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الّرسائل الرئيسية لعمل األطفال1 
ُيكن استخدام الرسائل الرئيسية التالية وتكييفها مع مجموعة متنوعة من السياقات اإلنسانية. خالل تطوير 

الرسائل الرئيسية خملتلف اجملموعات املستهدفة، استشر األطفال املنخرطني يف عمل األطفال والعائالت 
واجملتمعات عندما يكون ذلك آمًنا وممكًنا.

رسائل لألهل
عمل األطفال هو العمل الذي يؤذي تنمية األطفال ومنوهم ألّن األطفال صغار جًدا و/ أو يجب أن يكونوا يف 	 

املدرسة.

يجب تعليم األطفال ليكون لهم مستقبل آمن ومستقر.	 

ينمو األطفال بشكل مستمر جسدًيا وعقلًيا وعاطفًيا. من احملتمل أن يتأذى األطفال بشكل أكبر عندما يعملون 	 
ألنهم أقل منًوا من البالغني.

األطفال األصغر سّنًا هم أكثر عرضة من األطفال األكبر سًنّا والبالغني لإلصابة يف مكان العمل.	 

انتبه. قد يتعّرض ابنك أو ابنتك لذلك، حتى يف يومه األول يف العمل. عندما يصاب األطفال يف العمل، تزيد 	 
تكاليف النتائج املتزايدة مثل الرعاية الطبية من صعوبة الهروب من الفقر.

التعلّم حّق. يحمي التعلّم واللعب رفاهية األطفال - وليس العمل.	 

يحّقق االلتحاق باملدرسة وإنهائها فوائد طويلة األجل لألطفال وعائالتهم. يؤدي العمل الذي ينع األطفال من 	 
االلتحاق باملدارس إلى تفاقم الفقر ويحرمهم من اكتساب املهارات واحلصول على عمل بأجر جيد.

يتمّتع األطفال املتعلّمون بصحة أفضل وسيكون لديهم إمكانات أكبر لكسب املال يف املستقبل.	 

يستطيع الوالدان احلفاظ على سالمة العّمال الشباب: بصفتك أحد الوالدين، أنت تؤّدي دوًرا مهًما. طفلك 	 
هو مسؤوليتك. أدِّ دوًرا فاعلًا يف قرارات توظيف أطفالك وبلِّغ عن اخملاطر واتبع أّي تدريب يتّم تقديه.

مبوجب القانون، يتحّمل أصحاب العمل مسؤولية حماية العّمال الشباب ويجب عليهم توفير مكان عمل آمن 	 
واالمتثال للسياسات الوطنية، ولكن يجب أن تكون أنت وطفلك على دراية مبسائل الصحة والسالمة خالل 

العمل.

ناقش أي مشاكل أو هواجس مع أطفالك. اطرح على نفسك هذه األسئلة لترى ما الذي تعرفه عن عملهم:	 

أين يعمل أطفالك وماذا يفعلون؟	 
ما هي املهام التي يُطلب من طفلك القيام بها؟	 
كم ساعة يعمل طفلك كّل يوم؟	 
ما الّتدريب واإلشراف واملعّدات التي يتلقاها/تتلقاها؟	 
ما هي إجراءات الصحة والسالمة املعمول بها حلمايته/ها؟	 

هل يشعر طفلك أنه/أّنها يكنه/ها إبالغ صاحب العمل بأي مسائل تتعلّق بالصحة والسالمة؟ )يحّق لطفلك 	 
أن يرفض/ترفض القيام بعمل غير آمن(.

هل أنت قلق بشأن أي شيء؟ هل تأثر أداء طفلك يف املدرسة أم أنه متعب أو يشعر بامللل من املدرسة؟ هل 	 
يظهر اإلجهاد البدني أو النفسي من العمل - مثل زيادة التوّتر والقلق والتعب واالكتئاب؟

تعّرف على قوانني وسياسات عمل األطفال التي تنطبق على العّمال الشباب.	 

تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين
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من غير القانوني توظيف األطفال دون X عاماً إّلا إذا كانوا حصًرا حتت مسؤولية أهلهم أو األوصياء 	 
القانونيني عليهم وحيث يتّم توظيف أفراد من عائالتهم فقط، شريطة أن: )1( ال يشّكل العمل خطًرا على 
حياتهم أو سالمتهم أو صحتهم أو أخالقهم أو يتسبب بعاهة لنموهم الطبيعي و)2( يحصلون على التعليم 

االبتدائي و/أو الثانوي. يجب اإلبالغ عن أصحاب العمل الذين يخالفون القانون إلى .......... لإلدارة 
......... )أدخل التشريعات الوطنية ذات الصلة(.

ال يسمح لألطفال حتت __ عاًما بالعمل ألكثر من __ ساعة يف اليوم أو بني الساعة __ مساًء و 	 
__ صباًحا. )أدخل التشريعات الوطنية ذات الصلة(.

يسمح لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني __ و18 عاًما بالعمل فقط لـ __ ساعة يف اليوم ومبا ال 	 
يزيد عن __ ساعة يف األسبوع وال يسمح لهم بالعمل بني الساعة__ مساًء و __ صباًحا. )أدخل 

التشريعات الوطنية ذات الصلة(.

يجب أّلا يتعّرض األطفال لألعمال اخلِطرة التي تشمل )أدخل األنواع ذات الصلة املذكورة يف قائمة األعمال 	 
اخلِطرة( ويحظر عليهم استخدام معدات معّينة مبا يف ذلك ... )أدخل األنواع ذات الصلة هنا(.

من اخلطر على األطفال العمل حيث توجد / جمع املواد من القمامة والردم الناجت عن )أدخل حالة الطوارئ(.	 

يكن ألسوأ أشكال عمل األطفال أن تعّرض صحة األطفال وسالمتهم للخطر، مما يؤدي إلى اإلصابة وحتى 	 
املوت.

يكن أن تؤثر أشكال أخرى من عمل األطفال على رفاهية األطفال العاطفية واجلسدية والنمائية.	 

رسائل لألطفال2
صاحب عملك مسؤول عن توفير مكان عمل آمن وأنت مسؤول عن اتباع تعليمات السالمة وقواعدها بعناية.	 

يجب أن يدّربك رئيسك يف العمل على جوانب العمل التالية:	 

كيفية تأدية كّل مهام وظيفتك؛ 	
كيفية استخدام املواد؛ 	
كيفية التعامل مع األشياء؛ 	
ماذا تفعل إذا كانت هناك مشكلة؛ 	
يُشعرك بأّنك يكنك أن تسأل إن لم تكن متأكًدا! 	

كن حذًرا وفخوًرا - لديك وظيفة وأنت تساعد عائلتك. أنت تستحق االحترام والرعاية. إذا أزعجك أحدهم أو 	 
هّددك، اطلب املساعدة.

أبِق عينيك وأذنيك مفتوحة للخطر. إذا بدا أمٌر ما غير آمن بالنسبة إليك، اسأل عنه أو ال تفعله. لن يفيدك 	 
التعّرض لألذى يف مساعدة عائلتك.

إذا كان عمرك أقّل من __ عاًما، فال يُسمح لك بالعمل ألكثر من __ ساعة أو بني الساعة __ مساًء 	 
و __ صباًحا. يجب أن تكون مع أهلك. )أدخل التشريعات الوطنية ذات الصلة(.

إذا كان عمرك بني __ و __ عاماً، يجب أن تعمل فقط لـ __ ساعة يف اليوم وليس أكثر من __ 	 
ساعة يف األسبوع وال يُسمح لك بالعمل بني الساعة __ مساًء و __ صباًحا.

يجب أاّل تتعّرض ألعمال خِطرة. العمل اخلِطر يعّرضك للخطر وقد يؤذيك. 	 

من اخلطر أن تعمل حيث توجد القمامة والردم الناجت عن )أدخل حالة الطوارئ( أو جتمعها.	 
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رسائل ألصحاب العمل3
يجب أال يتعارض العمل أبًدا مع تعليم األطفال أو تدريبهم. يجب أن يكّمل األطفال تعليمهم االبتدائي والثانوي 	 

والذي ينتهي عند بلوغهم __ عاًما.

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني __ و __ عاًما ال يكنهم العمل ألكثر من __ ساعة. )أدخل 	 
التشريعات الوطنية ذات الصلة(.

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني __ و __ عاًما ال يكنهم العمل بني الساعة __ مساًء و __ 	 
مساًء / صباًحا. )أدخل التشريعات الوطنية ذات الصلة.(

احلد األدنى لسّن العمل هو __ عاًما.	 

يجب أال يؤثر العمل لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن __ عاًما )احلد األدنى لسّن العمل( على تعليمهم 	 
املدرسي.

األطفال الذين تقّل أعمارهم عن __ عاًما )احلد األدنى لسّن العمل( ال يكنهم العمل باستثناء __ 	 
)أدخل الشروط احمللية، على سبيل املثال فقط حتت مسؤولية أهلهم / األوصياء القانونيني عليهم / عدد 

الساعات / األوقات يف اليوم إلخ(.

مبوجب القانون، يتحّمل أصحاب العمل مسؤولية حماية العّمال الشباب. وهذا يشمل توفير التدريب وأي 	 
معدات سالمة مطلوبة.

أنت مسؤول عن معرفة عمر الطفل وتسجيل كّل طفل لدى السلطات والتحّقق من وثيقة ميالدهم.	 

ال يجب أن تكلّف الطفل إّلا بعمٍل آمٍن وفًقا لسّنه.	 

قّدم التدريب واإلشراف املناسبني للعّمال الشباب قبل أن يبدؤوا العمل وكذلك أثناء العمل وكلّما بدأوا مهّمة 	 
جديدة. يجب أن يشمل التدريب مخاطر العمل وممارسات العمل اآلمنة بلغة يفهمونها.

ال تسيء لفظًيا أو جسدًيا للطفل وال تسمح لآلخرين بذلك.	 

يجب أال ينخرط األطفال أبًدا يف عمل يشّكل خطراً عليهم ويعّرضهم خلطر اإلصابة أو اإلساءة.	 

رسائل للتصدي لألعراف االجتماعية التي تتغاضى عن عمل األطفال4 
طّورت هذه الرسائل للممارسني للتصّدي للخرافات الشائعة واملفاهيم اخلاطئة حول عمل األطفال وللتصّدي 

لألعراف االجتماعية املؤذية التي غالًبا ما تترّدد داخل اجملتمعات التي ينتشر فيها عمل األطفال. يجب صياغة 
هذه الرسائل مع املعلومات ذات الصلة يف السياق احمللي. سيحتاج املمارسون إلى مراعاة اجلمهور؛ فليست كّل 

الرسائل مناسبة جلميع اجلماهير.
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الرسائل الرئيسيةاخلرافة
عمل األطفال ضروري ألن العائالت 

فقيرة للغاية
غير صحيح: يؤدي عمل األطفال إلى تفاقم الفقر وحسب. من خالل العمل طوال اليوم 

وعدم الذهاب إلى املدرسة، ال يكتسب األطفال مهارات تساعدهم يف احلصول على وظيفة 
بأجر جيد. يؤثر العمل الذي يؤذي صحتهم البدنية والعقلية على صحتهم على املدى 

القصير والطويل ويحّد من فرصهم يف املستقبل. كما أّنه يزيد من التكاليف العاجلة ألمور 
مثل الرعاية الطبية مّما يزيد من صعوبة اخلروج من حالة الفقر.    

الفتيات أفضل حالًا وأكثر أماًنا يف العمل 
يف املنزل

غير صحيح: إبقاء الفتيات يف املنزل للطهي والتنظيف ورعاية األطفال الصغار يحرمهن 
من احلق يف التعليم وقد يكون لذلك تأثير خطير وسلبي على مستقبلهن. وبسبب محدودية 
أو انعدام الفرص لتنمية القراءة والكتابة لديهن ومهاراتهن، تتعّرض الفتيات خلطر التبعية 
والفقر بسبب اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي. كما أنهن معرضات خلطر العزلة والعمل 

لساعات طويلة واإلساءة اجلنسية واجلسدية.

عندما تعمل الفتيات يف العمل املنزلي وتكون حرياتهن مقّيدة، غالًبا ما يتم عزلهن عن 
عائالتهن وأصدقائهن ومجتمعاتهن وتقّل فرص وصولهّن إلى اخلدمات مّما يزيد من خطر 

تعرضهن للعنف واإلساءة اجلنسية واملنزلية.
كنت أعمل عندما كنت طفلًا، لذا فهذا 

جيد لألطفال وال يلحق أي أذى بهم
ا.  غير صحيح: تختلف األعمال التي يقوم بها األطفال عن عمل األطفال اختالًفا تاّمً

ينخرط عدد كبير من األطفال يف أعمال مناسبة ألعمارهم ومنوهم. يكن أن يزودهم 
العمل الذي ال ينعهم من الذهاب إلى املدرسة أو املناسب لعمرهم أو الذي ال يؤثر على 
صحتهم أو رفاهيتهم مبهارات وخبرات مهمة للمساعدة يف إعدادهم ليكونوا مسؤولني 

ومنتجني يف حياتهم كبالغني.

من ناحية أخرى، يشير عمل األطفال إلى العمل الذي يحرم األطفال من طفولتهم 
وإمكاناتهم وكرامتهم. يتعارض عمل األطفال مع التعليم ويلحق األذى العقلي أو اجلسدي 

باألطفال ويؤثر سلًبا على منوهم على املدى الطويل وعلى آمالهم مبستقبل أفضل. 

ويُعتبر األطفال أيًضا أكثر عرضة لنفس 
األخطار التي تواجه البالغني اذ ال تزال 

أجسامهم الشابة تنمو وغير مكتملة. على 
سبيل املثال:

غير صحيح: عادًة ما تُلِحق أنواع كثيرة من األعمال التي ينخرط فيها األطفال األذى 
بشكل كبير على منوهم وصحتهم. تشمل هذه األعمال الزراعة، حيث يتعرضون ملبيدات 

اآلفات الساّمة أو األسمدة أو العمل بأدوات وآالت خِطرة أو يتعرضون لإلساءة يف البيوت 
البالستيكّية اخملفية واخلانقة أو يحملون أوزان ثقيلة؛ وتصنيع املالبس واألحذية، حيث 

يتعّرضون للمواد الكيميائية واملذيبات السامة ويؤدون مهام متكّررة ويعملون يف ظروف غير 
صحية ويجلسون لفترات طويلة يف أوضاع مؤذية ويتعّرضون خلطر اإلصابة بسبب األدوات 

احلادة؛ ويف الورش ومحالت إصالح السيارات، حيث يتعّرضون ألحمال ثقيلة وحلام 
ودرجات حرارة عالية ومواد كيميائية وآالت وأدوات خِطرة.

األطفال أصغر حجًما وأقّل قوة: غالًبا ما يُطلب من األطفال أداء مهام تتجاوز قوتهم 
البدنية وبنيتهم. فأجسادهم تتطّور خالل املراهقة.

بشرة األطفال أرّق: إّن نسبة البشرة لكّل كيلوغرام من وزن اجلسم لدى األطفال هي أكثر 
مبرتني ونصف مقارنًة بالبالغني، كما أّن بشرة األطفال أرّق، وقد يؤدي هذان العامالن إلى 

امتصاص أكبر للسموم. ال تكتمل بنية البشرة بالكامل إّلا بعد سّن البلوغ.

  تنّفس األطفال أعمق وأكثر تواتًرا: يتنفس الطفل بشكل أعمق وأكثر تواتراً من البالغ، 
وبالتالي يكنه استنشاق كمية أكبر من مسببات األمراض واملواد السامة/امللوثات. خالل 
االستراحة يستنشق الطفل ضعف كمّية الهواء التي يستنشقها البالغ خالل الفترة نفسها.

  أدمغة األطفال يف طور النمو: يستمر الدماغ بالنمو حتى يبلغ الشخص 24 عاًما. يكن 
للكحول واخملدرات واألمراض واملعادن واملواد السامة أن تلحق ضرًرا شديًدا بالعقول 

النامية، وبخاصة خالل الفترتني األساسيتني لنمو الدماغ السريع أي ما بني الوالدة وسن 
اخلامسة ومن سن التاسعة إلى سن الرابعة عشر. 

 أجسام األطفال تعالج السموم بشكل أبطأ: ال تزال أنظمة اإلنزيات لدى األطفال يف 
طور النمو، مّما يسّبب انخفاض قدرة جسم الطفل على تكسير السموم واملواد اخلطرة 

األخرى التي يتعّرض لها.

أنظمة األطفال الداخلية ال تزال يف طور النمو: ال يزال اجلهاز الهضمي والغدد الّصماء 
واألجهزة التناسلية ووظيفة الكلى يف مرحلة النضج خالل الطفولة، وبالتالي فهي أقل 
كفاءة يف تكسير املواد اخلطرة. عالوة على ذلك، قد يؤدي التعّرض للسموم أيًضا إلى 

إعاقة تطّور األنظمة الداخلية بشكل كامل. يؤّدي نظام الغدد الصماء والهرمونات دوًرا 
رئيسًيا يف النمّو والتطّور وقد يُضعف التعّرض للمواد الكيميائية هذا النظام بشكل خاص 

ويتسّبب باضطرابات. 
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  يستهلك األطفال الطاقة بشكل أكبر: األطفال يكبرون، لذلك فإّنهم يستهلكون كميات 
كبيرة من الطاقة واملاء والهواء. وحيث أّن استهالكهم هذا أكبر، فإنهم يتلّقون جرعات أعلى 

من األمراض أو السموم أو امللوثات املوجودة يف الهواء أو املاء أو الطعام.

  األطفال أكثر عرضة لإلصابة باجلفاف: يفقد األطفال كمّية من املاء لكّل كيلوغرام من 
وزن اجلسم أكبر من الكمّية التي يخسرها البالغون، وذلك من خالل الرئتني )تدّفق أكبر 

للهواء من خاللهما( والبشرة )مساحة سطحية أكبر( والكلى )أقّل قدرة على معاجلة البول 
املرّكز(.

 يحتاج األطفال إلى النوم ملّدة أطول: يحتاج األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 10 و18 
عاًما حوالي تسع ساعات ونصف من النوم كّل ليلة من أجل منّوهم السليم.

األطفال شديدي اإلحساس باحلرارة والبرد: األطفال شديدي اإلحساس باحلرارة والبرد 
ألّن الغدد العرقية ونظام التنظيم احلراري غير مكتملني.

 قد يتسّبب الضغط البدني بإصابات وعاهات: قد يتسّبب الضغط البدني على العظام 
واملفاصل النامية وبخاصًة إذا اقترن بحركات متكّررة بحاالت التقزمي وإصابة العمود 

الفقري وعاهات أخرى مدى احلياة.

 ال يزال األطفال يف طور النمو من الناحية املعرفية والسلوكية: ال تزال قدرة األطفال على 
تقييم سالمتهم والتعّرف على اخملاطر الصحية يف العمل واتخاذ القرارات بشأن حمايتهم 

ورفاهيتهم يف طور النمو؛ وقد ال يتمّكن األطفال األصغر سّنًا بشكل خاص من حماية 
أنفسهم من األذى يف العمل.

 متوسط العمر املتوقع أقّل لدى األطفال العاملني: على الرغم من صعوبة قياس التقّدم 
يف السّن، كلّما بدأ الشخص يف العمل يف عمٍر مبكر، كلّما كانت الشيخوخة التي ستعقب 

سابقة ألوانها.

الوضع االقتصادي جيد بفضل عمل 
األطفال. ال مفر من وجود عمل األطفال 

عندما يكون االقتصاد قوًيا

غير صحيح: يلحق عمل األطفال األذى باقتصاد الدولة ويعيق النمو من خالل خفض 
األجور وزيادة بطالة البالغني. يُجبر األطفال على القيام بنفس الوظائف مقابل أجر أقل. 

يصعب العثور على عمل للبالغني وبالتالي تقّل قدرة البالغني على املساهمة يف االقتصاد - 
وهذا أمر ضروري لضمان االزدهار االقتصادي املستمر.

ثّمة عالقة سلبية بني وجود عمل األطفال ونصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي. يؤدي 
عمل األطفال إلى انخفاض الدخل القومي وإبطاء االستثمارات والتطورات التكنولوجية. 

إن متكني الناس للتقّدم على صعيد مهاراتهم وقدراتهم أمر حيوي لتنمية البلد االقتصادية. 
ومع ذلك، يقّوض استخدام عمل األطفال ذلك بسبب عدم استثمار العّمال فيه وألّن 

األطفال - الذين سيقودون النمو االقتصادي يف املستقبل - محرومون من التعليم.
يكن لألطفال العودة بسهولة إلى املدرسة 

بعد االنتهاء من العمل
غير صحيح: يف عدد كبير من السياقات اإلنسانية، يكون االنتقال من املدرسة إلى أسوأ 

أشكال عمل األطفال أحادي االجتاه، كما أّن عكس تعطيل التقّدم التعليمي املرتبط بالنزاع 
يكون أكثر صعوبة بسبب انتقال األطفال إلى أسوأ أشكال عمل األطفال. فبمجرد انخراط 
األطفال يف عمل األطفال، يواجهون عقبات كبيرة يف طريق العودة إلى املدرسة. وبالتالي، 

تبرز احلاجة إلى استثمار أكبر بكثير لدعم تعلّم األطفال بطريقة مناسبة ملستوى معرفتهم 
ا يف مكان العمل والوقت الذي أمضوه  واحتياجاتهم ورغباتهم نظًرا لتجاربهم اخملتلفة جّدً

بعيًدا عن املدرسة.
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  1. طّورت جلنة اإلنقاذ الدولية يف لبنان هذه الرسائل يف البداية. ثّم مّت استخدامها وتكييفها يف بلدان أخرى تستجيب لألزمة السورية ويف الفلبني أيًضا يف العام 2014.
)ILO( 2.  يكن العثور على رسائل إضافية للعّمال الشباب يف دليل عمل “العمل اآلمن للشباب” اخلاص مبنظمة العمل الدولية 

https://www.ilo.org/ipec/areas/Safeworkforyouth/WCMS_120426/lang--en/index.htm
)ILO( ٣.  يكن العثور على رسائل إضافية ألصحاب العمل يف دليل عمل “العمل اآلمن للشباب” اخلاص مبنظمة العمل الدولية  

https://www.ilo.org/ipec/areas/Safeworkforyouth/WCMS_120426/lang--en/index.htmt
  ٤. هذه الرسائل مقتبسة من مواد مّت تطويرها يف تركيا استجابًة لألزمة يف سوريا.


