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إتفاقية السالمة والصحة يف الزراعة، 2001 )رقم 184(، والتوصية )رقم 192(  

1( قانون العمل  اللبناين – 23 أيلول 1946 )مبا ورد من تعديالت(
الفصل الثاين: يف استخدام األوالد والنساء  

1- يف استخدام األوالد  
2- أحكام شاملة لألوالد والنساء  

2( الربنامج الدويل للقضاء عىل عمل األطفال )IPEC( يف لبنان، 2000
3( تشكيل لجنة وطنية ملكافحة عمل األطفال، 2010: مرسوم رقم 5137 بتاريخ 1 /2010/10

4( خطة العمل الوطنية للقضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال يف لبنان
5( املرسوم 8987 لحظر أسوء أشكال عمل األطفال، 2012: حظراستخدام األحداث قبل بلوغهم
سن الثامنة عرشة يف األعامل التي تشكل خطراً عىل صحتهم أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي.

امللحق رقم )2( للامدة الثانيّة ]يف وضع »الالئحة الوطنية لألعامل الخطرة«[  
6( دليل استخدام املرسوم 8987 ألسوء أشكال عمل األطفال 
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شكر
 

أُعد هذا الدليل تحت إرشاف وتوجيه:

ــة العمــل  ــة، منظم ــدول العربي ــي لل ــم الفّن ــق للدع ــق العمــل الالئ ــر فري ــر اإلقليمــي ومدي ــب املدي ــك هغــامن، نائ فران
ــة ــدول العربي ــي لل ــب اإلقليم الدولية/املكت

موريس سعادة، ممثل الفاو يف لبنان

جمع وتحرير:

رنا الربازي طبارة، أستاذة محارضة  يف كلّية العلوم الّصحيّة، الجامعة األمريكية يف بريوت.

إعداد املادة:

بــاوال ترمــني، مســؤولة الهجــرة الريفيّــة للشــباب، الفــاو )األخصائيــة الفنيــة الســابقة لعمــل األطفــال يف الزراعــة يف منظمــة 
العمــل الدوليــة(. 

جامنة كرامة، مسؤولة الربامج، دائرة الربامج اإلقليمية، منظمة العمل الدولية/املكتب اإلقليمي للدول العربية.

رنا الربازي طبارة، أستاذة محارضة يف كلّية العلوم الّصحيّة، الجامعة األمريكية يف بريوت.

عبري أبو الخدود، رئيسة مصلحة التعليم واإلرشاد  يف وزارة الزراعة. 

تنسيق املرشوع:

حياة عسريان، املستشارة اإلقليمية لعمل األطفال يف منظمة العمل الدولية/املكتب اإلقليمي للدول العربية.

فاتن عضاضة، املنسقة الوطنية للحامية االجتامعية وعمل األطفال يف الزراعة، الفاو.

شكر خاص إىل:  

نزهة شليطا، وحدة مكافحة عمل األطفال يف لبنان، وزارة العمل.

ألفريــدو إميبيغليــا، مســؤول تنفيــذ املبــادرة اإلقليميــة حــول الزراعــة االرسيــة للحيــازات الصغــرية يف إقليــم الــرشق األدىن 
وشــامل افريقيــا، الفــاو. 

آريني جنثون، خبرية عمل األطفال، قسم التنمية االقتصادية واالجتامعية، الفاو.

تورســن شــاكل، املستشــار اإلقليمــي يف مجــال معايــري العمــل الدوليــة وقانــون العمــل، منظمــة العمــل الدولية/املكتــب 
اإلقليمــي للــدول العربيــة.

 .)RDPP( تم اعداد وطبع هذا الدليل بدعم مايل من برنامج التنمية والحامية اإلقليمية

عمل األطفال يف الزراعة يف لبنان
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IX

التمهيد

ــاع  ــون يف القط ــامل يعمل ــاً يف الع ــر 5-17 عام ــني بعم ــال العامل ــن األطف ــة م ــو 60 يف املائ إن نح
الزراعــي )ومنــه صيــد الســمك، وتربيــة األحيــاء املائيــة، والحراجــة، وتربيــة الحيوانــات(. وتعــادل 
هــذه النســبة أكــرث مــن 98 مليــون فتــى وفتــاة. ويف الــدول العربيــة كلبنــان، فــإن عمــل األطفــال 
يف القطــاع الزراعــي غالبــاً مــا يحــدث ضمــن ســياق الزراعــة العائليــة، حيــث ال تُعتــرب املشــاركة يف 
بعــض األنشــطة الزراعيــة مــن أشــكال »عمــل األطفــال«. ولكــن هــذا ال يعنــي أن ظــروف عمــل 
األطفــال تلبــي معايــري العمــل الوطنيــة أو الدوليــة، ومنهــا معايــري ســن العمــل. إذن، ال بــد مــن 
التمييــز بــني نــوع العمــل الــذي يتســم بواجبــاٍت خفيفــة وبــني عمــل األطفــال الــذي يعيــق الطفل 

عــن االلتحــاق باملدرســة ويــرض بصحتــه ومنــوه الشــخيص.

ولطاملــا اعتمــد القطــاع الزراعــي يف لبنــان عــىل اليــد العاملــة األجنبيــة، إذ يُســتخدم عــامٌل بالغــون 
ســوريون وفلســطينيون وغريهــم للعمــل يف الحصــاد والتقليــم ورش املبيــدات وغريهــا مــن األعــامل 
ــا  ــدة وآثاره ــوريني املعق ــني الس ــة الالجئ ــفرت أزم ــام 2010، أس ــذ ع ــول. ومن ــة يف الحق الزراعي
ــة عــن انتشــار ظاهــرة عمــل األطفــال، الســيام أســوأ أشــكالها وظروفهــا،  ــة واالقتصادي االجتامعي

وخصوصــاً يف وادي البقــاع وشــاميل لبنــان.

ــة  ــل الدوليَّ ــُة العم ــام 2015 منظَّم ــت يف ع ــرة، انضم ــذه الظاه ــج ه ــج تعال ــع برام ــة وض وبغي
ــة  ــول الزراع ــة ح ــادرة اإلقليمي ــن املب ــاو( ضم ــة )الف ــة والزراع ــدة لألغذي ــم املتح ــة األم ومنظم
األرسيــة للحيــازات الصغــرية إىل منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، ووزاريت العمــل 
والزراعــة، ومنظــامٍت غــري حكوميــة، وغــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة، وأعضــاء اللجنــة 
التوجيهيــة الوطنيــة ملكافحــة عمــل األطفــال، وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة يف املجتمــع املــدين. 
وقــد متثلــت املخرجــات الرئيســية حتــى اآلن يف مــا يــيل: )أ( تنفيــذ برامــج وأنشــطة لبنــاء القــدرات 
يف القطــاع الزراعــي يف البقــاع وشــاميل لبنــان. )ب( إجــراء تقييــٍم لوضــع األطفــال العاملــني يف هــذا 
القطــاع بالبقــاع. )ج( وضــع هــذا الدليــل باللغتــني العربيــة واإلنكليزيــة للمامرســني العاملــني عــىل 
الحــد مــن ظاهــرة عمــل األطفــال يف الزراعــة ســواء بصــورٍة مبــارشة أم غــري مبــارشة. ويتضمــن 
هــؤالء املامرســون عــامل اإلرشــاد الزراعــي، ومفتــي العمــل، ومفتــي الصحــة والســالمة املهنيــة، 
ــال  ــع األطف ــة م ــة العامل ــري الحكومي ــني، واملنظــامت غ ــة، واملرشــدين االجتامعي والرشطــة البلدي

العاملــني يف املناطــق الريفيــة.

وقــد ُوضعــت محتويــات الدليــل اســتناداً إىل املــادة التوجيهيــة الــواردة يف صنــدوق عــدة 
ــات  ــة: توجيه ــري يف الزراع ــال الخط ــل األطف ــة عم ــام 2006 »معالج ــة لع ــل الدولي ــة العم منظم
ــة أداٍة مهمــة  ــة مــن هــذا الدليــل مبثاب حــول السياســات واملامرســات«. وتعمــل النســخة العربي
ــل  ــام متث ــة. ك ــدول العربي ــان وال ــة يف لبن ــال يف الزراع ــل األطف ــة عم ــني بقضي ــني املهتم للمامرس
ركيــزًة للجهــود التعاونيــة الحاليــة واملســتمرة بــني وكالتــني شــقيقتني مــن وكاالت األمــم املتحــدة 

ــة. ــل والزراع ــا العم ــام وزارت ــني وه ــام الوطنيت ــاو( ونظريتيه ــة والف ــل الدولي ــة العم )منظم

التمهيد   |
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المقدمة

عمل األطفال في الزراعة: 
مشكلة متعّددة الجوانب

ــروف  ــه أو بالظ ــذي بطبيعت ــل ال ــو العم ــال ه ــل األطف عم
التــي يــزاول فيهــا يــرض الطفــل أو يســيئ إليــه أو يســتغله 
ــكلة  ــال مش ــل األطف ــكل عم ــم. يش ــن التعلي ــه م أو يحرم
ــا  ــأىت منه ــع، يت ــامل أجم ــي يف الع ــددة النواح ــرية ومتع خط
عواقــب وخيمــة عــىل صحــة األطفــال العاملــني ورفاههــم. 
وعــىل صعيــد أوســع، يؤثــر عمــل األطفــال ســلباً عــىل 
ــالت  ــاة العائ ــىل حي ــم حــارضاً ومســتقبالً وع ــة حياته نوعي

ــا. ــون إليه ــي ينتم ــان الت ــات واألوط واملجتمع

©FAO
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  تنجــم مشــكلة عمــل األطفــال عــن عــدة أســباب، منهــا إجتامعيــة وثقافيــة وإقتصاديــة 
وسياســيّة، والتــي قــد تتفاقــم يف ظــل الظــروف اإلقليميــة الجغرافيــة السياســية. ففــي لبنــان مثــالً، 
ــي متــر بظــروف  ــدان املجــاورة الت ــون الجــئ مــن البل ــا يقــارب 1.16 ملي ــق العــارم مل أدى ّالتدف
متقلبــة سياســياُ يف العقــد األخــري )وال ســيام مــن ســوريا منــذ ســنة 2011(، اىل أعبــاء إقتصاديــة 
هائلــة عــىل الالجئــني وعــىل املجتمعــات الحاضنــة لهــم، والتــي هــي أصــالُ تعــاين ظــروف التهجــري، 
ــان كالبقــاع والشــامل  والحرمــان، والتدهــور املســتمر؛ كــام هــو الحــال يف بعــض املناطــق يف لبن
والجنــوب. ولقــد أدت هــذه الظــروف اىل لجــوء عــدد كبــري مــن العائــالت إىل اســتخدام أطفالهــم 
ــم  ــة التعلي ــال فرص ــؤالء األطف ــىل ه ــوت ع ــا تف ــا م ــش. وغالبً ــة العي ــب لقم ــاعدة يف كس للمس
األســايس واكتســاب املهــارات، ويصبحــون أكــرث عرضــة للمكــوث يف دّوامــة مــن الفقــر، وبالتــايل ال 

ميكنهــم التقــدم يف الســلم اإلجتامعــي اإلقتصــادي. 

يســود عمــل األطفــال يف القطــاع الزراعــي بشــكل خــاص، حيــث يســتخدم هــذا القطــاع 70 يف 
املائــة مــن األطفــال العاملــني يف العــامل، يف ظــروف عمــل غالبــاً مــا تكــون غــري مالمئــة لعمرهــم 
ــي  ــدان الت ــان مــن البل ــاً. وكــون لبن ــا دولي ــري الســالمة والصحــة املعــرتف به وغــري مطابقــة ملعاي
تعتمــد إقتصاديــاً عــىل القطــاع الزراعــي، كــام هــو الحــال يف بلــدان عربيــة أخــرى يف املنطقــة، فــإن 
مشــكلة عمــل األطفــال يف الزراعــة تــربز فيــه بشــكل حــاد. يعتــرب العمــل الزراعــي أحــد قطاعــات 
العمــل الثــالث االخطــر عامليــاً، فهــو يــأيت مبرتبــة الخطــورة مبــارشة بعــد العمــل يف املناجــم والبنــاء. 
ويتضمــن العمــل يف الزراعــة أنشــطة وظــروف عمــل تُعتــرب »خطــرة« ملــا ممكــن أن تســببه مــن 

أرضار كبــرية )وأحيانــاً مميتــة( لألطفــال العاملــني فيهــا.

ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن األطفــال يبــدأون العمــل يف هــذا املجــال يف ســن مبكــرة جــداً، أحيانــاً 
ال يتعــدى الخمــس ســنوات مــن العمــر، مــام يطيــل مــن مــّدة ومــدى تعرضهــم ألخطــار العمــل 
ــذا اإلســتخدام املبكــر يف العمــل وخاصــة  ــا يكــون الســبب له ــادة م ــم. ع الزراعــي خــالل حياته
ــال يف نطــاق  ــدي الســتخدام األطف ــن اإلنغــامس يف الســياق التقلي ــاً ع ــة، ناتج يف املناطــق الريفيّ
»املــزارع األرسيــة«، حيــث تعتــرب املهــام التــي يقومــون بهــا مجــرد »أيــدي مســاعدة«، وإن كانــت 
تتطلــب جهــداً ودوامــاً كاملــني. إن ظروفــاً كهــذه تجعــل مــن عمــل األطفــال عمــالً غــري معــرتف 
ــة  ــة والوطني ــات الدولي ــق الترشيع ــات يف تطبي ــري التحدي ــكل كب ــد بش ــريئ«، وتُزي ــري م ــه، و»غ ب

املعــّدة لحاميــة األطفــال مــن اإلســتغالل خــالل اســتخدامهم.  

إن هــدف منظمــة العمــل الدوليــة هــو القضــاء الفّعــال عــىل جميــع أشــكال عمــل األطفــال يف كل 
القطاعــات ويف جميــع أنحــاء العــامل، مــع الرتكيــز عــىل تحديــد األولويــة  للقضــاء عىل أســوأ أشــكال 
عمــل األطفــال، والــذي يتضمــن »عمــل األطفــال الخطــر«. وتســتند األطــر واإلجــراءات السياســية 
املتخــذة لتحقيــق هــذا الهــدف عــىل إتفاقيــة الحــد األدىن لســن اإلســتخدام رقــم 138 لعــام 1973، 
وإتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال رقــم 182 لعــام 1999. أمــا بالنســبة للعمــل الزراعــي عــىل 
ــة الســالمة والصحــة يف الزراعــة  ــد، فتســتند اإلجــراءات عــىل املــادة 16 مــن إتفاقي وجــه التحدي
 :II ــة أخــرى )أنظــر امللحــق ــة ووطني ــة دولي ــب مراجــع ترشيعيّ ــام 2001، إىل جان ــم 184 لع رق
اإلطــار القانــوين الــدويل، وامللحــق III: الوثائــق  املتعلقــة بالسياســات والترشيعــات لعمــل األطفــال 

يف لبنــان(.

ويف طليعــة هــذه املبــادرة املعقــدة تــأيت مهمــة القضــاء عــىل مشــاركة األطفــال يف األعــامل الخطرة. 
ــادىء  ــة مب ــىل ثالث ــة ع ــل الدولي ــة العم ــرتاتيجية منظم ــن إس ــية  ضم ــالت الرئيس ــز التدخ وترتك
أساســية هــي: الوقايــة والســحب، والحاميــة مــن عمــل األطفــال. ولتحقيــق هــذه املهــام، تســعى 
منظمــة العمــل الدوليــة اىل اإلســتفادة مــن السياســات الوطنيــة التــي تهــدف إىل تعزيــز حقــوق 
ــن  ــث ع ــهم وكالء يف البح ــوا أنفس ــم ألن يصبح ــليم، وتؤهله ــم الس ــم وتطوره ــال ورفاهه األطف
حلــول ملشــكلة عمــل األطفــال. يف هــذه العمليــة تســعى منظمــة العمــل الدوليــة أيضــاً إلرشاك 
ــرار ولكــن ســواهم مــن أصحــاب املصلحــة. ويشــمل هــؤالء منظــامت  ــس فقــط صانعــي الق لي
أصحــاب العمــل، والنقابــات العامليــة، ووكاالت الســالمة والصحــة املهنيــة، و الــوكاالت الزراعيــة، 
وغريهــا. إن النشــاطات التــي تهــدف اىل زيــادة املعرفــة، ونــرش الوعــي، وتثقيــف أصحــاب املصلحة 
حــول واقــع عمــل األطفــال يف الســاحة املحليــة هــي أمــر حاســم لفهمهــم وتحفيزهــم لإلنخــراط يف 
تطويــر حلــول مســتدامة ملشــكلة عمــل األطفــال. وتشــمل املقومــات األساســية لهــذه النشــاطات 
التعريــف مبشــكلة عمــل األطفــال والــرشح ألصحــاب املصلحــة عــن أهميتهــا، باإلضافــة  إىل بنــاء 
قدراتهــم عــىل إتخــاذ القــرارات الســليمة واعتــامد املامرســات اآلمنــة. ومــن املمكــن تحقيــق ذلــك 
مــن خــالل منــح أصحــاب املصلحــة املعرفــة ومســاعدتهم يف تطويــر مهاراتهــم يف تقييــم املخاطــر 
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ــام  ــاج الزراعــي، وبالتــايل متكينهــم مــن القي ويف تنفيــذ إجــراءات ضبــط املخاطــر يف مجــال  اإلنت
بــدور فّعــال يف مكافحــة عمــل األطفــال. 

تــم إعــداد هــذا الدليــل ضمــن إطــار هــذه اإلســرتاتيجية. وهــو يهــدف عــىل وجــه التحديــد إىل 
ــدى العاملــني يف القطــاع الزراعــي حــول وجــود مشــكلة عمــل األطفــال  رفــع مســتوى الوعــي ل
وخطورتهــا وتداعياتهــا، وإىل توعيــة جميــع أصحــاب املصلحــة املعنيــني يف العمــل الزراعــي ملختلف 
ــامّدة  ــتخدامه ك ــل الس ــداد الدلي ــم إع ــام ت ــكلة. ك ــم املش ــن حج ــد م ــة  للح ــات املتاح اإلمكاني
مرجعيّــة يف ورشــات عمــل تدريــب املدربــني يف مجــال عمــل األطفــال يف الزراعــة يف لبنــان. ولكــن 
بإمــكان أصحــاب املصلحــة والعاملــني يف مجــال الزراعــة جميعهــم أن يســتخدموا الدليــل أيضــاً.

المصطلحات األساسية لعمل األطفال 
يرتبــط مفهــوم عمــل األطفــال بحــد ذاتــه لغويًّــا مبجموعــة مــن املصطلحــات املحــددة املتعلّقــة 
بتعريفــات قانونيــة )مثــالً: »أســوأ أشــكال عمــل األطفــال«(، ومعايــري وقياســات قانونيــة )مثــالً: 
»الحــد األدىن لســن اإلســتخدام«، الســؤال: مــن الــذي يعتــرب »طفــالً«؟(، ومصطلحــات تقنيَّــة أخــرى 
ــارات  ــامت والعب ــض الكل ــات بع ــذه املصطلح ــن ه ــون ضم ــد تك ــر«(. وق ــل الخط ــالً: »العم )مث
ــاٍن ذات  ــاً مع ــام تحمــل تقني ــادًة، بين ــة ع ــى املســتخدم يف اللغــة املحكيَّ ــّر باملعن ــد تُف ــي ق الت
ــه طفــل«،  ــري »عمــل األطفــال« كمجــرد »أي عمــل يقــوم ب ــّر تعب ــد يُف ــالً: ق أبعــاد أخــرى )مث
بينــام يشــكل عمــل األطفــال كمصطلــح تقنــي، آفــة إجتامعيــة وإقتصاديــة كبــرية وقضيــة حقــوق 
اإلنســان(. والكتســاب فهــم متعّمــق ملفهــوم عمــل األطفــال وال ســيام عمــل األطفــال يف الزراعــة، 
ــية  ــات األساس ــذه املصطلح ــىل ه ــوي ع ــل، تحت ــذا الدلي ــت إىل ه ــة ضمَّ ــداد قامئ ــم إع ــد ت فق
والتعاريــف الخاصــة  بهــا )القامئــة مدرجــة يف امللحــق I(. ســوف تســاعد  هــذه القامئــة القــارئ 
ــأن يــؤدي ذلــك إىل وعــي أوســع مبشــكلة عمــل  يف اكتســاب فهــم أوضــح لهــذا املفهــوم، أمــالً ب

األطفــال يف الزراعــة. 

اإلطار القانوني 
يرتبــط تعريــف عمــل األطفــال إرتباطــاً وثيقــاً بعــدد مــن اإلتفاقيــات الدوليــة مبــا فيهــا إتفاقيــات 
وتوصيــات منظمــة العمــل الدوليــة،  وبقوانــني العمــل الوطنيــة ووثائــق  ترشيعيــة أخــرى 
والتــي ورد ذكــر بعضهــا يف فصــول الدليــل. وعــىل وجــه الخصــوص، فقــد أقــرت الدولــة اللبنانيــة 
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 و 182 بشــأن عمــل األطفــال و هــي ملتزمــة بهــا، مــع 
أن قانــون العمــل اللبنــاين مل ينقــح بعــد وفقــاً لذلــك. ويف حــني ال يــزال هنــاك قــدر مــن التناقــض 
ــإن  ــال، ف ــل األطف ــأن عم ــة بش ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــاين واتفاقي ــوين اللبن ــار القان ــني اإلط ب
التعديــالت املقبلــة يف الترشيعــات اللبنانيــة الراميــة إىل الحــد مــن هــذه الثغــرات ســتحقق دون 
شــك مزيــدا مــن التقــدم يف وضــع عمــل األطفــال يف لبنــان. إن فهــم هــذه العنــارص الترشيعيــة 
يعــد أمــراً أساســياً بالنســبة لجميــع أصحــاب املصلحــة مــن أجــل متكينهــم مــن املســاهمة الفعالــة 
يف الســعي للقضــاء عــىل عمــل األطفــال. ولقــد تــم إعــداد  قامئــة بالترشيعــات الدوليــة والوطنيــة 
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يشــكل عمــل األطفــال يف الزراعــة ظاهــرة خطــرية يف جميــع أنحــاء العــامل، ولكنهــا أتخــذت أبعــاداً ذات داللــة خاصــة يف 
لبنــان. واملنطقــة يف الســنوات العــرش املاضيــة، نظــراً لتدفــق الالجئــني مــن البلــدان املجــاورة وال ســيام إىل املناطــق الريفيّــة. 
لعمــل األطفــال يف الزراعــة تداعيــات خطــرة عــىل الصعيديــن اإلقتصــادي واإلجتامعــي، ليــس فقــط عــىل األطفــال  بــل أيضــاً 
عــىل عائالتهــم ومجتمعاتهــم العامــة. تلتــزم مؤسســات غــري حكوميــة دوليــة معيّنــة كمنظمــة العمــل الدوليــة بالقضــاء عــىل 

عمــل األطفــال، كــام تلتــزام بهــذه القضيــة السياســات والقوانــني الوطنيــة  يف لبنــان. 

ــة مــن قبــل الكثــري مــن أصحــاب املصلحــة يف القطــاع  ويشــكل هــذا اإللتــزام مبــادرة ضخمــة تســتدعي املشــاركة الفّعال
الزراعــي، خصوصــاً أولئــك الذيــن لهــم عالقــة مبــارشة يف اســتخدام األطفــال للعمــل يف الزراعــة.  ويشــمل هــؤالء أصحــاب 
العمــل )مزارعــني ومنتجــني زراعيــني(، ومفتشــني العمــل، واملرشــدين الزراعيــني وعاملــني آخريــن يف هــذا القطــاع، وعائــالت  
األطفــال العاملــة، وأخــرياً وليــس آخــراً، األطفــال ذاتهــم. ومــن غــري املمكــن الحصــول عــىل مشــاركة فّعالــة كهــذه مــن دون 
اإلســتناد إىل الوعــي والفهــم الواضــح لتعريــف  مفهــوم عمــل األطفــال، ولطبيعــة وحجــم مشــكلة عمــل األطفــال يف الزراعــة.

األهــداف: يعــرف هــذا الفصــل عــىل مفهــوم عمــل األطفــال يف الزراعــة، مقدمــاً املعايــري الثالثــة التــي يحــدد مــن 
خاللهــا إذا مــا كان النشــاط أو املهمــة التــي يقــوم بهــا الطفــل يعتــرب عمــل أطفــال. وهــذه املعايــري هــي:

ــذه  ــت ه ــد وصف ــي. وق ــم اإللزام ــىل التعلي ــل ع ــري العم ــه؛ و3. تأث ــل وظروف ــة العم ــل؛ 2. طبيع ــر الطف 1. عم
املعايــري إســتناداً ألطــر ترشيعيــة دوليــة لعمــل األطفــال باإلضافــة إىل ترشيعــات وطنيــة خاصــة بعمــل األطفــال يف 

لبنــان. كــام ســيتم إلقــاء الضــوء عــىل خصائــص عمــل األطفــال يف قطــاع الزراعــة بشــكل خــاص وأســبابه.

للفصــل األول بأقســامه 1.أ، 1.ب، و1.ت، إرجــع لعــرض الشــفافية الضوئيــة العــرض رقــم 1 »مــا هــو عمــل األطفــال يف الزراعــة؟« يف القــرص 

املدّمــج املرفــق.

1.أ. ما هو عمل األطفال؟
يرتبط تعريف عمل األطفال بثالثة معايري:

1- عمر الطفل؛
2- طبيعة العمل والظروف التي يزاول فيها؛

3- التأثري عىل التعليم اإللزامّي.

عمل األطفال في الزراعة
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نظرة تفصيلية في معايير عمل 
األطفال 

)1( سن الطفل

إمتثاالً للترشيعات الدولية، يضع قانون العمل اللبناين حدوداً للسن الذي يسمح فيه القيام بأعامل معينة: 

• أربع عرشة )14( سنة هو الحد األدىن العام لسن اإلستخدام.
• مثاين عرشة )18( سنة هو الحد األدىن لألعامل الخطرة.

)2( طبيعة العمل والظروف التي يزاول فيها
تعــد بعــض األعــامل او املهــن خطــرة  بطبيعتهــا الحتوائهــا عــىل عنــر الخطــورة، بغــض النظــر عــن ظــروف العمــل. وتعتــرب 
الظــروف التــي تــزاول فيهــا األعــامل هــي بالقــدر نفســه مــن األهميّــة: فالعمــل اآلمــن ممكــن أن يصبــح خطــراً إذا مــا متــت 

مزاولتــه يف ظــروف خطــرة )مثــالً: أثنــاء الليــل، أو لفــرتة طويلــة بــدون اســرتاحة، أو يف جــّو عزلــة(.

)3( التأثير على تحصيل التعليم اإللزامي
إذا كانــت املهــام املكلـّـف بهــا الطفــل تعيــق تحصيلــه العلمــي اإللزامــي، فهــي تعتــرب عمــل أطفــال. مــن املمكــن أن يــؤدي 

عمــل األطفــال:

• لحرمان الطفل من الذهاب اىل املدرسة؛
• إلجبار الطفل عىل التخيل عن التعليم يف مرحلة مبكرة؛ أو

• للفرض عىل الطفل بأن يجمع ما بني الذهاب اىل املدرسة والقيام بعمل مضٍن لساعات طويلة.

تحديد ما الذي يعتبر وما ال يعتبر عمل أطفال 
قــد يكــون مــن الصعــب أحيانــاً تحديــد مــا إذا كانــت املهــام التــي يقــوم بهــا الطفــل تعتــرب عمــل األطفــال يف الزراعــة، أم 

اســتخدام األحــداث، أم قيــام األطفــال بنشــاطات زراعيــة غــري خطــرة. 
لتعترب تلك املهام مبثابة عمل أطفال يكفي أن تكون اإلجابة »نعم« ألي من هذه املعايري الثالث:

إذا كانت املهام  التي طُلب من الطفل القيام بها: 

• ال تحرتم الحد األدىن لسن اإلستخدام )يف لبنان، هذا السن هو أربع عرشة )14( سنة(؛
• تشكل خطراً عىل الطفل، إما بطبيعتها أو بالظروف التي تزاول فيها؛ أو

• من األرجح أن تؤثر سلباً عىل تحصيل الطفل للتعليم اإللزامي.

6عمل األطفال في الزراعة   |



التعريف ببعض المصطلحات
الطفل: شخص عمره أقل من مثاين عرشة )18( سنة.

)تنــص املــادة )2( مــن اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال رقــم )182( للعــام 1999، بــأن »تســمية »طفــل« تنطبــق عــىل 
أّي شــخص مــا دون ســن الثامنــة عــرش )18( عامــاً«(.

عمل األطفال هو أي عمل: 

• يستخدم فيه األطفال الذين مل يتّموا الحد األدىن لسن اإلستخدام يف أنواع من العمل ال تتوافق مع سنهم؛
• يؤدي لدى األطفال إىل أرضار نفسية، وجسدية، وروحية، وإجتامعية، وأخالقية؛

• يحّد من تحصيلهم للتعليم اإللزامّي؛
• يعتــرب خطــراً )أّي مــن األعــامل املدرجــة يف »الئحــة األعــامل الخطــرة« يف لبنــان – وهــي األعــامل التابعــة للملحــق رقــم 

2 مــن املــادة الثانيــة للمرســوم رقــم 8987(.

مالحظــة: ال تعتــرب جميــع النشــاطات التــي قــد يزاولهــا الطفــل »عمــل أطفــال«. فبــل إن بعــض تلــك النشــاطات 
مــن املمكــن أن يكــون لهــا تأثــرٌي إيجــايٌب عــىل الطفــل مــن حيــث متكينــه مــن التطــور وإكتســاب مهــارات قيّمــة 

واملســاهمة يف كســب لقمــة العيــش.

 ال يعترب »عمل أطفال«:
• عندما يكون العمل مالمئاً للفئة العمرية لدى الطفل، وال يحد من تحصيله الرتبوي )التعليم اإللزامي(؛

• عنــد قيــام األطفــال مبســاعدة ذويهــم ضمــن املشــاريع العائليــة أو قيامهــم باألعــامل الخفيفــة، الــذي مــن املمكــن أن 
يعــود بالفائــدة عليهــم لناحيــة مــا أشــري إليــه أعــاله. 

األعــال الخفيفــة: هــي األعــامل التــي ال يرجــح أن تــؤّدي إىل أرضار يف صحــة األطفــال وتطورهــم، وال تعيــق مواظبتهــم عــىل 
إمتــام التعليــم اإللزامــي، أو إمكانيتهــم مــن اإلســتفادة مــن تلقــي التوجيــه أو التدريــب املهنــي. وتحــدد إتفاقيــة الحــد األدىن 
لســن اإلســتخدام للعــام 1973 )رقــم 138( ســنَّ ثالثــة عــرش )13( عامــاً كحــد أدىن لســن اإلســتخدام يف األعــامل الخفيفــة. 
يجــب وضــع ترشيعــات وطنيــة تحــّدد معايــري محــددة للحــد األدىن لســن اإلســتخدام يف األعــامل الخفيفــة. يف لبنــان مل يتــم 

ذلــك بعــد، وإمنــا يعتــرب مــن األهــداف الترشيعيــة الوطنيــة القريبــة املــدى.

1.ب. كيف يعرَّف عمل األطفال 
بالقانون الدولي؟

اإلطار المقياسي الدولي لعمل األطفال
تعرف ترشيعات العمل الدولية عمل األطفال مستندة إىل إتفاقيّات وتوصيات رئيسية، تتضمن تسمياتها التايل:

الحد األدىن لسن اإلستخدام، أسوأ أشكال عمل األطفال، األعال الخطرة، عمل األطفال، واألعال الخفيفة.

إتفاقية الحد األدىن لسن اإلستخدام، للعام 1973 )رقم 138( 
• يحــدد ســن الخمــس عــرشة )15( ســنة كحــد أدىن لســن اإلســتخدام )هنــاك بعــض األســتثناءات، فمثــالً يف لبنــان يعتــرب 
ســن األربــع عــرشة )14( ســنة الحــد األدىن لســن اإلســتخدام(. وال يجــوز أن يكــون الحــد األدىن لســن اإلســتخدام أقــل مــن 

الســن الــذي يتــم عنــده الطفــل تعليمــه اإللزامــي.
• يحدد سن الثامين عرشة )18( سنة كحد أدىن لسن اإلستخدام يف األعامل الخطرة.

• يحدد سن الثالث عرشة )13( سنة كحد أدىن لسن اإلستخدام يف األعامل الخفيفة. 
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مالحظة: يف لبنان مل يحدد حتى اآلن الحد األدىن لسن اإلستخدام يف األعامل الخفيفة

إتفاقية أسوأ أشكال عمل  األطفال للعام 1999، )رقم 182(
• تعــرف هــذه اإلتفاقيــة مصطلــح أســوأ أشــكال عمــل األطفــال والــذي يتضمــن األعــال الخطــرة، كــام تحــدد اإلجــراءات 

التــي يجــب أن تنفــذ للقضــاء عليهــا.
• البلــدان التــي تصــدق عــىل هــذه اإلتفاقيــة ملزمــة بتحديــد الئحــة باألعــال الخطــرة الخاصــة بتلــك البلــدان )الئحــة 

وطنيــة( وذلــك بالتشــاور مــع املنظــامت العاّمليــة ومنظــامت أصحــاب العمــل.
• بالنســبة للبنــان: فــإن »الئحــة األعــال الخطــرة« محــددة ضمــن امللحــق رقــم 2 مــن املــادة الثانيــة للمرســوم رقــم 8987  

بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال الصــادر يف عــام 2012.

حسب هذه اإلتفاقية، فإن »أسوأ أشكال عمل األطفال« يشمل:
1- جميــع أشــكال الــرق والعبوديــة )اإلتجــار باألطفــال، عبوديــة الّديــن، عمــل الســخرة، أو العمــل قــراً مبــا فيــه تجنيــد 

األطفــال ســخرة أو جــرباً يف النزاعــات املســلحة(؛
2- إستخدام أو جلب أو عرض األطفال للدعارة أو ملامرسات أو عروض إباحية؛

3- إستخدام األطفال يف أعامل غري مرشوعة أو معارضة للقوانني الجزائية؛
4- األعامل الخطرة )حسب ما وردت يف الالئحة الوطنية(.

األعمال الخطرة
إتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال لعام1999، )رقم 182( 

تعريــف: األعــامل الخطــرة هــي األعــامل التــي يرّجــح أن تــؤدي بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف التــي تــزاول فيهــا إىل 
اإلرضار بصحــة األحــداث أو ســالمتهم أو ســلوكهم األخالقــي. )املــادة 3)د( مــن اإلتفاقيــة رقــم 182( 

يحــّدد ســن الثــامين عــرشة )18( ســنة كالحــد األدىن لســن إســتخدام األطفــال يف األعــامل الخطــرة .)إتفاقيــة الحــد األدىن 
ــم 138((  لإلســتخدام لعــام 1973، )رق

توصية أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 1999، )رقم 190(
عــالوة عــاّم ورد يف اإلتفاقيــة رقــم 182، تقــدم التوصيــة رقــم 190 لعــام 1999بشــأن »حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال 

وإتخــاذ اإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا«، توجيهــات إضافيــة عــن التصنيــف العمــي للعمــل الخطــر.

 تعرّف التوصية رقم 190 »العمل الخطر« عىل أنه:
أ- عمل يعرض األطفال لإلستغالل الجسدي، والنفيس، والجنيس؛

ب- العمل تحت األرض، تحت املاء، عىل مرتفعات خطرة، أو يف أماكن مغلقة؛
ت- العمل باآلليّات واملعدات واألدوات، أو العمل الذي يستدعي النقل، أونقل أوزان ثقيلة يدويًّا؛

ــة التــي قــد تعــرض، عــىل ســبيل املثــال، األطفــال ملــواد أو عوامــل أو عمليــات خطــرة أو إىل  ث- عمــل يف بيئــة غــري صحيّ
درجــات مــن الحــرارة او نســب مــن الضجيــج أو اإلرتجــاج التــي تــرض بصّحتهــم؛

ج- األعــامل التــي تــزاول يف ظــروف بالغــة الصعوبــة كالعمــل لســاعات طويلــة أو أثنــاء الليــل، أو العمــل الــذي يحتجــز فيــه 
الطفــل يف مــكان العمــل مــن دون ســبب مــرّبر.

»الئحــة األعمــال الخطــرة« كمــا تعرفهــا التشــريعات 
اللبنانيــة

بعــد مصادقــة لبنــان عــىل االتفاقيــة رقــم 182، صدرعــن الدولــة اللبنانيــة يف عــام 2012 املرســوم رقــم 8987 بشــأن حظــر 
ــة )ملحــق 2(  ــادة الثاني ــواردة يف امل ــامل الخطــرة« ال ــة لألع ــرّف »بالئح ــذي ع ــان، ال ــال يف لبن ــل األطف ــكال عم ــوأ أش أس

ــني، الئحــة )أ( والئحــة )ب(:  ــم الالئحــة إىل الئحت للمرســوم، وقّس
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الالئحة أ: األعال التي تعرّض الطفل ألخطار مهنّية معّينة. 
وتتضّمن هذه الالئحة:

أ- األخطار الكيميائية )مثال: املواد املرطنة: األسبيستُس، البنزين( مبا فيها الغبار واأللياف؛ 
ب- األخطارالفيزيائية )مثال: الضجيج، اإلشعاعات املؤينة، الحرارة املرتفعة واملتدنية(؛

ت- األخطارالجرثومية )مثال: فريوسات، بكترييا، طفيليات(؛
ث- األخطاراألرغونومية )مثال: أدوات وقاية غري مالمئة ملقاس العامل(؛

ج- األخطارالنفسية واإلجتامعية والفكرية وظروف العمل العامة؛
ح- أخطار السالمة )مثال: العمل عىل املرتفعات، أو قرب الشحن الكهربائية العالية، أو مبواد متفجرة(.

الالئحة ب: الئحة املهن واألنشطة التي يجب أال يعمل بها الحدث. 
وتتضمن هذه الالئحة أعاالً زراعية معيّنة مبا فيها املشاريع العائلية، يجب أال يعمل بها الحدث، والتي تتطلب:

أ- قيادة وتشغيل الجرارات واملاكينات الزراعية؛
ب- خلط أو نقل او رش املبيدات واألسمدة الزراعية؛

ت- قطف أو ملس أو التعامل مع نباتات سامة )مثل أوراق التبغ التي تفرز مادة النيكوتني(؛
ث- استعامل أدوات حادة كاملسلّة لشك أوراق التبغ؛

ج- العمل ألكرث من أربع )4( ساعات متواصلة يف اليوم.

)CRC( 1989 ،إتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
تقــر املــادة 32، أن مــن حــق الطفــل أن يكــون محميــاً مــن القيــام بــاي عمــل يرّجــح أن يعيــق تحصيلــه الرتبــوي، أو أن 

يــر بصحتــه أو تطــوره النفــيس، والجســدي، والروحــاين، واألخالقــي، واإلجتامعــي.

األعمــال الخطــرة: الفــرق بيــن اســتخدام األحــداث 
وعمــل األطفــال

• يعتــرب اســتخدام األطفــال العاملــني الذيــن هــم يف ســن مــا فــوق أربــع عــرشة )14( ســنة ضمــن فئــة إســتخدام األحــداث 
إذا كان العمــل الذيــن يقومــون بــه مالمئــاً لســنهم وليــس عمــالً خطــراً. أمــا إذا كان العمــل خطــراً فيعتــرب عملهــم مبثابــة 

عمــل أطفــال.
• إذا كان ســن األطفــال العاملــني يفــوق 14 ســنة، فإنهــم بحاجــة للحاميــة مــن األعــامل الخطــرة لــي يبقــوا ضمــن نطــاق 
إســتخدام األحــداث. إذا فــإن تحســني مســتوى الصحــة والســالمة املهنيــة مــن املمكــن أن يقلـّـل مــن نســبة عمــل األطفــال 

ويزيــد مــن نســبة إســتخدام األحــداث. 

دراســة حالــة كمثــال لطفــل يعمــل فــي الزراعــة: 
الحجــم صغيــرة  دواب  إطعــام 

ــالً  ــرب عم ــل تعت ــا الطف ــوم به ــي يق ــة الت ــت املهم ــا إذا كان ــز م ــة متيي ــن كيفي ــال ع ــة كمث ــيل عــرض لدراســة حال ــام ي في
ــال. ــل أطف ــراً، أوعم ــألً خط ــل، أوعم ــر الطف ــبة لعم ــه نس ــام ب ــموحاً القي مس

فــريوز فتــاة يف الخامســة عــرشة )15( مــن العمــر تقــوم مبســاعدة أفــراد أرستهــا يف بعــض املهــام يف نطــاق مزرعــة 
ــة يف  ــات األليف ــرية الحجــم أو الحيوان ــدواب الصغ ــام ال ــادة هــي إطع ــا ع ــوم به ــي تق ــام الت األرسة. إحــدى امله
املزرعــة. هــذه املهمــة ليســت مدرجــة يف الئحــة األعــامل الخطــرة لألطفــال. متكــث الــدواب يف الحظــرية، وليــس 
لفــريوز منفــذ إاّل إىل املناطــق اآلمنــة يف املزرعــة. باإلضافــة إىل ذلــك فــإن فــريوز قــد تلّقــت التدريــب مــن ذويهــا، 
وهــي عــىل علــم باملخاطــر الكامنــة يف مــكان عملهــا. فــريوز ال تخضــع  للمراقبــة أثنــاء قيامهــا بإطعــام الــدواب، 

وغالبــاً مــا يفــوق وزن حــزم العلــف خمســة عــرش )15( كيلوغرامــاً للحزمــة الواحــدة.
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رشح ونقاش:
فــريوز يف ســن الخامســة عــرشة، أي يفــوق ســّنها الحــد األدىن لإلســتخدام يف لبنــان )14 ســنة(. إن تصنيــف العمــل الــذي 
تقــوم بــه فــريوز بأنــه مســموح بــه، أو أنــه يعتــرب مــن األعــامل الخطــرة أوعمــل أطفــال قائــم عــىل مــا إذا كانــت طبيعــة 
العمــل والظــروف التــي يــزاول فيهــا خطــرة أم ال، مبــا فيهــا إذا كانــت قــد إتخــذت تدابــر الســالمة أثنــاء القيــام بالعمــل. 
ــالزم وال تتواجــد إاّل يف األماكــن  ــت التدريــب ال ــة، فــإن فــريوز تعــي املخاطــر املتعلقــة بعملهــا، وقــد تلّق يف هــذه الحال

اآلمنــة مــن املزرعــة. 

إمنّــا هــي تحمــل أحــاالً ثقيلــة نســبة لعمرهــا )الحــد األقــى للحمولــة عنــد البنــات  يف ســن 15-17ســنة هــو 10 كــغ( 
وهــي ال تخضــع أليــة مراقبــة أثنــاء قيامهــا بالعمــل )مل يتــم اتخــاذ تدابريالســالمة(. 

إذاً فمــع أن مهمــة فــريوز ليســت مدرجــة يف الئحــة األعــامل الخطــرة، تعتــرب خطــرة بســبب الظــروف التــي متــارس فيهــا، 
وبالتــايل يعتــرب ذلــك أيضــاً عمــل أطفــال. إذا تــم إتخــاذ تدابــر الســالمة الالزمــة )كاملراقبــة مــن قبــل شــخص بالــغ، والتأكــد 
ــدواب مــن دون أن تتعــرّض  ــاء بال ــا باإلعتن ــع عمله ــريوز أن تتاب ــكان ف ــإن بإم ــاالً مالمئــة لســنها(، ف ــا تحمــل أثق مــن أنه

لألخطار،فيعتــرب حينئــٍذ عملهــا مســموًحا بــه.

1.ت. عمل األطفال في قطاع 
الزراعة: الخصائص واألسباب

ما هي الزراعة؟
• يشمل نطاق الزراعة البستنة وزراعة املحاصيل وتربية املاشية، والحراجة، وصيد األسامك وتربية األحياء املائية.

• تتضمــن الزراعــة جميــع أنــواع املشــاريع، بــدًءا باملشــاريع الزراعيــة الصغــرية كاملــزارع األرسيــة وصــوالً إىل املــزارع التجارية 
الضخمة.

إن معظــم النشــاطات الزراعيــة التــي يســتخدم فيهــا األطفــال يف ســهول البقــاع وعــكار هــي زراعــة املحاصيــل يف املشــاتل، 
واملحاصيــل الحقليــة )البطاطــا والبصــل وغريهــا( والخضــار )الخــس، الكوســا، الخيــار وغريهــا(.

خصائص العمل الزراعي
للعمــل الزراعــي خصائــص معينــة تضــع تحديــات إضافيــة يف الســيطرة عــىل طريقــة القيــام بــه، وخصوصــاً لــدى األطفــال 

العاملــني. فمــن خصائــص العمــل الزراعــي أنــه:
• موسمي- يعتمد الطلب عىل اليد العاملة يف الزراعة عىل دورات اإلنتاج الزراعي وحركة الحيوانات املوسمية؛

• غر رسمي- إن العديد من العمليات واألنشطة اإلقتصادية يف الزراعة ليست مسّجلة رسمياً؛
• خطــر- كثــريًا مــا تســتخدم أدوات ومعــدات خطــرة يف الزراعــة، إىل جانــب مــواد ســامة كاملبيــدات واملــواد الكيميائيــة 
ــرط(، وهيجــان البحــر،  ــربد املف ــد يتعرضــون ألحــوال طقــس حــاّدة )كالحــر أوال ــة ق ــني يف الزراع ــام أن العامل األخــرى. ك

ــخ؛ ــة، إل ــة، وحمــل األوزان الثقيل وأخطــار بيولوجي
• غــر منظــم- الزراعــة هــي قطــاع غــري منظــم نســبيًّا. قــد تقــع أماكــن العمــل يف الزراعــة يف مناطــق نائيــة ومتفرِّقــة، مــاّم 

يجعــل فــرض القوانــني واألنظمــة فيهــا أمــراً صعبًــا.
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صعوبات في التعريف
يصعب أحياناً تعريف عمل األطفال يف الزراعة بسبب:

• العادات والتقاليد، خصوصاً فيام يخص األطفال الذين يعملون يف املشاريع الزراعية األرسية؛       
• إتصالية مكان العمل مبكان البيت يف البيئة الريفية؛

• كــون عمــل األطفــال يف الزراعــة غــر مــريئ، عندمــا يكــون مــكان العمــل يف مناطــق نائيــة، ويف مــزارع أومؤسســات غــري 
رســمية؛

• كــون العمــل الزراعــي غــر مأجــور، كثــرياً مــا يحــدث ذلــك عندمــا تخطلــط األعــامل املنزليــة التــي يقــوم بهــا أفــراد األرسة، 
عــادًة بــدون أجــر، بالنشــاطات اإلقتصاديــة األخــرى التــي تجــري يف املزارع؛

ــاريع  ــة أو املش ــال الزراع ــتثناءات يف مج ــة إس ــل الوطني ــات العم ــع ترشيع ــا تض ــاً م ــة، غالب ــل الوطني ــات العم • ترشيع
ــة. ــة األرسي الزراعي

حجم مشكلة عمل األطفال في الزراعة 
بعض البيانات التقديريّة عن عمل األطفال يف الزراعة:

• هناك 168 مليون طفل يف عمل األطفال عىل الصعيد العاملي.
• سبعون يف املائة )%70( منهم يعملون يف القطاع الزراعي = أكرث من مئة مليون طفل يعملون يف الزراعة

• سبعون يف املائة )%70( من األطفال يف عمل األطفال يعملون ضمن أرسهم بدون أجر.

وقد أّدت األزمة الحاليّة يف لبنان إىل تفاقم الوضع نظراً لربوز حاالت عمل األطفال بني النازحني السوريني.

أسباب عمل األطفال في الزراعة: 
 تؤدي تركيبة معقدة من العوامل إىل تفاقم عمل األطفال، وتشمل هذه العوامل:

• اإلطــار القانــوين وصعوبــة تطبيقــه: يفتقــر قطــاع الزراعــة للنظــم القانونيــة. ومبــا أن أماكــن العمــل بعيــدة ومتفرقــة، 
ويصعــب الوصــول إليهــا، كــام أن عــدد املفتشــني قليــل يف املناطــق الريفيــة، فمــن الصعــب تطبيــق القوانــني والترشيعــات.

• أســواق العمــل: هنــاك نقــص يف توفّــر العمــل الالئــق لألحــداث والبالغــني يف املناطــق الريفيّــة. كــام أن هنــاك نقــص يف 
التقنيــات، وقلـّـة  يف عــدد املنافــذ إىل األســواق، مــاّم يخّفــض مــن نســب األربــاح. و يف مثــل هــذه األوضــاع ، يســاهم عمــل 

األطفــال يف تلبيــة الحصــص اإلنتاجيــة وزيــادة الدخــل. 

• األنظمــة اإلنتاجيــة الزراعيــة: إن نســب اإلنتــاج املنخفضــة، والضعــف يف البنيــة التحتيــة )مثــالً: الــّري(، وقلّــة التقنيــات 
هــي مــن العنارصالتــي تــؤدي إىل انخفــاض يف املــردود الزراعــي، مــاّم يضعف فــرص اســتخدام  العــامل البالغني واإلســتمرارية 

يف اإلســتثامريف التقنيــات. فيصبــح اســتخدام األطفــال البديــل األوفــر أثنــاء املواســم الزراعيــة.

• أنظمــة الحايــة اإلجتاعيــة: إن ســكان املناطــق الريفيــة والالجئــني واملهاجريــن هــم أكــرث عرضــة للصدمــات اإلقتصاديــة 
نظــرًا لقلـّـة توفــر الحاميــة اإلجتامعيــة لهــم )كالتأمــني الصّحــي، وتعويضــات العمــل والخدمــات الصحيّــة، أو الحــق يف الحــد 

األدىن لألجــور(؛ فيــأيت عمــل األطفــال ليســّد هــذه النواقــص.
• األنظمة الرتبوية: غالباً ما ال تتوفر لألطفال فرص لالتحاق مبدارس جيدة تؤمن لهم تربية عالية الجودة.

• النزاعــات والهجــرة: تتســبب النزاعــات واألزمــات بنــزوح العائــالت واملجتمعــات، مامقــد يــؤّدي لخســارة البالغــني لعملهــم 
ومــورد رزقهــم، فيلجــأ أطفالهــم لعمــل األطفــال الــذي قــد يكــون يف هــذه الظــروف متاحــاً أكــرث مــن عمــل البالغــني.  
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عناصر العرض و الطلب لعمل األطفال

عــىل الصعيــد الفــردي للطفــل أو ألرستــه، هنــاك عنــارص إقتصاديــة واجتامعيــة تســاهم يف تحفيــز العــرض والطلــب عــىل 
عمــل األطفــال.

عناصر العرض لعمل األطفال
ــتخدموا يف  ــال أن يُس ــح لألطف ــي تتي ــة الت ــرارات األرسي ــارص الّدافعــة( بالق ــة أيضــاً بالعن ــارص العــرض )املعروف ــى عن تُعن

مجــاالت العمــل.

وتشمل هذه العنارصالدافعة:

الحاجة لدعم املدخول املادي لألرسة يدفع باألطفال إىل العمل.

عدم إعطاء قيمة للعلم وعدم اإلكرتاث به.

عــدم توفــر فــرص لإللتحــاق باملــدارس التــي تؤمــن نوعيــة تربيــة 
ــة. ــدة يف املناطــق الريفيّ جي

عــدم توفــر الخدمــات اإلقتصاديــة واإلجتاعيــة ومــن ثــم اللجــوء 
لعمــل األطفــال لزيــادة الدخــل وســد الديــون.

الصدمــات  مــع  للتكّيــف  كإســرتاتيجية  األطفــال  عمــل  إتخــاذ 
ــل أو املاشــية أو  ــب املحاصي ــد تصي ــي ق ــوارث الت ــة كالك اإلقتصادي

ــألرسة. ــني ل ــراد املعيل ــدان األف فق

أســلوب حيــاة ثقــايف إجتاعــي متقبّــل لواقــع عمــل األطفــال، 
ووعــي محــدود لألخطــار املتأتيــة منــه.
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عناصر الطلب لعمل األطفال

تساهم عنارص الطلب )املعروفة أيضاً بالعنارص الجاذبة( يف خلق فرص الستخدام األطفال.

 تشمل هذه العنارص الجاذبة:
 

عمــل متــديّن األجــر: مــن الشــائع أن يعمــل األطفــال مــن دون أجــر 
أو مقابــل أجــور متدنّيــة.

القــوى العاملــة غــر كافيــة عنــد البالغــن: تفتقــر القــوى العاملــة 
للعــاّمل البالغــني واليافعــني خاصــًة يف أوقــات الــذروة.

أجــور محّصصــة: إّن هــذا النــوع مــن األجــور، التــي يتــّم تســديدها 
للعائلــة ككّل، تدفــع باألهــل إىل إلــزام أوالدهــم بالعمــل

ــا أصحــاب  ــي يجنيه ــاح املحــدودة الت ــاج منخفــض: نظــرًا لألرب إنت
املــزارع الصغــرية، قــد يلجــأون إىل يــد عاملــة متدنيــة الكلفــة، بــدال 

ــات حديثــة. مــن االســتثامر يف تقنيّ

الحاجــة إىل مســكن )التــرشد(: قــد يلجــأ األطفــال املــرشّدون للعمــل 
لــدى مســتخدمني يؤمنــون لهــم املســكن.

ــيقة  ــال الرش ــادي األطف ــأن أي ــائع ب ــّور ش ــيقة:هناك تص ــادي رش أي
متّكنهــم مــن القيــام ببعــض املهــام الزراعيــة املعينــة مبهــارة فائقــة 

ــالً(. )كزراعــة الخضــار مث

طبيعــة طّيعــة: مــن املعــروف أّن االطفــال العاملــني، والســياّم 
بطبيعتهــم. طيّعــون  الفتيــات، 
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الفصل الثاني

عمل األطفال 
الخطر في الزراعة



المقدمة واألهداف

بعــد أن تــم االطــالع عــىل الترشيعــات التــي تعــرّف عمــل األطفــال الخطــر، يصبــح مــن املهــم اآلن معرفــة كيفيــة ظهــور 
آثــار العمــل الخطــر عــىل األطفــال الذيــن يعملــون يف البيئــات الزراعيــة. ويتطلــب ذلــك فهــاًم مفّصــالً ملــا يشــّكل الخطــر 
املهنــي يف الزراعــة، مبــا يف ذلــك األخطــار الشــائعة يف الزراعــة، وكيفيــة تعــرّض األطفــال لتلــك األخطــار، والفــرق بــني األخطــار 
واملخاطــر، وكيــف ميكــن جعــل العمــل الزراعــي أكــرث أمانــاً لجميــع العاملــني، كبــاراً وصغــاراً، مــن خــالل الســيطرة عــىل 
ــة  مــن أجــل الحــد مــن العمــل  ــق هــذه املعرف ــني يف القطــاع الزراعــي تطبي ــة. بإمــكان العامل األخطــار واملخاطــر املهنيّ

ــا. الخطــر وبــل للقضــاء عليــه نهائيًّ

األهــداف:  يتــم التعّمــق يف تعريــف »األعــامل الخطــرة«، التــي ســبق وقُدمــت يف الفصــل األول. ســيتم التمّعــن يف 
مختلــف نواحــي العمــل الخطــر، مــن خــالل عــرض العواقــب املتأتيّــة منــه عــىل النطــاق األوســع، وتفســري الفــرق 
بــني األخطــار واملخاطــر، وتحديــد األخطــار املهنيــة الشــائعة يف العمــل الزراعــي، وتوضيــح كيــف يتعــرّض األطفــال 
لتلــك األخطــار. كــام ســيتم التعريــف عــن الســالمة والصحــة املهنيــة والــرشح عــن أهميــة توفريهــا للعاملــني يف 

الزراعــة، أحداثــاً )14-17 ســنة( وبالغــني )18 ســنة ومــا فــوق( يف القضــاء عــىل العمــل الخطــر. 

للفصــل الثــاين بأقســامه 2.أ، و 2.ب، إرجــع  لعــرض الشــفافية الضوئيــة العــرض رقــم 2 »عمــل األطفــال الخطــر يف الزراعــة« يف القــرص املدمــج 

املرفق.

2.أ. عمل األطفال
 الخطر في الزراعة

مراجعة: ما هو العمل الخطر؟
ــل  ــؤدي، بفع ــح أن ي ــل يُرّج ــال الخِطر)املعــروف أيضــاً بالعمــل الخطــر أو باألعــامل الخطــرة( هــو أي عم • عمــل األطف
طبيعتــه أو بفعــل الظــروف التــي يــزاول فيهــا إىل اإلرضار بصحــة األطفــال أو ســالمتهم أو ســلوكهم األخالقــي )املــادة 3 )د( 

مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182(.

د األعــامل التــي تُعتــرب خطــرًة عــىل األطفــال بفعــل طبيعتهــا مــن خــالل عمليــٍة تشــاورية ثالثيــة تقودهــا الحكومــة  • تُحــدَّ
عــىل املســتوى الوطنــي لوضــع الئحــة باألعــامل الخطــرة )املرســوم رقــم 8987(.

د األعــامل التــي تُعتــرب خطــرًة عــىل األطفــال بفعــل الظــروف التــي تـُـزاول فيهــا )والتــي تجعلهــم عرضــة ملســتويات  • تُحــدَّ
غــري مقبولــة مــن الخطــر( عــىل أســاس كل مــكان عمــٍل وكل مزرعــٍة عــىل حــدة.

عمل األطفال الخطر في الزراعة
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مراجعــة: عمليــً، مــا هــو العمــل الــذي يمكــن إعتبــاره 
خطرًا؟

حسب توصية منظمة العمل الدولية رقم 190، تشمل األعامل الخطرة: 

)أ( األعامل التي تعرِّض األطفال لالستغالل البدين أو النفيس أو الجنيس؛
)ب( األعامل التي تُزاَول تحت األرض، أو تحت املياه، أو عىل ارتفاعاٍت خطرية، أو يف أماكن مغلقة؛

)ت( األعامل التي تُستخدم فيها آالٌت ومعدات وأدوات خطرية، أو التي تستلزم مناولة أو نقل أحامٍل ثقيلة يدوياً؛
ــواٍد أو عوامــل أو  ــال مل ــال عــىل ســبيل املث ــرّض األطف ــي ميكــن أن تُع ــة الت ــٍة غــري صحي ــزاَول يف بيئ ــي تُ )ث( األعــامل الت

ــم؛ ــارة بصحته ــزازات ض ــتويات ضوضــاء أو اهت ــرارٍة أو مس ــات ح ــرة أو لدرج ــات خط عملي
)ج( األعــامل التــي تــزاول يف ظــروف بالغــة الصعوبــة كالعمــل لســاعات طويلــة أو أثنــاء الليــل، أو العمــل الــذي يحتجــز 

فيــه الطفــل يف مــكان العمــل مــن دون ســبب مــرّبر.

مراجعــة: المرســوم رقــم 8987 بشــأن أســوأ أشــكال 
عمــل األطفــال 

تشري املادة 2، امللحق رقم 2، الالئحة ب، الفقرة رقم 1 إىل: 
»األعال الزراعية التي يجب أال يَعمل فيها الحدث )مبا فيها املشاريع العائلية(«، والتي تتطلّب:

)أ( قيادة الجرّارات واملاكينات الزراعية أو العمل بها؛
)ب( خلط أو نقل أو رش املبيدات أو األسمدة الزراعية؛

)ت( قطف أو ملس أو التعامل مع نباتاٍت سامة )مثل أوراق التبغ التي تفرز مادة النيكوتني السامة(؛
)ث( التسلق عىل األشجار العالية أو عىل السالمل؛

)ج( استعامل أدواٍت حادة كاملسلة لشك أوراق التبغ؛
)ح( العمل ألكرث من أربع )4( ساعات يومياً.

)III وباإلضافة إىل ذالك تتضّمن الالئحة ب األحكام الخاصة بقطاعاٍت وأنشطة أخرى خارج الزراعة )أنظر امللحق

بعض البيانات العالمية عن عمل األطفال الخطر
ــز يف القطــاع الزراعــي يف البلــدان الناميــة والصناعيــة عــىل  • حــوايل 59 يف املائــة )%59( مــن عمــل األطفــال الخطــر يرتكّ

حــد ســواء.

• تُعترب الزراعة إحدى أخطر ثالث مهن، واألطفال فيها أكرث عرضًة من البالغني للمخاطر املتعلقة بالصحة والسالمة. 
• غالبــاً مــا يكــون عمــل األطفــال الخطــر غــري مــريئ- إن عقــود العمــٍل غــري الرســمية والخروقــات القانونيــة يعنيــان عــدم 

تســجيل إصابــات األطفــال العاملــني وأمراضهــم وعــدم اإلبــالغ عنهــا.
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الوضع في لبنان
• أشار تقييٌم رسيع أُجري يف لبنان إىل أن العديد من األطفال يزاولون أعامالً خطرة.

ــة )20,4%(   ــة و20,4 يف املائ ــاً ثقيل ــال أوزان ــن األطف ــة )%52( م ــارب 52 يف املائ ــا يق ــل م ــة الشــامل، يحم ــي منطق • فف
 ILO & St. Joseph( عــىل التــوايل يف ســهل البقــاع )يشــغلون آليــاٍت ثقيلــة، مقابــل 30,6 و10,4 يف املائــة )%30,6 و%10,4

.)University, 2012

ــات  ــم أو الخدم ــىل التعلي ــول ع ــٍة للحص ــة فرص ــدون أي ــة ب ــني يف الزراع ــوريني الالجئ ــال الس ــن األطف ــرٌي م ــل كث • يعم
ــة. ــراض املهني ــات و/أواألم ــا لإلصاب ــتغالل ورمب ــًة لالس ــرث عرض ــم أك ــم األرسي. وه ــف الدع ــع ضع ــة م االجتامعي

ُتحــدث فارقــً كبيــرًا  المهنيــة  الصحــة والســامة 
األطفــال لعمــل  بالنســبة 

إن تصنيــف العمــل الــذي يقــوم بــه األطفــال بأنــه عمــل خطــر أو عمــل مســموح بــه )غــري خطــر( بالنســبة لســّنهم، يعتمــد 
عــىل رشط توفــري تدابــري الّســالمة والصّحــة املهنيــة:

• يعتــرب األطفــال العاملــون الذيــن يفــوق ســّنهم الحــد األدىن لســن اإلســتخدام يف األعــامل التــي تتطلــب دوامــاً كامــالً  )14-
17 ســنة يف لبنــان( ضمــن إطــار إســتخدام األحــداث إذا كان العمــل الــذي يقومــون بــه غــري خطــر.

• أمــا إذا كان العمــل خطــراً بفعــل طبيعتــه أو بفعــل الظــروف التــي يـُـزاَول فيهــا، فُيعتــرب أن أولئــك األطفــال ميارســون عمــالً 
خطــراً )أحــد أســوأ أشــكال عمــل األطفــال( وهــو محظــور ملــن هــم دون ســن 18 عامــاً.

ــة عرش)وهــو أدىن حــد لســن اإلســتخدام( »باملســاعدة« يف املشــاريع  ــال دون ســن الرابع ــوم األطف ــن الشــائع أن يق • م
ــا هــذه  ــي ميكــن أن تجلبه ــد الت ــارات القيِّمــة. بالرغــم مــن الفوائ ــه بعــض امله ــون يف الوقــت ذات ــة، وهــم يتعلّم العائلي
ــذه  ــى يف ه ــالمة. حت ــة والس ــىل الصح ــر ع ــة املخاط ــر ومنخفض ــبة للعم ــون مناس ــىل أن تك ــرص ع ــب الح ــطة، يج األنش

ــرب هــذا العمــل خطــراً. ــه أو ســالمته فيُعت ــرض بصحت ــح أن ي ــن املرّج ــالً م ــل عم ــة، إذا زاول الطف الظــروف العائلي

• لهــذا، يُعتــرب تعزيــز الصحــة والســالمة املهنيــة و القضــاء عــى العمــل الخطــر هــا املدخــل الرئيــي للقضــاء عــىل عمــل 
األطفــال، والســيّام يف الزراعــة.

ــداٍف  ــة أه ــا ثالث ــم، وله ــم ورفاهه ــّال وصحته ــالمة الع ــة بس ــاالت املعني ــد املج ــي أح ــة ه ــالمة املهنّي ــة والّس • الصّح
رئيســية هــي: 

)1( صون وتعزيز صحة العامل وقدرتهم عىل العمل؛ 
)2( تحسني بيئة العمل مبا يعزز السالمة والصحة؛ 

)3( تطوير منظامت وثقافات العمل تجاه تعزيز الصحة والسالمة يف العمل.

فهم األخطار والمخاطر 
مــن أجــل القضــاء عــىل األعــامل الخطــرة )وبالتــايل عــىل عمــل األطفــال( ولتعزيــز فــرص اســتخدام األحــداث كبديــل، مــن 
املهــم أوالً فهــم معنــى الخطــر وكيــف ميكــن تقييــم املخاطــر والّســيطرة عــىل تلــك التــي يتعــرّض لهــا األطفــال. عندهــا 
فقــط ميكــن تطبيــق التدابــر املناســبة للســالمة والصحــة املهنيــة يف املجــاالت التــي يعمــل فيهــا األطفــال. وســيتم التطــّرؤ 

لهــذا املوضــوع يف القســم التــايل.
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2.ب. األخطار والمخاطر

تعريف الخطر )األخطار(

• الخطر هو أي يشٍء لديه القدرة عىل إحداث رضر.
• أمثلة عن بعض األخطار: مستلزمات العمل ومواده ومعّداته ومامرساته التي ميكن أن تسبب الرّضر.

مثة أنواع مختلفة لألخطار وهي مصّنفة حسب طبيعتها:

• ماّديــة - ســاعات عمــٍل طويلــة، وعمــل شــاق، وحــركات  متكــّررة، وأحــامل ثقيلــة،  ودرجــات الحــرارة  والرطوبــة املفرطــة، 
والتعــرض املفــرط ألشــعة الشــمس، والضجيــج املفــرط، إلخ؛

• إرغونوميــة - العوامــل املؤثــرة عــىل راحــة العامــل وصحتــه كاإلضــاءة، والحــرارة، والضوضــاء، واالهتــزازات، ومــدى تــالؤم 
تصميــم اآلالت واألدوات ومحطــات العمــل مــن حيــث االرتفــاع والشــكل، وكفايــة معــدات الحاميــة، وتنظيــم العمــل، إلــخ؛

• كيميائّية - املبيدات الحرشيّة، واألسمدة، وغريها من املواد الكيميائية املستخدمة يف الزراعة؛
• بيولوجية - اإلصابة بأمراٍض تنتقل عن طريق الطيور، والحيوانات، واألتربة امللوثة بيولوجياً؛

ــداء  ــة )تعاطــي املخــدرات(، واالعت ــز، والتعــرض لســلوكياٍت غــري صحي ــف، والتحــرش، والتميي ــة - العن • نفســية إجتاعي
ــخ؛ ــة، إل الجنــيس، والعزل

ــري  ــرّث، واآلالت غ ــزالق أو التع ــؤدي إىل اإلن ــالمة( - كأخطارت ــة والس ــاه والنظاف ــار الرّف ــة بأخط ــاً معروف ــالمة )أيض • الس
ــخ. ــدات، إل ــل املع ــف عم ــالل أو توق ــاّدة وإخت ــة، واألدوات الح ــع للصيان ــي ال تخض ــة، أو الت املراقب

مثال: تصنيف األخطار
 تأمل األخطار امليكانيكية والكهربائية التالية: 

• آالت غري مراقبة
• متديدات وأسالك ومعّدات كهربائيّة بدون صيانة

ما هي طبيعة هذه األخطار؟ كيف تصنفها؟

• هذه األخطار هي ذات طبيعة ماديّة )ميكانيكيّة وكهربائيّة(، لذا فإنها تعترب أخطاراً ماديّة.
ــل  ــات مث ــايل ممكــن أن تحــدث إصاب ــا ناتجــة عــن اإلهــامل، وبالت ــرب أخطــار الســالمة ألنه ــا أيضــاً تعت • ولكنه
التعــرّض لصعقــة كهربائيــة ناتجــة عــن متديــدات كهربائيــة غــري آمنــة، أو للتعــرث بســبب أســالك ممــدودة بصــورة 

غــري آمنــة.
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تعريف الرر )األرضار(

• الرر هو نتيجُة أو عاقبة خطٍَر  مل تتم السيطرة عليه )أذيّة أو مرض(
• مثال: اإلصابات أو األمراض التي تصيب اإلنسان أو األرضار التي تلحق بالبيئة، أو باملمتلكات أو باملنشآت أو باملعّدات.

تعريف العرضة للخطر )املخاطر(

• العرضــة للخطــر هــو احتــامل تــرضر اإلنســان أو تــرّضر البيئــة أو املمتلــكات أو املنشــآت أو املعــّدات إذا مــا تــم التعــرّض 
لخطــٍر معــني.

• إن حجــم العرضــة للخطــر مرتبــط بعنريــن: إحتــال حــدوث نتائــج ســلبّية معّينــة )رضر معــني( وشــّدة الــرر )مبــا 
فيــه مــن عواقــب صّحيــة طويلــة األمــد(.

العرضة للخطر = )احتال وقوع الّرر( ×  )شّدة الّرر(

الفرق بين األخطار والمخاطر
دة، عىل عكس املخاطر التي تختلف تبعاً ملستوى السيطرة عليها. • ترتبط األخطار بطبيعة العملية املحدَّ

• إذا متّت السيطرة عىل التّعرض لألخطار بصورٍة صحيحة، تنخفض املخاطر إىل مستوياٍت مقبولة.

تمرين: مثال عن األخطار والمخاطر
إرجع ملعادلة العرضة للخطر: العرضة للخطر = )احتامل وقوع الرّضر( × )شّدة الرضر(

إقرأ النص التايل:

النــار هــي خطــر كامــن يف عمليــة إشــعال املواقد/األفــران، وهــي قــادرة عــىل إحــداث الــرر عــىل شــكل حــروق. 
وكلـَـام قربــت املســافة بــني النــار والعامــل الــذي يشــعل املوقــد، كلـَـام زاد إحتــال اإلصابة بالــرر )الحــروق( وزادت 
شــّدة الحــروق. مــن املمكــن الســيطرة عــى خطــر النــار باتخــاذ إجــراءات كزيــادة املســافة بني النــار والعامــل، فيقل 

احتــال وقــوع الحــروق أو تقــل شــّدتها، وبالتــايل تنخفــض درجــة العرضــة للخطــر )أي العرضــة لــرضر الحــروق( .

1- الحظ العبارات األساسية  أعاله )بالخط العريض( التي هي ذات صلة باألخطار واملخاطر.

2- هل كانت معادلة العرضة للخطر مفيدة عمليّاً يف مثال خطر »النار«؟

3- أجب عىل األسئلة التالية:
ما/أين هو مكان العمل/بيئة العمل؟  -1

ما هو النشاط/العمل؟  -2
ما هو الخطر؟  -3
ما هو الرضر؟  -4

هل يف هذا النشاط عرضة للخطر؟  -5
هل من مخاطر أخرى؟  -6

من املعرض للخطر؟  -7
كيف نقلل درجة العرضة للخطر؟   -8

ما هي بعض اإلجراءات للحد من الخطر؟   -9

4- أعط مثاالً آخر لخطر ما وللمخاطر املتعلّقة به.
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عــن  الناتجــة  والمخاطــر  األخطــار  حالــة:  دراســة 
لمبيــدات ا

»إســمي أحمــد وعمــري خمــس عــرشة )15( ســنة. أعمــل يف مزرعــة للخــرضوات حيــث أقــوم مبهــام مختلفــة. 
لســت مســؤوالً عــن رش املبيــدات، ولكــن غالبــاً مــا أتواجــد حيــث يتــم رشــها. وأحيانــاً أضطــر أن أعــرب يف حقــول 
قــد تــم رشــها. يف هــذه املزرعــة، ال نعــرف كــم مــن الوقــت علينــا أن ننتظــر قبــل أن يكــون بإمكاننــا الدخــول 
مجــدداً إىل الحقــل الــذي تــم رشــه. كــام أننــا منــي أوقــات اإلســرتاحة معــاً، وميكننــي أثناءهــا أن أشــم رائحــة 
ــرأس والشــعور  ــاً يف ال ــك أوجاع ــن. ويســبب يل ذل ــني اآلخري ــس العامل ــي تفــوح مــن مالب ــة الت املــواد الكيميائي

ــاء.« باإلعي

السؤال: يف هذه الحالة، ما هي األخطار واملخاطر والرر؟

رشح ونقاش:

• تُعتــرب املبيــدات الحرشيــة خطــرة بطبيعتهــا، فــإن خصائصهــا الســّمية  تســتخدم لقتــل الكائنــات غــري املرغــوب فيهــا أو 
ملكافحتهــا.

ــة جســيمة عــىل مــن يرشــها وعــىل اآلخريــن الذيــن يعملــون أو يعيشــون يف الجــوار  • يســبب رش املبيــدات أرضاراً صحيّ
بســبب انتشــار مــواد الــرش.

ــا املــزارع للحــد مــن  ــي يتبعه ــة : اإلجــراءات الت ــرة املهّم ــارص املؤث • تختلــف املخاطــر تبعــاً ملــدى التعــرض. و مــن العن
ــة للتعــرّض، ومــدى تكــرار التعــرّض. ــال، بالغــون، حوامــل( ،والفــرتة الزمني ــا )أطف ــني له املخاطــر، واألشــخاص املعرّض

يف حالــة أحمــد، تبــدو درجــة العرضــة للخطــر مرتفعــة بشــكل ملحــوظ، وذلــك نتيجــة تعرضــه املتكــّرر لرواســب املبيــدات 
أثنــاء تواجــده مــع آخريــن تلوثــت مالبســهم مبــواد الــرش. كــا أنــه معــرّض للمــواد املتطايــرة مــع الريــاح أو املوجــودة يف 
تربــة الحقــول التــي تــّم رشــها، إذ إنــه مل يتلــَق أيــة تعليــات عــن املــدة الزمنيــة التــي ميكنــه بعدهــا الدخــول مجــدداً اىل 

الحقــول املرشوشــة.

األخطار الشائعة في الزراعة
لكل قطاٍع أو نشاط أخطاره، وتشمل بعض األخطار الشائعة يف الزراعة التايل:

• ساعات العمل الطويلة؛
• رفع أحامٍل ثقيلة؛

• التعرض لدرجات حرارٍة مفرطة؛
• املواد الكيميائية )مثالً: املبيدات(؛

• املعدات واآلالت الخطرة، واألدوات الحادة؛
• التحرش والعنف؛

• الحركات  املتكررة.
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الزراعــة واألخطــار  فــي  النشــاطات/األعمال  بعــض 
ــية( ــة الماش ــة وتربي ــا )الزراع ــة منه ــرار المتأتي واألض

جدول 1. النشاطات/األعامل واألخطار املتأتية من الزراعة وتربية املاشية

مقتبس عن جداول وردت يف املصادر:
Termine, P., 2015. ToT training on child labour in agriculture, Draft Report, American University of 
Beirut, Agricultural School in Beqaa )AREC(, Lebanon, 18–20 August 2015. )Adapted from Hurst, 
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النشاطات/األعال واألخطار املتأتية من الزراعة وتربية املاشية

اآلثار الضارة عى الصحةالخطرالنشاط/العملالقطاع

رفع أحامل ثقيلة ملسافات طويلة، مالمسة الرتبة تحضري الشتالتالزراعة
الرطبة واملياه لفرتات طويلة

إصابات يف العضالت والعظام، إلتهابات فطرية.

التسمم، وعواقب غري مبارشة طويلة األمدالتعرض للمبيدات رش املبيدات 

التعرض لدرجات الحرارة املفرطة، رفع أحامل الحصاد
ثقيلة، استخدام أدوات حادة

رضبة الشمس، الجفاف، قضمة الصقيع، إصابات 
يف العضالت والعظام، جروح،

أمراض الحساسية، إصابات يف العني، ربو تجهيز املنتجات عىل 
أرض املزرعة

استنشاق الغبار، التعرض للدخان

التعرض ألخطار بيولوجية من خالل اإلتصال التعامل مع املاشيةتربية املاشية
املبارش بالحياوانات، او باملشتقات  الحياوانية، او 

بيئية ملوثة مبواد ذات مصدر حيواين.
يف اإلسطبالت: التعرض لغبار املحاصيل واملواد 

النباتية او املياه والرتبة امللوثة مبواد ذات مصدر 
حيواين

األمراض الحيوانية املنشأ، أمراض  الحساسية، 
إلتهابات الجهاز التنفيس

نشاطات تعتمد 
اإلتصال املبارش 

بالحياوانات

إصابات العض، النطح، الخرق بقرون التعرض لحاوانات كبرية الحجم او خطرة
الحياوانات، الدوس، السحق

العزلة رعي املاشية

التعرض لدرجات حرارة مفرطة مثالً: الربد 
الشديد يف املناطق الجبلية

التعرض للعنف والضغوطات النفسية. 

قضمة الربد

أجسام وأدوات وآالت قاطعة، حركات عنيفة املسالخ
متكررة، التعرض لهاكل وبقايا الذبيحة

جروح وإصابات برت، وإصابات يف العظم 
والعضالت

إستخدام املطهرات 
ومواد كيميائية أخرى

التسمم والحساسيةالتعرض ملواد خطرية
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دراسة حالة:
 عمل خطر أم مسموح القيام به ؟

»أنــا اســمي نــور وعمــري ســبع عــرشة  )17( ســنة. أعمــل طــوال فــرتة دوام كامــل يف مزرعــة للبطاطــا. ال أســتخدم 
املبيــدات يف عمــيل وال أعمــل قــرب األماكــن التــي تســتخدم فيهــا املبيــدات. نعمــل لســاعات طويلــة من السادســة 
صباحــاً اىل السادســة مســاًء، ولكننــا نســتطيع أن نســرتيح ونتنــاول الطعــام لفــرتة ســاعتني يف وســط النهــار. أذهــب 
ــد حــل  ــا يكــون ق ــزل عندم ــد الســاعة الخامســة صباحــاً، وأعــود اىل املن ــي عن ــة بواســطة جــرّار يقلّن إىل املزرع
ــض  ــون بع ــا املراقب ــد رشح لن ــس. لق ــرارة الطق ــدة ح ــتخدمها لش ــا ال نس ــازات لكّنن ــا بالقف دن ــد ُزوِّ ــالم. لق الظ

إجــراءات الســالمة ولكننــا ال نطبقهــا ألنهــا ليســت عمليّــة وال يوجــد مــن يراقبنــا عــىل أّي حــال.«

الســؤال: هــل ميكــن تحديــد مــا هــي الظــروف التــي قــد تجعــل هــذا العمــل مرتبطًــا مبخاطــر ذات مســتوى منخفــض أو 
مرتفــع عــىل الطفــل؟

رشح ونقاش:

من املمكن أن تكون زراعة الخرضوات:

• ذات مخاطر منخفضة إذا كان الطفل:
- يتلقى تعليامت بشأن االستخدام املناسب )السليم( لألدوات؛

- ال يستخدم املبيدات الحرشية وال يعمل بالقرب من مكان رشها؛
- ال يعمل تحت حرارة الظهرية.

• ذات مخاطر مرتفعة إذا كان الطفل:
- يقطع مسافاٍت طويلة مبفرده ليالً للوصول إىل مكان العمل؛

- ال ميكنه الحصول عىل مياٍه صالحة للرشب؛
- يعمل تحت شمٍس حارقة وال يُسمح له بأخذ اسرتاحة. 

للفتيــان  المهنيــة  والســامة  الصحــة  إعتبــارات 
لفتيــات وا

• يشارك الفتيان والفتيات يف وظائف ومهام مختلفة.
• قد تختلف ظروف العمل واألخطار واملخاطر بالنسبة للفتيان والفتيات.

• مــن الــرضوري مراعــاة اإلختالفــات بــني الفتيــان والفتيــات يف مــا يتعلــق بتقســيم العمــل والتعــرض ألخطــار معينــة أثنــاء 
مزاولتهــم ألنشــطٍة أو أعــال محــّددة أوتعاملهــم مــع محاصيــل زراعّيــة محــّددة.

يف الزراعة مثالً:

• غالبــاً مــا يكــون الفتيــان مســؤلني عــن تشــغيل اآلالت، وإســتخدام األدوات الحــادة، أو رش املــواد الكيميائيــة، فيكونــون 
عرضــة ألخطــار البــرت، والجــروح، والحــروق، والتســمم باملبيــدات الحرشيــة.

ــة مــن  ــاًء مضاعف ــك أعب ــه. يشــكل ذل ــاه، وجمــع الحطــب وحمل ــات مســؤوالٍت عــن حمــل املي ــا تكــون الفتي ــاً م • غالب
جــراء قيامهــن باألعــامل املنزليــة باإلضافــة إىل العمــل الزراعــي، فيكــّن أكــرث عرضــة ألخطــار اإلصابــات العضليــة الهيكليــة، 

ــداء الجنــيس. واإلرهــاق، واالعت

22عمل األطفال الخطر في الزراعة   |



الزراعــي  اإلنتــاج  علــى  ســلبً  الخطــر  العمــل  يؤثــر 
أيضــً الريفيــة  والتنميــة 

تســبب اإلصابــات واألمــراض والوفيــات نتائــَج ســلبيّة  ليــس فقــط مبــارشًة عــىل العــاّمل املصابــني، بــل أيضــاً غــري مبــارشة 
عــىل االقتصــاد الّريفــي واإلنتــاج الزراعــي واألمــن الغــذائ. وبالتــايل:

• يُخّفض الوضع الصّحي اليّسء إنتاج العامل، وقدرته عىل الحصول عىل عمٍل واالحتفاظ به.
• قد تُدّمر إصاباُت األطفال العاملني سمعة األعامل أو املشاريع التجارية.

• قــد يــؤّدي الغيــاب عــن العمــل وانخفــاض اإلنتاجيــة إىل تــديّن يف الدخــل، وبالتــايل إىل بيــع األصــول اإلنتاجيــة أو اللّجــوء 
للّديــن لتعويــض العجــز.

• يســبّب حــدوث اإلصابــات واألمــراض الخســارة لــدى العــاّمل وأصحــاب العمــل ســويًّا. ويــؤّدي ذلــك عــىل املــدى البعيــد 
إىل تعزيــز الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ.

الرسائل األساسية
ــات أقــل خطــورة )ال  • مــن املمكــن معالجــة موضــوع األعــامل واألنشــطة الخطــرة بطبيعتهــا باســتبدالها مبــواد أو عملي

يكــون ذلــك ممكنــاً دامئــاً(

• هنــاك حاجــة لتحســني الظــروف التــي يـُـزاول فيهــا العمــل مــن خــالل مســاعدة املنتجــني الزراعيــني عــىل تحســني تدابــري 
الصحــة والســالمة املتوفــرة للعــامل الشــباب والبالغــني يف مــكان عملهــم. 

• ينبغي إيالء إهتامٍم خاص بحاية األطفال.
ــن  ــني م ــن املنتجــني الزراعي ــال للعمــل الخطــر ميّك ــرّض األطف ــة والقضــاء عــىل تع • إن تحســني الصحــة والســالمة املهنيّ

ــة. ــورٍة قانوني ــاً بص ــن 14-17 عام ــباب يف س ــتخدام الش إس
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الفصل الثالث

الضرر في عمل 
األطفال: القابلّية 

للتأّثر، والتعّرض، 
واآلثار الضارة



المقدمة واألهداف

ــا، فهــو يــأيت يف مرتبــة الخطــورة مبــارشة بعــد العمــل  يعــد العمــل يف الزراعــة مــن قطاعــات العمــل الثــالث األخطــر عامليًّ
يف املناجــم والبنــاء. وينطبــق ذلــك عــىل العاملــني يف الزراعــة، أطفــاالً كانــوا أم بالغــني. إمنــا يختلــف األطفــال عــن البالغــني 
يف القابليــة للــرضر الــذي ينتــج عــن التعــرض لألخطــار املهنيّــة يف الزراعــة، مــام يجعلهــم أكــرث عرضــة للــرضر. ويعــود ذلــك 
ــة لــدى األطفــال كمرحلــة النمــو والتطــور التــي ينتمــون إليهــا،  لعــدة أســباب، بعضهــا متأصــل يف الخصائــص الفيزيولوجيّ
ــرب  ــكل أك ــال بش ــد األطف ــرضر عن ــر إذاً ال ــة. يظه ــة والبيئي ــل اإلجتامعي ــة كالعوام ــباب خارجي ــود ألس ــر يع ــض اآلخ والبع
مقارنــًة مــع البالغــني، مــن حيــث حجــم الــرضر )اإلصابــة أو املــرض( ومــن حيــث الوقــت الــذي يظهــر فيــه الــرضر. فقــد 
يظهرالــرضر مبــارشة بعــد التعــرّض لخطــر مــا، أو قــد يبــدأ ظهــور آثــار ضــارة غــري مبــارشة الحقــاً يف مرحلــة مــا بعــد البلــوغ، 
بعــد مــرور عــّدة ســنني مــن تعــرّض الطفــل لألخطــار يف العمــل الزراعــي. كــام أن األطفــال هــم أقــل درايــة بوجــود أخطــار 
معيّنــة، أو بوجــود تدابــري للســالمة والصحــة  ممكــن أن تؤمــن لهــم الحاميــة مــن تلــك األخطــار، وهــذا يجعلهــم أقــّل قــدرة 
عــىل تقييــم املخاطــر يف مــكان العمــل، مــام يــؤّدي إىل تكــرار التعــرّض لألخطــار وإطالــة مــّدة التعــرض لهــا. باإلضافــة إىل 
ذلــك، فــإن معظــم األطفــال غافلــون عــن حّقهــم بالحاميــة مــن التعــرض ألخطــار العمــل. وتظهــر اآلثــار الضــارة الناتجــة 

عــن التعــرض غــري املحمــي جســديًّا ونفســيًّا، مبــارشًة وغــري مبــارشًة.
 

يتوجــب عــىل جميــع العاملــني وأصحــاب املصلحــة يف املجــال الزراعــي، وال ســيّام األطفــال، أن يكونــوا عــىل درايــة  بزيــادة 
قابليّــة التأثـّـر بــاألرضار لــدى األطفــال، وبالطــرق املتعــددة للتعــرض لألخطــار املهنيــة يف الزراعــة، وبالعواقــب الناتجــة عنهــا. 
ويســاهم رفــع مســتوى الوعــي حــول هــذه األمــور يف متكــني األطفــال مــن األخــذ عــىل عاتقهــم مســألة ســالمتهم الشــخصية، 
ــة التــي  ــة املالمئــة لألعــامل الزراعيّ ــي التدريــب والحامي ــام بأعــامل خطــرة، ويف تلّق فيطالبــون بحقوقهــم يف الرفــض بالقي
يقومــون بهــا، خصوصــاً املســتخدمني األحــداث )16-17 ســنة( الذيــن يقومــون بأعــامل خطــرة. ويــوازي ذلــك يف األهميــة أن 
يكتســب أصحــاب العمــل درجــة مــن املعرفــة والتعاطــف متَكنهــم مــن أخــذ االحتياطــات املالمئــة لتوفــري الســالمة والصحــة  

يف مــكان عمــل األطفــال، ومــن املســاهمة بنشــاط وفعاليّــة أكــرب يف محاربــة عمــل األطفــال الخطــر.

ــني يف الزراعــة ورفاههــم.   ــة األطفــال العامل ــر عــىل صّح ــي تؤثّ ــارص الت ــز هــذا الفصــل عــىل العن األهــداف: يركّ
ــرق  ــرض الط ــني، ويع ــن البالغ ــرضر م ــة لل ــرث عرض ــال أك ــا األطف ــون فيه ــي يك ــاالت الت ــباب والح ــح األس ويوّض
ــرّض  ــن التع ــة ع ــارة الناتج ــار الض ــرشح اآلث ــرياً ي ــار. وأخ ــال لألخط ــا األطف ــن خالله ــرّض م ــي يتع ــة الت املختلف

ــارشة(.  ــري املب ــارشة وغ ــد )املب ــب والبعي ــني القري ــىل املدي ــة، ع ــية اإلجتامعي ــديّة والنفس ــار الجس لألخط

3.أ. لمــاذا يكــون األطفال أكثر عرضة 
للضرر من البالغين؟

للفصــل الثالــث القســم 3.أ، إرجــع لعــرض الشــفافية الضوئيــة العــرض رقــم 3.أ »ملــاذا يكــون األطفــال أكــر عرضــة للــرر 
مــن البالغــن؟« يف القــرص املدمــج املرفــق. 
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مــن  للضــرر  عرضــة  أكثــر  األطفــال  يكــون  لمــاذا 
؟ لغيــن لبا ا

األطفال هم أكرث قابليّة للتأثّر بالرضر وأكرثعرضة له من البالغني لعّدة أسباب مهّمة، والتي تشمل:

• إختالف األطفال عن البالغني يف عدة نواح يضاعف مدى تأثُّرهم باألرضار الناجمة عن أخطار العمل الزراعي.
• زيادة تعرّض األطفال الذين يعملون ويعيشون أيضاً يف املزارع.

• عمل األطفال يف الزراعة غري مريئ.
• سوء معاملة األطفال العاملني له إنعكاسات سلبيّة شديدة عىل صّحتهم النفسية والجسدية.

ــن   ــة ع ــارة الناجم ــار الض ــيّة لآلث ــرث حساس ــا أك ــون خالله ــو، يكون ــور والنم ــمة للتط ــرتة حاس ــي ف ــة ه ــة الطفول • مرحل
ــار.  ــرض لألخط التّع

نــواح  عــدة  فــي  البالغيــن  عــن  األطفــال  إختــاف 
يضاعــف مــدى تأثرهــم باألضــرار الناتجــة عــن العمــل 

الزراعــي
• إن التّعــرض ألخطــار العمــل الزراعــي مــن املمكــن أن يــؤدي إىل رضر مبــارش كاإلصابــات الناتجــة عــن الحــوادث أو حــاالت 
التســّمم الحــاد، أو إىل رضر غــر مبــارش تظهــر آثــاره الحقــا كاألمــراض النفســيّة، وداء الحساســيّة املزمنــة وأنــواع مختلفــة 

مــن الرطانــات.

ــا كانــت فئتهــم العمريّــة. إمنــا األطفــال هــم أكــرث عرضــة للــرضر مــن   • ينطبــق ذلــك عــىل العاملــني يف قطــاع الزراعــة أيً
البالغــني  نتيجــة أخطــار العمــل الزراعــي وذلــك لعــّدة أســباب، منهــا أســباب فيزيولوجّيــة وبيئّيــة وإجتاعّيــة.  

• إن تعّدد هذه األسباب يضاعف مدى تأثُّر األطفال باألرضار الناتجة عن العمل الزراعي. 

ــون  ــون ويعيش ــن يعمل ــال الذي ــرُّض األطف ــادة تع زي
أيضــً فــي المــزارع 

يــزداد مــدى تأثــري الــرضر عــىل األطفــال العاملــني يف القطــاع الزراعــي عندمــا يعيــش هــؤالء  أيضــاً يف املــزارع التــي يعملــون 
فيهــا، وذلــك بســبب تضاعــف املــدة الزمنيــة التــي يتعرضــون خاللهــا ألخطــار بيئــة العمــل.

عمل األطفال في الزراعة غير مرئّي
إن العمــل الــذي يقــوم بــه األطفــال يف القطــاع الزراعــي غالبــاً مــا يكــون غــري معــرتف بــه، أو غــري مــريئ، إذ إّن األطفــال 
يعتــربون مــن قبــل ذويهــم أو اآلخريــن أنهــم مجــرّد »مســاعدين« بالرغــم مــن أنهــم يقومــون فعليـًـا بأنــواع وأحجــام عمــل 
مامثلــة للتــي يقــوم بهــا العــاّمل البالغــون. وبالتــايل فــإن أيـّـة إصابــات أو أيـّـة أرضار أخــرى تنجــم عــن عملهــم مــن املرّجــح 

أن تكــون كذلــك غــري مرئيّــة. 

 تداعيات العمل غير المرئي

إن إعتبــار عمــل األطفــال يف الزراعــة مبثابــة مجــرّد »مســاعدة« وليــس »عمــالً«  كُلِّــف بــه الطفــل رســمياً لــه عــدة تداعيــات 
: مهّمة
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• ال يتــم تســجيل حــدوث أو التبليــغ عــن وقــوع أي حــادث أو أي خلــل صّحــي ناتــج عــن أخطــار العمــل عندمــا يصــاب 
الطفــل العامــل.

ــة املرتبطــة بالعمــل الزراعــي ال تظهــر إال بعــد مــي مــّدة طويلــة مــن  • إن بعــض اإلعاقــات الجســديّة واملشــاكل الصحيّ
ــة وكــون الطفــل قــد تعــرَّض  الزمــن يكــون قــد أصبــح الطفــل عندهــا بالغــاً، فــال يتــم الّربــط بــني هــذه الحــاالت املرضيّ

لألخطــار أثنــاء قيامــه بعمــل زراعــي يف الســنني الســابقة كعامــل مســبب لتلــك الحــاالت .

ــرة عــن الظــروف الفعليــة التــي يخضــع لهــا األطفــال العاملــني يف الزراعــة، وعــن  • هنــاك القليــل مــن املعلومــات املتوفّ
أثــر عمــل األطفــال عــىل صّحتهــم وســالمتهم، فقــد متّــت معالجــة هــذه القضيــة حتّــى األن فقــط مــن الزاويــة السياســية 
أو االقتصاديــة أو االجتامعيــة .كــام أنــه قلّــام تتوفــر أمثلــة عــن طــرق معتمــدة وموثــوق بهــا علميــاً لتدخــالت تهــدف إىل 

حاميــة األطفــال مــن االرضار املتأتّيــة مــن أخطــار العمــل.

• ال يخضــع القطــاع الزراعــي لقوانــني عمــل بصــورة كافيــة لضبــط الّنســب العاليــة للتعــرّض لألخطــار الكامنــة يف العمــل 
الزراعــي. ولذلــك فــإن العاملــني يف هــذا القطــاع أطفــاالً كانــوا أم بالغــني، يعانــون مــن نســب عاليــة مــن اإلصابــات املميتــة 

والحــوادث الخطــرة تفــوق مــا هــي عليــه يف قطاعــات أخــرى.

سوء معاملة األطفال العاملين لها انعكاسات 
سلبية شديدة على صحتهم النفسية 

واإلجتماعية والجسدية
يخضــع األطفــال العاملــون لســيطرة وســلطة مــن هــم أكــرب منهــم ســنًّا مــن األطفــال اآلخريــن او مــن البالغــني املتواجدين يف 
محيــط البيئــة التــي يعملــون فيهــا. وقــد يتعــرّض هــؤالء األطفــال ضمــن هــذا اإلطــار لســوء املعاملــة كالتعنيــف والتحــرّش 
عــىل الصعيــد الجســدي، أو الجنــيس، أو العاطفــي فينتــج عــن ذلــك ليــس فقــط أرضاراً جســديّة، بــل وأيضــاً أرضاراً نفســيّة 

واجتامعيّــة جســيمة عــىل املديــني القريــب والبعيــد .

مرحلة الطفولة فترة حاسمة للتطور والنمو 
ــة  ــة معيّنــة يجــب أن تؤخــذ بعــني اإلعتبــار عنــد تحديــد األخطــار واملخاطراملتعلّق لألطفــال خصائــص وإحتياجــات تنمويّ

ــة التاليــة: ــة النواحــي العاّم مبــكان العمــل. وتشــمل هــذه الخصائــص واإلحتياجــات التنمويّ

)أ( التطور الجسدّي
)ب( التطور املعريّف )الفكر/التعلم(

)ت( التطور السلويكّ
)ث( التطورالعاطفّي

وهي مرشوحة بالتفصيل يف ما ييل.

خصائــص وإحتياجــات متعلقــة )أ( 
بالتطــور الجســدي

1 - بشكل عام
 

إذا متّت املقارنة بني األطفال والبالغني لكل كيلوغرام من وزن الجسم، فإن األطفال:

• يتنفسون كميّة من الهواء أكرب مبرّتني؛
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• يرشبون كميّة أكرب من املياه مبرتني و نصف؛
• يتناولون كميّة من الغذاء أكرب بـثالث أو أربع مرّات؛

• يستخدمون كميّة من الطاقة أكرب من البالغني.

إن هذه املعّدالت املرتفعة لإلستهالك تجعل األطفال أكرث عرضة لألمراض واألوبئة واملواد الّسامة وامللّوثات.
ــة  ــة، يشــكل مخاطــراً إضافي ــم وقدارتهــم البدنيّ ــام تفــوق قوتّه ــام مبه إن صغــر حجــم أجســام األطفــال وإجبارهــم بالقي

عليهــم.

2 - الجلد 
إذا متت املقارنة بني األطفال والبالغني، لكل كيلوغرام من وزن الجسم، فإن لدى االطفال:

• مساحة جلديّة أكرب مبرتني ونصف مقارنة بالبالغني؛
•  سامكة جلديّة أرّق من جلد الشخص البالغ؛

• ال يكتمل تكوين تركيبة ووظائف الجلد متاًما إال بعد سن البلوغ )مثال الغدد العرقيّة(.

هــذه الخصائــص تــؤدي إىل نســبة أعــىل المتصــاص املــواد الّســامة عــرب الطبقــة الجلديّــة لــدى األطفــال مقارنــة بالبالغــني، 
ويكــون الطفــل بذلــك أكرثعرضــة للــرضر املتــأيّت مــن تلــك املــواد.

3 - الجهاز التنفسي
ــدى  ــة مــن الهــواء أكــرب مبرتــني ل يتنفــس األطفــال بشــكل أعمــق وأرسع مــن األشــخاص البالغــني. تجــري يف الرئتــني كميّ

ــة الرقــود(. ــكل وحــدة مــن وزن الجســم، يف حال ــة بالبالغــني )ل االطفــال مقارن
ــة  ــات أكــرب مــن املــواد والغــازات الّســامة اىل داخــل الرئتــني أثنــاء عمليّ هــذه الخصائــص تــؤدي اىل الّســامح بدخــول كميّ

ــة ذاتهــا، فيكــون الــرضر مــن جــراء التعــرض لهــا أكــرب. التنّفــس يف الفــرتة الزمنيّ

4 - الدماغ
ال يكــون قــد اكتمــل تطــّور الدمــاغ عنــد ســن الواحــدة والعرشيــن، ومــن املرّجــح أنــه يســتمر بالتطوربعدهــا لســنني عديدة. 

وإذا مــا تعــرّض الدمــاغ قبــل ذلــك ألي مــواد ســاّمة ينجــم عــن ذلــك تأّخــراً يف تطــّور الوظائــف الدماغيّــة ونضوجها.
ــاص  ــاّديت الرّص ــالً م ــاغ )مث ــرث يف الدم ــزن بســهولة أك ــرب وتخت ــادن بشــكل أك ــم امتصــاص املع ــة، يت ــة الطفول ــاء مرحل أثن

ــق(. والزئب
هذه الخصائص تجعل الطفل أكرث عرضة لتأّخرمنو وظائفه الدماغية وتطّورها مقارنة بالبالغني.

5 - الجهازالهضمي، وجهازالمسالك البولّية، 
والجهاز الّتناسلي، وجهاز الغدد الصّماء

كل هذه األجهزة تكون غري مكتملة النضوج عند الوالدة، ثم تتطور تدريجياً خالل مرحلة الطفولة واملراهقة.

إن عمليّــة تريــف وتصفيــة الــدم مــن املــواد الســاّمة التــي تدخــل يف الجســم هــي وظائــف يقــوم بهــا الكبــد والكليتــني، 
وهــي وظائــف تكــون أقــل كفائــة عنــد األطفــال، ذلــك  ألن  النظــام االنزميــي الــذي يتــوىّل وظيفــة تفكيــك املــواد الســاّمة 
وإزالتهــا مــن الجســم يف هــذه األعضــاء يكــون غــري مكتمــل النضــوج لــدى االطفــال وأقــل كفــاءة يف إزالــة الّســموم، لذلــك 

تبقــى معظــم الّســموم لفــرتة أطــول يف جســم االطفــال.
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ا لدخــول أي مــواد كيميائيــة غريبــة، فتحــدث يف هــذه الحالــة  يكــون الجهــاز التناســيل وجهــاز الغــدد الصــاّمء حّساســني جــدًّ
إضطرابــات يف عمليــة فــرز الهرمونــات املنظِّمــه لوظائــف الجســم. وينتــج بالتــايل عرقلــة يف التطــور والنمــو الســليم، ويف 

ســري عمليــة نضــوج الجهــاز التناســيل أثنــاء مرحلــة الطفولــة واملراهقــة.

6 - متطلبات السوائل )المياه(
ــة  ــكل وحــدة مــن وزن الجســم مقارن ــاه ل ــرب مــن املي ــات أك ــاف ألنهــم يخــرون كمّي ــال هــم أكــرث عرضــة للجف األطف
بالبالغــني. ويتــم فقــدان امليــاه عــن طريــق الرئتــني )عــىل شــكل بخــار(، ومــن خــالل املســاحة الجلديــة - األوســع نســبيّا -، 

ولقــدرة الــكىل املحــدودة عــىل تركيــز البــول بشــكل تــام.

7 - متطّلبات الطاقة
يحتــاج األطفــال الســتهالك كميّــات أكــرب مــن الطّاقــة لــكل وحــدة مــن وزن الجســم مقارنــة بالبالغــني، مــام يجعلهــم أكــرث 
عرضــة ألرضار املــواد الّســامة ألنهــا تســتنفذ الكثــري مــن الطاقــة للتخلــص منهــا، والتــي هــم بحاجــة لهــا  مــن أجــل التطــور 

والنمــو. فيحــدث ذلــك بــطًء يف عمليــة التخلـّـص مــن تلــك الّســموم.

8 - متطلبات النوم
يجــب أن يحصــل األطفــال عــىل كميــة النــوم املناســبة لهــم يوميــاً. إن األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ١۰- ١٨ ســنة 
بحاجــة إىل حــوايل ٩،٥ ســاعات مــن النــوم يوميًّــا مــن أجــل منّوهــم الّســليم. إن الحرمــان مــن النــوم قــد يــؤّدي إىل تقلّبــات 
ــادة العرضــة  ــة، زي ــرة، ضعــف يف املناع ــة، ضعــف يف الذاك ــف الفكريّ ــل يف الوظائ ــاغ، خل ــل يف نشــاط الدم ــة، خل مزاجيّ
ــة النــوم  للحــوادث، وحــوادث املــوت. أمــا عــىل املــدى الطويــل، فقــد يصــاب األطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص يف كميّ

بتوقــف بالنمــو ناتــج عــن بــطء يف إفــراز هرمــون النمــو.

9 - التحّسس لدرجات الحرارة المفرطة  
 لدى األطفال حساسيّة زائدة للحرارة والربودة، وذلك لعدم اكتامل نضوج الغدد العرقيّة وجهاز التنظيم الحراري  .

 لذلــك هــم أكــرث عرضــة لإلصابــة برضبــات الشــمس او لإلنخفــاض الحــاد يف درجــة حــرارة الجســم عنــد التّعــرض للحــرارة 
املرتفعــة أو للــربد الشــديد.

10 - اإلجهاد البدني والحركات المتكررة
ــد  ــا تكــون العظــام واملفاصــل يف طــور النمــو، ق ــاً بالحــركات املتكــرِّرة، وعندم ــا إذا كان مرفَق ــدين خصوًص ــاد الب إن اإلجه
ــات  ــن التشــّوهات واإلعاق ــا م ــرّي، وغريه ــود الفق ــات يف العم ــكيل، وإصاب ــاز العضــيل الهي ــّو الجه ــة يف من ــؤّدي إىل إعاق ي

الدامئــة.

خصائص وإحتياجــات متعّلقة )ب( 
بالتطّور المعرفي و) ت( الســلوكي

ــأنها  ــرارات بش ــاذ الق ــىل اتخ ــل، وع ــالمة يف العم ــة والس ــة بالصح ــر املتعلق ــم املخاط ــىل إدراك وتقيي ــل ع ــدرة الطف إن ق
تكــون محــدودة نســبة للبالغــني، وخصوصــاً عنــد االطفــال األصغــر ســنًّا. كــام أن وضــع األطفــال يف مواقــف تتطلــب القيــام 
بخيــارات مختلفــة، والتقييــم لهــذه املواقــف وتحليلهــا، واتخــاذ قــرارات حاســمة بشــأنها، وتقديــر عواقبهــا، وتقييــم مــدى 
ــاً بحلــول  مصداقيــة املصــادر، ميكــن أن يعــرِّض الطفــل ألرضاٍر كبــرية وخطــرية. ويكتســب الطفــل هــذه املهــارات تدريجي
منتصــف املراهقــة )15-16 ســنة( فيبــدأ بإتّخــاذ القــرارات كــام يفعــل البالغــون. ويعــود ذلــك أيضــاً الكتســاب الخبــارات 

يف مجــال العمــل.
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خصائص واحتياجات متعلقة )ث( 
بالتطور العاطفي

يعتمــد التطــور العاطفــي لــدى األطفــال ليــس فقــط عــىل مــا إذا متَّــت تلبيــة احتياجــات الطفــل لناحيــة الحصــول عــىل 
ــر ســلباًعىل  ــرت لهــم الحاميــة ضــد كل مــا ميكــن أن يؤثِ الحــب والدعــم والرعايــة الخاّصــة، ولكــن أيضــاً عــىل مــا إذا توفّ
تطورهــم الجســدي، والفكــري، والنفــيس، كاألرضار التــي أشــري إليهــا أعــاله. يــؤدي الحرمــان العاطفــي إىل إعاقــة التطــور 
ــه عواقــب وخيمــة عــىل  ــر أيضــاً عــىل التطــور الجســدي والفكــري والنفــيس، وقــد يكــون ل العاطفــي الســليم، وقــد يؤث

ــد اإلجتامعــّي. الصعي

3.ب. كيف يتعّرض األطفال 
لألخطار الشائعة في الزراعة؟ 

ــال لألخطــار  ــف يتعــرض األطف ــم 3.ب »كي ــة العــرض رق ــث القســم 3.ب، إرجــع لعــرض الشــفافية الضوئي للفصــل الثال
ــق. ــج املرف ــرص املدم ــة؟« يف الق الشــائعة يف الزراع

مراجعة بعض الجوانب المهّمة لعمل األطفال
عند تعريف عمل األطفال يجب النظرإىل: 

• سن الطفل؛
• طبيعة وظروف املهّمة/النشاط؛

• التأثريعىل التعليم اإللزامي.
 

األطفال العاملون أكرث عرضة للرضر ألن:

• عقولهم وأجسادهم ال تزال يف طور النمو؛ 
• هم يفتقرون إىل خربة العمل؛

• هم ال يدركون األخطار واملخاطر.

تُعتــرب أعــامل الزراعــة والبنــاء واملناجــم القطاعــات الثالثــة األخطــر لعمــل األطفــال والبالغــني عــىل الســواء. ويشــمل العمــل 
الزراعــي األخطــار الشــائعة التاليــة:

• املبيدات؛
• اآلالت واألدوات الخطرة؛

• ظروف مناخيّة قاسية؛
• ساعات عمل طويلة؛

• ظروف معيشيّة متدنيّة.
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يتعــرض األطفــال العاملــون يف الزراعــة اىل شــتّى أنــواع األخطــار. ومــن املمكــن تصنيــف هــذه األخطــار حســب طبيعتهــا، 
فهنــاك األخطــار:

• البيولوجية، املادية )الفيزيقيّة(، الكيميائيّة، اإلرغونوميّة، النفسيّة االجتامعيّة، وأخطارالسالمة. 
ــح ميكــن اســتعامله مــكان أخطــار  ــة والســالمة، وهــو مصطل ــاه والنظاف ــم  أيضــاً ذكــر أخطــار الرف • يف هــذا الفصــل، يت

ــاه .  ــع أدن ــذات يف املالحظــة يف املربّ الســالمة. الرجــاء الرجــوع إىل الــرشح عــن هــذا الخطــر بال

مالحظــة: إن أخطــار الرفــاه والنظافــة والســالمة )أو أخطــار الســالمة( هــي عبــارة عــن فئــة مــن األخطــار املؤلفــة 
ــوء  ــة، س ــرارة مرتفع ــة ح ــالً: درج ــل )مث ــة العم ــة بيئي ــرة املتعلق ــف الخط ــروف أو املواق ــارص أو الظ ــن العن م
تهويــة( أو توفــري وســائل الرفــاه )مثــالً عــدم توفــر ميــاه نظيفــة للــرشب، أو دور ميــاه أو أســاليب أخــرى للــرف 
الصّحــي( أو ســالمة مــكان العمــل )مثــالً: صيانــة ســيئة لــآلالت واألدوات، أرض مبللّــة، ســقوط األجســام(. ولــكل 
مــن هــذه األخطــار طبيعــة مختلفــة، وقــد تتداخــل مــع أنــواع األخطــار التــي ســبق وذكــرت أعــاله يف تصنيــف 

األخطــار.

أمثلة:
1. إن العمــل يف ظــروف تكــون فيهــا درجــة الحــرارة مرتفعــة جــداً )مــام يــؤدي إىل اإلرهــاق والتّعــب الريــع( 
يعتــرب أحــد أخطــار الرفــاه والنظافــة والســالمة ألنــه مرتبــط ببيئــة العمــل. ولكــن مــن املمكــن أن يعتــرب أيضــاً  

خطــراً ماديــاً نظــراً للطبيعــة املاديــة لدرجــات الحــرارة املفرطــة.

2. إن وجــود أســالك كهربائّيــة غــري خاضعــة للصيانــة يف مــكان العمــل )مــام يعــرض العــاّمل اىل اإلصابــة  بالصعقــة 
الكهربائيــة( هــو أحــد أخطــار الرفــاه والنظافــة والســالمة ألنــه مرتبــط بســالمة مــكان العمــل. ولكــن مــن املمكــن 

أيضــاً أن يعتــرب خطــراً ماديــاً وذلــك نظــرًا للطبيعــة املاديــة )الفيزيقيّــة( للكهربــاء.

أمثلٌة عن أنواع أعمال األطفال الخطرة:
يوجد الكثري من أنواع العمل الخطر يف بيئة العمل الزراعي:

• العمل عىل علو مرتفع أو يف أماكن ضيّقة؛
• أعامٌل تنطوي عىل الذبح أو الحرق والعمل يف املسالخ؛

• العمل عىل اآلالت واملعدات واألدوات الخطرة وصيانتها؛
• العمل ألزراعي الذي يعرض الطفل لظروٍف خطرة وللمبيدات الحرشية؛

• أعامٌل تنطوي عىل استخدام مواٍد كيميائية خطرة، أو مواد أو خالئط من املواد السميّة أو املسبّبة للتآكل أو املتفّجرة؛
• أعامٌل تنطوي عىل التعامل اليدوي مع أحامٍل ثقيلة أو نقلها؛

• صيد األسامك يف أعامق البحار أو بعيداً عن الشاطئ.

النشــاطات الّزراعيــة التــي يتعــّرض 
لمختلــف  األطفــال  خالهــا  مــن 

أنــواع األخطــار

ــة املعيّنــة إىل مختلــف أنــواع األخطــار. وتشــمل  مــن الشــائع أن يتعــرّض األطفــال العاملــون يف بعــض النشــاطات الزراعيّ
بعــض هــذه النشــاطات الزراعيــة واألخطــار املتعلقــة بهــا:        
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)أ( األطفال العاملون في الحقول

أخطار ماّدية 
• التعــرض الزائــد ألشــعة الشــمس، او لدرجــات الحــرارة أو الرطوبــة املفرطــة )حــر أو بــرد شــديد، نســبة رطوبــة عاليــة 

ا(؛ جــدًّ

• األدوات الحادة واملعدات الخطرة مبا فيها أدوات الحفر)مثالً: املناجل، والسكاكني، واملجارف، واملذار(؛
• الضجيج  املرتفع )مثاًل: التعرٌض املستمر للضجيج املرتفع املنبعث من اآلالت(؛

• ســقوط جســم مــا عــىل الطفــل أو انهيــاره أو انقالبــه )مثــاًل: عناقيــد أو قــرون الفاكهــة، واألغصــان، والــرزم، والصناديــق، 
والرفــوف(؛

• العمل يف أماكن مرتفعة )مثالً: األشجار أو السالمل(.

أخطار أرغونومية
• القيام بحركات متكّررة او اإلنحناء لفرتات طويلة؛

• حمل أشياء ثقيلة و/أوبطريقة خاطئة ملسافاٍت طويلة.

أخطار نفسية اجتماعية
• ساعات عمٍل طويلة؛

•  ضغط نفيس؛
• عنف ومعاملة قاسية؛

• إعتداء أو تحرّش؛
• إستغالل جنيس. 

 

أخطــار الرفــاه النظافــة والســامة )يشــار اليهــا أيضــً بأخطــار الســامة أو، 

أحيانــً، أخطــار النظافــة والرفــاه(
•  نقص يف املياه الصالحة للرشب؛

• عدم توفر وسائل الرف الصّحي، مثال )املرافق واملغاسل(؛ 
• أدوات غري مراقبة:

ــع الشــوكيّة( - وهــي  تشــّكل  ــادات أو الرواف ــٍة ســيّئة أو معدومــة )كالجــرّارات أو الحّص ــة تخضــع إىل رقاب - آالٌت ثقيل
ــة(؛ أيضــاً أخطــاًرا ميكانيكيــة )ماديّ

- التمديدات الكهربائية، واألسالك أو املعّدات األخرى - وهي  تشّكل أيضاً أخطاًرا كهربائية )ماديّة(. 

أخطار بيولوجية 
• مالمســة الرتبــة )التعــرض لكائنــات حيّــة تعيــش يف الرتبــة فتســبب مثــاًل أمراضــاً كالكــزاز، أوأمراضــاً يف  الجهــاز التنفــيس 

جــراء إستنشــاق األبــواغ الفطريــة(؛

• لدغ الحرشات.

أخطــار المــواد الكيميائيــة )المبيــدات الحشــرية واألســمدة( بمــا فيهــا 
التعــرض للمبيــدات مــن خــال: 

• املشاركة املبارشة يف الرّش؛
• العمل يف حقٍل رُشَّ باملبيدات حديثاً؛

ل باملبيدات الحرشية من حقٍل مالصق أو مجاور؛ • استنشاق هواٍء محمَّ
• العمل يف حقٍل رُشَّ باملبيدات الحرشيّة  بدون استخدام معدات الوقاية الشخصية املالمئة؛ 

• تناول الطعام بيدين ملوثتني باملبيدات الحرشيّة؛ 
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• تناول فاكهة وخرضوات ملّوثة؛
• تناول الطعام يف حقٍل ملوَّث باملبيدات الحرشية؛

• استخدام مياٍه ملّوثة باملبيدات الحرشيّة والّرف الصحي وغريها للرشب أواالستحامم أوغسل املالبس. 
 

)ب( العمل في تربية المواشي
دة  إضافــًة إىل األخطــار العامــة الكامنــة يف الحقــول يتعــرّض األطفــال العاملــون يف تربيــة املــوايش ألنــواع مختلفــة ومتعــدِّ

ــة.  ــة، والنفســيّة اإلجتامعيّ ــة، واملاديّ مــن األخطارالبيولوجيّ

ــد،  ــة عــرب مالمســة الجل ــة والرّبيّ ــات األليف ــن الحيوان ــة إىل اإلنســان م ــراض املنقول ــد تســبب األم ــة ق األخطــار البيولوجي
ــر،  ــى الخنازي ــور، وحّم ــزا الطي ــة، وإنفلون ــرة الخبيث ــاًل: الجم ــرباز )مث ــول، وال ــاب، والب ــدم، واللّع ــعر، وال ــوف، والش والص

ــة(. ــى املالطي والحّم

األخطــار املاديّــة تشــمل إصابــات جســدية ناتجــة عــن التعــرّض  لحيوانــات املزرعــة، ومنهــا التعــرض للعــض، أو النطــح، أو 
الخــرق بقــرون الحيوانــات، أو الــّدوس، أو الســّحق، أو اإليقــاع أرضــاً.

األخطار النفسّية اإلجتاعّية قد تنجم عن العزلة عندما يبقى الطفل بعيداً عن منزله لفرتات طويلة.

العمــل فــي مجــال المســامك ومــزارع تربيــة  )ت( 
المائّيــة األحيــاء 

هناك عدة أنواع من األخطار املرتبطة بالعمل يف املسامك ومزارع تربية األحياء املائية:

األخطار الكيميائية:
• التعرض للمبيدات الحرشية ومواد كيميائية  أخرى؛

أخطار الرفاه والنظافة  والسامة:
• عــدم توفّــر أيِّ مــن معــدات الســالمة كأدوات العــوم، أو خطــوط  الســالمة، أو ســرتات النجــاة )العرضــة للغــرق يف حــال 

الّســقوط يف امليــاه(؛

• ظروٌف عمل ومعيشة سيّئة؛

األخطار النفسّية اإلجتماعّية:
• العزلة وسوء املعاملة؛
• ساعات عمٍل طويلة.
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Source: Cole, D. 2006. Understanding the links between agriculture and health: Occupational health hazards of agriculture. Focus 13, Brief 8 of 
16, May 2006 (International Food Policy Research Institute). Available at: http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/4397.pdf

الربط بين أخطار العمل الزراعي 
وآثارها الّضارة على الصّحة 

وخصوصّيتها بالزراعة
جدول 2. األخطار الصّحية يف الزراعة 

األخطار الصحية املهنية لألعامل الزراعية يف البلدان النامية

خاص بالزراعةاألثر عى الصحةالتعرض

التجفاف، ومغص الحر، واإلجهاد الحراري، املناخ والطقس
ورضبة الشمس، ورسطان الجلد

تجري معظم األعامل الزراعية يف الخارج

يزيد اإلقرتاب الكبري يزيد معدل اإلصابة كثرياًلدغات ولسعات مميتة او مؤذيةاألفاعي والحرشات

األدوات الحادة 
ومعدات املزرعة

ترتاوح اإلصابات من الجروح اىل الوفاة، فضالً عن 
ضعف السمع جراء ضجيج اآلالت

تستدعي معظم األعامل الزراعية باقة متنوعة من املهارات مل يتدرب عليها 
العامل إال قليال ً مع قلة ضوابط السيطرة عىل مخاطر األدوات واملعدات

األعامل البدنية ورفع 
األحامل

أنواع كثرية )وأغلبها ال يتم اإلبالغ عنه( 
من اإلضطرابات العضلية الهيكلية، ال سيام 

اضطرابات األنسجة الرخوة كأمل الظهر

تنطوي اإلعامل الزراعية عىل ظروٍف صعبة ومزعجة ورفح أحامٍل 
ثقيلة باستمرار

التسمم الحاد وآثار مزمنة كالسّميّة العصبية. املبيدات الحرشية
والتأثري عىل الصحة اإلنجابية، والرطان

تستخدم البلدان النامية منتجات خطرة مع قلة استخدام معدات 
الوقاية الشخصية

األغربة، واألبخرة، 
والغازات، والجسيامت

تََهيُّج العني والجهاز التنفيس، والحساسية، 
وأمراض الجهاز التنفيس كالربو، ومرض انسداد 
الرئوي املزمن. واإللتهاب الرئوي بفرط التحسس

يتعرض العامل ملجموعة كبرية من األغربة والغارات جراء تحلل املواد 
العضوية يف بيئة مع قلة ضوابط التعرض ومحدودية استخدام معدات 

الوقاية الشخصية يف األجواء الحارة

العوامل البيولوجية 
وناقالت األمراض

األمراض الجلدية كااللتهابات الفطرية، 
والحساسية، وااللتهابات الجلدية

العامل يف متاٍس مبارش مع العوامل البيئية املْمرضة، والفطريات، 
والحياوانات املصابة، والنباتات املسببة للحساسية 

أمراض الطفيليات كالبلهارسيا، واملالريا، ومرض 
فر، والدودة الشصية النوم، واللشامنيا، وداء الصَّ

العامل يف متاٍس مستمر ومبارش مع الطفيليات يف الرتبة، ومياه الرف 
الصحي/مجارير ، واألدوات القذرة، واملساكن البدائية

األمراض املرتبطة بالحياوانات او حيوانية املصدر  
كالجمرة الخبيثة، والسل البقري، وداء الكلب 

)عىل األقل ٤٠ من اصل ٢٥٠ مرض حيواين 
املصدر هي امراض مهنية يف الزراعة(

العامل يف متاٍس مستمر ومبارش مع الحياوانات من خالل تربيتها او 
ايوائها او ذبحها

أمراض الرطان مثل رسطان املثانة الناجم عن 
البلهارسيا البولية املنتقلة بالعمل يف مناطق 

مغمورة باملياه يف شاميل أفريقيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء 

يتعرض العامل ملزيج من العوامل البيولوجية، واملبيدات الحرشي، 
وأبخرة وقود الديزل، وجميعها تسبب الرطان.
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خاصــة وأخــذ العبــر عــن التعــّرض ألخطــار مــكان 
العمــل فــي الزراعــة

ــاء،  ــراض، والضوض ــار، واألم ــة، والغب ــواد الكيميائيّ ــن امل ــا م ــة وغريه ــدات الحرشيّ ــّدات، واملبي إن اآلالت، واألدوات، واملع
ــا عوامــل قــد تــؤذي  واالهتــزازات، ووســائل النقــل، والتصميــم الــيّسء ألماكــن العمــل وأنظمتــه وطرقــه ومامرســاته، كلّه
اً إذا  ــة املخاطــر، أن تغــدو خطــرة جــدًّ ــة أو األنشــطة التــي تبــدو قليل ــى ملســتويات التعــرّض املتدنيّ األطفــال. ميكــن، حتّ

تكــّررت عــىل مــدى فــرتٍة طويلــة.

ــار الضــاّرة لعمــل األطفــال  3.ت. اآلث
فــي الزراعــة

ــال يف  ــار الضــارة لعمــل األطف ــم 3.ت »اآلث ــة العــرض رق ــث القســم 3.ت، إرجــع لعــرض الشــفافية الضوئي للفصــل الثال
ــق.  ــج املرف ــرص املدم ــة« يف الق ــارشة، والجســدية والنفســية اإلجتاعي ــر املب ــارشة وغ ــار املب ــة: اآلث الزراع

اآلثار الضاّرة لعمل األطفال في الزراعة في لبنان 
ــد مــن األخطــار  ــرب العمــل الزراعــي مــن أخطــر قطاعــات العمــل، وهــو مصــدر للعدي كــام ورد يف الفصــل الســابق، يعت
املهنيّــة. يف لبنــان، تتضّمــن األخطــار الشــائعة التــي يتعــرض لهــا األطفــال العاملــني يف الزراعــة املبيــدات، واآلالت واألدوات 
ــة القاســية، باإلضافــة إىل الضغــط النفــيس والعنــف والتحــرش، وبعــض أخطارالرفــاه  الزراعيــة الخطــرة، والظــروف املناخيّ

والنظافــة والســالمة الشــائعة يف الحقــول ومناطــق العــراء.

تصنيف األرضار/اآلثار الضارة:

ــري  ــار غ ــم ألخط ــن تعرضه ــة ع ــارة الناجم ــار الض ــن اآلث ــدة م ــواع عدي ــة ألن ــم عرض ــة ه ــني يف الزراع ــال العامل • األطف
ــة.  مضبوط

• هناك طرق مختلفة لتصنيف هذه األرضار.

ــب  ــارة إىل العواق ــادل لإلش ــارة« بالتب ــار الض ــني »رضر« و»اآلث ــتخدم املصطلح ــرض سيس ــذا الع ــة: يف ه مالحظ
ــالمتهم. ــال وس ــة األطف ــىل صحَّ ــة ع ــل يف الزراع ــار العم ــلبيّة ألخط الس

تصنيف األضرار
ميكن تصنيف األرضار حسب كيفيّة ظهورها يف الجسم:

• الوقت املنقي لظهور الرضرمنذ التّعرض للخطر )مبارش/غري مبارش(؛
• الجزء التكويني للجسم الذي يظهر فيه الرضر )مثالً: املخ، األذرع، األعني، إلخ(؛

• تأثري الرضر عىل الوظائف الفيزيولوجية ألعضاء معيّنة أو ألجهزة معيّنة يف الجسم )مثالً: القلب، الجهاز العصبي، إلخ.(؛
• طبيعة الرضر )جسدّي/نفيّس/إجتامعي(؛

ــة  ــالً: دا ء، أو حال ــع( أو رضر عــام )مث ــالً: جــرح يف األصب • نطــاق الــرضر: رضر محصــور يف جــزء معــنّي مــن الجســم )مث
ــاة. ــة( أو وف مرضيّ
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طرق أخرى لتصنيف األضرار
هناك املزيد من التصنيفات التي ميكن استخدامها، مثالً:

• األرضار التي من املمكن  أو غري املمكن الوقاية منها؛
• األرضار التي تؤدي أو ال تؤدي اىل اإلعاقة؛

• األرضار الشائعة أو النادرة؛  
• األرضار التي تظهر بشكل حاد  أو مزمن؛ 

• األرضار حسب شّدتها :رضر خفيف، أو متوّسط أو كبري.

مــن املهــم الّدرايــة بوجــود هــذه التصنيفــات، إذ إنهــا قــد تصــاَدف فيــام بعــد يف ســياق القــراءات والبحــوث التّــي تُعنــى 
ــة.  مبوضــوع األرضار واألخطــار واملخاطــر يف الّصحــة والّســالمة املهنيّ

إمّنــا ليــس مــن الــرضوري أن تســتخدم كلّهــا، بــل يكفــي أن يكــون هنــاك درايــة جيّــدة بتصنيــٍف أو تصنيفــني. بذلــك يكــون 
للتصنيــف فائــدة عمليّــة يف تطبيقــات إدارة الّصحــة والّســالمة املهنيّــة.

ما أهّمية تصنيف األضرار في سياق عمل األطفال؟
ــة  1. لتوفــري تصنيــف عمــيل للقامئــني عــىل صّحــة وســالمة األطفــال العاملــني، مــن أجــل متكينهــم ليصبحــوا أكــرث جهوزيّ
ته( عــىل األطفــال يف حــال وقوعــه. وهــذا مــا  للحــّد مــن فــرص وقــوع الــرضر )إحتــال وقوعــه( ومــن حجــم الــرضر )شــدَّ

يســّمى أيضــاً بالحــّد مــن العرضــة للخطــر.

2. إن الدرايــة بالطــرق املحتملــة لظهــور الــرضر أمــر ذات أهميّــة خاّصــة يف نطــاق عمــل األطفــال. ذلــك أن األطفــال هــم 
ــد طبيعــة الــرر  ــك مــن املهــم تحدي ــة للــرر. لذل ــة حّساســة مــن النمــو والتطــّور، مــام يجعلهــم أكــر قابلّي يف مرحل
)جســدّي/نفيّس/إجتامعّي( للتمّكــن مــن مراقبــة صحتهــم مــن خــالل الكشــف املبكــر عــن الــرضر، أو تشــخيصه، أو تحديــد 

نطاقــه، أو لتقديــم العــالج لهــم والحــد مــن مــدى تأثــريه عــىل األطفــال.

ــارشة بعــد  ــا مب ــر الــرر خــالل فــرتات مختلفــة مــن الزمــن بعــد التعــرّض للخطــر: إم ــة أن يظه ــاك أيضــاً إمكاني 3. هن
التعــرض )رضر مبــارش(، أو يف وقــت الحــق عندمــا يكــون الطفــل قــد أصبــح راشــداً أومل يعــد ميــارس العمــل ذاتــه )رضرغــري 
ــر يف  ــد يظه ــرّضر ق ــأن ال ــط املــرض بســببه األســايس مــن مهن/أعــامل ســابقة. إن الوعــي ب ــا رب ــارش(، فيصعــب حينه مب
أوقــات مختلفــة بعــد التعــرّض للخطــر هوأمــر مهّمفــإن ذلــك ميّكــن مــن مراقبــة صّحــة األطفــال. ولكــن األهــم مــن ذلــك 

هــو التمكــني مــن توفــر الحايــة الالزمــة لهــم مــن األرضار القريبــة والبعيــدة املــدى.

إن التصنيف األنسب للرّضر هو:

)1( طبيعة الرضر )جسدّي/نفيّس/إجتامعّي(
)2( الوقت املنقي لظهور الرضر منذ التعرّض للخطر )مبارش/غري مبارش(

36الضرر في عمل األطفال: القابلّية للتأّثر، والتعّرض، واآلثار الضارة   |



دراسة حالة: كيفّية تصنيف 
األضرار بطرق مختلفة 

جميلــة طفلــة يف الثامنــة مــن العمــر تعمــل يف قطــف الخضــار يف الحقــول. لقــد ســبّب تعــرّض هــذه الطفلــة 
املتكــّرر لغبــار املحاصيــل أثنــاء قيامهــا بالقطــف أثنــاء موســم الحصــاد بإصابتهــا  بـ“الربــو املهنــّي”.

ــة  ــعب الهوائي ــف الش ــن ووظائ ــىل تكوي ــر ع ــّي وتؤثّ ــاز التنف ــب الجه ــة تصي ــة مزمن ــة مرضي ــو حال ــو ه الرب
ــس. ــاء التنف ــر أثن ــس والصف ــة يف التنّف ــن الصعوب ــّررة م ــاّدة ومتك ــات ح ــك نوب ــن ذل ــج ع ــن. وينت للرئت

إّن  تعــرّض الشــخص املصــاب لعامــل مــا يف الهــواء يثــري حــدوث نوبــة الربــو. ممكــن أن يــؤدي اإلهــامل يف العــالج 
وخصوصــاً  يف حالــة النوبــات الحــاّدة الشــديدة إىل تفاقــم الحالــة، ويف بعــض األحيــان قــد يــؤدي ذلــك إىل املــوت.

تشــعر جميلــة بالّتعــب والقلــق عنــد حــدوث نوبــات ضيــق التنفــس. وكثــرياً مــا تغيّبــت جميلــة عــن املدرســة 
ــة كاللّعــب وعملهــا يف الحقــل، وهــي متيــل أكــرث  هــذه الّســنة، وبــدأت تتخلّــف عــن بعــض نشــاطاتها االعتياديّ

فأكــرث إىل العزلــة عــن أرستهــا وزميالتهــا.

السؤال: ما هي طرق تصنيف الرضر يف دراسة هذه الحالة؟

رشح ونقاش:
الحظ أن األرضار قد تّم تصنيفها بخمسة طرق مختلفة عىل األقل: 

1. الوقت املنقي لظهور الرضر بعد التعرّض للخطر: 

• مبارش: نوبات ربو حاّدة تحدث مبارشة بعد التعرّض لغبار املحاصيل؛
• غر مبارش: الربو املهني، القلق النفيس، الغياب عن املدرسة، العزلة؛

2. الجزء التكويني املصاب: األعضاء املصابة هي الرئتني )الُشعب الهوائية يف الرئتني(؛

3. الوظائف الفيزيولوجية املصابة: الجهاز التنّفيس؛

4. طبيعة تأثري الرضر:

• جسدي: صعوبة يف التنفس والقيام بنشاطات بدنيّة؛
• نفّي: القلق النفيس؛

• اجتاعّي: العزلة؛

5. نطاق الرّضر: الربو حالة مرضيّة مزمنة، إذا مل يعالج ممكن أن يؤّدي إىل املوت.

األطفــال  لعمــل  الشــائعة  لألخطــار  الضــارة  اآلثــار 
فــي الزراعــة فــي لبنــان: المباشــرة  وغيــر المباشــرة، 

االجتماعيــة والنفســية  الجســدية 
سوف يستخدم تصنيفني للرضر خالل هذا العرض:

1 - طبيعة الرر )جسدّي، نفيّس، إجتامعّي(
2 - الوقت املنقيض منذ التعرض للخطر )مبارش/غري مبارش(
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ــار الضــارّة لألخطــار الشــائعة يف العمــل الزراعــي مــع الرتكيــز عــىل مــا إذا كانــت مبــارشة أو غــر  ســتُعرض اآلث
ــة. ــارشة،  جســديّة أو نفســّية إجتاعّي مب

ــاً مــا تســبّب أرضاراً ذات طبيعــة جســدية كاألرضار الناتجــة عــن  إن األخطــار الشــائعة يف العمــل الزراعــي غالب
التعــرّض للمبيــدات، واآلالت واملعــّدات، واملنــاخ القــايس. ولكــن مــا يتســاوى معهــا يف األهميّــة هــو اآلثــار الضــارّة 
النفســّية اإلجتاعّيــة كالتــي يســبّبها بشــكل خــاص اإلجهــاد، العنــف، والتحــرّش، واللتــي قــد تكــون أيضــاً ناتجــة 
عــن التعــرّض ألنــواع أخــرى مــن األخطــار. مــن املمكــن أن تظهــر األرضار الجســديّة والنفســيّة اإلجتامعيــة إمــا 

مبــارشة بعــد التعــرّض للخطــر او غــر مبــارشة أي بعــد مــرور فــرتة زمنيــة مــا منــذ التعــرّض لهــا.

تشمل األخطار التي يتعرّض لها األطفال العاملني يف الزراعة يف لبنان:

• املبيدات وغريها من املواد الكيميائية املستخدمة يف الزراعة 
• اآلالت واألدوات الزراعية الخطرة 

• الظروف املناخية القاسية 
• الضغط النفي والعنف والتحرش

• أخطار الرفاه والنظافة والسالمة الشائعة يف الحقول ومناطق العراء 

تذكر هام:
األطفــال أكــر عرضــة ألخطــار العمــل مــن البالغــن ألنهــم يف مرحلــة منــو وتطــور رسيعــن، وألن جــزًءا كبــرًا مــن أعضــاء 
الجســم وأجهزتــه ووظائفــه مل يكتمــل نضوجهــا نهائّيــاً، لــذا فــإن آثــار الــرر تكــون أرسع وأشــّد عنــد تعرضهــم لألخطــار.

المبيدات وغيرها من المواد 
الكيميائّية المستخدمة في 

الزراعة 

• تستخدم املبيدات عىل نطاق واسع يف الزراعة. 
• املبيــدات هــي مــواد كيميائيــة لهــا آثــار ســامة عــىل اإلنســان، وهــي تشــكّل الخطــر الرئيــي عــىل األطفــال العاملــني يف 

الزراعــة.

• تنجــم اآلثــار الضــارة أساســاً عــن التســّمم والتلــّوث عنــد التّعــرض للمــواد الســاّمة الكامنــة يف املبيــدات )خطــر كيميــايئ(. 
وتنقســم اآلثــار الضــارة اىل آثــار جســديّة ونفســيّة وقــد تكــون مبــارشة أو غــري مبــارشة.

اآلثار الضارة للمبيدات 

اآلثار الجسدّية المباشرة

قــد تحــدث حــاالت مــن التســّمم الحــاد باملبيــدات. تتفــاوت أعــراض التســّمم بــني معتدلــة وحــاّدة، حســب نــوع املبيــد 
ودرجــة التعــرّض.

عادة ما يتعاىف املصابون بحاالت التسّمم الحاد بعد تلقي العالج املناسب، ولكن ميكن لبعض الحاالت أن تكون قاتلة.

تشمل أعراض التسّمم الحاد:
• تهيّج يف العني والرئة والجلد؛

• صعوبة يف التنفس؛ 
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• الغثيان والتقيّؤ واإلسهال؛
• دوخة، تشوش، فقدان الوعي؛

• العجز الحيّس؛
• أعراض يف القلب.

اآلثار الجسدّية غير المباشرة
ــة خــالل  ــة الناجمــة عــن التعــرض للمبيــدات يف وقــت الحــق مــن دون أن تكــون مرئّي ــاً مــا تظهــر املشــاكل الصحي غالب
ــر عــىل  ــان، وتؤثّ ــة للعــالج يف أغلــب األحي ــي تتأخــر يف الظهــور ليســت قابل ــة الت ــار الصامت ســنوات التعــرّض. هــذه اآلث

ــايل: نطــاق واســع جــداً مــن أجهــزة الجســم كالت

• الجهــاز التناســّي: تســبّب املبيــدات تشــّوهات خلقيّــة، واإلجهــاض )الــالإرادي(، ومــوت محصــول الحمــل )مــوت الجنــني 
داخــل الرحــم(، ومواليــد ذات وزن منخفــض، ووفيــات مبكــرة للمواليــد.

• األمراض الرطانّية:
- األطفال: رسطان الدم )Leukemia(، رسطان األنسجة العضليّة، رسطان الجهاز اللّمفاوي ورسطان الدماغ. 

- الراشدين: هم أكرثعرضة لإلصابة بسبب تعرّضهم للمبيدات منذ الصغر.

ــض  ــذكاء، وبع ــتوى ال ــاض مبس ــبّب بانخف ــام يتس ــي، م ــاز العصب ــّور الجه ــف يف تط ــلويك: ضع ــي، والس ــاز العصب • الجه
ــّددة. ــري املح ــلوكيّة غ ــات الس االنحراف

• جهاز املناعة: ضعف الجهاز املناعي، خاصة عند االطفال الّنامية، مام يؤدّي إىل زيادة التعرض لألمراض املعدية والرطانيّة.
• إضطرابات يف الدم

• إضطرابات يف وظائف الكبد والكى 
ــة للنمــو والتطــور، وال ســيّام  • تعطــل جهــاز الغــدد الصــاء: إن انتظــام وظيفــة جهــاز الغــدد الصــاّمء أمــر بالــغ األهميّ
تطــور الخصائــص الجنســيّة. تشــري الدالئــل إىل أن جزيئــات املبيــدات تعطِّــل التــوازن الدقيــق يف نظــام الغــدد الصــامء، مــام 

يســبّب إختــالال يف فــرز الهرمونــات ويحــدث اضطرابــات يف النمــو لــدى الطفــل ولــدى الجنــني يف رحــم امــه.

اآلثار النفسّية اإلجتماعّية
إن معظم اآلثار الضارة النفسيّة اإلجتامعيّة هي  غري مبارشة

تشمل اآلثار الضارة النفسّية اإلجتاعّية غر املبارشة :

• الّصداع؛
• إضطرابات يف النوم؛

• القلق؛
• مشاكل يف الذاكرة؛ 

• التعب املزمن؛
• إلتهاب الجلد املزمن.

اآلثار الضارة لمواد كيميائّية أخرى
ــواد  ــرة وامل ــات البيط ــمدة ومنتج ــة كاألس ــني يف الزراع ــال العامل ــىل األطف ــراً ع ــّكل خط ــرى تش ــة أخ ــواد كيميائي ــة م مثّ

الكيميائّيــة الشــائعة اإلســتعامل كاملطهِّــرات وأدوات التنظيــف.

هذه املواد لها آثار مبارشة مثل:

• التسبّب بحروق جلديّة؛
• تهيّج أغشية الفم والعيون واألنف؛ 

• آثار ضارّة عىل الجهاز التنفيس والعصبي  من تطاير أبخرة ساّمة، خاصة أثناء خلطها يف مكان مغلق.
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اآلالت واألدوات الزراعّية الخطرة
يعتمــد العمــل الزراعــي بشــكل كبــري عــىل اآلالت واألدوات الثقيلــة. يتطلــب تشــغيل هــذه املعــّدات الزراعيــة العديــد مــن 

املهــارات التــي قلــاّم يكــون العــامل وخصوصــاً األصغــر ســنًّا، قــد تلّقــوا التدريــب الــكايف الكتســابها.    
ــة جــداً  ــزة مبحــرِّكات قويّ ــا مجّه ــادات والجــرّارات عــىل أنواعه ــة املســتخدمة يف الزراعــة كالحّص إن معظــم اآلالت املتنقل
ا وشــديدة  وبرعــة أداء عاليــة، لــذا فــإّن الحــوادث الناجمــة عــن التعــرض غــري املضبــوط لهــا عــادة مــا تكــون مفاجئــة جــدًّ

الخطــورة. 

مالحظــة: لتشــغيل اآلالت أو للعمــل يف الحقــول عــىل مقربــة منهــا، غالبــاً مــا يســتخدم الذكــور وليــس اإلنــاث، 
لــذا فــإّن اإلصابــات املرتبطــة بتشــغيل تلــك اآلالت هــي أكــر شــيوًعا بــن الفتيــان، وخصوصــاً الذيــن  يكونــون يف 

عمــر منتصــف املراهقــة ومــا فــوق ، ويف غيــاب املراقبــة الفّعالــة.

اآلثار الجسدّية الناجمة عن اآلالت الخطرة
إن معظــم اآلثــار الضــارة الناجمــة عــن اآلالت واألدوات الزراعيــة الخطــرة هــي بطبيعتهــا أرضار جســديّة، إمــا مبــارشة أو 

غــري مبــارشة.

 اآلثار املبارشة تشمل:

• إصابات البرت من جراء إنجرار األطراف أو الجسم بأكمله إىل داخل حّصادات األعالف أو حّصادات البطاطا؛
• جــروح ومتزّقــات يف الجلــد واألنســجة الرخــوة ) الجلــد، العضــل، األوتــار، األنســجة الدهنيــة، األوعيــة الدمويـّـة، األعصــاب، 

الــخ( مــن جــراء وجــود حــواف معدنيّــة بــارزة ونتــوءات حــاّدة عــىل هيــكل املاكينــة؛

• إصابات سحق من جراء إنقالب أو سقوط الجرّارة عىل جنبها، مام يؤدي إىل تلف يف األنسجة غري قابل للعالج؛
• اإلصابات يف األعضاء الداخلّية، مثالً تفتّت الطحال أو الكبد، مام يؤدي إىل نزيف داخيل ومضاعفات خطرية أخرى؛

• آالم حــاّدة يف الظهــر مــن جــراء التعــرّض الرتجــاج الجســم بكاملــه وللصدمــات املفاجئــة املنبعثــة مــن هيــكل الحافلــة 
ومــن اتخــاذ وضعيــات جلــوس غــري مالمئــة للعمــود الفقــري أو مــن القيــادة عــىل مســاحات وعــرة؛

• كســور يف العظــام وإلتــواءات يف املفاصــل مــن جــراء الســقوط او اإلنــزالق أثنــاء التســلّق أو النــزول مــن الجــرّار، بســبب 
دعســة غــري ثابتــة أو ملطّخــة بالوحــل؛

ــرث  ــل أك ــل العام ــام يجع ــة، م ــل طويل ــاعات عم ــات حرجــة للجســم وس ــاذ وضعي ــن جــراء إتخ • التعــب الجســدي م
ــوادث؛ ــة للح عرض

• التدهــور الريــع للحالــة الصحيّــة للمصــاب بســبب قلـّـة الجهوزيـّـة والتأّخــر يف االســتجابة لحــاالت الطــوارئ، كاســتدعاء 
املســاعدة والــرشوع يف اإلســعافات األوليّــة أو التدابــري اإلنقاذيـّـة؛

• الوفاة الناتجة عن حوادث ذات آثار جسيمة.

اآلثار غر املبارشة تشمل: 

• إعاقات دامئة من جراء إصابات الّسحق أو البرت؛
• فقدان الّسمع نتيجة التعرّض املتكرِّر للضجيج الّصاخب الذي تولّده اآلالت؛

• إضطرابات نفسّية ناتجة عن التعرّض للتعب والضجيج بإستمرار، كالتوتّر وصعوبة يف النوم؛
• اعتــالل يف الجهــاز العضــي الهيــكي، مثــل آالم الظهــر املزمنــة الناتجــة عــن التعــرّض املتكــّرر للخطــر األرغونومــي، دون 

الّســامح لألنســجة التالفــة بالوقــت الــكايف لتتعــاىف؛

• التســّبب يف الــرر لآلخريــن )كاملاّريــن يف الجــوار، أو الــركّاب اإلضافيّــني( لعــدة أســباب كانخفــاض الرؤيــة،  والتدريــب 
غــري الــكايف، وعــدم االلتــزام بلوائــح الســالمة أثنــاء تشــغيل اآلالت، واإلرهــاق أو التعــب النفــيس.
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اآلثار الجسدّية الناجمة عن األدوات الخطرة
حيــث يتــّم العمــل اليــدوي، يكــرث اســتخدام األطفــال العاملــون ألدوات القطــع. وتشــمل أدوات القطــع املناجــل والســكاكني 
والســواطري ومــا إىل ذلــك، وهــي تُســتخدم لتقطيــع جــذوع املحاصيــل، والقــش، والحشــائش، وجــذوع أوراق التبــغ، ولفتــح 

قــرون الفاكهــة.
وتُســتخدم أيضــاً أدوات حــاّدة ومرّوســة لشــّك جــذوع التّبــغ وجمعهــا ببعضهــا البعــض قبــل تعليقهــا عــىل علــّو مرتفــع 

لتجــّف.
تنجم عن أدوات القطع واألدوات الحاّدة واملرّوسة األخرى آثاًرا ضارّة مبارشة وغري مبارشة.

اآلثار املبارشة تشمل:

• إصابات قاطعة مختلفة ترتاوح بني جروح بسيطة اىل إصابات خطرية تؤدي اىل برت األصابع او األطراف؛
• األدوات املرّوســة تــؤدي إىل إصابــات ثاقبــة التــي ميكــن ان تكــون شــديدة الخطــورة إذا مــا كان موقــع اإلصابــة هــو عضــو 

حيــوي داخــيل، )مثــالً الكبــد أو الــكىل أو الطحــال أو الرئــة( أو خارجــي كالعــني؛

• الوفاة نتيجة النزف القوي من جراء اإلصابات العميقة التي متس األوعية الدموية الكبرية.

اآلثار غر املبارشة تشمل:

• خلل يف منو وتطور الجهاز العضي الهيكي بسبب القيام بحركات متكّررة وقوية أثناء عملية القطع؛
• اإلعاقة الجسديّة، مثالً فقدان البر او فقدان األصابع واألطراف.

الظروف المناخية القاسية
يســتدعي العمــل الزراعــي يف كثــري مــن األحيــان أن يقــوم العاملــني بنشــاطات زراعيــة يف ظــروف مناخيّــة أو بيئيّــة قاســية 
ــام  ــة ك ــاّرة والرطب ــات الح ــاع الحــراري. تشــّكل البيئ ــو أواإلرتف ــى مســتويات الدن ــث تصــل درجــات الحــرارة اىل أق حي
ــن األخطــار أخطــاراً  ــوع م ــرب هــذا الن ــك الظــروف. يعت ــني يف تل ــال العامل ــاردة واملمطــرة خطــراً عــىل األطف ــات الب البيئ
ــة، وهــي تســبب آثــاراً ضــارة مبــارشة وغــري مبــارشة. كــام وتكــون جميــع اآلثــار الضــارة الناتجــة عنهــا ذات طبيعــة  ماديّ

جســديّة.

اآلثــار الضــارة الجســدّية الناجمة عن التعــرض للحرارة 
المفرطة والشمس

اآلثار املبارشة تشمل:
يشــّكل التعــرّض املفــرط ألشــعة الشــمس أحــد األســباب املؤّديــة لإلجهــاد الحــراري، ولكنــه يــؤدي أيضــاً إىل حــروق ذات 
درجــات مختلفــة يف الشــّدة، تــرتاوح بــني اإلحمــرار الخفيــف يف الجلــد إىل حــروق بالغــة، أو الوفــاة مــن رضبــة شــمس.

ــة  ــة الدمويّ ــاب التعــرض ألشــعة الشــمس( تــؤدي إىل توّســع يف األوعي ــة العمــل )حتــى يف غي إن الحــرارة املفرطــة  يف بيئ
ــؤدي إىل اإلجهــاد الحــراري. ــه ي ــة، فإن ــك لفــرتة مطّول الســطحيّة، وإذا دام ذل

عوارض اإلجهاد الحراري تشمل: 

• التعرّق الغزير؛
• الجفاف؛

• ورم يف الرجلني؛
• تشنجات يف العضالت، الشعور بالغثيان والضعف واإلرهاق )عىل أثر فقدان امللح من الجسم(؛

• إنخفاض يف ضغط الدم وارتفاع مبعّدل رضبات القلب، واإلغامء؛ 
• رسعة الغضب، الشعور بالصداع والدوخة؛ 
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• البول يصبح داكن اللّون ومركّز إىل حدٍّ كبري؛
• زيــادة يف نســبة التعــرض لخطــر املبيــدات، وذلــك بســبب التعــرّق الــذي يزيــد مــن قــدرة الجلــد عــىل امتصــاص الســموم 

الكيميائية. 

تذكر هام

إن األطفال وال سيّام األصغر سناً هم أكرث عرضة لإلجهاد الحراري من البالغني، لوجود الخصائص املعيّنة التالية:

• عدم اكتامل نضوج الغدد العرقيّة بشكل عام.
• عدم اكتامل سعة وظائف الكىل بشكل تام، ال سيّام فيام يتعلّق برتكيز البول والحفاظ عىل املياه يف الجسم .

• اســتهالك األطفــال كميّــة أكــرب مــن األكســجني مقارنــة بالبالغــني مــع ازديــاد درجــة الحــرارة. ويــؤدي كل ذلــك إىل التــاليش 
بصــورة أرسع وبنتائــج أخطــر.

اآلثار غر املبارشة

يسبّب التعرض ألشّعة الشمس عىل املدى الطويل أرضاراً غري مبارشة، تشمل التايل:

• جفاف يف الجلد؛
• الشيخوخة املبكرة؛

• إصابات تحدث تغرات يف ساكة الجلد، مثالً التقرن الشعاعي )actinic keratosis(؛
• أنواع مختلفة من رسطانات الجلد وبعضها خبيث جداً ومميت؛

• زيــادة إمكانّيــة وقــوع الحــوادث، وذلــك بســبب شــعورالعامل بعــدم الرّاحــة، مــام يــؤدي إىل انخفــاض مبســتوى الرتكيــز 
الذهنــي عــىل املهــام التــي مــن املفــروض أن تنجــز؛

• الســكتة الدماغيــة الحراريــة )Heatstroke( نتيجــة تفاقــم حالــة اإلجهــاد الحــراري إذا اســتمر التعــرض للحــرارة ومل يقــدم 
العــالج املناســب، فرتتفــع درجــة حــرارة الجســم إىل مــا فــوق 40 درجــة مئويــة، ويصبــح الجلــد جافــاً )يتوقــف التعــرّق(، 
ويصبــح لــون البــول داكنــاً جــّداً، وقــد ينقطــع دّر البــول نهائيّــاً، وقــد يدخــل  املصــاب  يف حالــة غيــاب عــن الوعــي عميقــة، 

وممكــن أن تــؤدي الحالــة إىل املــوت.

اآلثــار الضــارة الجســدّية الناجمــة عــن التعــّرض للبــرد 
المفــرط

مــن املمكــن أن تشــّكل درجــات الحــرارة املتدنّيــة أو الطقــس الشــديد الــربودة مصــدَر خطــورة، كــام هــو الحــال بالّنســبة 
للحــرارة الشــّديدة اإلرتفــاع، وخاصــة إذا مل يتوفّــر امللبــس املناســب للوقايــة مــن بــرودة الطقــس.

اآلثــار املبــارشة معظمهــا هــي نتيجــة النقبــاض حــاد يف األوعيــة الدمويّــة الطرفيّــة، مــام يســبب إنخفاضــاً يف تدفــق الــدم 
إىل الجلــد واألطــراف. وتشــمل هــذه اآلثــار:

• قضمــة الّصقيــع )Frostbite(: إصابــة تحــدث تغــرّيات يف األنســجة الجلديـّـة وتحــت الجلديـّـة عنــد التعــرّض للــربد الشــديد 
يف األجــزاء الطرفيــة مــن الجســم، كاألنــف وأصابــع اليديــن والقدمــني، وقــد تــؤدي إىل الغرغرينــا وفقــدان األنســجة كليــاً.

• تــورّم األصابــع )Chilblains(: هــي عبــارة عــن توّرمــات يف الجلــد تظهــر عــادة عــىل اليــد أو القــدم، وهــي ناجمــة عــن 
ضعــف الــّدورة الدمويّــة يف الجلــد لــدى التعــرّض للــربد.

اآلثار غر املبارشة تشمل:

• إلتهابات الجهاز التنّفيس )اإللتهاب الرئوّي الحاّد(؛
• تديّن يف مستوى درجة حرارة الجسم؛

• تعب مزمن؛
• إكتئاب؛

• املوت )من الربد(.
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اآلثار الضارة الجسدّية الناجمة عن التعّرض للرطوبة 
المفرطة

يشكل ارتفاع نسبة الرطوبة يف بيئة العمل خطراً ماّدياً له آثار جسديّة مبارشة وغري مبارشة.

اآلثار املبارشة تشمل:

• زيادة مخاطر اإلصابة بالتهابات فطريّة؛
• ضعف يف القدرة عىل تخفيض درجة حرارة الجسم من خالل آلية التعرّق )قد يؤدي ذلك إىل اإلجهاد الحراري(؛

•  يصبح سطح الجلد رطباً وقابالً لإلنزالق، فيزداد التعرًض لإلصابات الناتجة عن انزالق األدوات اليدويّة من الكّف.

اآلثار غر املبارشة تشمل:

• زيادة يف قدرة الجلد عىل امتصاص النيكوتني أو املبيدات وغريها من املواد الّسامة، فتزداد نسبة الرضر منها؛
• رسعة الغضب وصعوبة يف التنفس، مام يزيد القابليّة لوقوع حوادث.

الضغط النفسّي، والعنف، 
والتحّرش

ــى اآلن مصــادر ملموســة لــألرضار،  ــم عرضهــا حتّ ــي ت تشــّكل معظــم األخطــار الشــائعة يف عمــل األطفــال يف الزراعــة الت
والتــي مــن الّســهل التعــرّف عليهــا بريًّــا يف مــكان أو بيئــة العمــل. وتشــمل هــذه األخطــار تحديــداً: املبيــدات، واآلليــات 
واألدوات، والظــروف البيئيــة القاســية والتــي تســبّب بالدرجــة األوىل أرضاراً جســدية. غــري أن مصــادر أســوأ األرضار النفســية 
ــترتة   ــاراً مس ــون أخط ــا تك ــاً م ــي -  غالب ــرّش الجن ــه التح ــا في ــرّش، مب ــف والتح ــي والعن ــاد النف ــة - كاإلجه واإلجتامعي
ــدى  ــة ل ــالمة املهني ــة والس ــري الصح ــياق إدارة تداب ــاً يف س ــاً خاص ــب إنتباه ــا تتطل ــك، فإنه ــا. ولذل ــي له ــب التوّع ويتوّج

األطفــال العاملــني يف الزراعــة.

مالحظة خاصة:
يتعــرّض األطفــال العاملــني لضغوطــات هائلــة، وهــم غالبــاً مــا يكونــون مضطريــن للعمــل مــن أجــل املســاهمة يف 

كســب ُســبل العيــش لعائالتهــم، فيتحّملــون مســؤولية ضخمــة.
إن رّدات فعــل األطفــال يف مواجهــة بعــض التحّديــات يف العمــل تختلــف عــن البالغــني. فهــم يريــدون أن يثبتــوا 
أمــام اآلخريــن أنّهــم قــادرون عــىل القيــام باملهــام التــي أوكلــت إليهــم، حتــى ولــو كان ذلــك عــىل حســاب تحّمــل 

أعبــاء جســديّة ونفســيّة تفــوق طاقاتهــم. وفضــالً عــن ذلــك، فإنهــم أكــرث عرضــة لآلثــار النفســيّة مــن البالغــني.

  

اآلثار ألضارة الناجمة عن الضغط النفسي
ــا  ــر أثره ــة. يظه ــودة يف البيئ ــات املوج ــل للضغوط ــرّدة فع ــأيت ك ــه ت ــن التنبّ ــة م ــن حال ــارة ع ــو عب ــيس ه ــط النف الضغ

ــرّض . ــخص املع ــات الش ــا يف ترف ــر أثره ــام يظه ــم، ك ــزول يف الجس ــون الكورتي ــبة هرم ــاع يف نس ــاً بإرتف فيزيولوجي
ــرّض  ــن التع ــاس. ولك ــد معظــم الن ــاً عن ــادّي، ويحــدث يومي ــر ع ــن الضغوطــات أم ــدل م ــع مســتوى معت ــل م إن التعام
ملســتويات عاليــة مــن الضغــط النفــيّس وبشــكل متكــّرر هــو أمــر غــري صّحــي، خصوصــاً لــدى األطفــال، ولــه عــّدة آثــار 

ــة. ــا الجســديّة، والنفســّية االجتاعّي ــارشة، ومنه ــارشة وغــر مب ضــارة مب
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اآلثار املبارشة تشمل:

• التعب املزمن؛
• اإلكتئاب؛

• األرق؛
• القلق؛

• داء الشقيقة؛
• آالم يف الرأس؛

• مشاكل عاطفية؛
• حساسيّات.

اآلثار غر املبارشة الناجمة عن التعرّض للضغط النفيس املزمن تشمل:

• اإلفراط يف  تناول الكحول واملخدرات، والتدخني؛
• أمراض القلب والرشايني، وضغط الدم املرتفع؛ 

• القرحة، ومرض التهاب األمعاء؛
• أوجاع وإضطرابات يف الجهاز العظمي الهيكيل؛

• ضعف يف جهاز املناعة؛
• أمراض رسطانيّة؛

• الشعور بعدم الثقة بالنفس وبالقدرات الذاتيّة، واإلحساس بالعجز.

اآلثار ألضارة الناجمة عن العنف والتحّرش
• العنف يف مكان العمل هو أحد أألخطار املعروفة التي ينبغي السيطرة عليها برامة تاّمة؛
• يشمل مصطلح العنف عدة أشكال من العنف- مثالً: العنف الجسدّي، والنفيّس، والجنيّس؛

• يــأيت العنــف بشــكل التحــرّش املســتمر مــن قبــل املراقبــني أو املــدراء أومــن خــالل املراقبــة بقســاوة، والتســلّط مــن قبــل 
عــاّمل آخريــن، أو مــن قبــل الزبائــن أو عاّمــة النــاس؛ 

رة للطفل مدى الحياة.  • أما التحرّش الجنيّس فهو أيضاً محتمل يف أماكن العمل، وتكون آثاره مدمِّ

مالحظــة: مــن املمكــن أن تــؤدي أنــواع العنــف والتحــرّش كلّهــا إىل آثــار نفســّية اجتاعّيــة مشــابهة لتلــك التــي  
يســبّبها الضغــط النفــيس، باإلضافــة إىل اآلثــار الجســديّة الناتجــة عــن التعنيــف الجســدي.

44الضرر في عمل األطفال: القابلّية للتأّثر، والتعّرض، واآلثار الضارة   |



أخطــار الرفــاه والنظافة والســامة 
الشــائعة فــي الحقــول ومناطــق 

العــراء 

إفتقار البيئة الزراعية لمعايير النظافة 
تنجــم عــّدة أخطــار نتيجــة افتقــار البيئــة الزراعيــة ملعايــري النظافــة، كعــدم توفــر ميــاه صالحــة للــرشب ومراحيــض وميــاه 

جاريــة لغســل اليديــن. فــإّن:

• عدم توفر مياه صالحة للرشب ممكن أن يؤدي إىل الجفاف؛
• عــدم توفــر املراحيــض ممكــن أن  يــؤدي إىل اإلمتنــاع عــن التبــول لفــرتات طويلــة، وبالتــايل ممكــن أن يــؤدي إىل التعــرض 

اللتهابــات يف املســالك البوليّــة؛

ــف، األذن،  ــني، األن ــات حــاّدة يف العين ــؤدي إىل التعــرّض إللتهاب ــن ممكــن أن ي ــاه صالحــة لغســيل اليدي ــر مي • عــدم توف
ــة. ــكل مدخــالً لألمــراض الدوديّ ــني، كــام يّش الحنجــرة والرئت

ومــع تجمــع األوســاخ واملــواد املهيِّجــة للجلــد مثــل املبيــدات واألســمدة، تتكــّون حساســيّة وإلتهابــات يف الجلــد، كــام أن 
ــد الكآبــة. الشــعوراملتكرِّر بالتعــب واإلتســاخ قــد يولِّ

العيش في مكان العمل
 بالنسبة لألطفال الذين يعيشون ويعملون يف املزارع، فإن الظروف السكنيّة غالباً ما تشمل الخصائص التالية:

• إكتظاظ يف مكان العيش؛
• عدم توفّر أساليب التدفئة أو التهوية؛

• قلة توفّر تدابري للرف الصّحي؛
• عدم توفّر مياه صالحة للرشب؛

وتؤّدي هذه الظروف إىل انتشار األمراض الّسارية مثل االلتهابات يف املجاري الهوائيّة، واإلنفلونزا ومرض الّسل. 

أمــراض أو إصابــات ناتجــة عــن التعــّرض للماشــية 
)Livestock(

تشــّكل تربيــة املــوايش إمكانيّــة تعــرّض العامــل للعــّض، والــرّكل، والدّهــس والرّفــس مــن حيوانــات املزرعــة، وخصوًصــا أن 
الكثــري مــن األطفــال يعملــون وهــم حفــاة القدمــني، فيجعلهــم ذلــك أكــرث عرضــة للجــروح والحساســيّة الجلديــة والتســّمم. 

الحيوانات الّسامة والحيوانات البّرية 
كام يف معظم املناطق الريفيّة يف العامل، هناك خطر دائم من الحرشات، والزواحف، والحيوانات الربّيّة، وتشمل هذه االخطار:

• العّض )األفاعي(؛
• اللّسع )العنكبوت، العقارب، الّدبابري، الّنحل، العّت، الربغش(؛

• املهاجمة من حيوانات بريّة )كالكالب والذئاب( وقد تكون هذه الحيوانات حاملة لألمراض.
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الفصل الرابع

القضاء على عمل 
األطفال في 

الزراعة



المقدمة واألهداف

ــارة، متكاملــة، مرتكــزة، ومتناســقة مــع بعضهــا  إن القضــاء عــىل عمــل األطفــال مهّمــة معّقــدة تســتدعي بــذل جهــود جبّ
ــل،  ــاب العم ــوالً إىل أصح ــات ووص ــرار إىل املؤّسس ــي الق ــن صانع ــدًءا م ــة، ب ــاب املصلح ــع أصح ــل جمي ــن قب ــض م البع

ــا. ــي يعيشــون فيه ــات الت ــم واملجتمع ــة إىل عائالته ــني، باإلضاف ــاالً وبالغ ــاّمل أطف والع
ــا،  ــع له ــال )IPEC( التّاب ــدويل للقضــاء عــىل عمــل األطف ــج ال ــة، مــن خــالل الربنام ــد طــّورت منظمــة العمــل الدوليّ ولق
هيــكالً تراتبيــاً مؤلّفــاً مــن ثــالث إســرتاتيجيات ملكافحــة عمــل األطفــال، وهــي الوقايــة، والّســحب، والحاميــة. وتهــدف هــذه 
ــال يف  ــح مرتبطــة باســتخدام األطف ــة رشائ ــال يف ثالث ــل ملعالجــة األســباب املختلفــة لعمــل األطف اإلســرتاتيجيات إىل التدّخ
العمــل الخطــر، وهــي تشــمل بالتحديــد: )1( األطفــال قبــل أن يتـّـم اســتخدامهم، )2( األطفــال املســتخدمني الذيــن هــم مــا 
دون الحــد األدىن لســن االســتخدام، و)3( األطفــال الذيــن هــم ضمــن ســن االســتخدام، ولكنهــم بحاجــة إىل الحاميــة مــن 
ــة املعتمــدة عــىل منحــى موّجــه نحوالتطبيــق  ــة، مــن املقــرتح أن تكــون تدابــري الحامي األعــامل الخطــرة. يف هــذه املقارب
ــل، وهــي: )1( الترشيعــات، )2( الّســالمة  ــة، وشــاملة ألربعــة نطاقــات مــن التدّخ العمــيل، ومناســبة لالحتياجــات الوطنيّ
ــم يف  ــن مــن تحقيــق هــذه األهــداف، يجــب أن يت ــاء القــدرات. وللتمّك ــة، )3( سياســات العمــل، و)4( بن ــة املهنيّ والصّح
ــال، األطــر واألدوات الخاصــة بإجــراءات  ــه إنشــاء األطــر واألدوات التشــغيليّة الاّلزمــة؛ ومنهــا عــىل ســبيل املث الوقــت ذات

تقييــم وإدارة املخاطــر الكامنــة يف مــكان العمــل.

األهــداف: يتطــّرأ الجــزء األول مــن الفصــل الرابــع )4.أ( لــرشح أهّميــة القضــاء عــىل عمــل األطفــال يف الزراعــة، 
ــي  ــال، وه ــل األطف ــىل عم ــاء ع ــة للقض ــل الدولي ــة العم ــدى منظم ــدة ل ــالث املعتم ــرتاتيجيات الث ــّدم اإلس ويق
الوقايــة، والّســحب، والحايــة. يــيل ذلــك عــرض للنطاقــات األربعــة األساســيّة التــي ســوف يتــم فيهــا العمــل عــىل 
القضــاء عــىل عمــل األطفــال مــن خــالل التدابــري الحامئيــة التــي تشــمل: )1( تطبيــق الترشيعــات، )2( تحســن 
ــة يف املــزارع، )3( تطبيــق سياســات العمــل للحــّد مــن التعــرّض الخِطــر، )4(  مســتوى الّســالمة والصّحــة املهنّي

وبنــاء القــدرات يف مجــال الّســالمة والصّحــة املهنّيــة وعمــل األطفــال.

م إطــاراً عامــاً لتحســن الّســالمة والصّحــة عــى نطــاق املزرعــة،  أمــا الجــزء الثــاين مــن الفصــل الرابــع )4.ب(، فيقــدِّ
حيــث يُلقــى الّضــوء عــىل األدوار التــي يلعبهــا مختلــف أصحــاب املصلحــة مــن صانعــي القــرار إىل املوظّفــني يف 
الــوزارات، ومــدراء املــزارع والعــاّمل الزراعيــني. كــام  تُعــرض املنهجّيــة واألدوات الاّلزمــة لتقييــم وإدارة املخاطــر. 

يُختــم الفصــل بنظــرة عامــة عــن تطبيــق تدابــر الّســالمة الّذاتّيــة مــن قبــل العــّال الزراعيــن.

4.أ. طــرق مقاربــة القضــاء على عمل 
األطفــال فــي الزراعة 

للفصــل الرابــع القســم 4.أ، إرجــع لعــرض الشــفافية الضوئيــة العــرض رقــم 4.أ »طــرق مقاربــة القضــاء عــى عمــل األطفــال 
يف الزراعــة« يف القــرص املدمــج املرفــق. 

ما هي أهمية القضاء عىل عمل األطفال يف الزراعة؟

القضاء على عمل األطفال في الزراعة
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ــة. فالزراعــة هــي القطــاع الــذي يضــّم  • يشــّكل عمــل األطفــال يف الزراعــة مشــكلة رئيســيّة، خصوًصــا يف املناطــق الريفيّ
معظــم األطفــال )الفتيــان والفتيــات( املســتخدمني يف عمــل األطفــال.

هم اإلنساين. • إن إرشاك األطفال يف عمل األطفال هو إنتهاك لحقِّ
• يشــّكل عمــل األطفــال يف الزراعــة عــبًء ضخــامً عــىل الّصعيديــن اإلقتصــادّي واإلجتامعــّي، ليــس فقــط عــىل األطفــال بــل 

وأيضــاً عــىل عائالتهــم ومجتمعاتهــم بشــكل عــام.

ــن أن  ــن املمك ــي كان م ــارات الت ــّور امله ــة تط ــبب إعاق ــك بس ــر، وذل ــة الفق ــتمرار دّوام ــال إىل إس ــل األطف ــؤدي عم • ي
ــني. ــدى البالغ ــق ل ــل الاّلئ ــرص العم ــص ف ــال، وبتقلي ــبها األطف يكتس

طرق مقاربة القضاء
على عمل األطفال

يتضّمــن النهــج العــام املتَّبــع يف مقاربــة موضــوع القضــاء عــىل عمــل األطفــال ثالثــة إســرتاتيجيات للعمــل، حّددتهــا منظمــة 
العمــل الدوليــة، وهــي:

1( الوقاية - معالجة األسباب الجذريّة املؤّدية لظاهرة عمل األطفال؛
2( الّسحب - إخراج األطفال من دائرة عمل األطفال، مع تقديم حلول بديلة؛

3( الحاية - ضامن عدم تعريض األطفال الذين هم فوق الحّد األدىن لسن اإلستخدام ألخطار العمل.

الوقاية
تســتهدف اســرتاتيجية الوقايــة جميــع األطفــال ومجتمعاتهــم ملنــع دخــول األطفــال إىل مجــال عمــل األطفــال، وهــي تعالــج 

أســباب عمــل األطفــال اإلقتصاديـّـة، واإلجتامعيّــة، والسياســيّة، واملؤسســاتيّة والثقافيّــة. 

 تشمل بعض األمثلة عن اإلجراءات املتّخذة يف الوقاية:

• تقديم فرص للتدريب املناسب مثالً، من خالل برامج اإلرشاد الزراعي؛
• تحسني صيغة العقود للعاملني البالغني؛

• متكني جميع املنتجني الزراعيّني من الحصول عىل الحامية اإلجتامعيّة؛
• توعية األرُس واملجتمعات الريفيّة عىل موضوع عمل األطفال وعواقبه السلبيّة.

الّسحب

ــال  ــتخدام واألطف ــّن اإلس ــّد األدىن لس ــا دون الح ــم م ــن ه ــتخدمني الذي ــال املس ــحب األطف ــرتاتيجية الّس ــتهدف اس • تس
ــر لهــم الروابــط مــع  ــة عمــل األطفــال، وتوفِّ ــرج األطفــال مــن بيئ املســتخدمني يف أســوأ أشــكال عمــل األطفــال. فهــي تُخ

ــل. ــادة التأهي ــات إع ــدارس، وخدم ــة، وامل ــات اإلجتامعيّ الخدم

تشمل بعض األمثلة عن اإلجراءات املتّخذة يف الّسحب:

• توفري الروابط بني األطفال والخدمات اإلجتامعيّة  لتقديم خدمات إعادة التأهيل، أو إلعادتهم إىل التدريب املهنّي. 
• يف مجــال الزراعــة، حيــث يعمــل الكثــري مــن األطفــال يف نطــاق املشــاريع األرسيّــة، قــد تصعــب عمليّــة »ســحبهم« مــن 
بيئــة عمــل األطفــال، لــذا يكــون مــن األفضــل يف هــذه الظــروف التعامــل مــع األهــايل واملجتمعــات ملســاعدتهم يف إيجــاد 

حلــول للقضــاء عــىل عمــل األطفــال.
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الحماية
ــر  ــام توفِّ ــم. ك ــكان عمله ــوق الحــّد األدىن لســّن االســتخدام يف م ــن هــم ف ــال الذي ــة األطف تســتهدف اســرتاتيجية الحامي
الحاميــة لهــؤالء األطفــال مــن األعــامل الخطــرة )وبذلــك تبقيهــم يف بيئــة عمــل آمــن(، مــن خــالل تحســني تدابــري الّصحــة 

ــة، وتحســني ظــروف العمــل. والســالمة املهنيّ

تشمل بعض األمثلة عن اإلجراءات املتّخذة  يف الحامية:

• الحّد من وجود املخاطر يف أماكن العمل )مثالً من خالل تبديل التقنيّات، واملامرسات، واملواد الخطرة بأخرى آمنة(؛
• توفري تدريبات الّصحة والسالمة املهنيّة لجميع العاّمل؛

• الحــرص عــىل املراقبــة اليقظــة للمهــام التــي يقــوم بهــا األطفــال لتجنيبهــم مــن التعــرِّض لألخطــار التــي مــن غــري املمكــن 
إزالتهــا مــن مــكان العمــل.

 

ما هي اإلجراءات التي يمكن 
إّتخاذها؟

مــن املمكــن تخفيــض عــدد األطفــال املســتخدمني يف أســوأ أشــكال عمــل األطفــال مــن خــالل تطبيــق إجــراءات الحايــة 
عــىل األطفــال العاملــني يف الزراعــة الذيــن هــم فــوق الحــد األدىن لســن اإلســتخدام )أي 14-17ســنة(. وذلــك باســتهداف 
ــة بالتحديــد يف مــكان العمــل، والّســعي يف نفــس الحــني لتحســني تدابــري الّصحــة والســالمة لجميــع  ــة العمريّ هــذه الفئ

العاملــني، وميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل:

• تطبيق الئحة األعامل الخطرة )املرسوم 8987(؛
• تحسني مستوى الّصحة والسالمة املهنيّة يف املزارع؛

• تطبيق سياسات العمل التي تُعنى بتخفيض مستوى التعرّض لألعامل الخطرة؛
• بناء القدرات يف مجايل الّصحة والسالمة املهنيّة وعمل األطفال.

تطبيق الئحة األعمال الخطرة )المرسوم 8987(
ــامل  ــح األع ــي توضِّ ــوم 8987، والت ــن املرس ــرة ضم ــامل الخط ــة لألع ــة الوطني ــق الالئح ــات يف تطبي ــض التحّدي ــربز بع ت
ــة مــن  ــي العمــل لألعــداد الكافي ــات مفتّ ــر خدم ــا تفتق ــاً م ــال. ولكــن غالب املحظــورة، وتضــع حــدوداً إلســتخدام األطف
املفتّشــني، أو للوصايــة الواضحــة فيــام يتعلـّـق بالقطــاع الزراعــي. لــذا فــال يخضــع للتفتيــش إاّل نســبة ضئيلــة مــن املزارعــني، 

خصوصــاً إذا كانــت املــزارع التــي يعملــون فيهــا غــري رســميّة.
 

وتشمل اإلجراءات املقرتحة:

• تنمية قدرات وحدات التفتيش عىل صعيد املشاريع الريفيّة غري الرّسميّة، كام عىل صعيد سلسلة التوريد؛
• البحث يف دور املرشدين الزراعيني وقدراتهم التي ميكن أن تُستثمر يف هذا املجال، مبا فيه عىل الصعيد املحيّل.

ــة فــي  تحســين مســتوى الســامة والصحــة المهنّي
المــزارع

بإمــكان أصحــاب املــزارع أن يحّســنوا ظــروف الصحــّة والســالمة املهنيّــة  للعــاّمل األحــداث والبالغــني عــىل الســواء. فعــىل 
ســبيل املثــال، بالرغــم مــن حظــر اســتخدام األطفــال يف رّش املبيــدات، فــإّن خطــر تعــرض األطفــال للــرّضر مــن رذاذ الــرّش 

املنجــرف ال يــزال قامئــاً. مــن املمكــن الحــّد مــن هــذا التعــرّض مــن خــالل: 
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• تحسني تنظيم عمليّة رّش املبيدات، وإبقاء أفراد العائلة والعاّمل اآلخرين بعيدين عن منطقة الرّش؛
بني.       • إستعامل معّدات للرش قد خضعت ملوازين معايرة وصيانة دقيقة، وعىل يد عاملني ُمشّغلني مدرَّ

كــام بإمــكان أصحــاب املــزارع الصغــرية أن يأخــذوا عــىل عاتقهــم عمليّــة تقييــم املخاطــر، وأن ينّفــذوا إجــراءات ذات تكلفــة 

منخفضــة للحــّد مــن احتــامل تعــرّض األطفــال لألخطــار:

• مــن املمكــن ان تســاهم يف تنفيــذ هــذه املشــاريع التحســينيّة الجهــات التاليــة: املؤسســات اإلنتاجيــة، مّفتشــو العمــل، 
املرشــدون الزراعيــون؛

ــم  ــل، كأداة مســاعدة للتقيي ــكان العم ــة يف م ــة والســالمة املهنيّ ــوا بنفســهم مســتوى الصّح ــني أن يقيّم ــكان املزارع • بام
ــم تحديدهــا؛ ــي ت ــيطرة عــىل املخاطــر الت ــة للّس ــذوا اإلجــراءات الاّلزم ــذايت، وأن ينّف ال

• البحث يف دور املرشدين الزراعيني لتحديد املامرسات األسلم ونرشها.

سياســات العمــل التــي تعنــى بتخفيــض مســتوى 
تّعــرض االطفــال لألعمــال الخطــرة

ــة  ــني الوطنيّ ــاً للقوان ــة، ِوفق ــية، والحراج ــة املاش ــد، وتربي ــة، والّصي ــاالت الزراع ــل يف مج ــن العم ــة أماك ــم ومراقب • تنظي
ــم 184(. ــم 129، رق ــم 182، رق ــم 138، رق ــاً )رق ــة، وخصوص ــل الّدولي ــة العم ــاّت منظّم واتفاقي

• تســهيل عمليّــات الشــكاوى والتّســويات مــن أجــل مســاعدة أصحــاب العمــل عــىل االلتــزام بالقوانــني، خصوصــاً تلــك التــي 
تُعنــى باألماكــن أو املحاصيــل التــي يكــرث فيهــا عمــل االطفــال الخطــر.

• تشجيع اعتامد التّقنيات واملامرسات األسلم واألءمن، أو التي تقلِّل الطلب عىل استخدام األطفال يف العمل الخطر.
• تكييــف االســرتاتيجيات املعتمــدة بحيــث تتوافــق مــع مختلــف أجهــزة اإلنتــاج وأحجامــه، إذ إّن التّقنيــات املســتخدمة يف 

املشــاريع اإلنتاجيــة الكبــرية ال تتــالءم مــع التــي هــي أصغــر حجــامً.

بنــاء القــدرات في مجــال الســامة والصحــة المهنية 
وعمــل االطفال

• نرش الوعي حول أحكام املرسوم 8987، والبحث يف سبل إلدراجها يف القوانني الخاصة بالقطاع الزراعي.
• دمج الشؤون املتعلقة بعمل االطفال، والسالمة والصحة، يف املناهج التدريبيّة املوجهة لِـ :

      - املرشدين الزراعيني؛
      - االساتذة والطالب يف التدريب املهني؛

      - امليّرين واملشاركني يف مدارس الزراعة الحقليّة.

4.ب. تدابير السامة والصحة 
المهنّية في القطاع الزراعي
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4.ب )i( منهجّية تقييم مخاطر 
مكان العمل في قطاع الزراعة

للفصــل الرابــع القســم 4.ب )i(، إرجــع لعــرض الشــفافية الضوئيــة العــرض رقــم 4.ب )i( »منهجّيــة تقييــم مخاطــر مــكان 
العمــل يف قطــاع الزراعــة« يف القــرص املدمــج املرفــق.

تذكير: األخطار والمخاطر
الخطر هو أي يشٍء لديه القدرة عىل إحداث رضر. 

أما العرضة للخطر فهو احتامل ترّضراإلنسان إذا تعرّض لخطٍر معنّي )أو ترّضر البيئة أو املمتلكات أو املنشآت أو املعّدات(.

• العرضة للخطر = )احتامل وقوع الرّضر( × )شّدة الرضر(
ــة التــي تكمــن فيهــا، عــىل عكــس املخاطــر التــي تختلــف تبعــاً ملســتويات  • ترتبــط األخطــار بطبيعــة العمــل أو العملّي

الّضبــط  لهــا أو الســيطرة عليهــا. 

• إذا متّت السيطرة عىل التعرّض لألخطار بصورٍة صحيحة، تنخفض املخاطر إىل مستوياٍت مقبولة أثناء القيام بعمل معنّي.

يشمل تصنيف األخطار يف الزّراعة )حسب طبيعتها( أخطاراً:

• ماّديــة- ســاعات عمــٍل طويلــة، وعمــل شــاق، وأعــامل متكــرِّرة، وأحــامل ثقيلــة، ودرجــات الحــرارة  والرطوبــة املفرطــة، 
والتعــرّض املفــرط ألشــّعة الشــمس، والضجيــج املفــرط؛

• إرغونومّيــة- العوامــل املؤثــرة عــىل راحــة العامــل وصّحتــه كاإلضــاءة، والحــرارة، والضوضــاء، واالهتــزازات، وتــالؤم تصميــم 
اآلالت واألدوات ومحطــات العمــل مــن حيــث االرتفــاع والشــكل، وكفائــة معــداّت الحاميــة، وتنظيــم العمــل؛

• كيميائية- املبيدات الحرشيّة، واألسمدة، وغريها من املواد الكيميائيّة املستخدمة يف الزراعة؛
• بيولوجية- اإلصابة بأمراٍض تنتقل عن طريق الطيور، والحيوانات، واألتربة امللوثة بيولوجياً؛

ــداء  ــة )تعاطــي املخــدرات(، واالعت ــري صحيّ ــز، والتعــرض لســلوكيّاٍت غ ــف، والتحــرش، والتميي ــة- العن • نفســية إجتاعي
ــة؛ ــيس، والعزل الجن

• الســالمة )أو أخطــار الرفــاه والنظافــة والســالمة(- كاألخطــار التــي تــؤدي إىل اإلنــزالق أو التعــرث، واآلالت غــري املراقبــة، 
ــدات. ــف وظيفــة املّع ــالل أو توقّ واألدوات الحــاّدة، واخت

ضبط المخاطر
نظــراً لتأّصــل األخطــار يف التكنولوجيــا واملامرســة،  وبالتــايل عــدم إمــكان تغيريهــا، غــري أنــه ميكــن الحــّد مــن املخاطــر مــن 

خــالل تطبيــق اإلجــراءات لضبطهــا. مثــال: 

• تُعتــرب املبيــدات الحرشيــة خِطــرًة بطبيعتهــا بفعــل خصائصهــا الســميّة التــي تهــدف إىل قتــل الكائنــات غــري املرغــوب 
فيهــا، أو الســيطرة عليهــا.

• يشــكل رّش املبيــدات مخاطــر صحّيــة جســيمة عــىل مــن يرّشــها وعــىل اآلخريــن الذيــن يعملــون أو يعيشــون يف الجــوار 
بســبب انتشــارالرذاذ يف الجــو.

• تختلف املخاطر تبعاً لإلجراءات التي يتّخذها املزارع  بهدف ضبطها  والحّد منها . 
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ما هو تقييم المخاطر؟
إن تقييم املخاطر هو ببساطة عبارة عن:

• فحٌص دقيق لألخطار )ما الذي قد يسبّب رضراً يف مكان العمل؟(؛
• تحديــد مســتوى العرضــة للخطــر )مرتفــع جداً/مرتفع/معتدل/منخفض/منخفــض جــداً(. ويتــّم ذلــك مــن خــالل تحديــد 
احتــال وقــوع الــرر )مســتبعد جــداً ،مســتبعد، محتمــل، أم محتمــل جــّداً( ومــدى شــّدة الّرر)خفيــف، متوّســط، أم 

كبــري(؛ 

• تحديد االحتياطات/الضوابط التي يجب اتخاذها درًءا لألرضار؛
• اإلجراءات الاّلزمة للحّد من املخاطروضبطها.

هناك خمس خطوات ملنهجيّة تقييم املخاطر:

)1( تحديد األخطار واألشخاص املعرَّضني للخطر؛
)2( تقييم املخاطر وترتيبها حسب األولويّة؛

)3( تحديد إجراءات  ضبط املخاطر واتّخاذ قراٍر بشأنها؛ 
)4( اتّخاذ اإلجراءات – تطبيق اإلجراءات لضبط املخاطر؛

)5( تسجيل النتائج، والرّصد، واملراجعة، والتّحديث عند الرضورة )إستخدام منوذج تقييم املخاطر للتوثيق(

وبالتحديد، يجب أن يحتوي منوذج تقييم املخاطر عىل املعلومات التالية:

)1( تحديد الخطر/األخطار املعيّنة والّشخص/مجموعة األشخاص الذين هم عرضة للخطر )فئات معينة(     
)2( تقييــم ملســتوى العرضــة للخطــر( مرتفــع جًد/مرتفع/معتــدل /منخفض/منخفــض جــداً( حســب جــدول تقييــم املخاطــر 

)أنظــر الجــدول 3ب(، وتحديــد األولويـّـات يف حــال وجــود عــّدة مخاطــر.
)3( أ. تحديد اإلجراءات الحاليّة الضابطة للمخاطر 

)3( ب. تحديد اإلجراءات األخرى الضابطة للمخاطر )1-6(

• اإلجراء 1: القضاء عىل املخاطر واستبدالها؛
• اإلجراء 2: األدوات، والتكنولوجيا، واملعّدات، والهندسة؛

• اإلجراء 3: التنظيم واملامرسات، واملعلومات، والتدريب بشأن العمل اآلمن؛
• اإلجراء 4: النظافة والرفاه؛
• اإلجراء 5: مراقبة الّصحة؛

• اإلجراء 6: معّدات الحامية الشخصيّة.

)4( لكل من اإلجراءات الضابطة أعاله )6-1(، يجب توفري املعلومات التالية: 
أ. من الذي يجب أن يقوم باتّخاذ اإلجراءات )من قبل من؟(

ب. خالل أية مّدة زمنيّة يجب أن يتم اتخاذ إإلجراءات.

)5( اإلشارة بأن اتّخاذ إإلجراءات قد أُنجز )أي عند إمتام اإلجراءات ألّضابطة(.
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مثال لنموذج تقييم المخاطر 
جدول 3.أ منوذج تقييم املخاطر

مقتبس عن جداول وردت يف املصدر:
Hurst, P. )2013(. Training package on workplace risk assessment & risk management for small & 
medium-sized enterprises. Produced as supplementary material for the ILO SAFEWORK. Published 
by ILO, 2013.

خطــوات  مــن  خطــوٍة  كل  إلــى  تفصيلّيــة  نظــرة 
المخاطــر تقييــم 

الخطوة 1: تحديد األخطار الرئيسية واألشخاص املعرَّضن للخطر

ــار،  ــة، والغب ــواد الكيميائي ــالً امل ــواد )مث ــاّت، وامل ــل، والعملي ــيّسء، واآلالت، واألدوات، والنق ــس ال ــار الطق • تشــمل األخط
ــراض(.  ــاء، واألم والضوض

ــد األنشــطة وإجــراءات العمــل  ــد األخطــار التــي قــد تــرّض بســالمة  العــاّمل أو صّحتهــم، وتحدي • إن الهــدف هــو تحدي
ــا، وعمرهــم، وجنســهم.   ــرة، وعــدد العــاّمل املعرّضــني للخطــر يف كل منه الخِط

ــامل،  ــيم األع ــة تقس ــر يف كيفيّ ــب النظ ــا. ويج ــاًّ وجامعيًّ ــاّمل فردي ــبة للع ــكلًة بالنس ــر مش ــار واملخاط ــكل األخط • تُش
ــن، يف أنشــطٍة  ــات، والرجــال والنســاء، واملواطنــني واملهاجري ــان والفتي ــني الفتي ــة ب وأإلختالفــات يف التعــرّض ألخطــار معيّن

دة. ــدَّ ــة مح زراعيّ

الخطوة 2: تقييم مستوى العرضة للخطر لكل خطٍر تم تحديده، وترتيب املخاطر حسب األولويّة 

• العرضــة للخطــر هــي نتــاج لــكٍل مــن احتــامل وقــوع الــرّضر وشــّدة عواقبــه لــذا فــإن تقييمــه يعتمــد عــىل كال هذيــن 
املقيياســني.

منوذج تقييم املخاطر

1.     تحديد األخطار واألشخاص املعرضن للخطر
دة:         الخطر/األخطار املحدَّ

        الشخص/مجموعة األشخاص الذين هم عرضة للخطر: 

2.      تقييم مستوى العرضة للخطر وترتيب املخاطر حسب األولويات
        الشخص/مجموعة األشخاص:                                          مستوى العرضة للخطر: )مرتفع جداً/مرتفع/معتدل/منخفض/منخفض جداً(

        الشخص/مجموعة األشخاص:                                          مستوى العرضة للخطر: )مرتفع جداً/مرتفع/معتدل/منخفض/منخفض جداً(

3.     تحديد إجراءات ضبط املخاطر
3.أ   ما هي اإلجراءات الحالية الضابطة للمخاطر؟

4.أ. اتخاذ اإلجراءات من 3.ب.  ما هي اإلجراءات األخرى الضابطة للمخاطر؟
ِقَبل من؟

4.ب. اتخاذ اإلجراءات 
خالل أي مدة زمنية؟

5. أُنجز متى؟

اإلجراء 1: القضاء عىل املخاطر واستبدالها

اإلجراء 2: األدوات، والتكنولوجيا، واملعدات، والهندسة

اإلجراء 3: التنظيم واملامرسات، واملعلومات، والتدريب 
              بشأن العمل اآلمن

اإلجراء 4: النظافة والرفاه

اإلجراء 5: مراقبة الصحة

اإلجراء 6: معدات الحامية الشخصية
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• األسئلة التوجيهيّة هي: 
- ما هو احتامل أن يؤّدي الخطر إىل اإلصابة أو الرّضر؟

- ما هي الشّدة املحتملة لإلصابة؟ 
- كم شخص من املحتمل أن يتعرّض للرضر؟ 

ــق  ــداً« وف ــض ج ــدل« إىل »املنخف ا« إىل »املعت ــدًّ ــع ج ــن »املرتف ــا م ــة بتصنيفه ــب األولويّ ــر حس ــب املخاط ــن ترتي • ميك
ــاه. ــوارد أدن ــدول 3ب ال الج

جدول 3ب. جدول تقييم مستوى العرضة للخطر 

مقتبس عن جداول وردت يف املصدر:
 Hurst, P. )2013(. Training package on workplace risk assessment & risk management for small &
 medium-sized enterprises. Produced as supplementary material for the ILO SAFEWORK. Published

.by ILO, 2013

الخطوة 3: تحديد إجراءات ضبط املخاطر واتخاذ القرار بشأنها

عند اتخاذ القرار بشأن إجراءات ضبط املخاطر، ينبغي اتّباع قامئة من اإلجراءات وفق الرتتيب التايل: 
)1( القضاء عىل األخطار أو استبدالها؛

)2( األدوات، والتكنولوجيا، واملعّدات، والهندسة؛
)3( التنظيم واملامرسات واملعلومات والتدريب بشأن العمل اآلمن؛

)4( النظافة والرّفاه؛
)5( مراقبة الصّحة؛

)6( معّدات الحامية الشخصيّة )كمالٍذ أخري(.

عنــد تحديــد إجــراءات ضبــط  املخاطــر لــكل مــن األخطــار التــي تــّم تحديدهــا، يجــب عــىل املــزارع أن يعمــل عــىل تطبيــق  
هــذه اإلجــراءات، وأن يوثِّــق اإلجــراءات املتّخــذه يف منــوذج تقييــم املخاطــر.

يجــب تطبيــق الفئــات التاليــة مــن اإلجــراءات وفــق الرتتيــب الــوارد أدنــاه عــىل أاّل يتــم االنتقــال إىل الفئــة التاليــة إال إذا 
مل تكــن اإلجــراءات يف الفئــات الســابقة مجديــة أو كافيــة:

)1( القضاء عىل األخطار أو استبدالها:
)i( القضاء عىل املخاطر: هو الحّل األفضل دامئاً )مثال: عدم الّسامح بصيد السمك يف ظروٍف مناخية معيّنة(.

)ii( اســتبدال التكنولوجيــا بأخــرى أقــّل خطــورة: هــذا هــو أفضــل خيــاٍر تــاٍل للحــد مــن املخاطــر )مثــال: اســتبدال مــادٍة 
كيميائيّــة ســاّمة تُســتخدم يف مكافحــة اآلفــات بأخــرى أقــل ســميّة(.

)2( األدوات، والتكنولوجيا، واملعّدات، والهندسة:
ــاء  ــن القض ــر إذا مل يك ــة للخط ــن العرض ــّد م ــًة يف الح ــوة فّعال ــة خط ــدة أو إضافي ــا جدي ــتخدام تكنولوجي ــّكل اس يش

ــني.  ــتبدال مجدي واالس

جدول تقييم مستوى العرضة للخطر 
شّدة الّرر

كبرمتوسطخفيف

ًمستبعد جداً مرتفعمنخفض جداًمنخفض جدا

ًمستبعد مرتفع جداًمعتدلمنخفض جدا

مرتفع جداًمرتفعمنخفضمحتمل

مرتفع جداًمرتفع جداًمنخفضمحتمل جداً
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)3( التنظيم واملامرسات وتوفري املعلومات والتدريب بشأن العمل اآلمن:
يجــب اســتخدام املامرســات واإلجــراءات وأســاليب العمــٍل اآلمنــة. يرتبــط ذلــك بتوفــري التدريــب واملعلومــات املالمئــة 

دة )أي مالمئــة مــن حيــث ضــامن تنفيــذ النشــاط أو املهمــة بطريقــٍة آمنــة أو أكــرث أمانــا(ً. لألنشــطٍة املحــدَّ

)4( النظافة والرفاه
توفــري بيئــة آمنــة ومريحــة يف مــكان العمــل. يجــب تأمــني وســائل للحفــاظ عــىل النظافــة والرفــاه، كتوفــري ميــاه صالحــة 

للــرشب، ودور ميــاه نظيفــة وتهويــة مناســبة وفــرتات اســرتاحة كافيــة.

)5( مراقبة الصحة
توفــري تدابــري صحيّــة وقائيّــة .يجــب توفــري بالوقايــة الصحيــة للعــاّمل، وذلــك بالكشــف عــن األرضار املحتملــة أو عالمــات 

ــذار املبكرة. اإلن

)6( معّدات الحامية الشخصية
يجــب تعزيــز اســتخدام معــّدات الحاميــة الشــخصية. ولكــن يجــب أاّل يكــون ذلــك الخيــار األول لحاميــة العامــل، بــل 
ــّة( ال يضمــن  املــالذ األخــري: إن اســتخدام معــّدات الوقايــة الخاّصــة  للحاميــة مــن املــواد الخطــرة )كاملبيــدات الحرشيّ
االســتخدام اآلمــن لهــذه املــواد الكيميائيــة، فهــو ال يغــري الطبيعــة الخِطــرة لهــذا العمــل. ولكــن ميكــن ألنــواٍع معيّنــة 
مــن تلــك املعــّدات، كقطــعٍ معيّنــة مــن املالبــس، أن يقلـّـل مــن املخاطــر بشــكل كبــري )مثــالً: إرتــداء الجزمــات الوقائيّــة 

لتفــادي لســعات األفاعــي(.

تذكَّر: إن التدابري الوقائيّة الجامعيّة لها األولويّة عىل التدابري الوقائيّة الفردية

الخطوة 4: إتخاذ اإلجراءات - التطبيق العمي لتقييم املخاطر، وجعل السجّل متاحاً للموظفن.

• يجب عىل مدير املزرعة ان يقّرر َمن املسؤول عن تنفيذ اإلجراءات الاّلزمة ومتى ينبغي تنفيذها، وأن يدوِّن ذلك.
• عند االنتهاء من كل إجراء، تُوضع إشارٌة تدل عىل ذلك يف استامرة التقييم، مع تسجيل التاريخ.

• يكون سجل تقييم املخاطر متاحاً للموظفني. 

الخطوة 5: تسجيل النتائج، واملراقبة، واملراجعة، والتحديث عند الرورة

ل نتائــج تقييــم املخاطــر وتُحفــظ النســخة الرئيســية يف مكتــب املزرعــة لتســهيل اســتخدامها كمرجــع، ولــي تصبــح  • تُســجَّ
مبتنــاول الجميــع.

• يناقش املدير النتائج مع العاّمل. 
• يجــب مراجعــة التقييــم وتحديثــه دوريـّـاً )كل عــاٍم مثــالً(، أو عــىل الفــور عندمــا تطــرأ تغيــرياٍت عــىل تقنيّــات العمــل أو 

مامرساته.

4.ب)ii( مقّدمة لتحســين الّســامة 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة المهنّي والصّح

المــزارع

ــة لتحســن الســالمة  ــم 4.ب )ii( »مقدم ــة العــرض رق ــع القســم 4.ب)ii(، إرجــع لعــرض الشــفافية الضوئي للفصــل الراب
ــق.  ــج املرف ــة عــى مســتوى املــزارع« يف القــرص املدّم والصحــة املهني
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يقــّدم هــذا العــرض نظــرة عامــة عــن الّســالمة والّصحــة املهنيّــة يف املــزارع، مــع الرّتكيــز عــى ناحيــة ضبــط املخاطــر، ويقّدم 
اقرتاحــات عــن اإلجــراءات التــي ممكــن أن تُّتخــذ لضبــط املخاطــر بهــدف الحــّد منهــا. وباالضافــة إىل ذلــك، يســلّط الضــوء 

عــىل النقــاط التاليــة:

• يجــب أن يصبــح القضــاء عــىل عمــل األطفــال الخطــر، يف الّزراعــة كــام يف القطاعــات األخــرى، مكّونـًـا مركزيًّــا يف الّسياســات 
ــة للّســالمة والّصحة.  الوطنيّ

• ينبغــي أيًضــا أن تكــون الربامــج الوطنيــّة للّســالمة والّصحــة املهنيّــة يف الزراعــة هــي وســيلة عملّيــة لتنفيــذ سياســة وطنيّــة 
للســالمة والصحــة يف هــذا القطــاع، حســب مــا تقتضيــه اإلتفاقيّة رقــم 184 للعــام 2001 بشــأن الّســالمة والّصحــة يف الزراعة.

ــة عــىل مســتوى املــزارع بحيــث تكــون متوافقــة مــع مــا متليــه الربامــج  • إن الحفــاظ عــىل معايريالّســالمة والّصحــة املهنيّ
ــات املناســبة لتقييــم وإدارة املخاطــر. ــاع املنهجيّ ــب إتّب ــة، يتطلّ الوطنيّ

• إن توفــري الّســالمة والّصحــة  املهنيّــة يف مــكان العمــل يجــب أن يتــوازى مــع إجــراء تقييــامت دوريـّـة، وشــاملة، ودقيقــة 
للمخاطــر.

• من املمكن القيام بتقييم للمخاطر يف مشاريع من كاّفة األحجام، حتى ولو كانت مشاريع أرسيّة صغرية.

مراجعة: ما هو تقييم المخاطر؟
تقييم املخاطر هو أداة مساعدة ذاتّية للمنتجني الزراعيني وأصحاب العمل الزراعي، بالتعاون مع عاّملهم من أجل:

• تحديد أخطار مكان العمل؛
• تحديــد الّســبل العمليّــة املجديــة مــن حيــث التّكلفــة للحــّد مــن املخاطــر، مبــا فيهــا  بشــكل خــاص حايــة األطفــال مــن 

أخطــار العمــل التــي تــّم تحديدهــا؛

• منع وتقليل الحوادث املميتة، واإلصابات، واعتالل الّصحة يف مكان العمل.

مراجعة: تصنيف اإلجراءات المّتخذه لضبط المخاطر
)1( القضاء عىل األخطار أو استبدالها؛

)2( األدوات، والتكنولوجيا، واملعّدات، والهندسة؛
)3( التّنظيم، واملامرسات، وتوفري املعلومات، والتّدريب، بشأن العمل اآلمن؛

)4( الّنظافة والرفاه؛
)5( مراقبة الّصحة؛

)6( معّدات الحامية الشخصيّة )كمالٍذ أخري(.

بعض األمثلة عن اإلجراءات المّتخذة  لضبط 
المخاطر

القضاء عى األخطار او استبدالها )إجراء ضبط املخاطر )1(( 

يجب اإلستفادة من كّل فرصة مُتّكن من القضاء عىل األخطار من أساسها، مثالً:

• تسوير كافة مصادر املياه كالّسدود، والربك، وخزّانات الّرف الّصحي، ومشارب األغنام، واألحواض، والجداول؛
• التأكّد أن املناطق الخطرة مقفلة ويتعّذر الوصول إليها؛
• وضع املواد الكيميائيّة والبنادق يف مكان محكم اإلقفال؛

• ضامن أن املعّدات الكهربائيّة واملواد الخطرة األخرى بعيدة عن متناول األطفال؛
• عدم الّسامح لألطفال بركوب اآلالت الزراعيّة كالجرارات.

التنظيم، واملارسات، وتوفر املعلومات، والتدريب، بشأن العمل اآلمن )إجراء ضبط املخاطر )3(( 

يف مــا يــيل اقرتاحــات عاّمــة للّســالمة بهــدف تحســني التنظيــم، واملامرســات، وتوفــري املعلومــات، والتدريــب بشــأن العمــل 
اآلمــن، فيــام يتعلـّـق ِبـــ :  
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)أ( قوانني الّسالمة؛
)ب( اآلالت واملعّدات واألدوات الّزراعية؛

)ت( الطّاقة املخزّنة وغريها من مصادر الطّاقة.

يف ما ييل رشح تفصييل لإلقرتاحات:

)أ( معلومات عن قوانن الّسالمة

• تعليم األطفال الجوانب اإليجابيّة والخطرية للامشية والحيوانات يف املزرعة.
• تعليم قواعد الّسالمة التي تنطبق عىل مناطق مختلفة من املزرعة.

• التأكّــد مــن أنّهــم يفهمــون أن بعــض املناطــق خــارج نطــاق حدودهــم – عــىل ســبيل املثــال، الّصوامــع، ومناطــق تحميــل 
الحبــوب وأماكــن ركــن اآلالت الّزراعيــة.

• تعزيز االنضباط من خالل رشح األخطار وعواقب تجاهل قواعد الّسالمة.
• عند اللّزوم، إستخدام عالمات الّسالمة التي ميكن التعرّف عليها بوضوح، وتعليم األطفال معنى كلٍّ منها.

)ب( اآلالت، واملعّدات، واألدوات الزراعية

يستخدم العامل الزراعيّون مجموعة واسعة من املعّدات واألدوات لتنفيذ مهام عّدة مثل:

• حراثة األرض؛
• بذر البذور؛

• رش املواد الكيميائية الزراعية؛
• الحصاد وتخزين املحاصيل؛

• القطع؛
• ربط القش يف رزم؛ 

• طحن األعالف؛
• نقل السامد.

لضامن سالمة اآلالت ومعّدات العمل، يرتتّب عىل العاّمل الذين يشّغلون جرّارات أو مركبات أن:

• يكونوا مدّربني عىل التّشغيل اآلمن؛ 
• يخضعوا لإلرشاف الدائم؛

• يكونوا عىل علم تام فيام يتعلّق بأمان العاّمل اآلخرين واملارّة؛
• ال يُسمح لهم  برتك أيّة آلة قيد التشغيل عند االبتعاد عنها.

أمــا بالنســبة لألطفــال الذيــن هــم دون الســن للّســامح بالقيــام بهــذا النــوع مــن األعــامل، فيجــب منعهــم مــن الرّكــوب 
عــىل الجــرارات أو املركبــات.

)ت( الطّاقة املخزّنة وغرها من مصادر الطاقة

• ميكن لجميع مصادر الطاقة أن تتسبب يف إصابة املشّغل إن مل تراقب بدقّة.
• تتضمن هذه املصادر الطاقة املخزّنة وغرها من مصادر الطاقة.

• ينبغــي عــىل أصحــاب العمــل أن يقيّمــوا املخاطــر، وأن ينّفــذوا إجــراءات صارمــة مــن أجــل الســيطرة عــىل مصــادر الطاقــة 
الخطــرة، مبــا فيهــا اإلســتعداد لإلغــالق أواإلغــالق الفعــيّل.

النظافة والرفاه )إجراء ضبط املخاطر )4((
للحّد من املخاطر املتعلّقة بالنظافة والرفاه، يجب التطرّؤ لعوامل ذات صلة ببيئة العمل وألخرى ذات صلة بالعّال.

للعوامل ذات صلة ببيئة العمل، يجب توفري:

• مرافق النظافة )مثالً: مرافق غسيل كافية العدد(؛
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• مرافق التطهري: )مثالً: مرافق التغيري والتخزين(؛
• التأّهب لحاالت الطوارئ؛

• طّفايات الحريق؛
• ضامن سهولة الوصول إىل عّدة اإلسعافات األّوليّة املناسبة.

للعوامل ذات صلة بالعّال، يجب:

• تقديم معلومات مراعية للمستوى الثّقايف واللّغوي لدى العاّمل؛
• توفري تكنولوجيا بديلة يف األدوات واآلالت بحيث متنع التعرّض: 

- للّضوضاء؛ 
- لالنبعاثات، مبا يف ذلك االنبعاثات  الحراريّة؛

- لإلهتزاز؛

• اإلستخدام املربمج لفرتات الرّاحة لألطفال العاملني؛
• تجّنب ساعات الذروة عند التعرّض ألشّعة الشمس يف الصيف؛

ــاًء  ــة )خصوصــاّ بــني األطفــال( - تفــرض  بعــض األعــامل أو املهــام  عــىل العامــَل أعب ــاوب يف العمل/املهّم • الّســامح بالتن
جســديّة كبــرية كبعــض األعــامل الّشــاقّة، أو التــي تتطلّــب القيــام بحــركات متكــّررة، وبالتّــايل فإنّهــا قــد تــؤّدي إىل إرهــاق 
ذهنــي وجســدي. ولتخفيــف هــذا العــبء، يتــم ســحب العامــل  دوريــاً مــن هــذه األعــامل واســتخدامه يف مهــام تتطلّــب 

جهــًدا أقــّل.

توفر معّدات الوقاية الشخصّية )إجراء ضبط املخاطر )6((

للتذكر: 
ــة  ــّدات الوقاي ــر مع ــط املخاطــر. »توفّ ــع إجــراءات ضب ــني جمي ــة الشــخصيّة هــي املــالذ األخــري مــن ب ــّدات الوقاي إن مع
ــة ضــد التعــرّض للظــروف الخطــرة املرتبطــة باإلنتــاج الّزراعــي فقــط  حيــث ال ميكــن ضــامن  الشــخصيّة الحاميــة اإلضافيّ
ســالمة العــاّمل بأيّــة وســائل أخــرى، كالقضــاء عــىل الخطــر، أو ضبــط املخاطــر مــن مصدرهــا، أو التّقليــل مــن املخاطــر.«

مدونة منظمة العمل الدولّية لقواعد املارسات املتعلقة بالسالمة والصحة يف الزراعة )2010(
)ILO, 2010: Code of practice on safety and health in agriculture(

يقع  عىل عاتق أصحاب العمل  تأمني الوقاية الشخصيّة للعاملني لديهم، من خالل:

• توفري معّدات الوقاية الشخصيّة بحيث:
- يكون عددها  كاٍف لكّل العاّمل )يجب أن توفّر الحامية لكل عامل(؛

- تكون من الّنوع املناسب؛

• توفري، يف مكان العمل أو الحقل، ما يكفي لجميع معّدات الوقاية الشخصيّة من: 
- قطع غيار؛

- مرافق للّصيانة؛
- إمكانيّات لالستبدال الّريع لألجزاء املعطّلة؛

- أمكنة نظيفة وآمٍنة للتخزين يف موقع العمل؛ 

• التأكّد من أن معّدات الوقاية الشخصيّة:
- تُقيّم بانتظام؛

- تكون شخصيّة ملرتديها )خاصة ومناسبة له(؛
- ال تحتوي عىل مواد خطرة؛

- تكون مناسبة يف التّصميم وامللبس؛ 
- تكــون مصنوعــة مــن مــواد تقــاوم االخــرتاق باملــواد الكيميائيــة، واإلجهــاد الحــراري، والغبــار، واإلشــتعال، والكهربــاء 

الّســاكنة؛
- يتم التعامل بها/تنظيفها بشكل صحيح بعد اإلستخدام.
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أمثلة عن بعض معدات الوقاية الشخصية الشائعة االستعامل يف مجال الزراعة:

• الخوذات؛
• املالبس؛

• معدات واقية للوجه والعينني؛
• القفازات الواقية؛

• األحذية/الجزمات الواقية؛
• معّدات الحامية التنّفسية؛

• معّدات حامية الّسمع.

من يمكنه التأثير على السامة والصحة الزراعية؟
تشمل بعض املجموعات من أصحاب املصلحة التي ميكن أن تؤثّر عىل السالمة والصحة املهنيّة يف الزراعة:

• املرشدون الزراعيون؛
• أصحاب العمل؛

• العامل املزارعون وأرسهم؛
• املقاولون؛ 
• املفتّشون؛

• املجموعات املاليّة والتأمينيّة؛
• مشرتو الّسلع.

لــذا فــإن التّوصيــات املتعلّقــة بتوفــري الســاّلمة والّصحــة املهنيــة عــىل مســتوى  املــزارع موّجهــة لجميــع هــؤالء مــن أصحــاب 
املصلحــة. فيــام يــيل بعــض هــذه التوصيــات.

توصيات
)1( - التأكيد عى دور املدربن واملرشدين واملرشفن بأن تدريب العاملني يجب أن يصّمم بحيث يؤّدي إىل:

  - توعية األطفال؛
  - تعليم األطفال سبل تحسني املهارات املرتبطة بالعمل أو باملهّمة؛

  - توفري الحامية من اإلصابات واألمراض العضليّة الهيكليّة.

)2( - تلبية اإلحتياجات، ومنها:
  - إسرتاتيجية متّفق عليها مستندة عىل األدلة العلميّة؛

  - صياغة برامج لتدّخالت مناسبة للحّد من اإلصابة والعرضة للمرض؛
  - معالجة األسباب الرئيسيّة لإلصابات واملخاطر الّصحية.

)3( - تصميم الّتدّخالت بحيث أن تكون:
  - تعليميّة؛ 

  - متعّددة األوجه؛
  - شاملة  للّسياسات، وأسس تنظيم مكان العمل، والقواعد ذات الّصلة، إذا لزم األمر؛

  - مصّممة لي تتغلّب عىل العوائق التي تحول دون الّتنفيذ.

)4( - يجب نرش املعلومات الصّحية املهنّية للفئات التالية:
  - املزارعني؛

  - عاّمل املزارع؛
  - وأرسهم.
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4.ب )iii( إدارة المخاطــر فــي نطــاق 
المــزارع

ــم 4.ب )iii( »إدارة املخاطــر يف نطــاق   ــة العــرض رق ــع القســم 4.ب )iii(، إرجــع لعــرض الشــفافية الضوئي للفصــل الراب
ــج املرفــق.  املــزارع« يف القــرص املدّم

ترتبــط ســالمة العــامل يف املــزارع إرتباطــاً وثيقــاً بالتنفيــذ الجيـّـد لتقييــم املخاطــر. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إلجــراء تقييــم  
للعديــد مــن جوانــب الّســالمة األخــرى يف املــزارع.

ــوق  ــني ومــدراء املــزارع هــم املســؤولون عــن الحفــاظ عــىل أســلوب منهجــّي موث إن أصحــاب املــزارع واملنتجــني الزراعيّ
ــاٍل ومســتدام. ــة بشــكل واٍف وفّع ــالمة والّصحــة املهنيّ ــا الّس إلدارٍة قضاي

تــّم تصميــم العديــد مــن األطــر واألدوات للمســاعدة يف تســهيل مهّمــة تقييــم مختلــف جوانــب الّســالمة والّصحــة يف نطــاق 
املزارع:

• تتكــّون األدوات مــن منــاذج خاّصــة تحتــوي عــىل الئحــة مرجعيــة ملجموعــة مــن معايــري الســالمة يف مــكان العمــل، التــي 
تكــون مبنيّــة عــىل األدلـّـة العلميّــة.

• اللّوائــح املرجعيّــة هــي مبثابــة أدوات للتدقيــق الــذايت يســتخدمها مــدراء املــزارع واملرشفــون لتوجيههــم يف الحفــاظ عــىل 
املعايــري املالمئــة للســالمة والصحــة يف أماكــن العمــل يف مزارعهــم.

نماذج تقييم المخاطر
للتذكر:

ــق  خمــس )5( خطــوات  ــت وف ــي رتّب ــة، والت ــئلة التوجيهيّ ــن األس ــوي عــىل سلســلة م ــم املخاطــر تحت ــاذج تقيي • إن من
) )iii( ــة 4.ب ــفافية الضوئيّ ــم 5 يف الش ــة رق ــر، الرّشيح ــم املخاط ــوذج تقيي ــر إىل من ــلة . )انظ ــيّة متسلس رئيس

• مُيأل  الّنموذج وفًقا لألخطار واملخاطر التي ترتبط بشكل خاص مبكان العمل الّزراعي الذي يتّم التّقييم فيه.

عــىل ســبيل املثــال، يظهــر الشــكل التــايل منوذًجــا مملــوًءا لتقييــم املخاطــر يف إنتــاج الّدواجــن )انظــر الرّشيحــة رقــم 6 يف 
))iii( الّشــفافية الضوئيــّة 4.ب
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قد تختلف مناذج تقييم املخاطر قلياًل يف التّصميم، ولكن يف املضمون، تحتوي النامذج كلّها عىل اإلستفسار حول:

• األشخاص الذين هم عرضة للخطر؛
• مستوى العرضة  للخطر؛

• اإلجراءات التي يتعنّي اتّخاذها للحد ّمن املخاطر.

))iii( مثال لنموذج تقييم املخاطر املتعلّقة بالجرّار الّزراعي: )انظر الرّشيحة رقم 8 يف الشفافية الضوئية 4.ب

نماذج تقييم السامة
ــع مــا إذا اتّخــذت تدابــري  • منــاذج تقييــم الســالمة هــي عبــارة عــن إســتامرات للتدقيــق الــذايت، يســتخدمها املــدراء لتتبّ

ــق باألخطــار التــي تــم تحديدهــا، ومــا إذا تــم تنفيذهــا. إحرتازيــة تتعلّ

• مُتأل مناذج تقييم السالمة وفقاً ملصادر الخطر املوجودة يف مكان العمل.
• يتكّون منوذج تقييم السالمة من قوائم مرجعيّة تتعلّق مبصدر الخطر من ناحيتني:

)أ( الظروف املاّدية
)ب( مامرسات العمل 

• هناك ثالث خطوات إلستكامل النموذج:
)1( خطوة 1 - قامئة مرجعيّة تحتوي عىل نعم/ال  لكّل من عنارص السالمة؛ 

)2( الخطوة 2 - تقرير ما إذا كان تقييم السالمة يشكل أولويّة للعمل؛
)3( الخطوة 3 - تحديد اإلجراءات املطلوبة حسب األولويّة.

• يظهــر النمــوذج التــايل مثــااًل عــن منــوذج تقييــم الســالمة ألحــد األخطــار الّشــائعة يف الّزراعــة - اآلليــاّت العاّمــة. )إنظــر 
شــكل 2(
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نموذج تقييم للتأهب واإلستجابة لحاالت الطوارئ 

• ميكــن أيضــا أن تســتخدم منــاذج التقييــم  كأداة توجيــه للمــدراء يف تحضريهــم  لتجهيــزات الســالمة للحــوادث الطارئــة. 
وهــي:

1. منوذج تقييم التأهب لحاالت الطوارئ
2. منوذج تقييم اإلستجابة لحاالت الطوارئ

)أنظر الرشائح 12  و13 يف الشفافية الّضوئية 4.ب )iii( للنموذجني )أ( و)ب( عىل التوايل(

الخاصــة  واإلجــراءات  للسياســات  تقييــم  نمــوذج 
المهنيــة والصحــة  بالســامة 

عنــد وجــود سياســات وإجــراءات وطنيّــة للّســالمة والّصحــة املهنيّــة، يصبــح مــن املمكــن تطويــر قوائــم مرجعيّــة ذات صلــة.  
ــة للّصحــة  وبإمــكان أصحــاب العمــل والعاملــني أن يســتخدموها لتوجيههــم يف إدارة األنظمــة الخاّصــة باإلجــراءات املحلّي

والّســالمة املهنيّــة يف مــكان العمــل.
)أنظــر الرشائــح رقــم 15، 16 و 17 يف الّشــفافية الّضوئيــة 4.ب )iii( منــوذج تقييــم للّسياســات واإلجــراءات الخاصــة 

ــة( ــة املهني ــالمة والصح بالس

ســبل التصــّدي لتحّديــات الّصحــة والّســامة المهنّية 
فــي الزراعة

إن تحديــد معايــري مناســبة للّســالمة والّصحــة املهنيّــة يشــّكل تحّديــات يف القطــاع الّزراعــي خاّصــة يف مــا يتعلّــق بســالمة 
األطفــال. إن وجــود نُظــم وطنيــة هــو أمــر بالــغ يف األهميــة، ولــذا يقتــي تركيــز الجهــود عــىل الجوانــب التاليــة:

• يجــب أن تضــع الّســلطات املختّصــة سياســًة وطنيــة وقوانــني خاّصــة بالّســالمة والّصحــة املهنيّــة مــع األخــذ بعــني اإلعتبــار 
صكــوك منظمــة العمــل الدوليــة.

• يجــب تطويرإطــاٍر وطنــي للّســالمة والّصحــة املهنيّــة يف الّزراعــة ضمــن الّسياســة الوطنيّــة )إىل جانــب تطويــر أُطــر خاّصــة 
بالقطاعــات األخــرى( عــىل أن تكــون شــاملة لجميــع املشــاريع الزراعيّــة الكبــرية والصغرية.

ــّة يف  ــالمة والّصحــة املهني ــم يف مجــال الّس ــم وحقوقه ــاً بواجباته ــرث وعي ــاّمل أك ــل والع ــح أصحــاب العم • يجــب أن يصب
دة إلدارة مخاطــر الســاّلمة والّصحــة املهنيــّة والّســيطرة عليهــا، وللوقايــة مــن الحــوادث  الزراعــة، وأن يتّخــذوا إجــراءات محــدَّ

ــة. واألمــراض املهنيّ

األنظمــة المحلّيــة للّســامة والّصحــة المهنيــّة فــي 
الزراعــة

ــة إنشــاء  باإلضافــة إىل الّسياســات واألطــر الوطنيــّة، مبــا يف ذلــك اإلطارالخــاّص بالقطــاع الزراعــي، ميكــن للّســلطات املحليّ
ــة يف الزراعــة. وينبغــي أن يشــمل نطــاق عملهــا املعايــري التاليــة: ــة للّســالمة والّصحــة املهنيّ نظــم محليّ

• ضامن االمتثال للقوانني واللّوائح الوطنية، ومنها أنظمة التفتيش؛
• نرش معلومات عن األخطار واملخاطر يف الزراعة وسبل معالجتها، وتأمني الخدمات االستشارية ذات الّصلة؛

• تدريب أصحاب العمل والعاّمل عىل الّصحة والّسالمة املهنيّة؛
• وضع آليات لجمع وتحليل البيانات عن اإلصابات واألمراض املهنيّة؛

• ضامن برامج التأمني أو الضامن االجتامعي ذات الّصلة التي تغطّي اإلصابات واألمراض املهنيّة؛
• تأمني آليات تهدف لتطويرمستوى الّسالمة والّصحة املهنيّة، حتّى يف املشاريع الزراعية الّصغرية جداً.
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ــة  ــة المهنّي ــامة والّصح ــة إدارة الّس ــص أنظم خصائ
فــي مــكان العمــل

يجب أن تشمل هذه الخصائص:

• نهٌج موّجه نحو الوقاية؛
• إجراءات تقييم املخاطر؛

• تدابري مراقبة صّحة العاّمل؛
• خدمات الّصحة املهنيّة؛

• إجراءات تعزيز الّصحة والرّفاه؛
• مرافق الّرعاية والخدمات االجتامعيّة األخرى؛

• تدابري وقائية وحامئية؛
• تدابري حامية البيئة؛

• تدوين اإلصابات واألمراض يف سجاّلت وحفظها واإلبالغ عنها؛
• التّدريب واملشورة؛

• رصد بيئة العمل وآثارها عىل البيئة العاّمة؛
• مشاركة أصحاب العمل والعاّمل.

مــن هــم أصحاب المصلحــة في إدارة ُنظم الّســامة 
المهنّية؟  والّصحة 

ها: تتطلب إدارة نُظم الّسالمة والّصحة املهنيّة مشاركة عّدة مجموعات ومؤّسسات، من أهمِّ

• وزارة العمل؛
• وزارة الصحة؛

• وزارة الزراعة - املرشدون الزراعيون؛
• مؤّسسات الّضامن االجتامعي؛

• وزارة البيئة؛
• منظاّمت أصحاب العمل الريفيّون؛

• الّنقابات الريفيّة؛
• جمعيات الفاّلحني واملزارعني؛

• املنظاّمت الريفيّة غري الحكوميّة؛
• غرف التّجارة والّصناعة والزراعة؛

• أصحاب العمل والعاّمل.

دور أصحاب العمل
يجب عىل  أصحاب العمل:

• توفري أماكن عمٍل  وآالت وأدوات ومعّدات آمنة وصّحية، وتأمني صيانتها بإستمرار؛
• وضع سياساٍت  للّسالمة والّصحة املهنيّة تالئم حجم املشاريع التي يقومون بتنفيذها وطبيعة أنشطتها؛

• رصد ترتيبات الّصحة والّسالمة املهنيّة  ومراجعتها بانتظام؛
• االستمرار يف تحسني أداء نظم إدارة الّسالمة والّصحة املهنيّة؛

65



•  إعطاء املعلوماٍت بصورة مستمرّة، و توفري التّدريبات املناسبة لجميع العاّمل وممثّليهم؛
• ضامن حصول العاّمل عىل املعلومات املتوفّرة عن الّسالمة والصّحة، وفهمهم لها؛

•  تقديم الّدعم يف إنشاء لجان مختّصة بالّسالمة والّصحة املهنيّة ويف تأّدية دورها بفاعليّة. 

دور العّمال
يجب عىل العاّمل وممثّليهم:

• تشجيع العاّمل الشباب ودعمهم التّباع عادات عمٍل آمنة، وااللتزام كليًّا بإجراءات العمل اآلمن؛ 
• الطلــب مــن صاحــب العمــل أن يوفّــر املعلومــات عــن  أي أخطــار أو مخاطــر مرتبطــة بالّســالمة والّصحــة ناجمــة عــن 

اإلنتــاج الزراعــي، مبــا فيهــا املعلومــات عــن  املورّديــن؛

ــالمتهم  ــّدد س ــي ته ــر الت ــار واملخاط ــن األخط ــاّمل م ــن الع ــم م ــهم وغريه ــة أنفس ــة لحامي ــة كافي ــري وقائيّ ــاذ تداب • اتّخ
ــي؛ ــاج الزراع ــة اإلنت ــم  يف عمليّ وصّحته

ــع  ــا، أو من ــاج الزراعــي، أو الســيطرة عليه ــة الخطــوات للقضــاء عــىل األخطــار واملخاطــر الناشــئة عــن اإلنت ــاذ كافّ • اتّخ
ــة اســتخدامها. ــة وكيفيّ ــس الواقي ــامم باملالب ــك االهت ــا، مبــا يف ذل حدوثه

4.ب )iv( الّسامة الذاتية في 
العمل الزراعي

للفصــل الرابــع القســم 4.ب )iv(، إرجــع لعــرض الشــفافية الّضوئيــة العــرض رقــم 4.ب)iv( »الّســالمة الذاتيــة يف العمــل 
الزراعــي« يف القــرص املدّمــج املرفــق.

السامة الذاتية واألخطار في العمل الزراعي
تعــد الزراعــة مــن اخطــر قطاعــات العمــل. فمــن بــني اجــاميل العــدد الســنوي للحــوادث املميتــة املتعلقــة بالعمــل )حــواىل 
350،000  حــادث ســنويا( عــىل مســتوى العــامل وضمــن  جميــع املهــن، يقــع نصــف عــدد الحــوادث بــني عــامل الزراعــة 

)ILO & FAO - 2013(
تتمحور اإلصابات التي تسببها األخطار الكامنة يف  االعامل الزراعية حول املبيدات الزراعيّة واآلالت الزراعية.

 

المبيدات
لقــد التمــس املزارعــون نتائــج إيجابيــة  ملحوظــة يف االنتــاج الزراعــي مــن خــالل إســتخدامهم للمــواد الكيميائيــة الزراعيــة، 
خاصــة املبيــدات. وبالتــايل فقــد ازداد اســتخدام املبيــدات وازدادت معهــا نســبة التســمم منهــا لــدى كافــة الكائنــات الحيّــة.

الحل املقرتح: إستخدام سليم للمبيدات الزراعية مع مراعاة االرشادات الخاصة بالسالمة الذاتية.

طرق التسّمم
ممكن أن تدخل املبيدات إىل الجسم عرب ثالثة طرق:

)1( الجهاز التنفيس )االستنشاق عرب الرئة(؛
)2( الجهاز الهضمي )االبتالع عرب الفم(؛

)3( الجلد )اإلمتصاص عرب الجلد والعني(.
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طرق عامة لمعالجة التسمم بالمبيدات
تعتمد طرق املعالجة عىل كيفية دخول املبيدات اىل الجسم، وتشمل طرق العالج:

• الجهاز التنفيس: تأمني هواء نظيف مفعم باألوكسيجن؛
• الجهاز الهضمي: التقيؤ و رشب الحليب؛

• الجلد: غسل االيدي مراراً ورشب منبهات كالقهوة والشاي.

الوقاية من التسّمم بالمبيدات
ــك عــرب  ــق ذل ــا. وميكــن تحقي ــدات هــي عــرب تقليــص فــرص التعــرّض له ــة مــن التســّمم باملبي ــىل للوقاي إن الطريقــة املث
نــرش التوعيــة عــن كيفيّــة الحاميــة مــن التســّمم باملبيــدات، و طــرق الحاميــة منهــا  لضــامن اإلســتخدام  الصحيــح واآلمــن 

للمبيــدات.

طرق الحماية من التسمم بالمبيدات 
تخزين املواد )مبا فيها املبيدات(

• وضع املبيدات واملواد  الزراعية الخطرة يف مكان آمن، مقفل وبعيًدا عن متناول األشخاص غري املعنيّني.
• ترك املبيدات يف عبواتها األصليّة.

اإللتزام باإلرشادات

• إســتعامل املبيــدات وفــق التعليــامت الفنيــة املطبوعــة و امللصقــة عــىل عبواتهــا )نســب االســتعامل، فــرتة األمــان، مــرّض 
بالحيوانــات، وجــوب ارتــداء املالبــس املناســبة قبــل االســتعامل، وغســل اليديــن بعــد الــرّش.(

من الرضوري معرفة درجة الّسمية من اللّلّون الظاهر عىل العبوات.

• األخرض: قليل السّمية
• األزرق: متوسط السّمية

• األصفر: عايل السّمية
ً • األحمر: سّمية عالية جّدا

من الرضوري معرفة معاين الرموز امللصقة عىل مختلف العبوات: 

• مثالً: يجب تخزين املبيدات يف أمكنة مقفلة بعيداً عن متناول األطفال .

 

 )iv( أنظر إىل أمثلة أخرى يف رشيحة رقم 10 يف عرض الشفافية الضوئية 4.ب •

إعتامد معّدات الحامية الذاتية املالمئة:

• إرتــداء مالبــس خاّصــة، وقّفازيــن مطّاطيــني لحفــظ الأليــدي مــن التلــّوث، ووضــع نظـّـارات واقيــة عــىل الألعــني، وكاّممــة 
عــىل الفــم، واعتــامر قبّعــة عازلــة للــامء، ووضــع قنــاع للوجــه، وارتــداء رسوال طويــل  يغطـّـي الجزمــة املطاطيــة، مــع إبقــاء 

املالبــس واملعــّدات الواقيــة يف مــكان العمــل بعيــداً عــن متنــاول األشــخاص غــري املعنيّــني.

ــة  ــر امللصق ــوز التحذي ــد رم ــكل 3.  أح ش
ــة.  ــدات زراعيّ ــوة  مبي ــىل عب ع
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إعتامد الطرق الصحيحة أثناء عملية رش املبيد:

• يحذر الرّش عند هبوب الّرياح لعدم تعريض املزارع الذي يرش املبيد لغبار أو رذاذ املاّدة املستخدمة للرّش. 
• التأكد من عدم وجود أي أحد يف الجوار.

الرتكيز فقط عىل البقعة التي يجب رشها:

• تعديــل حجــم الفوهــة أثنــاء الــرّش لتتناســب قــوة قــذف املبيــد مــع بُعــد أو قـُـرب األغصــان مــن مصــدر الــرّش، وبذلــك 
ميكــن الرّتكيــز عــىل البقعــة التــي يجــب رّشــها.  

التخلّص من بقايا املبيد:

• عدم إستعامل أوعية املبيدات الفارغة بل التخلص منها عرب طريقة الغسل املكرر الثاليث.
• غسل أدوات الرش واملعدات.

• غسل االيدي باملاء والصابون فور اإلنتهاء من استعامل املبيد.
• عدم السامح بأن تنجرف بقايا املبيد لتختلط مبياه العواصف أو مجاري أخرى للمياه.

يف حال استخدام مبيدات عالية الّسميّة، يجب وضع التّحذيرات بشكل واضح و يف مكان بارز.

اآلالت الزراعية
• إن سوء استخدام اآلالت الزراعيّة قد يؤّدي اإى حوادث مميتة.

• غياب مراقبة اآلالت واألدوات الزراعيّة الخطرة يعرّض األطفال ألخطاء مميتة. 

الحل املقرتح: االنتباه لإلرشادات وقراءتها وفهمها وتطبيقها جيًدا من قبل الجميع.

إتبــاع كتّيــب االرشــادات الســتخدام المعــّدات واآلالت 
الزراعّية

ــري  ــن التداب ــدة ع ــات مفي ــة معلوم ــّدات واآلالت الزراعيّ ــن للمع ــح واآلم ــغيل  الصحي ــادات للتش ــب االرش ــوي كتيّ يحت
ــرى  ــات األخ ــة وتوصي ــرات خاص ــة إىل تحذي ــغيل أآلالت، باإلضاف ــل تش ــني قب ــا ألعامل ــب أن يتخذه ــي يج ــة الت االحرتازي

ــتخدام.  لالس

وكمثــال عــىل ذلــك، فــإن مــن بــني التدابــري االحرتازيــة هــي التدابــري التــي يجــب أن تتخــذ للحاميــة مــن الــرضر الــذي قــد 
تســببه الشــّدة الصوتيــة عــىل الســمع. تقــاس الشــّدة الصوتيــة بوحــدة الـــدييس بيــل)dB(. عــادة مــا تكــون املعــدات واآلالت 
الزراعيــة مرفقــة مبعلومــات حــول نســب الّشــدة الصوتيــة التــي قــد تصــدر مــن اآللــة /العــّدة عنــد تشــغيلها، والفــرتة الزمنيّــة 
املســموحة للتعــرّض إليهــا. إن مقيــاس الشــّدة الصوتيّــة املســموح التعــرض لهــا دون التســبّب بالــرضر هــو عــادة 90dB لفــرتة  

مثــاين )8( ســاعات، أمــا إذا اجتيــزت هــذه الحــدود، فيجــب حاميــة األذنــني مبعــّدات خاصــة عازلــة للصــوت.

بســبب الطبيعــة الخطــرة للعمــل  باملبيــدات واآلالت، غالبــاً مــا يكــون مــن الــرضوري إرتــداء اللّبــاس املالئــم وإســتخدام 
معــّدات الحاميــة الذاتيّــة املناســبة عنــد التعــرّض لألخطــار ألكامنــة يف هــذه األنــواع مــن العمــل، حتــى بعــد أن تكــون قــد 

اتُّخــذت إجــراءات ضبــط املخاطــر األّوليّــة املتعلّقــة بهــا.  
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تمارين حقلّية 
لقــد تــم تصميــم التمرينــني التاليــني كتامريــن تطبيقيــة خــالل رحــالت حقليّــة يف  املــزارع. مــن املمكــن القيــام بالتمرينــني 

معــاً أثنــاء الرحلــة ذاتهــا.

التعليات:

• قم بزيارة مخطّط لها مسبقاً إىل حقٍل زراعي أو مزرعة.
• حّدد نشاطاً زراعيًّا معيًّنا.

• راقب املكان واألشخاص والنشاط.
• دّون أي أخطار متعلّقة بالنشاط واألشخاص املعرّضني للخطر.

• لــكل مــن األخطــار التــي تــّم تحديدهــا، إمــأل الخارطــة الجســدّية )شــكل 4( يف التمريــن األول »الخارطــة الجســديّة لآلثــار 
الضارة«.

• لكل من األخطار التي تّم تحديدها،إمأل منوذج تقييم املخاطر )جدول 4( يف التمرين الثاين »تقييم املخاطر«.

الخارطــة  األول:  الحقلــي  التمريــن 
الجســدّية لآلثــار الّضــارة 

عــىل الخارطــة الجســديّة )شــكل 4(، إرســم رمــوزًا لآلثــار الّضــارة التــي قــد تنتــج عــن التعــرّض ألخطــار النشــاط الزراعــي 
ــة. إســتخدم قامئــة رمــوز اآلثــار الّضــارة )شــكل 5( لتســاعدك يف التّعــرف عــىل األرضار  الــذي حّددتــه أثنــاء الرحلــة الحقليّ

ــة اإلشــارة إليهــا يف الخارطــة الجســديّة. وكيفيّ

شكل 4. الخارطة الجسديّة
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قامئة ببعض األعضاء املصابة واألرضار املحتملة 

الجهاز التناسيل

الغدد الصامء

الدم

الجفاف

الكآبة

إصابات البرت

الضغط النفيس

آالم

األذن

إصابات السحق

اإلطراف
)األذرع واألرجل(

الدماغ
)الجهاز العصبي(

العني

األنف

الفم

الجهاز التنفيس

القلب

املعدة واألمعاء
)الجهاز الهضمي(

الكىل
)جهاز املسالك البولية(

الكبد

الطحال والجهاز املناعي

العضل

العظم

الجلد
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جدول تقييم مستوى العرضة للخطر 
شّدة الّرر

كبرمتوسطخفيف

ًمستبعد جداً مرتفعمنخفض جداًمنخفض جدا

ًمستبعد مرتفع جداًمعتدلمنخفض جدا

مرتفع جداًمرتفعمنخفضمحتمل

مرتفع جداًمرتفع جداًمنخفضمحتمل جداً

التمريــن الحقلــي الثانــي: تقييــم 
المخاطــر

ــد  ــدول 5( لتحدي ــر )ج ــة للخط ــتوى العرض ــم مس ــدول تقيي ــتخدم ج ــاه. إس ــدول 4( أدن ــم املخاطر)ج ــوذج تقيي ــأل من إم
مســتوى املخاطــر الــذي شــاهدتها يف النشــاط الّزراعــي. تجــد أدنــاه مثــاالً لنمــوذج معبّــأ عــن تقييــم املخاطــر »الســتخدام 

الجــرّار« )جــدول 6(.

جدول 4.  منوذج تقييم املخاطر 

جدول 5. جدول تقييم مستوى العرضة للخطر للتمرين الثاين

منوذج تقييم املخاطر

1.     تحديد األخطار واألشخاص املعرضن للخطر
دة:         الخطر/األخطار املحدَّ

        الشخص/مجموعة األشخاص الذين هم عرضة للخطر: 

2.      تقييم مستوى العرضة للخطر وترتيب املخاطر حسب األولويات
        الشخص/مجموعة األشخاص:                                          مستوى العرضة للخطر: )مرتفع جداً/مرتفع/معتدل/منخفض/منخفض جداً(

        الشخص/مجموعة األشخاص:                                          مستوى العرضة للخطر: )مرتفع جداً/مرتفع/معتدل/منخفض/منخفض جداً(

3.     تحديد إجراءات ضبط املخاطر
3.أ.   ما هي اإلجراءات الحالية الضابطة للمخاطر؟

4.أ. اتخاذ اإلجراءات من 3.ب.  ما هي اإلجراءات األخرى الضابطة للمخاطر؟
ِقَبل من؟

4.ب. اتخاذ اإلجراءات 
خالل أي مدة زمنية؟

5. أُنجز متى؟

اإلجراء 1: القضاء عىل املخاطر واستبدالها

اإلجراء 2: األدوات، والتكنولوجيا، واملعدات، والهندسة

اإلجراء 3: التنظيم واملامرسات، واملعلومات، والتدريب 
              بشأن العمل اآلمن

اإلجراء 4: النظافة والرفاه

اإلجراء 5: مراقبة الصحة

اإلجراء 6: معدات الحامية الشخصية
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جدول 6. منوذج تقييم املخاطرلـ »استخدام الجرّار« 
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امل
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الملحــق 1: المصطلحات الرئيســّية 
فــي عمــل األطفال 

الزراعــة: هــي مجموعــة مــن النشــاطات التــي تجــري ضمــن نطــاق واســع يشــمل بيئــات مختلفــة تــرتاوح بــني العمــل 
ضمــن مشــاريع عائليــة صغــرية وصــوالً إىل الــرشكات التجاريــة املنتجــة الكبــرية. فيــام يــيل تعريــف عمــيل للزراعــة يف نطــاق 

عمــل األطفــال، ولكنــه غــري شــامل كليّــاً لجميــع اســتخدامات املصطلــح:

ــة  ــل والبســتنة، وتربي ــاج املحاصي ــة كإنت ــواع مــن النشــاطات الزراعي ــح »الزراعــة« عــدة أن »يشــمل مصطل
ــة  ــمل الزراع ــام تش ــرشات. ك ــة الح ــامك وتربي ــد األس ــة، وصي ــوايش، والحراج ــف امل ــري عل ــوايش، وتحض امل
عــدة أنشــطة أخــرى مرتبطة:املعالجــة األساســية لتصنيــع وتعليــب املنتوجــات الزراعيــة الحيوانيــة، تخزيــن 
ــة أو بنائيــة )نقل/جــّر امليــاه أو خشــب الوقــود، إلــخ( إىل  املحاصيــل، معالجــة اآلفــات، الــرّي، أعــامل محليّ
جانــب تشــغيل وصيانــة اآلالت، واملعــّدات واألدوات، واملنشــآت الزراعيــة. يشــمل معنــى الزراعــة  أيضــاً أيـّـة 
 ILO, 2006, Tackling( ».عمليّــة، أو طريقــة عمــل أو نقــل أو تخزيــن لهــا عالقــة مبــارشة باإلنتــاج الزراعــي

  ).Child Labour in Agriculture Guidance on Policy and Practice

العبودية/عبودية عمل األطفال يف الزراعة
ــخرة هــي أحــد أشــكال العمــل القــري حيــث يُجــرب العــاّمل عــىل التقيُّــد بالعمــل لــدى مســتخدميهم  عبوديــة العمــل أو السُّ
أو »أن يُســتعبدوا« مــن قبــل هــؤالء، وغالبــاً بغايــة تســديد ديــن مــا، وهــي األكــرث شــيوًعا يف القطــاع الزراعــي، خاصــة بشــكل 
عبوديــة الّديُــن. وتعتــرب هــذه الظاهــرة شــكل مــن أشــكال العبوديـّـة الحديثــة حيــث، يف مقابل ســلفة نقديـّـة أو إئتــامن، يقدم 
شــخص عملــه أو عمــل أحــد أطفالــه ألجــل غــري مســّمى )حتــى يتــّم ســداد الّديــون(. وفقــاً ملنظمــة العمــل الدولية، يشــري هذا 
املصطلــح إىل العامــل الــذي يوفـّـر الخدمــة يف ظــل ظــروف مــن العبوديـّـة الناتجــة عــن العــوز املــادّي وخاصــة املديونيّــة عــن 
طريــق قــرض أو ســلفة. وهــذا يعنــي أن العامــل )أو األشــخاص الذيــن يعيلهــم العامــل أو ورثتــه( مرتبــط بصاحــب عمل/دائــن 

معــني لفــرتة محــّددة أو غــري محــددة حتــى يتــم ســداد القــرض، والتــي قــد متتــد عــىل مــدى أجيــال.
 )ILO, 2006, Tackling Child Labour in Agriculture Guidance on Policy and Practice.Guidebook  2, p.11(

الطفل: هو الشخص دون سن الثامنة عرشة
)املادة الثانية من إتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال  رقم 182 للعام 1999(

ــل.  ــدى الطف ــذايتّ ل ــاه والتطــّور ال ــرّض بالّصحــة والرّف ــم اإللزامــي، وي ــر ســلباً عــىل التعلي ــال: هــو عمــل يؤثّ عمــل األطف
ويعتمــد تصنيــف عمــل األطفــال عــىل ســن الطفــل وســاعات وظــروف العمــل، واألخطــار املرتبطــة بالعمــل. وبالتحديــد، 

ــة أو عمــل: فــإن عمــل األطفــال هــو أي نشــاط أو مهّم

• يرشك األطفال األصغر سناً من الحد األدىن لسن اإلستخدام لهذا النوع من العمل؛
• يشّكل أخطاراً نفسيّة أو جسديّة أو روحيّة أو إجتامعيّة أو أخالقيّة للطفل؛

• يتداخل مع التعليم اإللزامي؛
• خِطر )أي مدرج عىل الاّلئحة الوطنيّة »لألعامل الخطرة«(.

العمــل الالئــق: »هــو العمــل الــذي يحــرتم الحقــوق األساســية لإلنســان وكذلــك حقــوق العــاّمل مــن حيــث رشوط ســالمة 
العمــل واألجــور. كــام أنــه عمــل يوفــر دخــالً يســمح للعــامل بإعالــة أنفســهم وأرسهم«...«وكذلــك تشــمل هــذه الحقــوق 

أألساســية مراعــاة ســالمة العــاّمل البدنيّــة والعقليّــة أثنــاء مامرســتهم عملهــم.
)الحــق يف العمــل، التعليــق العــام رقــم 18، املعتمــد يف 24 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2005، املــادة 6 مــن العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافية(
]https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom18.html   ]retrieved 6 march 2016
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عبوديّة الدين: )أنظر العبوديّة(  
ــار األشــخاص عــىل العمــل  ــم فيهــا إجب ــي يت العمــل القــري )أو أعــال الّســخرة( : يشــري العمــل القــري للحــاالت الت
مــن خــالل اســتخدام العنــف أو التهديــد، أو عــن طريــق وســائل أكــرث دهــاء مثــل الديــون املرتاكمــة، واإلبقــاء عــىل وثائــق 

الهويــة أو التهديــد بالإلبــالغ إىل ســلطات الهجــرة.
)ILO, 2014 http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang--en/index.htm(

ــر مل تتــم الســيطرة عليــه. مثــال: اإلصابــات أو األمــراض التــي تصيــب  الرر)الجمــع: األرضار(: هــو نتيجــُة أو عاقبــة لخطَ
اإلنســان أو األرضار التــي تلحــق بالبيئــة. 

الخطــر )الجمــع: األخطــار(: هــو أي يشٍء لديــه القــدرة عــىل إحــداث رضر  مثــال: مســتلزمات العمــل ومــواده ومعّداتــه 
ــة  ــا: ماّدي ــة حســب طبيعته ــة مــن األخطــار، وهــي مصّنف ــواع مختلف ــة أن ــرضر. مثّ ــي ميكــن أن تســبب ال ومامرســاته الت
ــة  ــاه والنظاف ــار الرّف ــاً باخط ــة أيض ــالمة )املعروف ــار الّس ــة، وأخط ــيّة إجتامعيّ ــة، نفس ــة،  بيولوجيّ ــة، كيميائي ،إرغونوميّ

ــالمة(.  والّس
http://www.healthyworkinglives.com/advice/Legislation-and-policy/employee-issues/welfare-workplace#what

العمــل الخطــر )الجمــع: األعــال الخطــرة(: إن األعــامل الخطــرة هــي األعــامل التــي يرجــح أن تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو 
بفعــل الظــروف التــي تــزاول فيهــا إىل اإلرضار بصحــة األحــداث أو ســالمتهم أو ســلوكهم األخالقــي )إتفاقيــة »حظــر أســوأ 
أشــكال عمــل األطفــال« رقــم 182، املــادة 3 )د ((. تعتــرب األعــامل الخطــرة مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال التــي يجــب 
القضــاء عليهــا.  إن الحــد األدىن لســن الإلســتخدام يف األعــامل الخطــرة هــو 18 عاًمــا )اتفاقيــة الحــد األدىن لســن اإلســتخدام، 
1973، رقــم 138(، مــع إمكانيــة بعــض االســتثناءات للعــامل األحــداث الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 16 و17 ســنة، املبنيّــة 
عــىل رشوط صارمــة لتأمــني التدريــب املســبق وتدابــري الصّحــة والّســالمة يف الحاميــة )الســالمة والصحــة يف الزراعــة، 2001، 

No.184، املــادة 16 )3(( 

األعــال الخفيفــة: هــي األعــامل التــي ال يرجــح أن تــؤدي إىل أرضار يف صحــة األطفــال وتطّورهــم، وال تعيــق مواظبتهــم عــىل 
إمتــام التعليــم اإللزامــي، أو إمكانيتهــم مــن اإلســتفادة مــن تلّقــي التّوجيــه أو التّدريــب املهنــي. تحــدد اتفاقيــة الحــد األدىن 
ــة تحــّدد  لســن اإلســتخدام، 1973 )رقــم 138(  ســّن 13 عامــا كحــد أدىن لألعــامل الخفيفــة. ويجــب وضــع ترشيعــات وطنيّ
معايــري الحــد األدىن لســن اإلســتخدام يف األعــامل الخفيفــة. ويف لبنــان مل يوضــع هــذا الترشيــع بعــد، ولكنــه يعترب مــن األهداف 
الوطنيّــة القريبــة املــدى. مالحظــة: يف البــالد الناميــة، حيــث قــد يكــون الحــد األدىن لســن اإلســتخدام هــو أربعــة عــرشة )14( 

ســنة، تســمح االتفاقيــة رقــم  138 بتحديــد ســن إثنــي عــرشة )12( ســنة كحــد أدىن لالســتخدام يف لألعــامل الخفيفــة.  

الحــد األدىن لســن اإلســتخدام: هــو الحــد األدىن لســن القبــول يف العمــل. وقــد ثبِّــت إىل  ســن  15 عامــاً  مبوجــب إتفاقيــة 
الحــد األدىن لســن االســتخدام، 1973 )رقــم 138(، مــع بعــض االســتثناءات. ال يجــوز أن يكــون الحــد األدىن لســن االســتخدام 
ــم  ــان، الحــد األدىن لســن  االســتخدام، هــو 14 ســنة )إمتــام 13 ســنة(. يت ــم اإللزامــي.  يف لبن أقــل مــن ســن إمتــام التعلي
ــة )مــن  ــا، مــاّم يتزامــن مــع املراحــل االبتدائيّ ــرتاوح بــني 6 و14 عاًم ــي ت ــان باألعــامر الت ــم اإللزامــي يف لبن ــد التعلي تحدي
الصــف األّول  إىل  الّســادس( واملراحــل املتوّســطة )مــن الصــف الســابع إىل التّاســع( مــن التعليــم األســايس. ولذلــك، بالنســبة 

لطفــل يعيــش يف لبنــان ومل يتــّم 14 ســنة، يحــّق لــه قانونــاً بإكــامل تعليمــه اإللزامــي لغايــة الصــف التاســع.

ــكات أو  ــة أو املمتل ــرّضر البيئ ــان أو ت ــرضر اإلنس ــامل ت ــو احت ــر ه ــة للخط ــر(: العرض ــع :املخاط ــر )الجم ــة للخط العرض
املنشــآت  أو املعــّدات )إذا مــا تعــرض/ت لخطــٍر معــنّي.( إن حجــم العرضــة للخطــر مرتبــط بعنريــن: احتــامل حــد وث 

ــة: ــة التالي ــة )رضر معــنّي( وشــّدة الــرضر، حســب املعادل ــج ســلبيّة معيّن نتائ
العرضة للخطر = )احتامل وقوع الرضر( × )شّدة الرّضر(

ــاق  ــون أو عــرف أو اتف ــزم  بحكــم قان ــل مل ــع لشــخص ســاكن باألجــرة، أو نزي ــة  أو َوْض ــة األرض(: حالَ ــرّق )أو عبودي ال
بالعيــش والعمــل عــىل أرض تابعــة لشــخص آخــر، وتجعلــه  خاضــع لتلبيــة الخدمــات لذلــك الشــخص اآلخــر، ســواء كان 
ذلــك مقابــل مكافــأة أم ال، وليــس لــه الحريّــة لتغيــري وضعــه. )مكتــب مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان، 

ــرق وأشــكاله املعــارصة«، ص.6 ( 2002 »إلغــاء ال
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaveryen.pdf

الملحق    |
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ــارة »أســوأ  ــة رقــم 182 بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، فــإن عب ــاً  إلتفاقي أســوأ أشــكال عمــل األطفــال: وفًق
أشــكال عمــل األطفــال« تشــمل:

)أ( جميــع أشــكال الــرّق والعبوديـّـة )اإلتجــار باألطفــال، عبوديــة الّديــن، عمــل الّســخرة، أو العمــل الجــربي مبــا فيــه تجنيــد  
األطفــال ســخرة أو قــًرا يف النزاعــات املســلّحة.(

)ب( إستخدام أو جلب أو عرض األطفال للدعارة أو ملامرسات أو عروض إباحيّة.
)ت( إستخدام األطفال يف أعامل غري مرشوعة أو معارضة للقوانني الجزائيّة.

)ث( األعــامل التــي يرجــح أن تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا او بفعــل الظــروف التــي تــزاول فيهــا إىل اإلرضار بصّحــة األحــداث أو 
ســالمتهم أو ســلوكهم األخالقــي )األعــامل الخطــرة(.

ــة »إســتخدام  ــوق ضمــن فئ ــا ف ــن هــم يف ســن 14 ســنة وم ــني الذي ــال العامل إســتخدام األحــداث: يعترباســتخدام األطف
األحــداث« إذا كان العمــل الــذي يقومــون بــه مالمئــاً لســّنهم وليــس عمــالً خطــراً. أمــا إذا كان العمــل خطــراً فيعتربعملهــم  

مبثابــة »عمــل أطفــال«.

املســتخدمون األحــداث: هــم أطفــال )إنــاث و ذكــور(  يف ســن املراهقــة عمرهــم أقــل مــن 18 ســنة، ولكنهــم ضمــن الحــد 
األدىن لســن اإلســتخدام، وبذلــك  فمــن املســموح لهــم قانونيــاً بالعمــل تحــت ظــروف معيّنــة. ومبوجــب اإلتفاقيــة رقــم 138 
للعــام 1973، فــإن الحــد األدىن لإلســتخدام يجــب أال يقــل عــن 15 عامــاً، ولكــن يف بعــض البلــدان يكــون الحــد األدىن  للســن 

هــو 14 عامــاً )كــام الحــال يف لبنــان(، ويف البعــض اآلخــر يكــون الحــد األدىن 16 عامــاً

الملحق II: اإلطار القانوني الدولي 

ــوق  ــدة لحق ــم المتح ــة األم إتفاقي
الطفــل، 1989

ــا مــن القيــام بــأّي عمــل يرجــح أن يعيــق تحصيلــه الرتبــوي، أو أن  تنــص املــادة 32 أّن مــن حــق الطفــل أن يكــون محميًّ
ــه أو تطــّوره الّنفــيّس والجســدّي والروحــايّن واألخالقــّي واإلجتامعــّي. يــرض بصحتّ

منظمــة  وتوصيــات  إتفاقيــات 
الدوليــة العمــل 

إتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال للعــام 1999 
)رقــم 182( 

املادة )2( يطبق تعبري »الطفل« يف مفهوم هذه االتفاقية عىل جميع األشخاص دون سن الثامنة عرشة.

املادة )3( يشمل تعبري »أسوأ أشكال عمل األطفال« يف مفهوم هذه االتفاقية ما ييل: 
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)1( كافــة أشــكال الــرق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق، كبيــع األطفــال واالتجــار بهــم وعبوديــة الديــن والقنانــة والعمــل 
القــري أو اإلجبــاري، مبــا يف ذلــك التجنيــد القــري أو اإلجبــاري لألطفــال الســتخدامهم يف رصاعــات مســلحة،

)ب( استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعامل إباحية أو أداء عروض إباحية،
)ج( استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غري مرشوعة، والسيام إنتاج املخدرات بالشكل الذي 

حددت فيه يف املعاهدات الدولية ذات الصلة واالتجار بها، 
)د( األعامل التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إىل اإلرضار بصحة األطفال 

أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي. )وهو ما يسّمى »بالعمل الخطر«(

املادة )6( 

• تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال يف املقام األول.  
ــل  ــاب العم ــامت أصح ــة ومنظ ــة املختص ــات الحكومي ــع املؤسس ــاور م ــا بالتش ــذه وتنفيذه ــل ه ــج العم ــم برام • تصمي

ــار. ــني االعتب ــد االقتضــاء، بع ــة األخــرى، عن ــات املعني ــات نظــر املجموع ــع أخــذ وجه والعــامل، م

املادة )7(
1- تتخــذ كل دولــة عضــو كافــة التدابــري الرضوريــة لكفالــة تطبيــق وإنفــاذ األحــكام املنفــذة لهــذه االتفاقيــة بشــكل فعــال، 

مبــا يف ذلــك النــص عــىل عقوبــات جزائيــة أو غريهــا مــن العقوبــات، عنــد االقتضــاء، وتطبيقهــا.
2- تتخــذ كل دولــة عضــو، واضعــة يف اعتبارهــا أهميــة التعليــم يف القضــاء عــىل عمــل األطفــال، تدابــري فعالــة ومحــددة 

زمنيــا مــن أجــل:
)أ( الحيلولة دون انخراط األطفال يف أسوأ أشكال عمل األطفال؛ 

)ب( توفــري املســاعدة املبــارشة الرضوريــة واملالمئــة النتشــال األطفــال مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال وإعــادة تأهيلهم 
ــم اجتامعيا؛ ودمجه

)ج( ضــامن حصــول جميــع األطفــال املنتشــلني مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال عــىل التعليــم املجــاين األســايس وعــىل 
التدريــب املهنــي حيثــام كان ذلــك ممكنــا ومالمئــا؛ 

)د( تحديد األطفال املعرضني بشكل خاص للمخاطر وإقامة صالت مبارشة معهم؛ 
)هـ( أخذ الوضع الخاص للفتيات بعني االعتبار. 

3- تعني كل دولة عضو السلطة املختصة املسؤولة عن تنفيذ األحكام املنفذة لهذه االتفاقية.

توصيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال للعــام  1999 
)رقــم 190( 

تعنــى هــْذه التوصيــة بأعــامل أألطفــال ألخطــرة التــي يجــب أن تحظــر وبتحديــد أنــواع  تلــك ااألعــامل وتحديــد أماكــن 
وجودهــا:

)أ( األعامل التي تعرض األطفال لالستغالل البدين أو النفيس أو الجنيس؛ 
)ب( األعامل التي تزاول يف باطن األرض، أو تحت املياه أو عىل ارتفاعات خطرة أو يف أماكن محصورة؛

)ج( األعامل التي تستخدم فيها آالت ومعدات وأدوات خطرة، أو التي تستلزم مناولة أو نقل أحامل ثقيلة يدويّا؛ 
)د( األعــامل التــي تــزاول يف بيئــة غــري صحيــة ميكــن أن تعــرض األطفــال، عــىل ســبيل املثــال، ملــواد أو عوامــل أو عمليــات 

خطــرة، أو لدرجــات حــرارة أو مســتويات ضوضــاء أو اهتــزازات ضــارة بصحتهــم؛ 
)هـــ( األعــامل التــي تــزاول يف ظــروف بالغــة الصعوبــة كالعمــل لســاعات طويلــة أو أثنــاء الليــل، أو العمــل الــذي  يحتجــز 

فيــه الطفــل يف مــكان العمــل مــن دون ســبب مــرّبر.

الملحق    |
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اتفاقيــة الحــد األدنى لســن االســتخدام، 1973 )رقم 
138(، والتوصيــة )رقم 146 ( 

تنــص اإلتفاقيــة أّن كل دولــة عضــو تصــّدق عــىل هــذه االتفاقيــة، عليهــا أن تضــع حــّدا أدىن لســن االســتخدام أو العمــل  
ال يقــّل عــن خمــس عــرشة )15( ســنة. أمــا الــدول ذات قــدرات اقتصاديــة وتعليميــة غــري متطــورة بشــكل كاف، فيمكنهــا 
أن تضــع أربــع عــرشة )14( ســنة كحــدًّ أدىن لّســن االســتخدام . وهنــاك بعــض الــدول التــي قــد تجــاوزت متطلبــات هــذه 

اإلتفاقيــة ووضعــت ســن السادســة عــرشة )16( ســنة كحــد أدىن لســن االســتخدام.

املادة 7، الفقرة األوىل من اإلتفاقية تنص:
1- يجــوز للقوانــني أو اللوائــح الوطنيــة أن تســمح باســتخدام أو عمــل األشــخاص الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني 13 و15 

ســنة يف أعــامل خفيفــة: 
) أ( ال يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو منوهم؛

)ب( ال تعطــل مواظبتهــم يف املدرســة واشــرتاكهم يف برامــج التوجيــه أو التدريــب املهنــّي التــي تقرهــا الســلطة املختصــة، 
وال تضعــف قدرتهــم عــىل االســتفادة مــن التعليم.

املــادة 7، الفقــرة الرابعــة مــن اإل تفاقيــة تفســح املجــال للبلــدان الناميــة أن تســتبدل ســن 13 و15 ســنة بســن 12 و14 
ســنة يف الفقــرة األوىل أعــاله. 

وتقدم توصية منظمة العمل الدولية رقم 146 توجيهات أكرث تفصيال بشأن املواضيع التي تغطيها االتفاقية رقم 138.

إتفاقيــة الســامة والصحــة فــي الزراعــة،2001 )رقــم 
184(، والتوصيــة )رقــم 192(

            )  https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c184.pdf  (

 املــادة 16 تشــّدد هــذه املــادة مــن اإلتفاقيّــة عــىل حظــر اســتخدام األطفــال يف األعــامل الخطــرة  يف الزراعــة يف أّي ســّن، 
وتنــص يف الفقــرة األوىل:

املادة 16)1(
ال يقــل الحــد األدىن لســن العمــل يف الزراعــة عــن 18 ســنة، إذ مــن املرجــح أن يــؤدي العمــل يف الزراعــة، بحكــم طبيعتــه أو 

لظــروف مامرســته، إىل اإلرضار بســالمة األحــداث وصّحتهــم.

ثم تواصل املادة 16 يف الفقرة الثالثة :

املادة 16)3(
دون املســاس بأحــكام الفقــرة 1، يجــوز للقوانــني أو اللوائــح الوطنيــة أو الســلطة املختّصــة، بعــد التشــاور مــع املنظــامت 
املمثلــة ألصحــاب العمــل وللعــامل املعنيــني، أن تــأذن بــأداء العمــل املشــار إليــه يف تلــك الفقــرة إعتبــاراً مــن ســن 16 ســنة، 

رشيطــة تقديــم التدريــب املســبق املالئــم وتوفــري الحاميــة الكاملــة لســالمة وصحــة العــاّمل األحــداث.

المتعلقــة  الوثائــق   :III الملحــق 
بالسياســات والتشــريعات لعمــل 

األطفــال فــي لبنــان
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1. قانــون العمــل اللبنانــي – 23 أيلــول 1946 
)بمــا ورد مــن تعديــات(

الفصل الثاني: في استخدام األوالد والنساء
أ-في استخدام األوالد

املادة 21: 
عّدل نص املادة 21 مبوجب املادة األوىل من القانون رقم 536 تاريخ 1996/7/24 عىل الوجه التايل:

يخضع استخدام األحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عرشة إىل االحكام الواردة يف هذا الفصل.

املادة 22:
عدل نص املادة 22 مبوجب املادة األوىل من القانون رقم 536 تاريخ 1996/7/24، عىل الوجه التايل: 

يحظــر بصــورة مطلقــة اســتخدام األحــداث قبــل إكاملهــم ســن الثالثــة عــرشة، ويجــب أال يســتخدم الحــدث قبــل إجــراء 
فحــص طبــي للتأكــد مــن لياقتــه للقيــام باألعــامل التــي يســتخدم ألدائهــا.

ــة عــرشة.  ــا مــن وزارة الصحــة العامــة وتجــّدد ســنويًا حتــى إكــامل الحــدث ســن الثامن ــة مّجانً تعطــى الشــهادات الطبي
ــه. ــذي اســتخدم مــن اجل ــام بالعمــل ال وميكــن إلغاؤهــا يف أي وقــت إذا ثبــت بعــد ذلــك عــدم لياقــة الحــدث للقي

املادة 23: 
عدل نص املادة 23 مبوجب املادة االوىل من القانون رقم 536 تاريخ 1996/7/24، عىل الوجه التايل:

يحظــر اســتخدام االحــداث يف املشــاريع الصناعيــة واألعــامل املرهقــة أو املــرضّة بالصحــة، واملبيّنــة يف الجدولــني رقــم )1( و 
)2( امللحقــني بهــذا القانــون قبــل اكاملهــم ســن الخامســة عــرشة.

كــام يحظــر اســتخدام األحــداث قبــل إكاملهــم ســن السادســة عــرشة يف االعــامل الخطــرة بطبيعتهــا أو التــي تشــكل خطــرا 
عــىل الحيــاة او الصحــة او االخــالق  بســبب الظــروف التــي تجــري فيهــا.

تحدد هذه االعامل مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير العمل.

الغــي نــص الفقــرة االخــرية مــن املــادة 23 مبوجــب املــادة االوىل مــن القانــون رقــم 91 تاريــخ 1999/6/14 واســتعيض عنــه 
بالنــص اآليت: 

ويحظــر تشــغيل األحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن الثامنــة عــرشة أكــرث مــن ســت ســاعات يوميّــا، يتخللهــا ســاعة للراحــة 
عــىل األقــل إذا تجــاوزت ســاعات العمــل اليوميــة أربــع ســاعات متواصلــة، كــام يحظــر تشــغيلهم يف الفــرتة املمتــدة بــني 

الســابعة ليــال والســابعة صباًحــا.
ويجــب منــح الحــدث فــرتة مــن الراحــة ال تقــل عــن 13 ســاعة متعاقبــة بــني كل فــرتيت عمــل، كــام يحظــر بصــورة مطلقــة تكليفه 

بعمــل إضــايف أو تشــغيله خــالل فــرتات الراحــة اليوميــة واالســبوعية، او خــالل االعيــاد واملناســبات التي تعطلها املؤسســة.

لــكل حــدث الحــق بإجــازة ســنوية مدتهــا واحــد وعــرشون يومــا بأجــر كامــل بــرشط أن يكــون مســتخدًما يف املؤسســة منــذ 
ســنة عــىل االقــل. يجــب أن يســتفيد الحــدث بثلثــي مــدة االجــازة دفعــة واحــدة عــل االقــل، عــىل أن يســتفيد بباقــي املــدة 

خــالل الســنة نفســها.

املادة 24:
إّن التثبــت مــن ســن األوالد واألحــداث يقــع عــىل مســؤولية أربــاب العمــل أيـّـة كانــت الفئــة التــي ينتمــون إليهــا فعليهــم 

أن يطلبــوا مــن كل ولــد تذكــرة جنســيته قبــل اســتخدامه.

املادة 25:
ألغَي نص املادة 25 مبوجب املادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 1999/6/14 واستعيض عنه بالنص اآليت:

يجــوز يف املؤسســات املعــدة لتعليــم الحــرف أن تخالــف أحــكام املادتــني 22 و23 رشط أن ال يقــل ســن الحــدث عــن أثنتــي 
عــرشة )12( ســنة مكتملــة ورشط أن يبــنّي يف منهــاج هــذه املؤسســات نــوع الِحــرف وســاعات العمــل ورشوطــه وأن تصّدقــه 

وزارة العمــل ودوائــر الّصحــة مًعــا.

الملحق    |
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ب- أحكام شاملة لألوالد والنساء
املادة 30:

يكون مسؤوال جزائيا عن تنفيذ أحكام هذا الفصل املتعلق باستخدام األوالد واألحداث والنساء:
-1 أرباب العمل وعمالؤهم 

-2 األهــل أو األوصيــاء الذيــن يكونــون قــد اســتخدموا أو ســمحوا باســتخدام أوالدهــم أو أحداثهــم او األوالد أو األحــداث 
الذيــن هــم بعهدتهــم خالفًــا ألحــكام هــذا القانــون.  

  

2. البرنامــج الدولــي للقضاء علــى عمل األطفال 
)IPEC( في لبنان، 2000

ميكــن اإلطّــالع عــىل الربنامــج الــدويل للقضــاء عــىل عمــل األطفــال )IPEC( يف لبنــان، 2000، بصــورة موجــزة عــىل املوقــع 
http://www.clu.gov.lb/english/pdf/ipec-summary.pdf اإللكــرتوين

عمــل  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل   .3
5137 بتاريــخ 2010: مرســوم رقــم  األطفــال، 

 2010/10/1
املادة الثانية :

تشــّكل لجنــة وطنيــة يف وزارة العمــل ملكافحــة عمــل األطفــال مهمتهــا إعــداد ومتابعــة تنفيــذ الربامــج والخطــط واملشــاريع 
الهادفــة ملكافحــة عمــل األطفــال بالتنســيق مــع منظمــة العمــل الدوليــة والربنامــج الــدويل للقضــاء عــىل عمــل األطفــال 
»آبيــك« املعنــي مبكافحــة عمــل األطفــال ومــع ســائر املنظــامت الدوليــة والعربيــة املختصــة والهيئــات واللجــان األهليــة 

الوطنيــة والــوزارات واإلدارات املعنيــة بذلــك.

4. خطــة العمــل الوطنيــة للقضــاء علــى أســوأ 
أشــكال عمــل األطفــال فــي لبنــان 

لقــد تــّم وضــع خطــة العمــل الوطنيــة للقضــاء عــىل أســوأ أشــكال عمــل األطفــال مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة يف عــام 
2012، بالتعــاون الوثيــق مــع منظمــة العمــل الدوليــة. وتعكــس خطــة العمــل الوطنيــة إلتــزام الحكومــة اللبنانيــة تجــاه 
قضيــة القضــاء عــىل أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، وذلــك مــن خــالل تبّنــي مبــادئ ومقاربــات دليــل منظمــة العمــل الدوليــة 

الخــاص بإعــداد سياســات وخطــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة بعمــل األطفــال.
تتمحــور خطــة العمــل الوطنيــة حــول أحــد عــرشة محــوراً اســرتاتيجياً »يســتطيع أن يــؤدي تنفيذهــا مجتمعــة إىل القضــاء 

عــىل أســوأ أشــكال عمــل األطفــال«. وهــذه املحــاور االســرتاتيجية هــي:
-1 الترشيع وتطبيق القانون
-2 التعليم اإللزامّي واملجايّن
-3 اإلدماج يف نظام التعليم

-4 الفرص اإلقتصادية لألهل والشباب يف سن العمل
-5 بناء وتنمية القدرات

-6 مراكز الخدمات اإلمنائيّة
-7 السلطات املحلية

-8 املجتمع املحيل والقادة املجتمعون
-9 الوقاية

-10 اإلنتشال
-11 إعادة التأهيل
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5( المرســوم 8987 لحظــر أســوء أشــكال عمــل 
األطفــال، 2012: حظراســتخدام األحــداث قبــل 
بلوغهــم ســن الثامنــة عشــرة في األعمــال التي 
تشــكل خطــرًا علــى صحتهــم أو ســامتهم أو 

ســلوكهم األخاقــي.
http://www.clu.gov.lb/pdf/decree-wfcl. ميكــن اإلطــالع عــىل مضمــون املرســوم 8987 عــىل املوقــع اإللكــرتوين التــايل

pdf، أمــا املــواد ذات أهميــة خاصــة فهــي مدرجــة أدنــاه )املــادة 1، 2، 3 وامللحــق رقــم 2 للــامدة الثانيــة(
املادة األوىل ]يف حظر أسوء أشكال عمل األطفال[ 

»يحظــر إســتخدام األحــداث دون إكاملهــم ســن الثامنــة عــرشة يف املهــن واألنشــطة املحظــورة كليــاً والتــي تــؤدي بفعــل 
طبيعتهــا اىل األرضار الجســدية والنفســية واألخالقيــة وتحــد مــن التحصيــل الرتبــوي وستشــكل أســوأ أشــكال عمــل األطفــال 

واملذكــورة يف امللحــق رقــم )1( املرفــق بهــذا املرســوم.«

املادة الثانية ]يف حظر استخدام األطفال يف األعامل الخطرة[
»يحظّــر اســتخدام األحــداث ممــن هــم دون ســن السادســة عــرشة يف األعــامل التــي يُرّجــح أن تــؤدي بفعــل طبيعتهــا أو 
بفعــل الظــروف التــي تُــزاول بهــا، اىل اإلرضار بصحتهــم أو ســالمتهم أو ســلوكهم األخالقــي واملذكــورة يف امللحــق رقــم )2( 

املرفــق بهــذا املرســوم.«

املــادة الثالثــة ]يف رشوط توفــري تدابــري الســالمة والصحــة لألطفــال املســتخدمني يف األعــامل الخطــرة الذيــن هــم فــوق ســن 
السادســة عــرشة[

»يســمح اســتخدام األحــداث الذيــن تجــاوزوا ســن السادســة عــرشة يف األعــامل املشــار إليهــا يف امللحــق رقــم )2(، رشط أن 
تقــدم لهــم الحاميــة الكاملــة لصحتهــم وســالمتهم وســلوكهم األخالقــي ورشط أن يكــون هــؤالء األحــداث قــد تلقــوا تعليــاًم 
خاًصــا أو تدريبًــا مهنيًــا مالمئـًـا يف امليــدان الــذي ســيعملون فيــه، إال إذا كان نــوع العمــل أو الخطــر محظــوراً كليًــا ملــن هــم 

دون ســن الثامنــة عــرشة حســب امللحــق رقــم )1(«

الملحــق رقــم )2( للمــادة الثانّيــة ]في وضــع »الائحة 
الوطنية لألعمــال الخطرة«[

يشــري امللحــق رقــم )2( إىل أنــواع معينــة مــن األخطــار واألنشــطة املتعلقــة بالعمــل التــي يجــب ااّل يتعــرض لهــا أو يســتخدم 
األطفــال فيهــا. وهــي مدرجــة يف الئحتــني: الالئحــة -أ- والالئحــة -ب-:

الالئحة -أ-: األعال التي تعرض الطفل العامل ملخاطر مهنية معينة 
1. املخاطر الكيميائية
2. املخاطر الفيزيائية
3. املخاطر الجرثومية

4. املخاطر األرغونومية
5. املخاطر النفسية واإلجتامعية والفكرية وظروف العمل عامًة

6. مخاطر السالمة

الالئحة -ب-: املهن واألنشطة التي يجب أال يعمل بها الحدث
1. األعامل الزراعية )مبا فيها املشاريع العائلية(.

2. صيد األسامك يف عرض البحر.
3. العمل يف املسالخ وذبح الحيوانات . 

4. العمل مع الحيوانات الخطرة والربية والّسامة.
5. كل أنواع العمل يف مصانع البالط والصخور وما شابه .
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6. كل انواع العمل يف الصناعات اإلنتاجية أو التحويلية التي تستخدم أكرث من 20 عامالً.
7. كل أنواع العمل يف متديد الكهرباء والغاز واملاء والبخار.

8. كل انواع العمل يف البناء )هدم، حفر، تشييد، رضب الرمل، تسلق اإلرتفاعات(.
9. العمــل يف مؤسســات التجــارة والصناعــة والخدمــات ذات الحجــم الصغــري )أقــل مــن 20 عامــالً( حيــث ترتفــع نســبة 

املخاطــر املهنيــة. 
10. العمل يف الفنادق واملطاعم واملالهي ومقاهي اإلنرتنت التي تُعرّض الحدث ملواقف خطرة

11. العمل يف أي من وسائل النقل الربية أو البحرية أو الجوية.
12. العمل يف األماكن التي يتم فيها تبادل العمالت ونقل أو حفظ األموال واملجوهرات وغريها من األشياء الثمني. 

13. العمل يف املراكز الصحية والطبية التي تُعرض الطفل ألخطار جرثومية، كيميائية، جسدية ونفسية.
14. العمــل يف املراكــز اإلجتامعيــة مــع املســنني أو املعّوقــني أو املصابــني بالعاهــات الخلقيــة والعقليــة والنفســية أو اإلدمــان 
إال إذا كان ذلــك لفــرتات قصــرية متقطعــة وتحــت إرشاف مبــارش مــن قبــل إختصــايص إجتامعــي أو ملــم بالعلم النفــيس لألطفال.

15. العمل يف مراكز خدمات الحامية او املرافقة الشخصية.
16. العمل يف التنظيفات وجمع النفايات أو فصلها ويف املجارير وقنوات املياه اآلسنة.

17. كل أنــواع العمــل الــذي يتطلــب حاميــة أو وقايــة اآلخريــن مــن أخطــار ُمحتملــة )مثــل مراقبــي الســباحة يف البحــر 
وبــرك الســباحة(.

18. العمل يف ميدان سباق الخيل وما يحيط بأنشطة سباقات الخيل.

ألســوء   8987 المرســوم  اســتخدام  دليــل   .6
األطفــال عمــل  أشــكال 

• لقــد تــم تصميــم هــذا الدليــل بُغيــة عــرض مضمــون املرســوم 8987 مبــواده الثامنيــة بصيغــة مفصلــة ولكــن مبســطة 
لغويــاُ ومدعومــة بالصــور والبيانــات. فبذلــك يكــون قــد تــم تســهيل عمليــة فهــم وتطبيــق املرســوم عــىل مجموعــة أوســع 
مــن العاملــني يف القطاعــات املختلفــة التــي تســتخدم األحــداث، والتــي تتضمــن أعضــاء جهــاز التفتيــش يف وزارة العمــل، 
أعضــاء اإلتحــادات العامليــة، أصحــاب العمــل، املســتخدمني األحــداث وذويهــم أو أوليــاء أمورهــم، باإلضافــة اىل كّل مــن 
ــز  ــة يف املراك ــة املناطــق اللبناني ــل يف كاف ــه املبســطة. ســيوزع الدلي يرغــب اإلطــالع عــىل مضمــون املرســوم 8987 بصيغت
التابعــة لــوزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة، لــي يتســنى للجميــع الحصــول عليــه. كــام ميكــن االطــالع عليــه عــىل 

املوقــع اإللكــرتوين التــايل:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_443274.pdf

الدليــل  محتويــات   :IV الملحــق 
المدّمــج  والقــرص  اإلرشــادي 

يحتوي الدليل اإلرشادي عىل أربعة  أقسام: املقدمة ، والفصول، وامللحقات، واملراجع.

يحتوي القرص املدّمج عىل:
- 10 عروض لشفافيات ضوئية تابعة لفصول وأقسام الدليل و هي:   

- امللحقــات III ،II ،I )التــي تحتــوي عــىل املصطلحــات الرئيســية يف عمــل األطفــال، واألطــر القانونيــة الدوليــة والوطنيــة  
لعمــل األطفــال.
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املراجــع اإلضافّيــة:  تســتند محتويــات  فصــول هــذا  الدليــل بشــكل أســايّس عــىل الشــفافيات الضوئيــة )PPP( املرفقــة يف 
القــرص املدمــج . وقــد تــّم أيضــاً اســتخدام  مراجــع  خاّصــة بــكّل شــفافيّة عــىل حــدة، وهــي معروضــة أدنــاه:

PPP 1 
CRC (1989). UN Convention on the Rights of the Child. Available at: http://www.ohchr.

org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138). Available at: http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLExPUB:12100:0::NO::P12100_iLO_CODE:C138. 

The Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182). Available at: http://www.
ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLExPUB:12100:0::NO:12100:P12100_iLO_
CODE:C182

PPP 2 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2016). «Unit 1: introduction 

to child labour in agriculture”, E-learning Centre, Child Labour, End Child Labour 
in Agriculture [online course]. Available at: http://www.fao.org/elearning/#/elc/
en/courses/CL 

Termine, P. (2015). ToT training on child labour in agriculture, Draft Report, American 
University of Beirut, Agricultural School in Beqaa (AREC), Lebanon, 20–18 August 
2015.

iLO & St. Joseph University (2012). “Rapid Assessment on Child Labour in North 
Lebanon (Tripoli and Akkar) and Bekaa Governorates”. Report published by the 

Child Labour Unit, Ministry of Labour (CLU) (2016). The prohibition of employment of minors 
under the age of 18 in works that may harm their health, safety or morals: Decree 
No. 8987. Available at: http://www.clu.gov.lb/english/pdf/decree-wfcl.pdf.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2016). «Unit 1: 
introduction to child labour in agriculture”, E-learning Centre, Child Labour, 
End Child Labour in Agriculture [online course]. Available at: http://www.fao.
org/elearning/#/elc/en/courses/CL.

FAO and iLO (2015). Protect children from pesticides: Visual facilitator’s guide. An iLO 
and FAO Publication 

Ministry of Labour (2015). Guide on the Decree 8987 on the worst forms of child 
labour (Lebanon). Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_443273.pdf.

international Labour Organization (iLO) (2006). Tackling hazardous child labour in 
agriculture: Guidance on policy and practice. Available at: http://www.ilo.org/
ipecinfo/product/viewProduct.do;?productid=2799.

Termine, P. (2015). ToT training on child labour in agriculture, Draft Report, American 
University of Beirut, Agricultural School in Beqaa (AREC), Lebanon, 18–20 
August 2015.

المراجع

المراجع   |



85

Department of Sociology and Anthropology of Université Saint-Joseph (USJ) and 
the international Labour Organization (iLO). Available at: http://www.ilo.org/ipec/
informationresources/WCMS_iPEC_PUB_20621/lang--en/index.htm

iLO-iPEC (2011). Children in hazardous work: What we know, what we need to do. iPEC-
iLO, Geneva. (pages 22-21)

 
Hurst, P. (2008). Livestock and hazardous child labour. Safety and Health Fact Sheet, iLO-

iPEC

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138). Available at: http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLExPUB:12100:0::NO::P12100_iLO_CODE:C138

Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999 (No. 190). Available at: http://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLExPUB:12100:0::NO::P12100_

iNSTRUMENT_iD:312528

PPP 3.a

international Labour Organization (iLO) (2006). Tackling hazardous child labour in ag-
riculture: Guidance on policy and practice. Available at: http://www.ilo.org/ip-
ecinfo/product/viewProduct.do;?productid=2799.

PPP 3.b

Cole, D. (2006). Understanding the links between agriculture and health: Occupational 
health hazards of agriculture. Focus 13, Brief 8 of 16, May 2006 (Washington 
DC, international Food Policy Research institute). Available at: http://www.mtn-
forum.org/sites/default/files/publication/files/4397.pdf.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2016). «Unit 1: introduc-
tion to child labour in agriculture”, E-learning Centre, Child Labour, End Child 
Labour in Agriculture [online course]. Available at: http://www.fao.org/elearn-
ing/#/elc/en/courses/CL.

iLO (2000). Safety and health in agriculture. iLO Safe Work. Available at: http://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/
publication/wcms_110193.pdf.

international Labour Organization (iLO) (2006). Tackling hazardous child labour in ag-
riculture: Guidance on policy and practice. Available at: http://www.ilo.org/ip-
ecinfo/product/viewProduct.do;?productid=2799.

iLO-iPEC (2012). Practices with good potential: Towards the elimination of hazard-
ous child labour (Geneva). Available at: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/
viewProduct.do?productid=19315.

PPP 3.c

international Labour Organization (iLO) (2006). Tackling hazardous child labour in ag-
riculture: Guidance on policy and practice. Available at: http://www.ilo.org/ip-
ecinfo/product/viewProduct.do;?productid=2799.

PPP 4.a

international Labour Organization (iLO) (2006). Tackling hazardous child labour in ag-
riculture: Guidance on policy and practice. Available at: http://www.ilo.org/ip-
ecinfo/product/viewProduct.do;?productid=2799.

Termine, P. (2015). ToT training on child labour in agriculture, Draft Report, American 



86

University of Beirut, Agricultural School in Beqaa (AREC), Lebanon, 18–20 Au-
gust, 2015.

PPP 4.b)i(

Termine, P. (2015). ToT training on child labour in agriculture, Draft Report, American Uni-
versity of Beirut, Agricultural School in Beqaa (AREC), Lebanon, 18–20 August, 
2015.

Hurst, P. (2013). Training package on workplace risk assessment & risk management for 
small & medium-sized enterprises. Produced as supplementary material for the 
iLO SAFEWORK. Published by iLO, 2013. Available at: http://www.ilo.org/wcm-
sp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instruc-
tionalmaterial/wcms_215344.pdf

PPP 4.b)ii(

Cole, D. (2006). Understanding the links between agriculture and health: Occupational 
health hazards of agriculture. Focus 13, Brief 8 of 16, May 2006 (Washington 
DC, international Food Policy Research institute). Available at: http://www.mtn-
forum.org/sites/default/files/publication/files/4397.pdf.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2016). «Unit 1: introduc-
tion to child labour in agriculture”, E-learning Centre, Child Labour, End Child 
Labour in Agriculture [online course]. Available at: http://www.fao.org/elearn-
ing/#/elc/en/courses/CL.

iLO (2000). Safety and health in agriculture, iLO Safe Work. Available at: http://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/
publication/wcms_110193.pdf.

iLO (2010). Code of practice on safety and health in agriculture, paper presented at the 
Meeting of Experts to Adopt a Code of Practice on Safety and Health in Agri-
culture, 25–29 October 2010 (Geneva, international Labour Office). Available 
at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/
documents/publication/wcms_159457.pdf.

international Labour Organization (iLO) (2006). Tackling hazardous child labour in ag-
riculture: Guidance on policy and practice. Available at: http://www.ilo.org/ip-
ecinfo/product/viewProduct.do;?productid=2799.

iLO-iPEC (2012). Practices with good potential: Towards the elimination of hazard-
ous child labour (Geneva). Available at: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/
viewProduct.do?productid=19315.

The University of Sydney, Camden Farms. Farm safety & safe operating proce-
dures. Available at: https://www.google.com.lb/webhp?sourceid=chromein-
stant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=Fence+off+all+water+sources+such-
+as+dams%2C+ponds%2C+septic+tanks%2C+sheep+dips%2C+pools+a
nd+creeks [Accessed 8 February, 2016].

PPP 4. b)iii(

Hurst, P. (2013). Training package on workplace risk assessment & risk management for 
small & medium-sized enterprises. Produced as supplementary material for the 
iLO SAFEWORK. Published by iLO, 2013. Available at: http://www.ilo.org/wcm-
sp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instruc-
tionalmaterial/wcms_215344.pdf

iLO (2010). Code of practice on safety and health in agriculture, paper presented at the 
Meeting of Experts to Adopt a Code of Practice on Safety and Health in Agri-
culture, 25–29 October 2010 (Geneva, international Labour Office). Available 
at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/

المراجع   |



87

documents/publication/wcms_159457.pdf.

Lovelock, K. and Cryer, C. (2009). “Effective occupational health interventions in agri-
culture”, summary report on behalf of the Occupational Health in Agriculture 
Research Team, Final Report No.5, Occupational Health in Agriculture Study. 
(Dunedin, injury Prevention Research Unit, Department of Preventive and Social 
Medicine, Dunedin School of Medicine, University of Otago).

PPP 4.b )iv( 

FAO & WHO (2015). international Code of Conduct on Pesticide Management: Guide-
lines on Good Labelling Practice for Pesticides. The Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations (FAO) and the World Health Organization 
(WHO). Available at: http://www.fao.org/3/a-i4854e.pdf

FAO & WHO (2010). international Code of Conduct on the Distribution and Use of Pes-
ticides: Guidelines for the Registration of Pesticides. The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) and the World Health Organization 
(WHO). Available at: http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/docu-
ments/Pests_Pesticides/Code/Registration_2010.pdf

CiPAC, FAO, & WHO (2005). Quality control of Pesticide Products: Guidelines for Na-
tional Laboratories.  Document WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2005.15. The 
Collaborative international Pesticide Analytical Council (CiPAC), the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Health 
Organization (WHO). Available at: http://www.fao.org/fileadmin/templates/ag-
phome/documents/Pests_Pesticides/Specs/qualitycontrol05.pdf

FAO (2001). Guidelines on Good Practice for Aerial Application of Pesticides. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Available at: http://www.
fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/
Old_guidelines/Aerial_application.pdf

FAO (2001). Guidelines on Good Practice for Ground Application of Pesticides. Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Available at: http://
www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/
Code/Old_guidelines/Ground_application.pdf

FAO (1990). Guidelines for Personal Protection when working with pesticides in tropi-
cal climates. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Available at:  http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/
Pests_Pesticides/Code/Old_guidelines/PROTECT.pdf

FAO (1989). Revised guidelines on environmental criteria for the registration of pesti-
cides. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Avail-
able at:  http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_
Pesticides/Code/Old_guidelines/ENViCRi.pdf



عمل األطفال 
في الزراعة في 

لبنان
دليل إرشادي للعاملين في 

المجال الزراعي

منظمة االغذية والزراعة لالمم املتحدة، الفاو 

بعبدا  - لبنان  - صندوق الربيد: 40010 

تلفون:

فاكس: 
Fao-lb@fao.org

www.fao.org/lebanon

+961 (5) 924005/6/7
+961 (5) 922128

+961 (1) 752400
+961 (1) 752405

منظمة العمل الدولية

املكتب االقليمي للدول العربية - بريوت – لبنان

تلفون:

فاكس: 
beirut@ilo.org

www.ilo.org/arabstates

©FAO


