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  النصوص الواردة فى االتفاقیات الدولیة الموقعة علیھا مصر

  الخاصة بحمایة االطفال من العمل القسري

  

  :اتفاقیة حقوق الطفل-١
 ٢٨المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعلیم، وتحقیقا لإلعمال الكامل لھذا الحق تدریجیا وعلى  .١

  :أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجھ خاص بما یلي
  جعل التعلیم االبتدائي إلزامیا ومتاحا مجانا للجمیع،) أ(

 ٣١المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة 

  .لسنھ والمشاركة بحریة في الحیاة الثقافیة وفى الفنون

 ٣٢المادة 
حمایتھ من االستغالل االقتصادیة ومن أداء أي عمل یرجح أن یكون  تعترف الدول األطراف بحق الطفل في. 

خطیرا أو أن یمثل إعاقة لتعلیم الطفل، أو أن یكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو 
  .الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي

والتربویة التي تكفل تنفیذ ھذه تتخذ الدول األطراف التدابیر التشریعیة واإلداریة واالجتماعیة  .٢
ولھذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة األخرى ذات الصلة، تقوم الدول . المادة

  :األطراف بوجھ خاص بما یلي
  تحدید عمر أدنى أو أعمار دنیا لاللتحاق بعمل،  ) أ(

  
   وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفھ،) ب(
  .مناسبة لضمان بغیة إنفاذ ھذه المادة بفعالیةفرض عقوبات أو جزاءات أخرى ) ج(

 ٣٧المادة 
  :تكفل الدول األطراف

. أال یعرض أي طفل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة) أ(
ثماني  وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدي الحیاة بسبب جرائم یرتكبھا أشخاص تقل أعمارھم عن

  عشرة سنة دون وجود إمكانیة لإلفراج عنھم،



٢ 
 

البروتكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع األطفال وبغاء -٢
  :األطفال والمواد اإلباحیة

یتعین على كل دولة طرف أن تكفل ، كحد أدنى ، تغطیة كاملة األفعال واألنشطة التالیة  . - ١) ٣(مادة 
، سواء أكانت ھذه الجرائم ترتكب محلیا أو دولیا أو على أساس  بموجب قانونھا الجنائي أو قانون العقوبات

  تسخیر الطفل لعمل قسري ؛  .ج: فردي أو منظم

تعتمد الدول األطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانین والتدابیر اإلداریة والسیاسات والبرامج  . ١) ٩(مادة 
ویولى اھتمام خاص لحمایة األطفال الذین  . االجتماعیة التي تمنع الجرائم المشار إلیھا في ھذا البروتوكول

 . ھم عرضة بوجھ خاص لھذه الممارسات

یتعین على الدول األطراف بتعزیز الوعي لدى الجمھور عامة ، بما في ذلك األطفال ، عن طریق  . ٢ 
عالم بجمیع الوسائل المناسبة والتعلیم والتدریب ، عن التدابیر الوقائیة واآلثار الضارة الناجمة عن اإل

في الوفاء بالتزاماتھا بموجب ھذه المادة ، یتعین على الدول  . الجرائم المشار إلیھا في ھذا البروتوكول
والضحایا من األطفال ، في ھذه األطراف تشجیع مشاركة المجتمع ، واألطفال على وجھ الخصوص ، 

  . المعلومات وبرامج التعلیم والتدریب ، بما في ذلك على الصعید الدولي

  

  -:٢٠٠٠بالریمو سنة  )منع وقمع االتجار بالبشر(كولوبروت-٣
  )٣(مادة 

تجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیواؤھم أو " االتجار باألشخاص"یقصد بتعبیر   ) أ(
استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو 
االحتیال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 

ویشمل . و مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر لغرض االستغاللمالیة أ
السخرة أو االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغیر أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو 

  .، أو االستعباد أو نزع األعضاءالخدمة قسرا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق

من ) أ(یة االتجار باألشخاص على االستغالل المقصود المبّین في الفقرة الفرعیة ال تكون موافقة ضح) ب
ھذه المادة محل اعتبار في الحاالت التي یكون قد اسُتخدم فیھا أي من الوسائل المبّینة في الفقرة الفرعیة 

  ؛)أ(
، حتى "اتجارا باألشخاص"یعتبر تجنید طفل أو نقلھ أو تنقیلھ أو إیواؤه أو استقبالھ لغرض االستغالل ) ج(

  من ھذه المادة؛) أ(إذا لم ینطو على استعمال أي من الوسائل المبینة في الفقرة الفرعیة 
  ؛.أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر" طفل"یقصد بتعبیر ) د(

  ٤فقرة ) منع االتجار بالبشر( ٩مادة 



٣ 
 

أو المتعدد األطراف، تدابیر لتخفیف وطأة تتخذ الدول األطراف أو تعّزز، بوسائل منھا التعاون الثنائي  -
العوامل التي تجعل األشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، مستضعفین أمام االتجار، مثل الفقر والتخلف 
.وانعدام تكافؤ الفرص  

  

حظر أسواء أشكال عمل االطفال   ١٨٢_اتفاقیة منظمة العمل الدولیة -٤
  :١٩٩٩لسنة 

   ٣المادة 

  : ما یلي  تعبیر أسوأ أشكال عمل األطفالألغراض ھذه االتفاقیة ، یشمل  

كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبیھة بالرق ، مثل بیع األطفال واالتجار بھم وعبودیة الدین والقنانة ) أ( 
ل القسري أو اإلجباري ، بما في ذلك التجنید القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامھم في النزاعات والعم

  المسلحة ؛ 

، بحكم طبیعتھ أو الظروف التي حملھا خارج ، ومن المرجح أن تضر بصحة أو سالمة أو  العمل الذي) د( 
  . أخالق األطفال

   ٤المادة  

تحدد القوانین أو اللوائح الوطنیة أو السلطة المختصة ، بعد ) د( ٣دة أنواع العمل المشار إلیھا في الما . ١ 
التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنیین ، مع األخذ في االعتبار المعاییر الدولیة ذات الصلة ، 

  . ١٩٩٩من أسوأ أشكال عمل األطفال التوصیة ،  ٤و  ٣وال سیما الفقرات 

السلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنیة ، وتحدید حیث أنواع  . ٢ 
  . العمل الدؤوب حتى موجودة

ه المادة أن تكون قائمة فحص دوري وتنقیحھا حسب من ھذ ١من أنواع العمل المحددة بموجب الفقرة  . ٣ 
  . الضرورة ، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنیین

   ٥المادة  

یتعین على كل عضو ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ، أو تحدد آلیات مالئمة  
  . لرصد تنفیذ األحكام المنفذة لھذه االتفاقیة

  

   ٧المادة  



٤ 
 

ذ جمیع التدابیر الالزمة لضمان التنفیذ الفعال وإنفاذ األحكام المنفذة لھذه یتعین على كل عضو أن تتخ . ١ 
  . االتفاقیة بما في ذلك توفیر وتطبیق عقوبات جزائیة أو غیرھا من والعقوبات المناسبة

یتعین على كل عضو ، مع األخذ في االعتبار أھمیة التعلیم في القضاء على عمالة األطفال ، واتخاذ  . ٢ 
  : التدابیر وتستغرق وقتا ملزمة فعالة ل

  نخراط األطفال في أسوأ أشكال عمل األطفال ؛ منع ا) أ( 

بة الالزمة النتشال األطفال من أسوأ أشكال عمل األطفال وإعادة توفیر المساعدة المباشرة والمناس) ب( 
  تأھیلھم ودمجھم اجتماعیا ؛ 

ضمان الحصول على التعلیم األساسي المجاني ، وحیثما كان ذلك ممكنا ومناسبا ، التدریب المھني ، ) ج( 
  لجمیع األطفال المنتشلین من أسوأ أشكال عمل األطفال ؛ 

  تحدید والوصول إلى األطفال المعرضین للخطر خاصة ، و ) د( 

  . تأخذ في االعتبار الوضع الخاص للفتیات) ه( 

  . یتعین على كل عضو یعین السلطة المختصة المسؤولة عن تنفیذ األحكام المنفذة لھذه االتفاقیة . ٣ 

بشأن الحد األدنى لسن ) ١٣٩رقم (اتفاقیة منظمة العمل الدولیة  -٥
  :االلتحاق بالعمل

  ٢المادة 

كل دولة عضو تصدق ھذه االتفاقیة تحدد ، في إعالن ترفقھ بتصدیقھا ، وھو الحد األدنى لسن  . ١ 
حتي  ٤االستخدام أو العمل داخل أراضیھا وعلى وسائل النقل المسجلة في إقلیمھا ؛ خاضعا ألحكام المواد 

  . ذه االتفاقیة ، ال یجب أن اعترف واحد تحت السن في العمل أو العمل في أي مھنةمن ھ ٨

كل عضو صدق ھذه االتفاقیة أن تخطر في وقت الحق المدیر العام لمكتب العمل الدولي ، عن طریق  . ٢ 
  . إعالنات جدیدة ، وأنھ یحدد الحد األدنى لسن أعلى من المحدد سابقا

من ھذه المادة ال یكون أقل من سن إتمام التعلیم اإللزامي ،  ١ویقوم الحد األدنى للسن عمال بالفقرة  . ٣ 
  . عاما ١٥كون أقل من وعلى أي حال ، لن ت

من ھذه المادة ، وھو عضو لم یبلغ اقتصادھا والمرافق التعلیمیة غیر  ٣وعلى الرغم من أحكام الفقرة  . ٤ 
متطورة بشكل كاف ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنیین ، حیثما وجدت ، في البدایة 

  . سنة ١٤د األدنى لسن تحدید الح
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سنة وفقا ألحكام الفقرة السابقة تدرج في تقاریرھا عن  ١٤كل األعضاء التي حددت الحد األدنى لسن  . ٥ 
  --من دستور منظمة العمل الدولیة بیانا  ٢٢تطبیق ھذه االتفاقیة بموجب المادة 

   .أن السبب في ذلك ال یزال قائما ) أ( 

 . أنھا تتخلى عن حقھا في االستفادة من األحكام المشار إلیھا من التاریخ المذكور) ب(

   ٣المادة  

الحد األدنى للسن للقبول في أي نوع من أنواع االستخدام أو العمل التي بحكم طبیعتھا أو الظروف التي  . ١ 
  . عاما ١٨مرجح أن یعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق الشباب لن تكون أقل من تتم فیھا ومن ال

من ھذه المادة تطبق القوانین أو اللوائح الوطنیة أو  ١وتحدد أنواع االستخدام أو العمل الذي الفقرة  . ٢ 
  . السلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنیین ، حیثما وجدت

من ھذه المادة ، والقوانین الوطنیة أو لوائح أو یجوز للسلطة  ١وعلى الرغم من أحكام الفقرة  . ٣ 
المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنیین ، حیثما وجدت ، تسمح باالستخدام أو 

المعنیین وأن سنة شریطة أن محمیة تماما صحة وسالمة وأخالق األحداث  ١٦العمل ابتداء من سن 
  . الشباب تلقوا تعلیمات محددة كافیة أو التدریب المھني في فرع النشاط ذات الصلة

  
  

بشأن العمل فى المنزل، والتى تنص فى  ١٩٩٦لسنة )  ١٧٧(توصیة بتوقیع مصر على االتفاقیة رقم 
  :مادتھا الرابعة على 

  ٤المادة 

یجب العمل على وضع سیاسات وطنیة  تعمل على المساواة في المعاملة بین العمال المنزلیین  . ١ 
وأصحاب األجور األخرى ، مع األخذ في االعتبار الخصائص الممیزة للعمل المنزل ، وعند االقتضاء ، 

  . الشروط التي تنطبق على نفسھ أو نوع مماثل من العمل الذي في مؤسسة

  : سیتم تشجیع المساواة في المعاملة ، وال سیما فیما یتعلق ب  . ٢ 

  الحق في إنشاء أو االنضمام إلى منظمات خاصة بھم 'العاملین في المنزل ) أ( 

  اختیار والمشاركة في أنشطة ھذه المنظمات ؛  

  لحمایة ضد التمییز في االستخدام والمھنة ؛ ا) ب( 

  حمایة في مجال السالمة والصحة المھنیة ؛ ) ج( 

  األجر ؛ ) د( 



٦ 
 

  ماعي ؛ الحمایة القانونیة للضمان االجت) ه( 

  الحصول على التدریب ؛ ) و( 

  الحد األدنى لسن القبول في العمل أو العمل ؛ ) ز( 

  
  

 


