المادة 

، ولم یرد مثل ھذا الحكم فى قانون ) عمل قطري ٩١سعودى، والمادة 
.العمل العمانى، والبحرینى،  والكویتى 

وإذا كان المقنن الخلیجي قد الزم رب العمل قبل تشغیلھ للحدث 
جموعة من االلتزامات، فإن األمر لم یقف عند ھذا الحد، وإنما الزمھ بم

-المقنن بمجموعة أخرى من االلتزامات وذلك بعد قیامھ باستخدام الحدث 
-: وھو ما نعرضھ فیما یلى-أى خالل مدة العقد 

( بخالف المتدرب الذي اتم الثامنة عشرة من العمر فله حق إبرام العقد بنفسه 
عمل ، حیث ١٧، وهو ما نص علیه المقنن اللیبى فى المادة )فقرة ج ٣٦مادة 

ًحدثا تولى إبرام لفإذا كان العام" ................... نصت هذه المادة على أن 
" .العقد ولیه الشرعي أو الوصي علیه 

العبدمثلهو،ولیهإذنعلىمالهأولنفسهإجارتهلزومیتوقفالممیزالصبيو) ١(
-الصغیرالشرحعلىالصاويحاشیةانظر . ومكرهومعتوهمجنونمنتصحوال
صبیاأنلوأرأیت: لتق" ،  وقد جاء في المدونة الكبري أنه ٤٦٨ص –٨ج 

تجوزال: قالال؟أماإلجارةهذهأتجوزولیهإذنبغیرصغیروهونفسهآجر
اإلجارةتكونأنإاللهسمىالذياألجرله: قالعمل؟فإن: لهقلت.اإلجارة
: قالعلیه؟المحجورالعبدوكذلك: قلت.مثلهإجارةلهفیكونأكثرمثلهإجارة
دار-عمیراتزكریا: المحقق-مدونة الكبري ال-مالكبنأنسبنمالك"نعم

–وانظر أیضا ذات البحث .٤٤٠ص –٣ج–لبنانـبیروتالعلمیةالكتب
ًسابقا١٨، ١٧هامش ص 

.٧٧ص –المرجع السابق –نادره سالم . تفصیال د) ٢(
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:التزامات رب العمل بعد تشغیل الحدث: ًثانیا 

بل تشغیل األحداث ، نبین فیما بعد أن تعرفنا على التزامات رب العمل ق
: یلى التزاماتھم بعد تشغیل األحداث لدیھم ، وھذه االلتزامات ھى 

أن یضع في مكان العمل وبشكل ظاھر نسخة من األحكام الخاصة -١
بتشغیل األحداث ، وكشفا موضحا بھ ساعات العمل وفترات الراحة ، وذلك 

) ١(وما علیھم من التزاماتحتى یتسنى لألحداث العلم بھا لھم من حقوق 
 .

أن یحتفظ في مكان العمل بسجل أو كشف باسماء األحداث یبین –٢
٢٨مادة ( فیھ سن كل منھم وتاریخ استخدامھ ، واألعمال المسندة إلیھ 

٢/فقرة أ٢٧یقابلھا المادة ١٩٩٦لسنة ١٨من االتفاقیة العربیة رقم 
نى ، قریب من ذلك نص عمل عما٢فقرة ٧٨عمل بحرینى ، والمادة 

بشأن الحد ١٩٧٣لسنة ١٣٨من االتفاقیة الدولیة رقم ٣فقرة ٩المادة 
، أو أن یحتفظ رب العمل بالمستندات المقدمة من ) ) ٢(األدنى للسن

األحداث الذین یعملون لدیھ ، في ملف خاص بكل منھم مع بیانات كافیة 
استخدم فیھ ،وأجره ، عن محل اقامتھ ، وتاریخ استخدامھ، والعمل الذي 

أو أن یحتفظ رب العمل بھذه ). عمل قطري٩٢مادة ( وإجازاتھ 
ًالمستندات فضال عن التزامھ بإمساك سجالت یدون فیھا بیانات العاملین 

مادة وذات االلتزام قررته ال١٩٩٦لسنة ١٨من االتفاقیة العربیة رقم ٢٩مادة ) ١(
من التشریع ١فقرة ٧٨من قانون العمل المصري ، والمادة ٢، ١فقرة ١٠٢

عمل ١/بفقرة ٢٧عمل لیبى ، والمادة ٣، ١فقرة ٨٣العمانى ، والمادة 
بحریني ، على الخالف من ذلك لم یرد مثل هذا االلتزام فى قانون العمل الكویتى 

.واألردنى والسعودى واالماراتى 
...... تقرر القوانین " من االتفاقیة المشار إلیها أن ٣فقرة ٩ت المادة فقد نص) ٢(

السجالت أو الوثائق األخرى التى یتعین على صاحب العمل االحتفاظ بها 
وتقدیمها ، وتتضمن هذه السجالت أو الوثائق أسماء وأعمار وتواریخ میالد 

سنة ، ١٨عن األشخاص الذین یستخدمهم أو یعملون من أجله وتقل أعمارهم
".على أن تكون مصدقة حسب األصول عند االمكان 
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ونظام العمل ) ١(كما فى قانون العمل االماراتى( لدیھ من األحداث 
انون العمل ، على خالف التشریعات السابقة لم یتضمن ق) ) ٢(السعودى

. الكویتى مثل ھذه االلتزامات

أن یقوم صاحب العمل الذي یعمل لدیھ طفل أو أكثر ، بإبالغ الجھة -٣
اإلداریة المختصة، بأسماء األطفال العاملین لدیھ واألعمال المكلفین بھا، 

من ٢فقرة ٢٩مادة ( وأسماء األشخاص المنوط بھم مراقبة أعمالھم 
عمل ١فقرة ٩٢یقابلھا المادة ١٩٩٦لسنة ١٨قم االتفاقیة العربیة ر

). ٣(ولم یرد مثل ھذا االلتزام فى قانون العمل الكویتى واالماراتى) قطري 

على صاحب العمل ان یحتفظ في " عمل ٢٢حیث أوجب المقنن االمارتى فى المادة ) ١(
مكان العمل بسجل خاص باالحداث یبین فیه اسم الحدث وعمره واالسم الكامل لمن له 

كما " امه والعمل الذي استخدم فیهالوالیة او الوصایة علیه ومحل اقامته وتاریخ استخد
یستحصل منه على المستندات االتیة ، " عمل اماراتى أن ٢١أوجب علیه فى المادة 

.وذلك قبل تشغیله الي حدث"وان یقوم بحفظها في ملف الحدث الخاص 
العمل وأن یحتفظ في مكان" عمل ١٦٦حیث أوجب المقنن السعودى فى المادة ) ٢(

ومحل ل األحداث یبین فیه اسم الحدث وعمره واالسم الكامل لولي أمرهبسجل خاص للعما
ویجب حفظ " عمل سعودى أن ١٦٥كما أوجب علیه فى المادة " إقامته وتاریخ تشغیله

.وذلك قبل تشغیله الي حدث"بالحدث هذه المستندات في الملف الخاص
على الخالف من .دنى واللیبىاألرمثل هذا االلتزام فى قانون العمل أیضالم یردو) ٣(

كما الزم المقنن ،من قانون العمل المصري٣فقرة ١٠٢المادة ذلك ورد هذا الحكم في 
المصري صاحب العمل الذي یستخدم طفال دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت 
( أنه یعمل لدیه وتلصق علیها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص 

١٤٦فقرة ج من التوصیة الدولیة رقم ١٦، قریب من ذلك المادة ) عمل ٩٨مادة
ینبغى تزوید األطفال واألحداث العاملین فى " ، والتى جاء فیها أنه ١٩٧٣لسنة 

"بتراخیص أو وثائق أخرى تبین أهلیتم لهذا العمل ........ الطرقات 
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، وقریب ) )١(عمل عمانى٤فقرة ٧٨وھذا االلتزام قررتھ أیضا المادة 
، والھدف من ذلك تمكین الجھة ) ٢(من ذلك، نظام العمل السعودى

.ن متابعة سالمة تطبیق أحكام القانون بشأنھم اإلداریة المختصة م

إلیها قد جعل إبالغ أو مع مالحظة أن القانون العمانى فى المادة المشار) ١(
، ولیس ًإعالم الجهات المختصة سابقا على قیام رب العمل بتشغیل األحداث 

.بعده 
على صاحب العمل أن " قد تضمن نظام العمل السعودى النص على أن و) ٢(

العمل المختص عن كل حدث یشغله خالل األسبوع األول من تشغیله یبلغ مكتب
.عمل ١٦٦المادة " 
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الغصن الثانى

جزاء مخالفة أحكام تشغیل األحداث

ِلم تكتف التشریعات الخلیجیة بما نصت علیھ من ضمانات وأحكام 
ًاستھدفت منھا حمایة األحداث ، وإنما رصدت جزاء مالیا علي مخالفة  ً

–ر قانون العمل االمارتى األحكام المتعلقة بتشغیل األحداث، حیث قر
ًوالذي یعد بال شك أكثر التشریعات محل الدراسة تشددا فیما یتعلق بتوقیع 
جزاء على صاحب العمل الذى یخالف أحكام قانون العمل بصفة عامة، و 

معاقبة كل من خالف أي نص آمر -أحكام تشغیل األحداث بصفة خاصة 
الخ ......... ات المنفذة لھ من نصوص ھذا القانون أو اللوائح أو القرار

بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشھر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف درھم وال 
١٨١المادة ( تزید على عشرة آالف درھم أو باحدى ھاتین العقوبتین 

) . عمل اماراتى 

كما أنھ لم یجز وقف تنفیذ األحكام الصادرة بالغرامة ، و نص على 
لنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذین وقعت في تعدد الغرامات با

شأنھم المخالفة على اال یجاوز مجموع ما یحكم بھ ثالثة اضعاف الحد 
األقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة أحكام الفصلین الثاني 

١٨٢مادة ( -الخاص بتشغیل األحداث والنساء -والثالث من الباب الثاني 
كذلك أجاز مضاعفة العقوبة فى حالة العودة الى ارتكاب ) . ى عمل امارات

( جریمة قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جریمة مماثلھ 
ِولم یكتف ھذا القانون بذلك بل حرص على ) . عمل اماراتى ١٨٣المادة 

أن تشمل المسئولیة عن أرتكاب ھذه المخالفات لیس فقط رب العمل أو من 
ھ و إنما أیضا من لھ الوالیة أو الوصایة على الحدث وأزواج النساء یمثلون

أو اولیائھن أو االوصیاء علیھن اذا كن قصرا وذلك اذا وافقوا على 
).عمل اماراتى ٣٤المادة (استخدام االحداث والنساء خالفا ألحكام القانون

وقد حرصت باقى التشریعات المقارنة على رصد ھذا الجزاء فى 
الة مخالفة أرباب األعمال ألحكام تشغیل األحداث ، وھو ما نجده فى ح

التشریع البحریني ، حیث تضمن النص على عقوبة الغرامة لمن یخالف 
أحكام الباب الرابع الخاص بتشغیل األحداث والقرارات الصادرة تنفیذا لھ ، 

قوبة وھذه الغرامة تتراوح بین مائتي دینار وخمسمائة دینار، وتتعدد الع
بقدر عدد األحداث الذین تم تشغیلھم ، كما تتضاعف العقوبة في حالة 

لسنة ٣٦من قانون العمل البحریني رقم ١٩٤، ١٨٦المواد ( العود 
٢٠١٢.
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وعلي ذات الدرب ، نجد أن المقنن العمانى قد رصد جزاء مالیا یوقع 
١١٨علي من یخالف أحكام تشغیل األحداث، وذلك بموجب نص المادة 

یعاقب كل من یخالف أحكام الباب الخامس "مل ، والتى جاء فیھا أنھ ع
بغرامة ال تزید على مائة لایر ، وتتعدد العقوبة بتعدد األحداث والنساء 

وإذا ارتكبت المخالفات السابقة .الجاري تشغیلھم بالمخالفة لتلك األحكام
ال عن مرة ثانیة خالل سنة من تاریخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فض

). ١"(الغرامة بالسجن مدة ال تزید على أسبوع 

المصري نجد أنه ، ففى قانون العمل المصري واللیبيریب من ذلك قانون العمل ق) ١(
وهذا الجزاء یتمثل في رصد جزاء مالیا یوقع على من یخالف أحكام تشغیل األحداث، 

توقیع الغرامة علي صاحب العمل أو من یمثله عن المنشأة ، وهذه الغرامة خمسمائة 
، ٩٩، ٩٨(ن یخالف أیا من أحكام المواد جنیه و ال تجاوز ألف جنیه توقع علي م

من هذا القانون والقرارات الوزاریة المنفذة لها ، وتتعدد الغرامة بتعدد ) ١٠٢، ١٠١
)٢٤٨مادة ( العمال الذین وقعت في شأنهم الجریمة وتضاعف الغرامة في حالة العود 

یمة المرتكبة تعد الجرو، ٥٩، ٥٨هامش ص –المرجع السابق –أحمد الهوارى . د 
ال یغیر من ذلك ما نص علیه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة هنا من قبیل المخالفات و

إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتمیز عن غیرها من الجرائم بأن أوجب ،بتعدد العمال
الشارع عند تقدیر العقوبة فیها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذین أجحفت 

وهذا ،وهدفه من ذلك تشدید العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم،همالمخالفة بحقوق
التعدد لیس من شأنه أن یغیر نوع الجریمة واعتبارها مخالفة ال یجوز الطعن في الحكم 

النقض |انظر تفصیال، حكم محكمة النقض المصریة . الصادر فیها بطریق النقض
: الطعن رقم|الجنائي : لسنة١٤٢٥٤ . ٣/١٩٩٢/ ٤.بتاریخجلسة قضائیة ٥٩

لما كان ذلك، وكان المستفاد من " وفي حكم أخر قضت محكمة النقض المصریة بأنه 
مجموع نصوص هذا القانون أنه قد اشتمل على نوعین من االلتزامات التي فرضها 

األولى وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن عالقتهم برب العمل : على صاحب العمل
وكذلك تحدید فترات ،یجب علیه أن یؤدیه إلیهم من أجر وما یكفله لهم من عالجوما

وطلب التذاكر ،ومنح األجازات والمكافآت المستحقة لهم،الراحة وساعات العمل
الصحیة التي تثبت قدرتهم على القیام ببعض األعمال بالنسبة لألحداث إلى آخر تلك 

مل وحقوقهم مباشرة وبالذات هذه الحقوق هي االلتزامات التي تمس مصالح أفراد الع
التي حرص المشرع أن یكفلها بالنسبة للعمال األحداث بما نص علیه في الفقرة الثانیة 
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وشدد المقنن القطري من الجزاء الموقع على صاحب العمل في حالة 
مخالفتھ ألحكام تشغیل األحداث، فبعد أن وضع القاعدة العامة في المادة  

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص " عمل والتي جاء فیھا أنھ ١٤٣
یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المواد التالیة علیھا قانون آخر، 

وتتعدد عقوبة الغرامة . على المخالفات المنصوص علیھا في كل منھا
١٤٤–جاء في المادة التالیة ". بتعدد العمال الذین وقعت بشأنھم المخالفة

ونص على عقاب صاحب العمل بالغرامة التي ال تقل عن ألفي لایر -عمل 
عمل، ٩٢، و٩١خمسة آالف لایر إذا خالف نصوص المواد وال تزید على 

من هذا القانون، وهي صریحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال ٢٢٣من المادة 
كام التي فرضها أما النوع الثاني من األح". الذین أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم

القانون على صاحب العمل فهي في واقع األمر أحكام تنظیمیة هدف المشرع منها إلى 
حسن سیر العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة 

لما كان ذلك، وكان ما وقع . تطبیق القانون على الوجه الذي یحقق الغرض من إصداره
من ١٩٥٩لسنة ٩١من القانون رقم ١٢٦لنص المادة ًمن المطعون ضده مخالفا

ًأنه استخدم أحداثا تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال وصناعات من األعمال 
المحددة بقرار وزیر الشئون االجتماعیة دون أن یكون لدیهم تذاكر تثبت مقدرتهم 

بالذات مصالح وهو یمس مباشرة و-موضوع التهمة الثانیة-الصحیة على القیام بها 
العمال ویجحف بحقوقهم، وكان یتعین أن یقضي الحكم المطعون فیه بتعدد الغرامة 

ٕواذا كان الحكم لم یفعل ذلك فقد أخطأ . المحكوم بها في هذه التهمة بقدر عدد العمال
ولما كان الحكم لم یستظهر في مدوناته عدد . في تطبیق القانون بما یستوجب نقضه

ًفي شأنهم هذه الجریمة فإنه یكون معیبا بالقصور الذي یعجز هذه العمال الذین وقعت
المحكمة عن تصحیح الخطأ في القانون مما یستوجب أن یكون مع النقض 

: الطعن رقم|النقض الجنائي|".اإلحالة : لسنة٩٠٥ / ١٢بتاریخجلسة قضائیة ٤٢
١١/١٩٧٢.

كل من یخالف أحكام الفصل الثالث بُیعاقأن نص الذياللیبى وهو ذات ما فعله المقنن 
والنساء بالغرامة التى ال تقل عن عشرین من الباب الثالث في شأن تشغیل األحداث
ًجنیها وال تزید على خمسین جنیها وتتعدد الغرامة بعدد من وقعت المخالفة في شأنهم، ً

ٕواذا ارتكبت .منع استمرار المخالفة بالطرق اإلداریة ًوعلى مفتشي العمل فضال عن ذلك
مة ًمخالفة مماثلة خالل سنة من تاریخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضال عن الغرا

.،)عمل لیبى ١٦٢المادة ( ًبالحبس مدة ال تجاوز شهرا 
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عمل إذا كانت المخالفة ألحد المواد ١٤٥وشدد الجزاء في المادة 
، وھي مواد تتعلق بتنظیم عمل )٩٠(، )٨٩(، )٨٨(، )٨٧(،)٨٦(

بالحبس مدة ال تزید على شھر، وبالغرامة األحداث، حیث قرر أنھ  یعاقب
ال تزید على ستة آالف لایر، أو بإحدى ھاتین التي ال تقل عن ألفي لایر و

.العقوبتین ،كل من خالف أحكام المواد المشار إلیھا

على الخالف من ھذه التشریعات لم یمیز التشریع الكویتى 
والسعودى والقطري فیما یتعلق بالعقوبات بین ما إذا كانت ھذه المخالفة 

) . ١(ًتمس عماال بالغین أم تتعلق باألحداث

ومن نافلة القول أن نشیر إلى أن اتفاقیات العمل العربیة والدولیة قد 
تركت للمشرع فى كل دولة سلطة تحدید الجزاء المناسب على من یخالف 

) .٢(أحكام تشغیل األحداث فى الدول المعنیة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد " عمل كویتى على أن ١٤١المادة حیث نصت ) ١(
اقي أحكام هذا القانون والقرارات ینص علیها أي قانون آخر، یعاقب كل من مخالف ب

یوجه إلى المخالف إخطار بتالفي المخالفة خالل فترة -أ: المنفذة له على الوجه التالي
إذا لم تتالف المخالفة خالل الفترة -ب. تحددها الوزارة على أال تزید على ثالثة شهور

مائتي دینار عن المحددة یعاقب المخالف بغرامة ال تقل عن مئة دینار وال تزید على 
كل عامل من وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حالة العود خالل ثالث سنوات من تاریخ 

عمل ٢٣٩فى حین نصت المادة".صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة
یعاقب كل من یخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح " سعودى على أنه 

بغرامة ال تقل -ا لم یرد بشأنه نص خاص بالعقوبة فیم-بمقتضاه والقرارات الصادرة
عمل سعودى ٢٤٠كما نصت المادة .تزید على خمسة آالف لایرعن ألفي لایر وال

ًالمخالفة خالل تسعین یوما أو لم یقم المخالف بتصحیح مخالفته إذا تكررت" على أنه 
."تضاعف الغرامة خالل المدة المعینة

١٩٧٣لسنة ١٣٨من االتفاقیة الدولیة رقم ٢، ١فقرة ٩مادة ) ٢(
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الخاتمة

على ھدى ما تقدم ، وبعد أن حاولنا استظھار جوانب الحمایة القانونیة 
لعامل فى الفقھ اإلسالمى، و قانون العمل المقارن، فضال عن للطفل ا

مستویات العمل الدولیة والعربیة، نود أن نلقي الضوء علي أبرز وأھم 
النتائج التي توصلنا إلیھا ، والتي تبدو أكثر داللة من غیرھا، وھذه النتائج 

-: ھى

ر تمییز جعل معیاأن الفقھ اإلسالمى على خالف القانون الوضعي قد-أ 
وھو البلوغ –ًالحدث عن غیره من األشخاص وفقا لمعیارین، األول ذاتي 

ًواآلخر موضوعي وھو بلوغ الحدث سنا معینا، أما القانون الوضعي – ً
ویتمثل ھذا المعیار فى -وھو معیار موضوعي –فقد أخذ بمعیار واحد 

. بلوغھ سن معینة

اتفقا على إقرار مبدأ حظر أن الفقھ اإلسالمى والقانون الوضعي قد-ب 
تشغیل األحداث قبل بلوغھم سن معین، حیث حظر الفقھاء المسلمون 
تشغیل الصبي غیر الممیز، أما الصبي الممیز فیجوز تشغیلھ، مع اتاحة 

وال ریب أن علة ھذا الحظر تكمن فى .  الفرصة لھ البطال العقد بعد بلوغھ
ن الرعایة والحمایة لھم، حاجة ھؤالء األحداث إلى توفیر أكبر قدر م

باعتبار أنھم مستقبل األمم وعمادھا، وأى خلل أو ضعف أو سوء توجیھ 
.لھم ھو خلل فى المستقبل 

أن لتشغیل األحداث العدید من األسباب التى من أھمھا األسباب -ج 
االقتصادیة وبصفة خاصة الفقر، وكذلك األسباب التعلیمیة والثقافیة 

كما یترتب على . الذى یعیش فیھ ھؤالء األحداثواألسریة فى المجتمع
تشغیلھم العدید من النتائج، أھمھا تعرض ھؤالء األحداث لمخاطر صحیة 

.ونفسیة واجتماعیة تؤثر على مستقبلھ

أن الفقھ اإلسالمى والمواثیق الدولیة والعربیة، فضال عن القانون -د 
والكویتي والبحرینى التشریع اإلماراتي( الوضعى فى الدول محل الدراسة 
ًقد لعب دورا مھما فى الحد من عمالة ) والسعودى والقطري والعمانى  ً

وإن كنا . األحداث أو على األقل توفیر أكبر قدر من الحمایة لمن یعمل منھم
.نري ضرورة توحید التشریعات الخلیجیة فیما تتضمنتھ من قواعد حمائیة
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والتى یمكن األخذ بھا للحد الحلول المقترحةًوأخیرا نشیر إلى بعض 
، ولتوفیر حمایة قانونیة أفضل للطفل العامل، من ظاھرة تشغیل األطفال

-: وھي كاآلتي 

إنشاء مراكز ومدارس للتكوین والتدریب المھني وذلك لتعلیم ً:أوال
األحداث قبل تشغیلھم المھن المختلفة وتسلیحھم بالخبرات الالزمة 

-وبصفة خاصة المھني –حیث یكون التعلیم لمواجھة متطلبات الحیاة ب
.ھو البدیل للعمل

العمل على الحد من األسباب التي تدفع األطفال للعمل ، والتى من ً:ثانیا
أھمھا الفقر، فال ریب أن ھناك حاجة ملحة تدعو للنظر في أحوال األسر 
المعدمة ، واألسر ذات الدخل المحدود الذي یقترب من خط الفقر، وذلك 

.دف كفالة الحد األدنى لمعیشة كریمة ومالئمةبھ

ضرورة تفعیل األحكام المنظمة لعمل األحداث والمنصوص علیھا ً:ثالثا
.في االتفاقیات الدولیة والعربیة والتشریعات الخلیجیة

العمل من أجل رفع الوعي االجتماعي والثقافي لألسر في الدول ً:رابعا
.الخلیجیة

المنظمة لتشغیل األحداث في التشریعات توحید األحكام ً:خامسا
-: الخلیجیة، ونقترح أن تكون األحكام كاآلتي

. یحظر تشغیل من یقل سنھم عن خمس عشرة سنة میالدیة: ١المادة 
.ومع ذلك یجوز تدریبھم متي بلغت سنھم اربع عشرة سنة

یجب على صاحب العمل قبل تشغیل أي حدث أن یحصل منھ : ٢المادة 
:دات االتیة، وأن یقوم بحفظھا في ملف الحدث الخاص على المستن

شھادة میالده او مستخرج رسمي منھا او شھادة بتقدیر سنة -١
.صادرة عن طبیب مختص ومصدق علیھا من السلطات الصحیة المختصة

شھادة باللیاقة الصحیة للعمل المطلوب صادرة من طبیب مختص -٢
.ومصدق علیھا

.ن لھ الوالیة او الوصایة على الحدثموافقة كتابیة مم-٣

.بالحدثالمتعلقةالبیاناتبكافةالوزارةإخطار-٤
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یجب على صاحب العمل، بعد تشغیل الحدث، مراعاة ما : ٣المادة 
-: یلي

أن یحتفظ في مكان العمل بسجل خاص باألحداث یبین فیھ اسم -١
الوصایة علیھ ومحل الحدث وعمره واالسم الكامل لمن لھ الوالیة او
.اقامتھ وتاریخ استخدامھ والعمل الذي استخدم فیھ

أن یبلغ الجھة اإلداریة المختصة بأسماء األحداث العاملین لدیھ -٢
.واألعمال المكلفین بھا وأسماء األشخاص المنوط بھم مراقبة أعمالھم

أن یعلق في مكان ظاھر في محل العمل نسخة تحتوي علي األحكام -٣
.لمنظمة لعمل األحداثا

ًأن یحرر كشفا موضحا بھ ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا -٤ ً ً
.من الجھة اإلداریة المختصة

لیاقتھاستمرارمنللتحققالحدثعلىدوريطبيفحصإجراء-٥
بعدالوزیرمنقراربتحدیدھایصدرالتيفي المواعیدوذلكالصحیة
.ّوالعمالملممثلي أصحاب العمعالتشاور

ًیحظر تشغیل االحداث لیال ویقصد بكلمة اللیل مدة ال تقل عن : ٤المادة 
اثنتي عشرة ساعة متتالیة تشمل الفترة من الثامنة مساءا حتى السادسھ 

.صباحا

یحظر تشغیل األحداث في األعمال الخطرة أو المرھقة أو : ٥المادة 
حدیدھا قرار من الوزیر المضرة بالصحة أو السلوك الخلقي التي یصدر بت

.المختص بعد استطالع رأي الجھات المختصة

یكون الحد االقصى لساعات العمل الفعلیة بالنسبة الى : ٦المادة 
األحداث ست ساعات یومیا ویجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر 
للراحة أو تناول الطعام أو للصاله ال تقل في مجموعھا عن ساعة وتحدد 

.رة او الفترات بحیث ال یعمل الحدث اكثر من أربع ساعات متوالیةھذه الفت

ال یجوز تكلیف األحداث بعمل ساعات اضافیة مھما كانت : ٧المادة 
وال .االحوال أو ابقائھم في محل العمل اكثر من سبع ساعات متصلة

وال تسري في . تشغیلھم في ایام الراحة األسبوعیة واألجازات الرسمیة
. ثناءات الواردة بشان ساعات العمل واالجازاتشانھم االست
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ال یجوز أن تقل اإلجازة السنویة لألحداث عن شھر كامل وال : ٨المادة 
.یجوز للحدث أن یتنازل عن أي من إجازتھ أو تأجیل القیام بھا

.ال یجوز تحدید أجر الحدث على اساس القطعة أو االنتاج: ٩المادة 

الف أي نص من نصوص ھذا القانون أو معاقبة كل من خ: ١٠المادة 
اللوائح أو القرارات المنفذة لھ بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشھر أو 

.بالغرامة التي ال تقل عن مائتي دینار وال تزید عن خمسمائة دینار

وال یجوز وقف تنفیذ األحكام الصادرة بالغرامة و تتعدد الغرامات 
.أنھم المخالفةبقدر عدد العمال الذین وقعت في ش

وتضاعف العقوبة فى حالة العودة الى ارتكاب جریمة قبل مضي 
.سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جریمة مماثلھ
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المراجع

:المراجع القانونیة: ًأوال

ورقة عمل –الطفولة من المنظور اإلسالمى –أحمد الكبیسى . د -١
٦-٥" ًمعا من أجل طفولة سلیمة " مقدمة إلى المؤتمر الدولى للطفولة 

٢٠٠١نوفمبر 

إشكالیة عمل المرأة فى قانون العمل المقارن –أحمد الھوارى . د -٢
–الشارح ألحكام قانون العمل البحرینى -٢٠٠٧طبعة –مؤسسة بیتر –

٢ج–٢٠٠٩–الطبعة األولى 

-أرقام وحقائق مأساویة -عمالة األطفال -أسرار برس -٣
http://www.asrarpress.net/articles.php?id=١١

القاضي حسین عبد اللطیف ـ قانون العمل اللبناني ـ منشورات . د -٤
.الحلبي الحقوقیة

اتھا السلبیة على مستقبل عمالة األطفال وتداعی-حازم حسونة -٥
–١١/٩/٢٠٠٩بحث منشور بتاریخ -األجیال

http://pulpit.alwatanvoice.com/content-
١٧٣٩٦٧.html

مواجھة بالمتغیرات ( الحمایة القانونیة لألطفال -رجاء ناجي . د-٦
االجتماعیة واالقتصادیة 

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/TIFL/p٨
.htm

الوسیط فى شرح أحكام قانون العمل والتأمینات –صالح دیاب . د -٧
٢٠٠٦-األولى الطبعة–االجتماعیة فى مملكة البحرین 

دراسة –التنظیم القانوني لتشغیل األطفال –صالح حسن . د–٨
دار –مقارنة بین االتفاقیات الدولیة والعربیة وتشریعات الدول العربیة 

٢٠٠٨طبعة –النھضة العربیة 

علي عوض حسن ـ الوجیز في شرح قانون العمل ـ دار / د -٩
١٩٩٤یة المطبوعات الجامعیة ـ الطبعة الثان



-١١٥١-

محمد لبیب شنب ـ شرح أحكام قانون العمل ـ الطبعة الخامسة . د -١٠
١٩٩٣ـ 

نادره محمود سالم ـ عقد العمل بین الشریعة اإلسالمیة . د -١١
١٩٩٤والقانون الوضعي دراسة مقارنة ـ دار النھضة العربیة ـ طبعة 

-لألحداث جوانب من الحمایة القانونیة -نظام توفیق المجالي .د-١٢
بحث منشور على موقع الدلیل االلكترونى –دراسة في التشریع األردني 

www.arablawinfo.comللقانون العربى  

مجلة مجمع –حقوق األطفال والمسنین –وھبة الزحیلي . د-١٣
.١٢العدد –الفقھ اإلسالمي 

:قھیة المراجع الف: ًثانیا

تحقیق محمد عبدالقادر عطا وآخر –الفتاوى الكبرى –ابن تیمیة -١
٦ج -.م١٩٨٧-ھـ ١٤٠٨الطبعة األولى -دار الكتب العلمیة-

حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر -ابن عابدین –٢
م ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١-دار الفكر للطباعة والنشر -األبصار فقھ أبو حنیفة 

٤ج –

في مذھب الفتاوى الھندیة -الشیخ نظام وجماعة من علماء الھند -٣
م ١٩٩١-ھـ ١٤١١طبعة –دار الفكر -اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان 

٤ج –

دار الكتاب العربى –بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع -الكاسانى -٤
٤ج –١٩٨٢طبعة -

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة -ة الموسوعة الفقھیة الكویتی-٥
٢ج –الكویت –الطبعة الثانیة ، دارالسالسل -الكویت –

تحفة الحبیب على -سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي -٦
-م ١٩٩٦-ھـ ١٤١٧-لبنان / بیروت-دار الكتب العلمیة -شرح الخطیب 
٣ج -الطبعة األولى 

–دار الفكر -المغنى -مد بن قدامة المقدسي عبد هللا بن أح-٧
٦ج –ھـ ١٤٠٥طبعة –بیروت 



-١١٥٢-

تحقیق فھمي -درر الحكام شرح مجلة األحكام -علي حیدر -٨
٢ج –دار الكتب العلمیة -الحسیني

-حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -محمد عرفھ الدسوقي-٩
٤ج –دار الفكر ببیروت -تحقیق محمد علیش 

دار -المیحط البرھاني -محمود بن أحمد بن برھان الدین مازه -١٠
٨ج –إحیاء التراث العربي 

ُالفقھ اإلسالمي وأدلتھ -وھبة الزحیلي . د-١١ ُُ َّ ُّ ْ َّسوریة -دار الفكر -ِ
َّالرابعة المنقحة -دمشق – ٤ج –َّ

:السنن والمسانید: ًثالثا

تحقیق عبد –فى أحادیث الرسول جامع األصول–ابن األثیر –١
–مكتبة دار البیان -مطبعة المالح -مكتبة الحلواني -القادر األرنؤوط 

٨ج –الطبعة األولى 

السنن الكبرى وفي -أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي -٢
مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة -ذیلھ الجوھر النقي 

٣ج-ھـ ١٣٤٤الطبعة األولى ـ -آباد حیدر 

فتح -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي -٣
٥ج –١٣٧٩بیروت ، -دار المعرفة -الباري شرح صحیح البخاري 

٣٨ج –جامع األحادیث –جالل الدین السیوطى -٤

زكریا: المحقق -المدونة الكبري -مالك بن أنس بن مالك -٥
٣ج–دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان -عمیرات 

الجامع المسند الصحیح -محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري -٦
صحیح -المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

–دار طوق النجاة -المحقق، محمد زھیر بن ناصر الناصر –البخاري 
١ج–٣٠الحدیث رقم -ھـ ١٤٢٢لطبعة األولى، ا

المستدرك على -محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النیسابوري -٧
–دار الكتب العلمیة -تحقیق مصطفى عبد القادر عطا –الصحیحین 

٢ج -١٩٩٠–١٤١١الطبعة األولى ، -بیروت 



-١١٥٣-

الجمع -البواب علي حسین. د: تحقیق -محمد بن فتوح الحمیدي -٨
-بیروت / لبنان-دار ابن حزم -بین الصحیحین البخاري ومسلم 

٢ج -الطبعة الثانیة -م ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣

:المراجع اللغویة: ًرابعا

–مكتبة الخانجي -االشتقاق –أبو بكر محمد بن الحسن بن درید -١
١ج –رون عبد السالم محمد ھا: تحقیق -الثالثة : الطبعة -القاھرة 

أساس -أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري -٢
١http://www.alwarraq.comج –البالغة

:القوانین واالتفاقیات والتقاریر : ًخامسا

)١٩٨٠/ ٨( قانون تنظیم عالقات العمل االماراتى

بشأن العمل األھلى البحرینى٢٠١٢لسنة ) ٣٦(القانون رقم 

٢٠٠٣لسنة ) ١٢(قانون العمل المصرى رقم 

ھـ٢٣/٨/١٤٢٦وتاریخ ٥١/المرسوم الملكي السعودى رقم م

١٩٧٠لسنة ٥٨قانون العمل اللیبى رقم 

٢٠١٠لسنة ٦قانون العمل الكویتى رقم 

١٩٩٦لسنة ٨قانون العمل األردنى رقم 

٣٥/٢٠٠٣المرسوم السلطاني العماني رقم 

مجموعة صكوك دولیة، المجلد األول، األمم المتحدة، : حقوق اإلنسان
Part، ١.XIV-Vol.٩٤.A، رقم المبیع١٩٩٣نیویورك،  ١ ،

حدوضع-الدولیة العملمنظمةالعالمي الصادر عن مدیر عامالتقریر
٢٠٠٦عام –الطبعة األولى –المتناول فيھدف:األطفاللعمل

:ع األجنبیة المراج: ًسادسا

١-Child Labour in the Tobacco Growing Sector
in Africa –  Report prepared for the IUF/ITGA/BAT



-١١٥٤-

Conference on the Elimination of Child Labour,
Nairobi ٩-٨th October ٢٠٠٠

٢ - International Labour Organization -
TRAINING MANUAL TO FIGHT TRAFFICKING IN
CHILDREN FOR LABOUR, SEXUAL AND OTHER
FORMS OF EXPLOITATION - Textbook ١:
Understanding child trafficking - First published

٢٠٠٩

٣ - Labour and the Environment: A Natural
Synergy- United Nations Environmental

Programme - ILO,WHO - Report ٢٠٠٧

٤ - THE WORLD COMES TO RECOGNISE THE
IMPORTANCEOF CHILDHOOD

http://www.unicef.org/sowc٠٥/english/timeline.ht
ml


