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مر�سوم رقم 8987

حتظري �إ�ستخدام الأحداث قبل بلوغهم �سن الثامنة ع�شرة
يف الأعمال التي ت�ش ّكل خطر ًا على �صحتهم �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم الأخالقي

	�إن رئي�س اجلمهورية
بناء على الد�ستور
بناء على قانون العمل ال�صادر بتاريخ  1946/9/23وتعديالته،
بناء على �إتفاقيات العمل الدولية املربمة مبوجب املر�سوم الإ�شرتاعي رقم  70تاريخ  1977/6/25وال
�سيما �إتفاقية العمل الدولية رقم  59املتع ّلقة باحلد الأدنى ل�سن ت�شغيل الأحداث يف الأعمال ال�صناعية،
والإتفاقتني الدوليتني رقم  77املتع ّلقة بالفح�ص الطبي للأحداث (ال�صناعية) وال �سيما املادة  2منها،
ورقم  78املتع ّلقة بالفح�ص الطبي للأحداث (املهن غري ال�صناعية) وال �سيما املادة  3منها،
بناء على �إتفاقية العمل الدولية رقم ( 182حتظري �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال) املربمة مبوجب القانون
رقم  335تاريخ  2001/8/2والتو�صية رقم ،190
بناء على �إتفاقية العمل الدولية رقم ( 138احلد الأدنى ل�سن الإ�ستخدام) املربمة مبوجب القانون رقم
 400تاريخ ،2002/6/5
بناء على �إتفاقية العمل العربية رقم ( 18ب�ش�أن عمل الأحداث) املربمة مبوجب القانون وقم  183تاريخ
،2000/5/24
بناء على املر�سوم رقم  5137تاريخ ( 2010/10/1ت�شكيل جلنة وطنية ملكافحة عمل الأطفال)،
بناء على املر�سوم رقم  700تاريخ ( 1999/5/25حتظري �إ�ستخدام الأحداث قبل �إكمالهم �سن ال�ساد�سة
ع�شرة �أو ال�سابعة ع�شرة يف الأعمال اخلطرة بطبيعتها التي ت�ش ّكل خطر ًا على �صحتهم �أو �سالمتهم �أو
�سلوكهم الأخالقي)،
بناء على �إقرتاح وزير العمل،
وبعد �إ�ست�شارة جمل�س �شورى الدولة (الر�أي رقم  2009 - 2008/239تاريخ ،)2009/5/26
وبعد موافقة جمل�س الوزراء بتاريخ 2012/9/5
ير�سم ما ي�أتي:
املادة الأوىل :يحظر �إ�ستخدام الأحداث دون �إكمالهم �سن الثامنة ع�شرة يف املهن والأن�شطة املحظورة
كلي ًا والتي ت�ؤدي بفعل طبيعتها اىل الأ�ضرار اجل�سدية والنف�سية والأخالقية وحتد من
التح�صيل الرتبوي و�ست�شكل �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال واملذكورة يف امللحق رقم ()1
املرفق بهذا املر�سوم.

5

املادة الثانية :يحظر �إ�ستخدام الأحداث ممن هم دون �سن ال�ساد�سة ع�شرة يف الأعمال التي يرجح �أن
ت�ؤدي بفعل طبيعتها �أو بفعل الظروف التي تزاول بها ،اىل الأ�ضرار ب�صحتهم �أو �سالمتهم
	�أو �سلوكهم الأخالقي واملذكورة يف امللحق رقم ( )2املرفق بهذا املر�سوم.
املادة الثالثة :ي�سمح �إ�ستخدام الأحداث الذين جتاوزوا �سن ال�ساد�سة ع�شرة يف الأعمال امل�شار اليها يف
امللحق رقم (� ،)2شرط �أن تقدم لهم احلماية الكاملة ل�صحتهم و�سالمتهم و�سلوكهم
ً
الأخالقي و�شرط �أن يكون ه�ؤالء الأحداث قد تلقوا تعليم ًا خا�ص ًا �أو تدريب ًا مهني ًا مالئما يف
امليدان الذي �سيعملون فيه �إال �إذا كان نوع العمل �أو اخلطر حمظور ًا كلي ًا ملن هم دون �سن
الثامنة ع�شرة ح�سب امللحق رقم (.)1
املادة الرابعة	:ال يعترب التدريب املهني والأعداد الفني للأحداث الذين مل يكملوا �سن ال�سابعة ع�شرة يف
	�أحد امل�صانع �أو املعامل مبثابة �إ�ستخدام ،ويجب �أن يخ�ضع ملوافقة وزارة العمل ،و�أن
يح�صل احلدث على �شهادة طبية من وزارة ال�صحة العامة.
املادة اخلام�سة :تعدل املالحق املرفقة بهذا املر�سوم بقرارات من وزير العمل بناء على �إقرتاح اللجنة
الوطنية ملكافحة عمل الأطفال.
املادة ال�ساد�سة :يعهد اىل جهاز تفتي�ش العمل والوقاية وال�سالمة يف وزارة العمل الإ�شراف على تنفيذ
	�أحكام هذا املر�سوم مبا يف ذلك �أحكام هذا املر�سوم مبا يف ذلك �أحكام �إتفاقيات العمل
الدولية والعربية.
املادة ال�سابعة :يلغى املر�سوم رقم  700تاريخ  1999/5/25املتع ّلق بتحظري �إ�ستخدام الأحداث قبل
	�إكمالهم �سن ال�ساد�سة ع�شرة �أو ال�سابعة ع�شرة يف الأعمال اخلطرة بطبيعتها التي ت�ش ّكل
خطر ًا على �صحتهم �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم الأخالقي.
املادة الثامنة :يعمل بهذا املر�سوم فور ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر عن رئي�س اجلمهورية
الإم�ضاء :مي�شال �سليمان

بعبدا يف � 29أيلول 2012

رئي�س جمل�س الوزراء
الإم�ضاء :حممد جنيب ميقاتي
وزير العمل
الإم�ضاء� :سليم جري�صاتي
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ملحق رقم 1

الئحة بأسوأ اشكال عمل األطفال

 .Iاملهن والأن�شطة املحظورة كلياً لالحداث من هم دون �سن الثامنة ع�شرة

1

الأعمال ذات املخاطر اجل�سدية

• الأن�شطة التي ت�ستدعي التعاطي مع املتفجرات وحمل ال�سالح �أو الإ�شرتاك يف القتال �أو احلرب .لهذه االن�شطة
		 بالطبع خماطر نف�سية.
• العمل يف املناجم واملغاور واملقالع والك�سارات املك�شوفة منها او حتت الأر�ض.
• الأن�شطة التي الميكن القيام بها دون �إرتداء �أجهزة احلماية والوقاية ال�شخ�صية ملنع اخلطر الآين واملبا�شر.
• الأن�شطة التي تعر�ض الطفل ملواد م�سرطنة �أو ا�شعاعات ذرية �أو مواد قد ت�سبب العقم �أو الت�شوه اخللقي.
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3

الأعمال ذات املخاطر النف�سية
• �أي عمل جربي مبا فيها العبودية والرق.
• العمل يف املنازل.
• العمل يف �أي مكان يتطلب النوم والإقامة فيه �أو خارج منزل الأهل.
• العمل يف ال�شوارع والطرقات.
• الت�سول.
• العمل يف حت�ضري ودفن جثث املوتى.

الأعمال ذات املخاطر الأخالقية

• �أي عمل ي�ستغل �أو ي�ستفيد من اجل�سد لأغرا�ض جن�سية �أو بورنوغرافية �أو للإثارة وما �شابه.
• اعمال القمار واملي�سر و�سباق اخليل وما �شابه.
• �أي عمل �أو ن�شاط غري م�شروع �أو يتعار�ض مع القوانني اجلزائية كمثل نقل �أو بيع �أو ت�سويق �أو ترويج �أو ا�ستعمال
		 املخدرات ب�أنواعها.
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الأعمال التي حتد من التح�صيل الرتبوي
• االعمال التي متنع الطفل من تلقي التح�صيل العلمي �أو التدريب املهني النظامي �أو الدرو�س امل�ساعدة.
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ملحق رقم 2

 .IIالئحة باألعمال التي يرجح أن تؤدي ،بفعل طبيعتها أو بفعل
الظروف التي تزاول بها ،الى االضرار بصحة االحداث أو سالمتهم أو
سلوكهم األخالقي لمن هم دون سن السادسة عشرة ومسموحة
«اعتبارا من سن السادسة عشرة ،شرط أن تقدم الحماية الكاملة
لصحة االحداث المعنيين وسالمتهم ومسلكهم األخالقي وشرط
أن يكون هؤالء االحداث قد تلقوا تعليما خاصا أو تدريبا مهنيا
مالئما في الميدان الذي سيعملون فيه» ،اال اذا كان نوع العمل أو
الخطر محظورا كليا لمن هم دون الثامنة عشرة حسب الالئحة . I

وهذه الأعمال �أي�ضا موزعة اىل جمموعتني الأوىل تعنى باملخاطر املهنية والثانية
ببع�ض املهن والأن�شطة.

1

الأعمال التي تع ّر�ض الطفل العامل لأي من املخاطر املهنية التالية

(�أ) املخاطر الكيميائية مبا فيها الغبار والألياف
• املواد امل�سرطنة
		 على �سبيل املثال ال احل�صر:
		 االميانت (اال�سبي�ست�س) ،البنزين،الكروميوم ...
• املواد التي ت�سبب العقم �أو الت�ش ّوه اخللقي �أو الفيزيولوجي �أو �سوء النمو عند اجلنني والطفل الر�ضيع
• املواد التي ت�ؤدي اىل احل�سا�سية (املواد املح�س�سة)
• املواد امل�ؤذية للجهاز الع�صبي والنمو الذهني
• املواد التي ت�ؤدي اىل امرا�ض خطرية عند التعر�ض لها ملدة طويلة �أو اىل عوار�ض وت�أثريات �صحية دائمة
(ب) املخاطر الفيزيائية
• ال�ضجيج
• الإ�شعاعات الذر ّية /امل�ؤينة
• الإ�شعاعات الأخرى (غري الذر ّية /غري امل�ؤينة) (مث ًال حتت احلمراء ،الكهرومغناطي�سية)
• �إرتفاع ال�ضغط اجل ّوي (خالل الغو�ص مث ًال)
• الإرجتاجات
• احلرارة املرتفعة
• احلرارة املتدنية
(ج) املخاطر اجلرثومية (فريو�سات/بكترييا /طفيليات وغريها)
• املنتقلة مبا�شرة عرب ناقل العدوى كالربغ�ش والذباب والقوار�ض
• املنتقلة عرب التعر�ض لل�سوائل الب�شرية وغريها امللوثة ب�أمرا�ض جرثومية
• املنتقلة مبا�شرة عرب اللم�س �أوالتعامل مع احليوانات خا�صة امليتة منها
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(د) املخاطر الأرغونومية (تال�ؤم االن�سان مع الآلة وادوات العمل)
• العمل يف و�ضعيات غري مالئمة للعمود الفقري واملفا�صل والع�ضالت مثل القرف�صة �أو الإلتواء �أو التمدد �أو
		 الإنكما�ش لفرتات طويلة
• �إ�ستخدام �آالت و�أدوات غري مالئمة حلجم �أو قيا�س اليد �أو اجل�سم ب�شكل عام
• دفع �أو جر �أوزان �أكرث من طاقة الطفل
• حمل ونقل �أوزان اكرث من طاقة �أو قدرة الطفل
• العمل يف اماكن ال تلتزم ال�شروط املقبولة لال�ضاءة والتهوئة والرطوبة واحلرارة
(ه) املخاطر النف�سية والإجتماعية والفكرية وظروف العمل العامة
• االعمال التي تتطلب �ساعات دوام ليلية (بني ال�سابعة م�سا ًء وال�سابعة �صباحا)
• االعمال التي تتطلب �ساعات دوام طويلة (�أكرث من � 6ساعات يومي ًا)
• االعمال التي حت َمل الطفل م�س�ؤولية معينة تتطلب �إ�شراف �أو رعاية �أو توجيه بالغ
• االعمال التي تعر�ض احلدث اىل �أي تعنيف كالمي �أو ج�سدي
• االعمال التي متنع الطفل من التح�صيل العلمي
(و) خماطر ال�سالمة
• العمل على �إرتفاع �أكرث من مرتين عن الأر�ض
• العمل على �سطوح الأبنية �أو احلافات �أو النوافذ �أو ال�شرفات
• العمل ب�آالت حادة ومتحركة
• العمل ب�آليات متحركة نقالة
• العمل مبواد متفجرة �أو قابلة للإ�شتعال
• العمل يف �أماكن مغلقة حيث يقل الهواء والأوك�سجني
• قيادة اي �آلية �أو حافلة �أو ناقلة للب�شر �أو املعدات واملنتجات بغ�ض النظر عن و�سيلة النقل
• العمل مبحوالت وامدادات الكهرباء
• العمل لأكرث من ن�صف �ساعة متوا�صلة حتت ا�شعة ال�شم�س �أو يف ظروف حارة على �أن ال يتجاوز جمموع �ساعات
		 العمل الأربعة يف اليوم الواحد مبا فيها ما ال يقل عن  5جل�سات ا�سرتاحة ال تقل احداها عن  10دقائق يتخللها
		 �شرب لل�سوائل
• العمل لأكرث من ن�صف �ساعة متوا�صلة يف ظروف مناخية باردة �أو عا�صفة على �أن ال يتجاوز جمموع �ساعات العمل
		 االربعة يف اليوم الواحد مبا فيها ما اليقل عن  5جل�سات ا�سرتاحة ال تقل احداها عن  10دقائق يف مكان معتدل
		 املناخ

2

الأعمال التي يجب �أن ال يعمل فيها احلدث

 -1الأعمال الزراعية (مبا فيها امل�شاريع العائلية) التي تتطلب ما يلي:
• قيادة اجلرارات واملاكينات الزراعية �أو العمل بها
• خلط �أو نقل �أو ر�ش املبيدات �أوالأ�سمدة الزراعية
• قطف �أو مل�س �أو التعامل مع نباتات �سامة (مثل �أوراق التبغ التي تفرز مادة النيكوتني ال�سامة)
• الت�سلق على الأ�شجار العالية �أو على ال�سالمل
• ا�ستعمال ادوات حادة كمثل ا�ستعمال امل�سلة ل�شك اوراق التبغ
• العمل الكرث من � 4ساعات باليوم
� -2صيد الأ�سماك يف عر�ض البحر �أو من خالل الغو�ص �أو ا�ستخدام بنادق ال�صيد البحري �أو املتفجرات �أو الكهرباء.
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 -3العمل يف امل�سالخ وذبح احليوانات
 -4العمل مع احليوانات اخلطرة والربية وال�سامة
 -5كل �أنواع العمل يف م�صانع البالط وال�صخور وما �شابه
 -6كل �أنواع العمل يف ال�صناعات الإنتاجية �أو التحويلية التي ت�ستخدم �أكرث من ع�شرين عامال،
امثلة عن ال�صناعات الإنتاجية �أو التحويلية التي ت�ستخدم �أكرث من ع�شرين عامال
• ت�صنيع املنتجات الغذائية وامل�شروبات
• ت�صنيع الأقم�شة والألب�سة
• دباغة اجللود و�صناعة احلقائب
• ت�صنيع منتجات اخل�شب
• �صناعة الورق واملنتجات الورقية
• �صناعة مواد كيماوية
• �صناعة اال�سمنت والرتابة ومواد البناء
• �صناعة منتجات مطاطية وبال�ستيكية
• �صناعة منتجات منجمية غري معدنية (مثال �صناعة املنتجات الزجاجية)
• ت�صنيع املعادن واملنتجات املعدنية
• ت�صنيع خمتلف االالت والأجهزة والعربات واملقطورات
• ت�صنيع االثاث
• اعادة ت�صنيع النفايات ب�أنواعها
 -7كل �أنواع العمل يف متديد الكهرباء والغاز واملاء والبخار.
 -8كل �أنواع العمل يف البناء من الهدم واحلفر والت�شييد و�ضرب الرمل وت�سلق االرتفاعات.
 -9العمل يف م�ؤ�س�سات التجارة وال�صناعة واخلدمات ذات احلجم ال�صغري (اقل من  20عامال) التي ترتفع فيها
ن�سبة املخاطر املهنية.
امثلة عن حمالت التجارة وال�صناعة واخلدمات ذات احلجم ال�صغري (اقل من  20عامال) حيث ترتفع ن�سبة
املخاطر املهنية
• ميكانيك (�صيانة وت�صليح ال�سيارات و�آالت النقل)
• حدادة
• حلام
• ر�ش دهان
• طبخ دم �أو عظام و�شحوم
• تنظيف جلود احليوانات ودباغتها
• �صناعة الفخار �أو الزجاج �أو الكري�ستال
• �صهر� ،صب ،وطلي املعادن
• تنظيف الألب�سة (م�صابغ )Dry cleaning
• ن�شر اخل�شب ودهان املفرو�شات
• ذبح احليوانات وبيع اللحوم
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• اعمال ال�سنكرية
• حت�ضري ور�ش ا�سمدة ومبيدات للمنازل وغريها
• ق�ص ورق وكرتون
• طباعة
• انتاج الثلج والتربيد
• ا�ستخراج الر�صا�ص من بطاريات ال�سيارات
• تف�ضي�ض املرايا بوا�سطة الزئبق
• ملء اال�سطوانات بالغازات امل�ضغوطة
 -10العمل يف الفنادق واملطاعم واملالهي ومقاهي االنرتنت التي قد تعر�ض احلدث ملا يلي:
 .iنقل �أو بيع �أو احت�ساء امل�شروبات الكحولية
 .iiنقل �أو بيع الدخان والتبغ مبا فيها اي�صال الرنجيلة اىل البيوت
 .iiiاي�صال �أية م�شرتيات اىل البيوت منفردا دون مرافقة �أو مراقبة
 .ivالتفرد بالطفل يف غرفة �أو زاوية �أو مكان منزوي بعيد ًا عن �أعني امل�شرفني
 .vا�ستعمال �آالت حادة وماكينات كمثل تلك املوجودة يف املطابخ وغريها.
 -11العمل يف �أي من و�سائل النقل الربية �أو البحرية �أو اجلو ّية.
 -12العمل يف الأماكن التي يتم فيها تبادل العمالت وانتقال �أو حفظ الأموال واملجوهرات وغريها من اال�شياء
الثمينة.
 -13العمل يف املراكز ال�صحية والطبية التي تعر�ض الطفل ملا يلي:
 .iخطراالحتكاك باملر�ضى وال�سوائل الب�شرية والنفايات الطبية وخطر انتقال العدوى.
 .iiخطر التعر�ض ملواد كيميائية وادوية وغازات وا�شعاعات.
 .iiiال�ضعط النف�سي كمثل التعاطي مع حاالت موت �أو امرا�ض م�ستع�صية.
 -14العمل يف املراكز الإجتماعية مع امل�سنني �أو املعوقني �أو امل�صابني بالعاهات اخللقية والعقلية والنف�سية �أو الإدمان
(�إال لفرتات ق�صرية متقطعة وب�إ�شراف مبا�شر من اخت�صا�صيني اجتماعيني وملمني بعلم نف�س االحداث).
 -15العمل يف مراكز خدمات احلماية �أو املرافقة ال�شخ�صية.
 -16العمل يف التنظيفات وجمع النفايات �أو ف�صلها ويف املجارير وقنوات املياه الآ�سنة.
 -17كل انواع العمل التي تتطلب حماية �أو وقاية الآخرين من اخطار حمتملة  .مثل مراقبي ال�سباحة يف البحر
وبرك ال�سباحة.
 -18العمل يف ميدان �سباق اخليل وما يحيط بان�شطة �سباقات اخليل
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