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املخلص

َّ
إف الوعى أبعلية العمل اإلنساين ،كدكره يف التنميَّة البشريَّة كاالقتصاديَّة ،أدل اىل تزايد االىتماـ ابلتنظيم القانوين
لعالقاتو ،كلكن ىذا التنيظم يتسم ابلدَّقة البالغة لتفاعلو كإنعكاساتو مع كافة جوانب احلياة يف اجملتَّمع ،حيث تتفاعل
نصوص قانوف العمل مع اجلَّانب اإلنساينَّ .
إف أعلية العمل يف الوقت ادلعاصر ،ترجع نظران ألثره البعيد من الناحيتُت
االجتماعيَّة كاالقتصاديَّة ،فمن الناحية االجتماعيَّة ،ال ترجع أعلية العمل اىل كثرة العاملُتَّ ،
كإظلا ألثره العميق يف حياهتم.

ال سيما إذا كاف العمل يتعلق بفئة األحداث اليت يتطلب أف ربظي بقدر كبَت من التنظيم كفرض احلماية الالزمة يف
الشريعة اإلسالمية كالتشريعات الوضعية .هتدؼ الدراسة إىل معرفة القوانُت ادلنظمة لعمل األحداث ،كاليت صدرت كابلتايل
مسحت لكثَت من أصحاب األعماؿ اىل إستخداـ األحداث– نظران لضآلة أجورىم– يف أعماؿ ال تتفق مع أعمارىم،
األمر الذم يؤدل اىل اإلضرار هبم صحيان كخلقيان ،فضالن عن أنو يكوف يف كثَت من األحواؿ سببان يف حرماهنم من حقهم
الطبيعي يف التعليم ،كمن معرفة مدل احلماية يف الفقو اإلسالمي كالتشريعات لحأحداث يف العمل .توصلت الدراسة إىل

عدد من النتائج كالتوصيات أىم النتائج أف ىناؾ عدد من التشريعات كاألتفاقيات الدكلية اشًتطت أزباذ عدد من التدابَت
اخلاصة حلماية األحداث قبل دخوذلم إىل العمل ،أك بعد دخوذلم يف العمل ،كقد تباينت ىذه التدابَت من تشريع إىل آخر،
كلكن تبقى ادلعضلة الكربل يف مدل تطبيق ىذه التدابَت على الواقع حيت يتمتع احلدث أبقصي درجات احلماية ،كأىم
التوصيات ضركرة العمل من جانب السلطات العامة إىل توفَت قدر من ادلخصصات لفئة األحداث متمثلة يف دعمهم
ادلادم كأتمُت حقهم يف التعليم كتوفَت سبل العيش الكرًن ذلم حيت ال يضطركا إىل الدخوؿ يف العمل.

الكلمات املفتاحية :األحداث .قانون العمل  .العمل .احلماية  .احلقوق.
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Abstract
The awareness by the importance of the humanitarian works, and its role in economic and
human development lead to the increasing of awareness of legal organizations relations, but the
organization distinguished by very accuracy for its interaction and reflection with all the life sides
in the community, regarding its closed touch with the widest community sons sectors, and family
settlement and integrations. Recently employment significance, can be attributed to its further
effect in both sides socially and economically, employment, therefore if the work is regarding
youngest category that need more organization and the imposing of the required production in
Islamic Sharea and law. Or at the avoided precautions for non-obliged to work. The study obtains
many results and recommendations, the importance of which is: the important results there are
many legislations and international agreements which conditioned making some of specialized
precautions to protect youngest before they joined works, these precautions is varied from one
legislations to another till to enjoy the maximum degree of protection. The important
recommendations: it is necessary for the pertinent authorities to provide amount of allocations for
the youngest category such asfinancial support, insure their rights in education and providing the
life needs for them till they did not obliged to join work.
Key Words: Youngers – labor Law – Work – protection – Rights.

:مقدمة

 كذلذا التأثَت اعلَّية كبَتة يف. يؤثَّر يف حياة االفراد أتثَتانكبَتان،قانوف العمل بتنَّظيمو لعالقة العمل من سلتلف جوانبها
َّ ، ككذلك األمر ابلنَّسبة لصاحب العمل.االستقرار النفسي كاالجتماعي للعامل
فإف قواعد العمل بتنظيمها حلقوقو
 َّإظلا تيساعد على توفَت االستقرار، كإقامة التَّوازف بينها كبُت حقوؽ كإلتزامات العامل،كإلتزاماتو الناشئة عن عقد العمل

 كىذا االستقرار الذم يوفره قانوف العمل للعماؿ كأصحاب العمل صبيعان لو أكرب األثر يف إزىار،ألصحاب األعماؿ
.  كربقيق السالـ اإلجتماعي يف اجملتمع،التَّنمية اإلجتماعيَّة

:أمهية البحث
َّ
 فمن الناحية، ترجع نظران ألثره البعيد من الناحيتُت االجتماعيَّة كاالقتصاديَّة،إف أعلية العمل يف الوقت ادلعاصر
َّ ، ال ترجع أعلية العمل اىل كثرة العاملُت،االجتماعيَّة
 ال سيما إذا كاف العمل يتعلق بفئة.كإظلا ألثره العميق يف حياهتم
.األحداث اليت يتطلب أف ربظي بقدر كبَت من التنظيم كفرض احلماية يف الفقو كالتشريعات الوضعية
:أهداف البحث

. ماىية ادلفاىيم القانونية اليت أستخدمها الفقو كالتشريعات، توضيح مفهوـ العمل لفئة األحداث/1
. كنصت عليها التشريعات لحأحداث يف رلاؿ عملهم، توضيح احلماية القانونية اليت انقشها الفقو/2
Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

507

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية:
 /1ما طبيعة اجلوانب االجتماعية اليت غلب أف تشملها التشريعات تلبية حلاجيات بعض الفئات اخلاصة من العماؿ،
كأعلها فئة األحداث؟
 / 2ما ىي درجات احلماية القانونية اليت يتناكذلا الفقو ،كتنص عليها التشريعات لحأحداث يف عملهم أك قبل كلوجهم
إىل سوؽ العمل؟
فرضية البحث:

 /1يلجأ األحداث إىل العمل أبجور زىيدة لعدة أسباب أعلها احلاجة ادللحة لتوفَت سبل العيش الكرًن.
 / 2التشريعات ادلنظمة للعمل يف كثَت من البلداف ال ربقق األغراض ادلنوطة هبا يف توفَت الرعاية اإلجتماعية لفئة
األحداث لضعف آليات الرقابة.
منهج البحث:

أتبعت ىذه الدراسة ادلنهج اإلستقرائي التحليلي ،حيث نقوـ بعرض موضوع الدراسة كإستعراض األدبيات اليت
صيغت يف ىذا اجملاؿ ،كمن مث ربليلها ،كإيراد رأينا فيها ،كإستخالص بعض النتائج كالتوصيات ،كادلقارنة كلما كانت

ىناؾ ضركرة.

احملور األول :مفهوم عمل األحداث:
أوالً :ماهية العمل:

كصنى ىع ،عمل فالف على
العمل يف اللغةن :ىو ادلهنة كالفعل .كعمل عمالن :فعل فعالن عن قصد ،كمعناه أيضان ىم ىه ىن ى
الصدقىات لًٍل يف ىقراء كالٍمساكً ً ً ً
َّ
ُت ىعلىٍيػ ىها ىكالٍ يم ىؤلَّىف ًة قيػليوبػي يه ٍم ىكًيف
َّ
ُت ىكالٍ ىعامل ى
الصدقة ،أم سعى يف صبعها .يقوؿ تعاىل  "ً :إظلىا َّ ى ي ى ى ى ى
اّلل ك ً
السبً ًيل فى ًر ً ً
ً
ً
الرقى ً
ًٌ
يم ". 1
اّللً ىكابٍ ًن َّ
ى
اب ىكالٍغىا ًرم ى
يضةن ٌم ىن ٌ ى ٌ
ُت ىكًيف ىسبً ًيل ٌ
يم ىحك ه
اّللي ىعل ه
ً
ً
الرجل  :عمل بنفسو،
أستىػ ٍع ىملوٍ ،
الع ىمل يف اللغة ادل ٍهنة كالف ٍعل ،كاجلمع ى
مل ىع ىمالن ،كأ ٍىع ىملو ىغَتيه ك ٍ
ى
كإعتى ىم ىل ي
أعماؿ ،ىع ى
ً 2
ً ً
ً
كع ىملو ،كمنو قيل للذم يى ٍستى ٍخرًج الزكاة  :عامل .
يتوَّيل أيمور الرجل يف مالو كم ٍلكو ى
كالعام يل  :ىو الذم ى
كع َّملو :أعطاه أجرتو.
كعمل السلطاف على بلد :كاف كاليان عليو فهو عامل ،كعاملو :تصرؼ معو يف بيع كضلوه ،ى
ىع َّملو على القوـ :أمره عليهم .كاستعملو :جعلو عامالن .العًمالة :أجرة العامل كحرفتو ،كالعامل :ىو الذم يتوىل أمور
الرجل يف مالو كملكو كعملو ،العمل يف ادلفهوـ اإلقتصادم ىو رلهود يبذلو اإلنساف لتحصيل منفعة ،كالعي ٍملة :أجرة

 1سورة التوبة  ،اآلية (. )60
 2إبن منظور – ادلتويف سنة (711ىػ) ( ،لساف العرب) ،دار صادر  ،بَتكت 2003( ،ـ) ،اجمللد السادس  ،ص. 445
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الع يمولة :ادلبلغ الذم أيخذه السمسار أك ادلصرؼ أجران لو على قيامو دبعاملة ما ،ادلعامالت :ىي
العمل أك النقد ،ي
األحكاـ الشرعية ادلتعلقة أبمور الدنيا كالبيع كالشراء كاإلجارة. 1
فالعمل ىو مفهوـ يتضمن أم نوع من أنواع النشاط بدنيان أـ عقليان ،كتقسم األعماؿ حبسب طبيعتها اىل عمل

يدكم كعمل ع قلي ،كحبسب شكل أدائها اىل عمل إدارم كعمل تنفيذم ،كحسب صعوبتها اىل عمل بسيط كعمل
متخصص. 2
كالعمل زلل التزاـ العامل كؽلثل أحد أىم مكوانت عقد العمل اىل جانب األجر ،كىذين العنصرين يف الواقع علا
عماد العقد كركناه األساسياف ال يقوـ بدكهنما أك أبم منهما دكف األخر ،كإذا اجتمعا كحدعلا قاـ العقد دكف أف
تصحبهما أية التزامات أخرل ،إذ دبكنة العاقدين إرجاء كل إتفاؽ على أم إلػػتزاـ أخر ،ليتم أك يكػػمل فيما ب ػػعد أثناء
سرايف العالقة التعاقدية. 3
كؽلكن تقسيم العمل -بصفة عامة -اىل قسمُت :عمل مستقل ،كعمل اتبع ،كيقتصر قانوف العمل على تنظيم
النَّوع الثَّاين دكف األكؿ ،كيتمثل العمل التابع يف قياـ العامل ابلعمل حلساب صاحب العمل كربت إشرافو كتوجيهو
كرقابتو ،كىو ما يسمى ابلتبعية لصاحب العمل ،كؼلرج العمل ادلستقل عن دائرة تطبيق قانوف العمل ،كالعمل ادلستقل
ىو الذم يؤديو الشَّخص حلساب شخص آخر استقالالن عن رقابتو أك إشرافو كأكامره ،كالطَّبيب كاحملاـ كاحلريف. 4
ييعرؼ العمل يف الفكر اإلقتصادم أبنَّو كل جهد جسماين أك عقلي ،يبذلو اإلنساف إبرادتػو حػران سلتػاران ،كيقصػد بػو

نفعان ماداين ،كمن ىذا يتضح أف اجلهد الذم يصدر عن شخص دكف كعػي أك إرادة ،كمػا أف أم جهػد يقػوـ بػو اإلنسػاف
للهو أيضان ،ال َّ
يعد عمالن. 5
كمن الناحية االقتصاديَّة تبدك اعلية العمل يف أنَّو يؤثر يف احلياة االقتصاديَّة من عدَّة كجوه ،دبا يًتتب عليو من

ضباية للطبقة العاملة من حيث األجور ،كساعات العمل ،كتوفَت اخلدمات الصحيَّة كاإلجتماعيَّة ذلم ،األمر الذم غلعل
أصحاب األعماؿ يقاكموف ىذه اإلصالحات ،كيركف أف تقريرىا يزيد األعباء ادلاليَّة للمشركعات ،كيؤدل اىل زايدة نفقة
اإلنتاج ،كاليت يًتتب عليها إرتفاع األسعار ،كإطلفاض أرابح أصحاب العماؿ ،غَت َّ
أف الضماانت اليت يقررىا قانوف
العمل للعماؿ إذا كانت تؤدل اىل زايدة نفقة اإلنتاج ،فإهنا تؤدل أيضان اىل زايدة القوة الشرائية لطبقة العماؿ ،األمر
الذم يًتتب عليو زايدة اإلستهالؾ ،كاليت تؤثر بدكرىا يف اإلنتاج فتؤدل اىل زايدتو .6فضالن عن كوهنا تؤدل أكالن اىل
زايدة اإلنتاج كزايدة أرابح صاحب العمل.

 1إبراىيم أنيس كآخركف ،ادلعجم الوسيط ،دار ادلعارؼ ،القاىرة1972( ،ـ) ،ص. 638
 2د .أضبد بدكم زكي ،معجم مصطلحات العلوـ اإلجتماعية ،مكتبة لبناف ،بَتكت1977( ،ـ) ،ص. 448
 3د دمحم عثماف خلف هللا ،الوسيط يف شرح قوانُت العمل كالتأمينات اإلجتماعية يف السوداف ،اجلزء األكؿ ،جامعة النيلُت ،كلية القانوف ،د.ت ،ص. 107
 4د .دمحم حسُت منصور ،قانوف العمل ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية2011( ،ـ) ،ص. 19
 5عبد الرضبن سليماف دمحم ،رأس ادلاؿ البشرم كالالمساكاة يف توزيع الدخل ،رسالة ماجستَت ،جامعة النيلُت1999(،ـ) ،ص. 5
 6د .حيدر أضبد دفع هللا ،قانوف العمل السوداين معلقان عليو ،دار الكتب القطرية ،الطبعة األكيل2004( ،ـ)  ،ص. 7
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كقػد كرد يف اإلعػػالف العػػادلي حلقػػوؽ اإلنسػػاف يف ادلػػادة ( " : )23لكػل شػػخص احلػػق يف العمػػل ،كلػػو حريػػة إختيػػاره
بشركط عادلة كمرضية ،كما اف لو حق احلماية من البطالة ".1
كتربز األعلية االقتصاديَّة للعمل يف ذلك التأثَت ادلتبادؿ بُت النظاـ اإلقتصادم يف الدكلة كالعملَّ ،إما عن أتثَت

النظاـ اإلقتصادم ادلطبق يف الدكلة على العمل ،فإف األمر ؼلتلف تبعان لنوع النظاـ ادلطبق .
إف العمل يف ادلفهوـ اللغوم ال ؼلرج عن كونو مهنة كفعالن كما تقوؿ القواميس اللغوية ،كىو يف ادلفهوـ
اإلصطالحي رلهود إرادم ك واع يبذلو اإلنساف إلنتاج سلعة كسواىا شلا يشبع حاجاتو .أما العمل يف اإلسالـ فهو الذم
أيخذ بكل ما جاء بو القرآف الكرًن كالسنة النبوية كالذم يسعي ايل البناء كالتشييد كإعمار األرض ،ىو العمل ادلقًتح

على كل خَت كسعادة كتقدـ يف كل رلاالت احلياة. 2
جاء يف التشريع السوداين تعريف عقد العمل يف قانوف العمل لسنة 1997ـ حيث عرؼ عقد العمػل أبنػو " :يقصػد
بػو أم عقػد سػواء كػاف مكتػػوابن أك شػفواين  ،صػػرػلان أك ضػمنيان ،يسػتخدـ دبقتضػػاه أم شػخص ربػػت إشػراؼ كإدارة صػػاحب

العمل مقابل أجػران أاين كػاف نوعػو علػى أال يشػمل عقػود التلمػذة اخلاضػعة ألحكػاـ قػانوف التلمػذة الصػناعية كالتػدريب ادلهػٍت
لسنة 1974ـ ".

اثنياً :ماهية احلدث:

يعترب حداثن من كانت سنو تًتكاح بُت ( )18-12سنة  ،كتنص معظم التشريعات العادلية على تنظيم سن تشغل

األحداث يف بعض الصناعات ،كربديد السن األكيل لبدء عملهم ،كتستلزـ بعضها كجوب حصوؿ احلدث على
كتقرر
شهادة لياقة طبية للعمل ،كيراعى يف ربديد ساعات العمل إحتياجات احلدث الصحيَّة كالتعليميَّة كالًتفيهيَّةَّ ،
تشريعات العمل أف يتخلَّل ساعات دكامو فًتة أك أكثر للراحة كتناكؿ الطعاـ ،ال تقل يف رلموعها عن ساعة ،كأبف ال
يعمل احلدث أكثر من أربع ساعات متواليةَّ ،أما ابلنَّسبة ألكقات العمل فتحظر صبيع التشريعات تشغيل األحداث يف
الليل ،أك يف الصناعات اخلطرة أك ادلضرة ابلصحة ،كما سبنع تشغيلهم ساعات إضافية ،كزبوؿ ىذه التشريعات للحدث
احلصوؿ على إجازة سنوية ،تزيد كثَتان يف الغالب عن اإلجازة اليت ػلصل عليها العماؿ البالغوف. 3
فاحلدث الذم مل يبلغ الثانية عشرة من عمره يعترب فاقدان ألىلية الوجوب ابلنَّسبة لعقد العمل ،كلػو كػاف شليػزان لبلوغػو

سػػن السػػابعة ،كيًتتػػب علػػى ذلػػك أف عقػػد العمػػل الػػذم يكػػوف زللػػو تشػػغيل حػػدث مل يبلػػغ الثانيػػة عشػػرة ،يكػػوف ابط ػالن
بطػالانن مطلقػان ،سػواء أبػػرـ احلػػدث العقػػد بنفسػػو ،أك أبرمػػو نيابػػة عنػػو كليػػو أك كصػػيو . 4كمػػا غلػػب ؽلػػنح األحػػداث إجػػازة

 1اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ،ادلادة (. )23
 2د .إبراىيم حسُت العسل ،العمل كالقضااي العمالية ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،بَتكت ،الطبعة األكيل2012( ،ـ) ،ص. 31
 3د .إبراىيم حسُت العسل ،العمل كالقضااي العمالية ،ادلرجع السابق  ،ص. 58
 4أ.د .دمحم لبيب شنب  ،شرح قانوف العمل  ،دار النهضة العربية ،القاىرة  ،الطبعة الرابعة 1983( ،ـ)  ،ص. 153
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سػػنوية ،كال غلػػوز ذبزئتهػػا ،كنصػػت بعػػض التشػريعات علػػى إلػزاـ ادلنشػػآت الكبػػَتة بتنظػػيم بػرامج تعليميَّػػة كتثقيفيَّػػة مناسػػبة
لحأحداث ،كالعمل على إحلاقهم ابدلعاىد اليت تقدَّـ مثل ىذا الربانمج كعلى نفقتها. 1
عرؼ احلدث أبنَّو  " :يقصد بو كل شخص مل يبلغ السادسة عشر من العمر".2
قانوف العمل لسنة (1997ـ) َّ
عرؼ الطفل أبنَّو ":يقصد بو كل شخص مل يتجاكز سن الثامنة عشر ".3
َّأما قانوف الطفل لسنة (2010ـ) فقد َّ
كلعػػل يف ذلػػك تضػػارب تش ػريعي كاضػػح ،حيػػث إختلػػف تعريػػف احلػػدث يف ك ػالن مػػن التش ػريعُت ،كنػػرل َّ
أف قػػانوف
العمػػل قػػانوف خػػاص ،كابلتَّػػايل فػػإف أحكامػػو تسػػرل علػػى القػوانُت األخػػرل ،كمػػن ذلػػك قػػانوف الطفػػل ،علػػى الػػرغم مػػن َّ
أف
قػػانوف الطفػػل يعتػػرب ىػػو اآلخػػر قػػانوف خػػاص ،كلكػػن نؤكػػد َّ
أف خصوصػػية قػػانوف العمػػل ىنػػا متعلقػػة بنطػػاؽ العمػػل ،لػػذلك
َّ
فإف أحكامو تسرل بشأف تشغيل األحداث ،فيكوف احلدث ىو من مل يبلغ السادسة عشر مػن العمػر ابلنسػبة لتشػغيلو،

كما أسبٌت إدراؾ التَّضارب يف األحكاـ التشريعيَّة.
كقد جاء أيضان يف اإلتفاقية العربية بشأف عمل األحػداث لسػنة 1996ـ أحكػاـ عديػدة يف شػأف عمػل األحػداث،
أعلها ما جاء يف ادلادة ( )1بشأف ربديد سن احلدث :
" يقصػػد ابحل ػدث يف رلػػاؿ تطبيػػق أحكػػاـ ىػػذه اإلتفاقيػػة الشػػخص الػػذم أو الثالثػػة عشػػرة كمل يكمػػل الثامنػػة عشػػرة مػػن
عمره ،سواء كاف ذكران أك أنثي .
 /2ػلظر عمل من مل يتم الثالثة عشرة .
 /3ربدد اجلهات يف كل دكلة اإلجراءات الالزمة للتحقق من سن احلدث ". 4

احملور الثاين :التنظيم القانوين للجوانب اإلجتماعية لعمل األحداث:.

لكي ينعقد عقد العمل البد من توافر أركانو ،كالبد َّ
أف يستوىف ىذه األركاف الشركط اخلَّاصة هبا ،كذلك كلو طبقان
للقواعد العامة يف إبراـ العقود ،كال يكاد عقد العمل ينفرد بقواعد خاصة يف ىذا الشأف ،كمن مث فإف لعقد العمل أركاف
كىي الرضا كالسبب كاحملل ،كالركن األساسي ىو الرضا ،كالرضا غلب َّ
أف يكوف صادران عن شخص لو أىلية التَّعاقد،
أف يكوف موجودان ،ك َّ
أف الرضا غلب َّ
أف تكوف إرادتو خالية من العيوب أم َّ
ك َّ
أف يكوف سليمان .

لكي يقوـ عقد العمل بصػورة صػحيحة ينبغػي أف يتػوافر ألطرافػو األىليػة الالزمػة إلبرامػو ،كفضػالن عػن ذلػك ال بػد مػن

كجود تراضػي علػى العقػد فػإف إنتفػي الًتاضػي أك إنتفػت األىليػة كػاف العقػد ابطػالن بطػالانن مطلقػان ،كاألصػل يف الشػخص أف
يكػػوف ذا أىليػػة مػػا مل يسػػلب القػػانوف أىليتػػو أك ػلػػد منهػػا ،كتعتػػرب أحكػػاـ األىليػػة مػػن النظػػاـ العػػاـ فػػال يصػػح اإلتفػػاؽ علػػى
النزكؿ عنها أك التعديل يف أحكامها. 5
 1د .بدكم أضبد زكي  ،عالقات العمل يف الدكؿ العربية  ،ص. 200-199
 2قانوف الطفل لسنة (2010ـ) ،ادلادة (.)4
 3قانوف العمل لسنة (1997ـ)  ،ادلادة (.)2
 4اإلتفاقية العربية بشأف عمل األحداث لسنة (1996ـ) ،ادلادة (. )1
 5د .صالح دمحم أضبد دايب ،بطالف عقد العمل كآاثره على حقوؽ العامل ،دار الكتب القانونية،القاىرة2010( ،ـ) ،ص. 44
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كال يتضمن قانوف العمل قواعد خاصة تنظيم أىلية صاحب العمل إلبراـ عقد العمل ،لذلك تسرم يف ىذا الصدد
القواعد العامة يف األىلية ،كدبقتضاه ال يكوف للصغَت غَت ادلييز أف يربـ عقد عمل ،رغم أف عقد العمل يعترب من األعماؿ
الدائرة بُت النفع كالضرر ،فال ؽللك العامل – حبسب األصل – إبرامو إال إذا كانت لو أىلية التصرؼ ،ببلوغ سن الرشد
عاقالن ،إال أف القانوف قد خرج من ذلك حيث أجاز للصيب ادلميز الذم بلغ سن السابعة إبراـ عقد العمل دكف حاجة
إلذف من كليو أك كصية ،كى ي قاعدة قصد هبا ربقيق بعض اإلعتبارات العملية كمراعاة مصلحة القاصر ،كىي التأكد من
توافر األىلية لدم القصر يف الوقت الذم يستطيع معو صاحب العمل اإلتصاؿ دبن ؽلثلو قانوانن ،كما أف عقد العمل فيو
مساس بشخص العامل فيكوف من ادلصلحة ترؾ الفرصة للقاصر يف إختيار العمل الذم يريده. 1
كحيث أف عقد العمل يعترب من عقود ادلعاكضة للتصنيف التقليدم للعقود ،فإف إبرامو يعد من قبيل التصرفات اليت
تدكر بُت النفع كالضرر ،كمن مث فإنو كفقان للقواعد العامة يشًتط فيمن يربـ عقد العمل ،عامالن كاف أك صاحب عمل أف
تتوفر فيو األىلية الكاملة إلبراـ ذلك العقد ،غَت أف ىناؾ بعض اإلستثناءات اليت تعد خركجان على القواعد العامة ،كذلك
إلعتبارات تتعلق بطبيعة عقد العمل كما ينشوه من عالقة أحاطها ادلشرع بنوع من التنظيم القانوين تنفرد بو. 2
كيتمتع القاصر كرب العمل أبىلية إبراـ عقد العمل يف األحواؿ اليت يعًتؼ لو القانوف أبىلية معينة كيف حدكدىا،
فإذا كاف القاصر أمكنو إبراـ عقد العمل كرب عمل فيما يتعلق هبذه اإلدارة أك التجارة ،كللقاصر البالغ سن السادسة
عشر أف يربـ عقود عمل يف حدكد األمواؿ اليت إكتسبها من عملو اخلاص.
كلكن تطبيق قواعد األىلية على إبراـ عقد العمل ابلنسبة للعامل يؤدل للحرج ،إبعتبار أف العقد تصرؼ دائر بُت
النفع كالضرر غلب إلسبامو أف ينوب عنو كليو أك كصيو ،على حُت أنو يف كثَت من األحياف ال يوجد مصدر رزؽ دلن ىم
دكف سن الرشد سوم عملهم ،3كما أف طبيعة عقد العمل تقتضي مساعلة القاصر يف إبراـ العقد أك على األقل موافقتو

عليو بعد إنعقاده ،فال بد من إحًتاـ تطلعات القاصر كحقو يف إختيار طريق حياتو كربديد مستقبلو. 4
كال يشًتط األىلية الكاملة يف العامل إلبراـ عقد العمل الفردم كإظلا أكتفي أبىلية التمييز حيث غلوز للقاصر أف
يربـ عقد العمل الفردم كفقان ألحكاـ القانوف ،كللمحكمة بناء على طلب الوصي أك ذم شأف إهناء العقد رعاية دلصلحة
القاصر أك مستقبلو أك دلصلحة أخرم ظاىرة. 5
كما أنو قد يتطلب أىلية خاصة لبعض العماؿ نظران لصعوبتها كمشقتها فلم غلز تشغيل األطفاؿ فيها قبل بلوغهم
سنان معينة قد تزيد على أربع عشرة سنة كىي ما تعرؼ ابألعماؿ الشاقة أك اخلطرة ،كفوض كزير العمل يف إصدار قرار
بتحديدىا ،كابلتايل يبطل عقد العمل إذا أبرمو طفل تقل سنو عن السن احملددة ذلذه األعماؿ.6
 1د .أضبد حسن الربعي  ،الوسيط يف القانوف اإلجتماعي ،دار النهضة العربية ،القاىرة1992( ،ـ) ،اجلزء الثاين ،ص. 439
 2د دمحم عثماف خلف هللا ،الوسيط يف شرح قوانُت العمل كالتأمينات اإلجتماعية يف السوداف ،اجلزء األكؿ ،مرجع سابق ،ص. 152
 3د .دمحم لبيب شنب ،شرح أحكاـ قانوف العمل ،مرجع سابق ،ص. 163
 4د .حساـ األىواين ،شرح قانوف العمل ،د.ف 1991 ،ـ  ،ص. 302
 5د .يس دمحم ػلي ،قانوف العمل ادلصرم كالسوداين ،الطبعة الثالثة ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية ،القاىرة1991( ،ـ) ،ص. 137
 6د .صالح دمحم أضبد دايب ،بطالف عقد العمل كآاثره على حقوؽ العامل ،مرجع سابق  ،ص. 49
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كمن خالؿ ىذا النص يكوف للصيب ادلميز إبراـ عقد عمل إبعتباره عامالن ،كىو ما ؽلثل خركجان على القواعد العامة
يف أىلية ا لصيب ادلميز يف إبراـ العقود ادلًتددة بُت النفع كالضرر ،غَت أف ادلشرع جعل للمحكمة إهناء العقد رعاية دلصلحة
القاصر أك مستقبلو أك ألية مصلحة ظاىرة أخرم ،كما لو كاف العامل مريضان أك كاف العمل سيعيقو عن مواصلة دراستو
كإنصرافو للعلم كالتحصيل أك عن اإلشتغاؿ دبهنة أخرم أفضل لو يف األجر كادلركز ،كجدير ابلذكر أف األمر ىنا يتعلق
إبهناء العقد كليس إبطالو. 1
على أف األىلية تشًتط كقت إبراـ العقد فإف قاـ صحيحان فال يؤثر عليو ما يطرأ بعد ذلك من عوارض على أىلية
صاحب العمل تفقده ىذه األىلية أك تنقصها إذ يقوـ القيم على أموالو بعد احلجر عليو بكافة إلتزاماتو قبل عمالو. 2

احملور الثالث :احلماية القانونية للحدث وأتمني حقوقه:
لقد كانت القوانُت ادلنظمة لعمل األحداث من أكائل التشريعات العمالية ،اليت صدرت يف كثَت من أصحاب
األعماؿ اىل إستخداـ األحداث – نظران لضآلة أجورىم – يف أعماؿ ال تتفق مع أعماذلم ،األمر الذم يؤدل اىل
اإلضرار هبم صحيان كخلقيان ،فضالن عن أنو يكوف يف كثَت من األحواؿ سببان يف حرماهنم من حقهم الطبيعي يف التعليم.3
كادلخاطر اليت قد تواجو العامل ادلخاطر ادليكانيكية ،كىي كل ما ينشأ عن اإلصطداـ أك اإلتصاؿ بُت جسم العامل
كبُت جسم صلب ،كمخاطر ادلباين كاإلنشاءات كسلاطر األجهزة كاآلالت كسلاطر كسائل اإلنتقاؿ كالتدكاؿ  ،كيدخل يف
ذلك سلاطر اإلهنيار ،كمنها أيضان ادلخاطر الطبيعية ،كىي كل ما يؤثر على سالمة العامل كصحتو نتيجة لعوامل خطر أك
ضرر طبيعي ،كاحلرارة أك الرطوبة أك الربكدة أك الك هرابء أك اإلضاءة أك الضوضاء أك األشعاعات الضارة أك اخلطرة أك
األىتزازات أك زايدة أك نقص يف الضغط اجلوم الذم غلرل فيو العمل ،كيدخل يف ذلك سلاطر اإلنفجار ،كادلخاطر
الكيماكية ،كىي ما ربدث شبن أتثر مواد كيماكية مشتعلة اك تتسرب اىل جو العمل ،كالغازات أك األخبرة أك األتربة كما قد
يوجد يف بيئة العمل من كسائل ،كيدخل يف ذلك سلاطر احلريق ،ابإلضافة اىل ادلخاطر السلبية ،كىي اليت ينشأ الضرر أك
اخلطر من عدـ توافرىا كوسائل اإلنقاذ كاإلسعاؼ ككسائل النظافة كالتغذية .كربدد اإلشًتاطات كاإلحتياطات الالزمة

لدرء ىذه ادلخاطر كغَتىا شلا يؤثر يف سالمة بيئة العمل بقرار من اجلهات ادلختصة يف الدكلة. 4
كتلزـ ادلنشأة كفركعها بتوفَت كسائل الوقاية من ادلخاطر الكيميائية الناذبة عن التعامل مع ادلواد الكيميائية الصلبة
كالسائلة كالغازية ،كعدـ تعريض العماؿ للمواد الكيميائية كادلواد ادلسببة للسرطاف دبا ال يتجاكز أقصى تركيز مسموح بو،
كعدـ ذباكز سلزكف ادلواد الكيميائية اخلطرة كميات التعبئة لكل منها. 5

 1د .حسن كَته ،أصوؿ قانوف العمل ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،الطعبة الثالثة1979( ،ـ) ،ص. 252
 2د .فتحي عبد الصبور ،الوسيط يف قانوف العمل ،اجلزء األكؿ ،دار اذلنا للطباعة1985 ،ـ  ،ص. 433
 3د .حيدر أضبد دفع هللا ،قانوف العمل السوداين معلقان عليو ،مرجع سابق  ،ص.89
 4د .يس دمحم ػلي ،قانوف العمل ادلصرم كالسوداين ،مرجع سابق ،ص. 296
 5د .دمحم حسُت منصور ،قانوف العمل ،مرجع سابق ،ص. 373

513

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
مػػن شػػركط العمػػل الصػػحية ادلنػػاخ ،كاحل ػرارة ،كاإلضػػاءة ،كالتهويػػة ،كالنظافػػة ،كدخػػوؿ أشػػعة الشػػمس ،كمػػن شػػركطو
النفسػػية ادلنػػاظر ادلفرحػػة كالتزيينػػات اجلميلػػة ،ابإلضػػافة اىل كسػػائل الػػًتكيح ،كاللعػػاب الرايضػػية كادلسػػابح كالػػرحالت ،ألف
اإلنتاج يكوف أكثر مردكدانكلما كاف العامل أكثر متعة ،كيكوف أكثر دقة كلما كاف العامل نشيطان كحيواين. 1

كيالحظ أف ربط اإللتزاـ ابلرعاية الطبية بعدد العماؿ الذين يستخدمهم صاحب العمل ،قد زبفف على أصحاب
األعماؿ الذين ال يستخدموف سول عدد قليل من العماؿ ،على أساس أف عدد العماؿ يعترب مقياسان للمقدرة ادلالية
لصاحب العمل ،غَت أف ادلعيار ادلستمد من عدد العماؿ ال يصدؽ يف صبيع األحواؿ للداللة على ادلقدرة ادلالية لصاحب
العمل ،فهناؾ مشركعات ال تعتمد على األيدل العاملة بقدر إعتمادىا على اآلالت ،كربقق أرابحان طائلة رغم

إستخدامها لعدد قليل من العماؿ.2
كقد جاء يف ادلادة( )21من قانوف العمل لسنة (1997ـ) "شركط استخداـ االحداث":
"  /1ال غلوز تشغيل األحداث يف أم من األعماؿ اآلتية :
أ /ضبل األثقاؿ ،
ب /أعماؿ القيزاانت البخارية كأكاين الضغط ،
ج /أعماؿ أفراف احلديد كادلسابك ،
د /األعماؿ اليت تتم ربت ابطن األرض أك ادلاء كأعماؿ ادلناجم كاحملاجر ،

ق /األعماؿ اليت يدخل يف تركيبها الرصاص كمشتقاتو ،
الرصػػاص ،الزئبػػق كالسػػاينايد
ك /األعمػػاؿ الػػيت يتعػػرض فيهػػا العػػاملوف دل ػواد سػػامة أك مؤذيػَّػة عضػػويَّة أك غػػَت عضػػويَّة مثػػل َّ
،الكالسيوـ  ،كالبنزين كمشتقاتو ،
ز /أعماؿ األشعَّة كاإلشعاعات ادلؤينة,
ح /صيانة ادلاكينات كسيورىا .
 /2م ػػع مراع ػػاة أحك ػػاـ البن ػػد ( )1ال غل ػػوز بص ػػفة عام ػػة تش ػػغيل األح ػػداث يف الص ػػناعات كاألعم ػػاؿ اخلط ػػرة أك ادلض ػػرة
ابلصػػحة أك الػػيت ربتػػاج إيل ج ػػهد جسػػماين كبػػَت ،أك ىف األعمػػاؿ أك ادلهػػن الػػيت تضػػر أخالقهػػم  ،كغلػػوز للػػوزير أك مػػن
يفوضو أف ػلدد صناعات أك أعماؿ معينة على كجو اخلصوص على َّأهنا من تلك الصناعات أك األعماؿ .

 /3ال غلػػوز تشػػغيل األحػػداث لػػيالن بػػُت الثامنػػة مسػػاء كالسادسػػة صػػباحان ،علػػى أنػَّػو غلػوز للسػػلطة ادلختصػػة أف تسػػتثٌت َّأاي
من األحداث من ىػذا احلػكم كذلك يف حالػة األحداث الذين تًتاكح أعمارىم بُت اخلامسة عشرة كالسادسة عشرة .
 /4ال غلوز تشغيل األحداث دكف سن الثانية عشرة من عمرىم كيستثٌت من ذلك
أ /مدارس الدكلة للتدريب ،
ب /كرش التدريب لغَت أغراض الربح ،
 1د .دمحم فهر شقفة ،أحكاـ العمل كحقوؽ العماؿ يف اإلسالـ ،دار اإلرشاد ،بَتكت1967( ،ـ) ،ص. 155
 2د .عبد الودكد ػلِت ،شرح قانوف العمل ،مكتبة القاىرة احلديثة  ،القاىرة ،الطبعة األكيل1964( ،ـ) ،ص. 260

514

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
ج /أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملوف ربت اشرافو يف منشأة ال يستخدـ فيها أشخاص آخرين،
د /العاملوف دبوجب عقود التلمذة الصناعية .
 /5غل ػػوز لل ػػوزير أك م ػػن يفوض ػػو بع ػػد التش ػػاكر م ػػع اللجن ػػة أف ؽلن ػػع تش ػػغيل األح ػػداث دكف الس ػػنة اخلامس ػػة عش ػػرة يف
الصناعات كادلنشآت اليت ربدد بقرار منو .
 /6مػع مراعػاة أحكػاـ البنػد ( )5ال غلػوز تشػغيل أم حػدث دكف سػػن اخلامسػة عشػر أال إذا كػاف لػو كىل أمػر يقػيم معػػو
يف منطقػػة العمػػل كال غلػػوز االحتجػػاج بعقػػد العمػػل يف مواجهػػة احلػػدث ،إالَّ إذا كػػاف كىل األمػػر قػػد كافػػق علػػى تشػػغيلو،
كقدـ لصاحب العمل ما يثبت كاليتو على احلدث كأقامتو يف منطقة العمل ككذلك عنوانو .
 /7ال غل ػػوز تش ػػغيل األح ػػداث لس ػػاعات إض ػػافية ،كم ػػا ال غل ػػوز تش ػػغيلهم يف أايـ العط ػػالت األس ػػبوعية أك الرمسي ػػة ،أك
التنازؿ عن اإلجازات السنوية أك أتجيلها أك قطعها ". 1
أما قانوف الطفل لسنة (2010ـ) صلده قد نظم عمالة األطفػاؿ يف الفصػل السػابع منػو ،يف ادلػواد (،2)42 – 36
حيث نص يف ادلادة ( )36على اآليت :
"  /1ػلظػر عمػل مػن ىػم دكف سػن الرابعػة عشػر مػػن األطفػاؿ كيسػتثٍت عمػل األطفػاؿ ىف الرعػى كاألعمػاؿ الزراعيػة غػػَت
اخلطرة أك الضَّارة ابلصحة.
ً
الصػػناعيَّة كادلعاىػػد كمراكػػز التعلػػيم كالتػػدريب ادلهػػٍت اخلاضػػعة إلشػراؼ الدكلػػة
 /2غلػػوز إحلػػاؽ الطفػػل للتلمػػذة يف ادلػػدارس ٌ
إذا بلغ عمره الرابعة عشرة .
 /3فيما مل يرد فيو نص ىف ىذا القانوف ،تطبق أحكاـ قانوف العمل كاللوائح الصادرة دبوجبو".3
كنص ادلادة ( )37من قانوف الطفل لسنة (2010ـ) على حظر األعماؿ الىت تؤدل لإلضرار ابلطفل :

ػرجح أف تػؤدل بطبيعتهػا أك بفعػل الظػركؼ الػيت
" ػلظر إستخداـ االطفاؿ يف األعماؿ اخلطػرة ،كالصػناعات الػيت ي َّ
تزاكؿ فيها إىل اإلضػرار بصػحة األطفػاؿ أك سػالمتهم أك سػلوكهم األخالقػي ،كغلػوز لػوزير العمػل أك مػن يفوضػو أف ػلػدد
ىذه األعماؿ أك الصناعات ". 4
كغلب إجراء الفحص الطيب لحأحداث فقد جاء يف ادلادة( )22من قانوف العمل لسنة (1997ـ) ،تنص على:
" غلػػب إج ػراء فحػػص طػػيب كامػػل لكػػل حػػدث قبػػل تشػػغيلو ،كىف ف ػًتات دكريػػة بعػػد االسػػتخداـ ،كذلػػك ابلطريقػػة الػػيت
ربػددىا السػػلطة ادلختصػػة حسػػب طبيعػػة العمػل الػػذم يقػػوـ بػػو احلػػدث ،كغلػب علػػى أطبػػاء ادلستشػػفيات احلكوميػػة إجػراء
الفحص الالزـ كإصدار الشهادات الطبية الالزمة ". 5

 1قانوف العمل لسنة (1997ـ)  ،ادلادة (.)2
 2راجع قانوف الطفل لسنة (2010ـ) ،ادلواد (. ) 42 – 36
 3قانوف الطفل لسنة(2010ـ) ،ادلادة (.)36
 4قانوف الطفل لسنة (2010ـ) ،ادلادة (.)37
 5قانوف العمل لسنة (1997ـ)  ،ادلادة (.)22

515

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(8); September 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(8); September 2019
كصلد أف كثَت من التشريعات ربظر تشغيل األطفاؿ قبل بلوغهم سن ( )14سنة أك قبل إسبامهم مرحلة التعليم
األساسي ،كعلى ذلك أصبح إلبراـ عقود العمل اخلاضعة لقانوف العمل أىلية خاصة ،إبعتبار أف قانوف العمل قانوف
خاص ،كاخلاص َّإظلا يشكل قيدان أك إستثناء عن القانوف العاـ ،كابلتَّايل صارت األىلية ادلطلوبة لصحة عقد العمل ىي

بلوغ الشخص ( )16سنة كاملة ،سواء أبرمو بنفسو أـ دبعرفة من ينوب عنو قانوانن ،1ألنو غَت مسموح للقاصر ابلعمل
يف ىذه ادلرحلة العمرية ادلبكرة ،فال تتوافر لو فيها أىلية الوجوب للعمل ،كمن ال تتوافر لو أىلية الوجوب ال تتوافر لو
أىلية األداء. 2
أما ضركرة إجراء الكشف الطيب ،فقد جاءت يف ادلادة ( )38من قانوف الطفل لسنة (2010ـ)  ،كنصت على:
"  /1غلب على صاحب العمل إجراء الكشػف الطػيب علػى األطفػاؿ رلػاانن قبػل التحػاقهم ابلعمػل ،كىف فػًتات دكريػة بعػد
اإلستخداـ حسب طبيعة العمل ،كظركؼ الطفل الصحية .
 /2ربدد السلطة ادلختصة اجلهة الطبية ادلعتمدة اليت ذبرل الكشف الطىب كإصدار الشهادة الطبية الالزمة".3
كقد نصت ادلادة ( )32من قانوف العمل لسنة (1997ـ) ساعات عمل األحداث ابآليت :
" ربدد ساعات العمل العادية لحأحداث بسبع ساعات تتخللها فًتة للراحة مقدارىا ساعة كتكػوف مدفوعػة األجػر ،كال
غلوز تشغيل احلدث ألكثر من أربع ساعات متصلة ". 4
كقد حدد قانوف الطفل لسنة (2010ـ) ساعات العمل اليومي للطفل يف ادلادة ( ،)39كاليت جاء فيها :
"  /1ال غلوز أف تزيد ساعات العمل اليػومي للطفػل العامػل عػن سػبع سػاعات تتخللهػا فػًتة أك أكثػر للراحػة ال تقػل يف
رلموعها عن ساعة ،حبيث ال يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متتالية ،كاليبقى ىف مكػاف العمػل فػًتة تزيػد علػى سػبع
ساعات .
 /2ال غلػػوز تشػػغيل الطفػػل العامػػل سػػاعات عمػػل إضػػافية ،أك تشػػغيلو يف أايـ الراحػػة األسػػبوعية أك العطػػالت الرمسيػػة أك
ليالن فيما بُت الساعة السادسة مساء كحىت الثامنة صباحان". 5
كقد نصت ادلادة ( )25من قانوف العمل لسنة (1997ـ) على " اإلخطار يف حدكث بوادر االضلراؼ":
" يق ػػوـ ص ػػاحب العم ػػل إبخط ػػار الس ػػلطة ادلختص ػػة أك مكت ػػب العم ػػل ادلخ ػػتص أبم ح ػػدث تب ػػدك علي ػػو ب ػ ػوادر
االضلػراؼ ،كػػالعنف غػػَت العػػادم ،أك زلاكلػػة تػػدمَت ادلػواد أك اآلالت أك اإلعلػػاؿ ادلتكػػرر أك ادلتعمػػد ،كالتغيػػب ادلتكػػرر عػػن
العمل دكف عذر مقبوؿ".6

 1د .دمحم لبيب شنب ،شرح أحكاـ قانوف العمل ،مرجع سابق  ،ص. 164
 2د .حساـ األىواين ،شرح قانوف العمل ،د.ف 1991( ،ـ)  ،ص. 301
 3قانوف الطفل لسنة (2010ـ) ،ادلادة (.)38
 4قانوف العمل لسنة (1997ـ)  ،ادلادة (.)32
 5قانوف الطفل لسنة (2010ـ) ،ادلادة (.)39
 6قانوف العمل لسنة (1997ـ)  ،ادلادة (.)25
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كيالحظ َّ
السوداين يعترب ىو احلد لسن العمل ابلنسػبة ذلػم يف كثػَت
أف احلد األدىن لسن العمل الذم أخذ بو ادل َّ
شرع ُّ
ي
من دكؿ العامل ،كىذا احلد األدىن ما يػزاؿ دكف احلػد األدىن الواجػب تقريػره ،كىػو الػذم تفرضػو أغلبيػة التشػريعات احلديثػة
كاإلتفاقيات الدكلية ،إذ ربدد ىذه األخَتة اخلامسة عشرة حدان أدىن لسن تشغيل األحػداث يف األصػل ،بػل كيوجػد إذبػاه

يف منظمػػة العمػػل الدكليػػة ضل ػػو رفػػع ىػػذا احلػػد األدين ايل السادسػػة عشػػرة ،كلعػػل اذلػػدؼ مػػن ربديػػد سػػن دني ػػا ال غل ػػوز
إسػتخداـ األحػػداث قبػػل بلوغهػػا ،ىػػو ىػدؼ اجتمػػاعي كصػػحي معػان ،يسػػعى لضػماف حػػد أدىن للتعلػػيم اإللزامػػي ليػػتمكن
احل ػدث مػػن اإلدلػػاـ ابدلبػػادل اإلساسػػية للمعػػارؼ ،ابإلضػػافة اىل ضبايتػػو مػػن التَّعػػرض دلخػػاطر ادلهػػن كأمراضػػها كمتاعبهػػا
كمشاكلها يف سن مبكرة. 1
جاء يف ادلادة ( )10من اإلتفاقية العربية ،اآليت :
الضػػارة ابلصػػحة أك األخػػالؽ ،كالػػيت ربػػددىا
" ػلظػػر تشػػغيل احلػػدث قبػػل إسبػػاـ الثامنػػة عشػػرة يف الصػػناعات اخلطػػرة أك َّ
التشػريعات أك اللػوائح أك القػرارات اخلاصػػة يف كػػل دكلػػة " . 2كقػػد نصػػت اإلتفاقيػػة أيضػان علػػى أحكػػاـ خاصػػة ابلكشػػف

الطيب لحأحداث ،كعدـ تشغيلهم ابلليل ،كتوفَت التدريب الالزـ ،كساعات العمل. 3
اما ابلنسبة لإلجازات اليت يتمتع هبا األحداث فادلرجع فيها إىل ما جاء يف قانوف العمل ،حبيث يكوف للعامل
احلق يف اإلجازة السنوية ،كإجازة الطريق كالعطالت كادلناسبات الرمسية ،كاإلجازة ادلرضية ،4حيث نصت ادلادة ()1/44
( )1/44على اإلجازات السنوية.
" تعترب اإلجػازة السنوية حق للعامل ،كتستحق كفقان ألحكػاـ البند ( )2بعد انقضاء سنة يف اخلدمة ادلستمرة مع
صاحب العمل ،كعن كل سنة اتلية على أف تكوف أبجر كامل ػلدَّد ميعاده خالؿ السنة حسب مقتضيات العمل،
كتدخل ضمنها أايـ العطالت كادلناسبات الرمسية إذا زبللتها" .5
يف رلاؿ احلقوؽ اإلنساف على ادلستوم الدكىل ،صلد حقوؽ الطفل  ،حيث أنو كبنمو تطور اجملتمع الدكيل
كاإلىتماـ حبقوؽ اإلنساف بصفة عامة بدأ كاضحان أف النصوص ادلتعلقة حبقوؽ الطفل مل تعد كافية  ،كمن مث اىتمت
جلنة حقوؽ اإلنساف – رللس حقوؽ اإلنساف -ابجلمعية العامة يف األمم ادلتحػدة كأعدت مشركع حقوؽ الطفل كاليت
توج بصدكر إتفاقية حقوؽ الطفل يف 1989ـ  ،كاشتمل على كجوب أف يتمتع الطفل بكافة احلقوؽ الواردة يف
اإلتفاقية دكف أم سبييز ،كاحلق يف أف يعرؼ ابسم كجنسية معينة  ،كالتمتع بوقاية كعناية خاصة كأف تتاح لو الفرص
كالوسائل لكي ينشأ تنشئة سليمة معا يف النواحي البدنية كالركحية كاالجتماعية على قرار طبيعي كيف ظركؼ تسود فيو
احلرية كالكرامة اإلنسانية كيف ىذا اجلانب غلب أف يكوف اإلعتبار األعظم حلقوؽ اإلنساف  ،كأف يكوف لو احلق يف أف
ينشأ كينمو يف صحة كعافية كربقيقان ذلذا غلب أف سبنح الرعاية الكافية لو كألمو قبل كالدتو كبعدىا ،كأف ينمو ربت
 1د .حيدر أضبد دفع هللا ،قانوف العمل السوداين معلقان عليو ،مرجع سابق ،ص. 89
 2اإلتفاقية العربية بشأف عمل األحداث لسنة (1996ـ) ،ادلادة (. )10
 3راجع اإلتفاقية العربية بشأف عمل األحداث لسنة (1996ـ) .
 4راجع قانوف العمل لسنة (1997ـ)  ،ادلواد (. )49 -45
 5قانوف العمل لسنة (1997ـ)  ،ادلادة (.)1/44
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كفالة كالديو كمسئوليتهما كأف يوفر لو ا حلناف كالدؼء من الناحيتُت ادلادية كادلعنوية كغلب أف ال يفصل الطفل عن
كالديو يف مستهل حياتو إال يف حاالت إستثنائية كعلى السلطات العامة أف تكفل كذلك الرعاية ادلادية كادلعنوية الكافية
لحأطفاؿ احملركمُت من رعاية األسرة كألكلئك الذين ليس ذلم كسائل العيش كأف تتوىل الدكلة كاذليئات األخرل

ادلتخصصة ادلعونة ادلالية اليت تكفل إعالة أبناء األسرة الكبَتة الفقَتة  ،ك احلصوؿ على كسائل التعليم اإلجبارم رلاانن، 1
ضماف ضباية ككقاية الطفل من كافة ضركب اإلعلاؿ كالقسوة كينبغي أف ال يكوف عرضة لإلذبار بو أبم كسيلة من
الوسائل  ،كأف ال يتم إستخدامو يف العمل قبل بلوغو سنان مناسبان أك أف يتوىل حرفة أك عمل قد يضر بصحتو أك يعرقل
كسائل تعليػمية أك يعػًتض طػرؽ نػموه من الناحية الدينية أك العقلية أك اخللقية أك النفسية. 2
نؤكػػد أف األصػػل أنػػو للمتعاقػػدين حريػػة ربديػػد الوقػػت الػػذم ي ػزاكؿ فيػػو العامػػل عملػػو ،كلكػػن إذا مل يتفػػق علػػى ذلػػك
صػراحة يف عقػػد العمػػل فيكػػوف لصػػاحب العمػػل أف يػػنظم كقػػت العمػػل بتحديػػد موعػػد بدئػػو كموعػػد إنتهائػػو ،كلػػو تعػػديل مػػا
يراه إذا كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك ،كلكن ىناؾ ربفظ على ذلك نظران ألف طاقة اإلنساف زلدكدة ،كػاف مػن الػالزـ

أال يستمر يف العمل إال دلدة زلدكدة بعدىا ػلصل على قسػط مػن الراحػة غلػدد هبػا نشػاطو كػلػافظ علػى صػحتو ،لػذا عمػل
ادلشػرع علػػى تنظػيم كقػػت العمػل تنظيمػان آمػران للمحافظػة علػػى صػحة العامػػل كأف يكػػوف نشػاطو متجػػددان دائمػان ،فوضػػع عػػدة
قيود ألزـ صاحب العمل هبػا ،كتنفػذ رغمػان عػن أنػف العامػل نفسػو ضبايػة لصػحتو ،كىػذه القيػود تتعلػق بوقػت العمػل اليػومي
كاألسبوعي كالسنوم.
شرع ال يفرض احلمايػة إال علػى األحػداث اخلاضػعُت لقػانوف العمػل ،كقػد أسػتثٍت ادلش َّػرع مػن نطػاؽ ىػذا
ككما إف ادل َّ
ي
القػػانوف خػػدـ ادلنػػازؿ كمػػن يف حكمهػػم كأفػراد أسػػرة صػػاحب العمػػل ،ككػػذلك عمػػاؿ الفالحػػة البحتَّػػة كأخضػػعهم للقػػانوف
ادل ػػدين ،كك ػػاف أكيل ابدلش ػػرع أف يظله ػػم حبمايت ػػو ،كل ػػذلك غل ػػب أف ي ػػنهج ادلش ػ َّػرع الوض ػػعي هن ػػج شػ ػريعتنا الغػ ػراء بش ػػموؿ
ي
األحداث من الفئات ادلستثناة ضمن احلماية اليت قررىا قانوف العمل ،كذلك بتطبيق قانوف العمل عليهم.

النتائج:
 /1عمػػل األحػػداث يصػػطدـ يف ادلقػػاـ األكؿ أبنػػو يػػتم بنػػاء علػػى عقػػد ،شلػػا يثػػَت مسػػألة أىليػػة احلػػدث للتعاقػػد ،شلػػا دفػػع
الكثَت من التشريعات إىل اخلركج على القواعد العامة اخلاصة ابألىلية كمن مث إلجازة عقػد العمػل ابلنسػبة األحػداث عػن
سن البلوغ.
 /2ىنػػاؾ العديػػد مػػن األسػػباب الػػيت قػػد تػػدفع احلػػداث إىل العمػػل أعلهػػا احلاجػػة إىل األجػػر لتػػوفَت معيشػػتهم أك قػػد يكػػوف
العمػػل نتيجػػة إسػػتغالؿ أصػػحاب األعمػػاؿ ذلػػذه الفئػػة لضػػآلة أجػػورىم ،شلػػا يتسػػبب بػػدكره يف ضػػياع حقػػوقهم يف كجػػوب
إنفاؽ عليهم أك حقوقهم يف التعليم.

 1عبد العزيز دمحم عبد اذلادم  ،ضباية الطفولة يف القانوف الدكيل كالشريعة اإلسالمية  ،ادلرجع السابق  ،ص.40
 2حسن دمحم ىند  ،مصطفى احلسُت  ،النظاـ القانوين حلقوؽ الطفل  ،دار الكتب القانونية  ،مصر احمللة  ،الكربل 2007 ،ـ  ،ص.5
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 /3أشػًتطت التشػريعات كاألتفاقيػػات الدكليػػة أزبػاذ عػػدد مػػن التػػدابَت اخلاصػػة حلمايػة األحػػداث قبػػل دخػػوذلم إىل العمػػل،
أك بعػد دخػػوذلم يف العمػل ،كقػػد تباينػت ىػػذه التػدابَت مػػن تشػريع إىل آخػر ،كلكػػن تبقػى ادلعضػػلة الكػربل يف مػػدل تطبيػػق
ىذه التدابَت على الواقع حيت يتمتع احلدث أبقصي درجات احلماية.
 /4أف اآلليػػات الػػيت تػػنص عليهػػا التش ػريعات ال تعمػػل بكفػػاءة عاليػػة شلػػا ينػػتج معػػو تعػػرض األحػػداث إىل سلػػاطر العمػػل
كالتعدل على حقوقهم من قبل أصحاب العمل كالذين يسعوف يف الغالب إىل ربقيق الربح.

التوصيات:
 /1ضػػركرة السػػعي إىل تػػوفَت قػػدر أكػػرب مػػن الضػػبط ابلنسػػبة إىل سػػن العمػػل لػػدل األحػػداث ،كإغلػػاد توافػػق علػػى مسػػتوم
التشريعات كاإلتفاقيات الدكلية ذلذه السن الػيت يسػمح لحأحػداث فيهػا ابلعمػل ،حػيت تضػمن عػدـ الػزج هبػم يف العمػل يف
سن مبكرة كيتعرضوا فيها إىل سلاطر العمل كإنتهاؾ حقوقهم يف التعليم.
 /2ضػػركرة إنشػػاء آليػػات رقابيػػة فاعلػػة يف التش ػريعات حػػيت يتثػػٍت ذلػػا متابعػػة تطبيػػق األحك ػػاـ اخلاصػػة بعمػػل األحػػداث
كضماف احلفاظ على حقوقهم.
 /3ض ػػركرة التأكي ػػد عل ػػى ع ػػدـ عم ػػل األطف ػػاؿ دكف الس ػػن العم ػػل كربطه ػػا ابدلس ػػئولية القانوني ػػة للخ ػػالفُت ،ح ػػيت ال يق ػػع
األطفاؿ ضحااي لالستغالؿ من جانب أصحاب العمل.
 /4ضركرة العمل من جانب السػلطات العامػة إىل تػوفَت قػدر مػن ادلخصصػات لفئػة األحػداث متمثلػة يف دعمهػم ادلػادم
كأتمُت حقهم يف التعليم كتوفَت سبل العيش الكرًن ذلم حيت ال يضطركا إىل الدخوؿ يف العمل.

املراجع:

القرآن الكرمي.
أوالً :كتب اللغة:

 /1إبن منظور – ادلتويف سنة (711ىػ) ( ،لساف العرب) ،دار صادر  ،بَتكت 2003( ،ـ).
 /2إبراىيم أنيس كآخركف ،ادلعجم الوسيط ،دار ادلعارؼ ،القاىرة1972( ،ـ).
اثنياً :كتب الفقه القانوين:

 /3د .إب ػراىيم حسػػُت العسػػل ،العمػػل كالقضػػااي العماليػػة ،ادلؤسسػػة اجلامعيػػة للدراسػػات كالنشػػر كالتوزيػػع ،بػػَتكت ،الطبعػػة
األكيل2012( ،ـ).
 /4د .أضبد بدكم زكي ،معجم مصطلحات العلوـ اإلجتماعية ،مكتبة لبناف ،بَتكت1977( ،ـ).
 /5د .أضبد حسن الربعي  ،الوسيط يف القانوف اإلجتماعي ،دار النهضة العربية ،القاىرة1992( ،ـ).
 /6د .بدكم أضبد زكي  ،عالقات العمل يف الدكؿ العربية ،د.ف.
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 /7د .حساـ األىواين ،شرح قانوف العمل ،د.ف 1991( ،ـ).
 /8د .حسن كَته ،أصوؿ قانوف العمل ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،الطعبة الثالثة1979( ،ـ).
 /9حسن دمحم ىند  ،مصطفى احلسُت  ،النظاـ القانوين حلقوؽ الطفل  ،دار الكتب القانونية  ،مصر 2007 ،ـ .
 /10د .حيدر أضبد دفع هللا ،قانوف العمل السوداين معلقان عليو ،دار الكتب القطرية ،الطبعة األكيل2004( ،ـ).
 /11د .ص ػ ػػالح دمحم أضب ػ ػػد دايب ،بط ػ ػػالف عق ػ ػػد العم ػ ػػل كآاثره عل ػ ػػى حق ػ ػػوؽ العام ػ ػػل ،دار الكت ػ ػػب القانوني ػ ػػة،القاىرة،
(2010ـ).
 /12عب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرضبن س ػ ػ ػػليماف دمحم ،رأس ادل ػ ػ ػػاؿ البش ػ ػ ػػرم كالالمس ػ ػ ػػاكاة يف توزي ػ ػ ػػع ال ػ ػ ػػدخل ،رس ػ ػ ػػالة ماجس ػ ػ ػػتَت ،جامع ػ ػ ػػة
النيلُت1999(،ـ).
 /13عبد العزيز دمحمعبد اذلادم  ،ضباية الطفولة يف القانوف الدكيل كالشريعة ،دار النهضة العربية  ،القاىرة 1991،ـ.
 /14د .عبد الودكد ػلِت ،شرح قانوف العمل ،مكتبة القاىرة احلديثة  ،القاىرة ،الطبعة األكيل1964( ،ـ.
 /15د .فتحي عبد الصبور ،الوسيط يف قانوف العمل ،اجلزء األكؿ ،دار اذلنا للطباعة1985 ،ـ.
 /16د .دمحم حسُت منصور ،قانوف العمل ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية2011( ،ـ).
 /17د .دمحم عثمػػاف خلػػف هللا ،الوسػػيط يف شػػرح قػوانُت العمػػل كالتأمينػػات اإلجتماعيػػة يف السػػوداف ،اجلػػزء األكؿ ،جامعػػة
النيلُت ،كلية القانوف ،د.ت.
 /18أ.د .دمحم لبيب شنب  ،شرح قانوف العمل  ،دار النهضة العربية ،القاىرة  ،الطبعة الرابعة 1983( ،ـ).
 /19د .ي ػػس دمحم ػل ػػي ،ق ػػانوف العم ػػل ادلص ػػرم كالس ػػوداين ،الطبع ػػة الثالث ػػة ،الطبع ػػة الثالث ػػة ،دار النهض ػػة العربي ػػة ،الق ػػاىرة،
(1991ـ.
 /20أ.د .يوسف قاسم  ،مبادل الفقو اإلسالمي ،دار النهضة العربية  ،القاىرة1985( ،ـ).
رابعاً :القوانني واألتفاقيات الدولية:

 /21اإلتفاقية العربية بشأف عمل األحداث لسنة (1996ـ).
 /22اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف.
 /23قانوف الطفل لسنة (2010ـ) ،ادلادة (.)4
 /24قانوف عالقات العمل الفردية لسنة 1981ـ.
 /25قانوف العمل لسنة 1997ـ
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