القوانين المنظمة لعمالة االطفال

نظم قانون الطفل رقم  126لسنة  2008بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم  12لسنة  1996وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  58لسنة  1937والقانون رقم 143
لسنة  1994في شأن األحوال المدنية :الباب الخامس  -رعاية الطفل العامل واألم العاملة -
الفصل األول  -في رعاية الطفل العامل
مادة 64
مع عدم اإلخالل بنص الفقرة الثانية من المادة ( )18من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139
لسنة  ،1981يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميالدية كاملة ,كما يحظر
تدريبهم قبل بلوغهم ثالث عشرة سنة ميالدية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ،الترخيص بتشغيل األطفال من سن
ثالث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية ال تضر بصحتهم أو نموهم وال تخل
بمواظبتهم على الدراسة.
مادة 65
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع األعمال التي يمكن ،بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ،أن
تعرض صحة أو سالمة أو أخالق الطفل للخطر ،ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ
أشكال عمل األطفال ال ُمعرفة في االتفاقية رقم  182لسنة .1999
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة األولى تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام
تشغيل األطفال واألحوال التي يجوز فيها التشغيل واألعمال والحرف والصناعات التي يعملون
بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
مادة  65مكرر
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يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ،ويعاد
الفحص دوريا مرة ،على األقل ،كل سنة ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية.
وفي جميع األحوال يجب أال يسبب العمل آالما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ،أو يحرمه من
فرصته في االنتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ،ويُلزم صاحب العمل بالتأمين
عليه وحمايته من أضرار المهنة خالل فترة عمله.
وتزاد أجازة الطفل العامل السنوية عن أجازة العامل البالغ سبعة أيام ،وال يجوز تأجيلها أو
حرمانه منها ألي سبب.
مادة 66
ال يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ،ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو
أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ،وتحدد هذه الفترة أو الفترات
بحيث ال يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل األطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة األسبوعية أو العطالت
الرسمية.
وفي جميع األحوال ال يجوز تشغيل األطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
مادة 67
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفال دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه،
وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
مادة 68
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة اآلتي:
 -1أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على األحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
 -2أن يحرر أوال بأول كشفا بالبيانات األساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ،يشتمل
على اسمه وتاريخ ميالده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة
المثبتة ألهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
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 -3أن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماء األطفال الجاري تشغيلهم وأسماء األشخاص المنوط
بهم مراقبة أعمالهم.
 -4أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من األطفال عن غيرهم من البالغين ،إذا اقتضت ظروف
العمل مبيتهم.
 -5أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من األطفال
ومقدرتهم الصحية ،ويقدمها عند الطلب ،ويعتبر صاحب العمل مسئوال عن التأكد من سن
األطفال العاملين لديه.
 -6أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسالمة المهنية ويدرب األطفال العاملين على
استخدامها.
مادة 69
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه،
ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.

نظم قانون العمل رقم ( )12لسنة  - 2003الكتاب الثاني  -عالقات العمل الفردية  -الباب
السادس  -تنظيم العمل  -الفصل الثالث  -تشغيل األطفال ،هى كالتالى:
مادة 98
يعتبر طفال في تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم
األساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفال دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه
وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص.
مادة 99
يحظر تشغيل األطفال من اإلناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم األساسي ،أو أربع عشرة
سنة أيهما أكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
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مادة 100
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل األطفال والظروف والشروط واألحوال التي
يتم فيها التشغيل وكذلك األعمال ولمهن والصناعات لي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن
المختلفة.

مادة 101
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ،ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر
لتناول الطعام والراحة ال تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ،وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث
ال يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو
تشغيله في أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية.
وفي جميع األحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

مادة 102
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
(أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على األحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
(ب) أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة اإلدارية
المختصة.
(جـ) أن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماء األطفال العاملين لديه واألعمال المكلفين بها
وأسماء األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المادة ()103
ال تسري أحكام هذا الفصل على األطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.
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مشروع قانون العمل الجديد
ينظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب ،والذى انتهت لجنة القوى
العاملة من مناقشته والموافقة عليه ،قواعد وضوابط تشغيل األطفال.
 1ـ مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )12لسنة  ،1996يعتبر طفال فى
تطبيق أحكام هذا القانون ،كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
 2ـ يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم
ثالث عشرة سنة بما ال يعوقهم عن مواصلة التعليم.
 3ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفال دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب
أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة اإلدارية المختصة وتختم بخاتمها.
 4ـ يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومى للطفولة واألمومة قرارا بتحديد نظام
تشغيل األطفال ،والظروف ،والشروط ،واألحوال التى يتم فيها التشغيل ،واألعمال ،والمهن،
والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة ،طبقا
للنظام المقرر وفقا ألحكام قانون الطفل.
 5ـ يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ،ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر
لتناول الطعام والراحة ال تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ،وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث
ال يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو
تشغيله فى أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية.
 6ـ فى جميع األحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
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