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 حقوق العامل و
 الطفل يف العمل
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من هو الطفل ؟

 يتمتع جميع أالطفال يف العامل بالحقوق التي تضمنها

 اتفاقية حقوق الطفل

 مبوجب هذا العقد ؛ يجب حامية األطفال من اي

 شيئ يؤثر سلبيا عىل منوهم  كاالهامل , االستغالل,

 وسوء املعاملة. األطفال ليسو قضية تجارية وال ميكن

تشغيلهم

حق امتالك هوية

عدم وجود اي فوارق

 معرفة امه و ابيه و العيش مع عائلته

          التعبري عن رأيه بحرية

الخصوصيات

 االستفادة من جميع الخدمات العالجية

الالزمة لحياة صحية

 اتخاذ جميع االحتياطات من قبل األرسة

والدولة لحاميته من االمراض واملوت

 يجب عىل األرسة والحكومات بذل أفضل

 الجهود ليستفيد الطفل  من التعليم األسايس

مجانًا والذهاب إىل املدرسة

 الراحة, اللعب, االستمتاع واملشاركة يف

أنشطة الفنون

 حقوق كل طفل
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ما هي عاملة االطفال ؟

 ال يجوز تشغيل االطفال يف الزراعة

االطفال دون سن الثامنة عرش

 عاملة األطفال هي تشغيل  االطفال  تحت سن الثامنة عرش ، مام يرض

 بنموهم الجسدي والعقيل واألخالقي واالجتامعي ومينعهم من استمرار

 تعليمهم

                                                              االطفال دون سن الثامنة عرش اليسمح لهم بالعمل

 ال يجوز تشغيل األطفال الذين مل يكملوا فرتة التعليم  

اإللزامي يف وظائف خطرية

 يُعرَّف العمل يف الوظائف التي تهدد سالمة األطفال ويؤثر عىل صحتهم

ومنوهم ويعيق من تعليمهم بأنه أسوأ أشكال عاملة األطفال

  وتعترب الزراعة املوسمية احدى هذه االعامل  

1  ILO (1999), Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour, (C182), NORMLEX Information System 
on International Labour Standards..

2  Kalkınma Atölyesi. Aralık 2018. Tarım Aracıları Eğitim Paketi [içinde, Poster]. Ankara.

ورشة التنمية. ديسمرب ۲٠١٨. حزمة التدريب عىل األدوات الزراعية ]يوجد ملصق[. أنقرة

 ل  • العمل كعامل زراعي موسمي ؛ يسبب تأخر يف منو وتطور

 الطفل  ، باالضافة لذلك يكون عائق المتام تعليمه

أ

 ن    • يتنفس األطفال أكرث مبرتني من البالغني ، ويحتاجون إىل

  ۲٫٥مرة أكرث من املاء و ٤مرات أكرث من الوجبات. لهذا السبب ، يعد

العمل الزراعي خطرا عىل األطفال
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الصحة والسالمة املهنية

عامل الزراعة املوسمية  املتنقليني / املؤقتتني ؛

له الحق

 التنقل بني املدن واملناطق عن طريق املركبات الخالية من االعطال
و التي تم فحصها

 اثناء العمل يف حصاد الحدائق يجب استخدام معدات العمل
 املناسبة للحصاد مثل النظارات الواقية ، الكاممات، القفازات ،

 وقبعة مناسبة

 توفري الوقت االزم لفرتات الراحة لالسرتاحة بشكل كايف اثناء العمل

 توفري اماكن مناسبة يف الحقل بالقرب من منطقة الخيام للراحة و
 تناول الطعام

 املسؤول عن توفري هذه الحقوق هم اصحاب االرايض و وسطاء العمل
) الزراعي )الرقيب

 املعيشة يف املناطق التي من السهل الحصول فيها عىل املياه النظيفة
و رشوط الحفاظ عىل نظافة املواد الغدائية

وجود حاممات نظيفة و مياه نظيفة قرب اماكن العمل

 لالستفادة من هذه الحقوق يف العمل بالزراعة املوسمية و تربية
الحيوانات يجب الحصول عىل تصاريح االعفاء من العمل

 للحصول عىل ترصيح العمل يجب مراجعة مؤسسة الضامن

 االجتامعي مع ورقة الحامية املؤقتة. ميكنك الوصول اىل خط وزارة

 الخدمات االجتامعية و العمل و االرسة مبساعدة املرتجم عن طريق

االتصال برقم ألو ١٧٠

.
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 الصحة

  األشخاص املهاجرون من أجل الزراعة املوسمية 

 ميكنهم االستفادة من طبيب األرسة يف املنطقة

التي قدموا لها كمريض زائر او ضيف

 ميكنه اخد مواعيد من املستشفى و

طبيب العائلة من خالل التطبيق

MHRSاملحمل عىل الهاتف

 توفري خدمة الرتجمة العربية بشكل مجاين يف

  املستشفيات ملن هم يف حالة الحامية املؤقتة

ميكنك تنزيل التطبيق من خالل قراءة هذه الرموز عىل هاتفك

تلفون االيفون  تلفون االندروييد

قر ا ءة عىل الكا مريا
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 التعلييم

الحقوق

عامل الزراعة املوسمية  املتنقليني / املؤقتتني ؛

له الحق

 بالنسبة لالطفال يف سن التعليم اإللزامي ,

 إبالغ املدرسة التي يلتحقون بها ؛ و مواصلة

 تعليمهم من خالل االلتحاق باملدارس املوجودة

 يف املنطقة التي قدموا اليها مؤقًتا بوضعية

»الطالب الزائر

التعاقد مع اصحاب العمل

تقديم طلب للتأمني

 النقابات و تسجيل العضوية

 األطفال الذين ليس لديهم رقم هوية أجنبية

 يتم تسجيلهم بوثيقة التسجيل املسبقة يف

مديرية الرتبية و التعلييم
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املساعدات

مساعدات املعونة االجتامعية

    مساعدات التعلييم املرشوط 

 توفيري الخدمات النقدية للجنسيات االجنبية التي بحاجة

 للمساعدة و تعيش خارج املخيامت  يف تركيا سواء كانت

تابعة للحامية الدولية او الحامية املؤقتة

 ستقدم مساعدات نقدية لعائالت األطفال الذين ال

 يستطيعون الذهاب إىل املدرسة بسبب الصعوبات املادية

 يتم تقديم الطلبات يف الهالل االحمر بالهوية التي تبدأ بالرقم

 99 باالضافة لشهادة تسجييل السكان

 يتم تلقي الطلبات من خالل مؤسسات املساعدة والتضامن

 االجتامعي عن طريق مراكز خدمة الهالل األحمر املنشئة يف

محافظات / مناطق مختارة

 العائالت التي تستطيع االستفادة من هذه  املساعدة هم

 املسجلون تحت الحامية املؤقتة يف تركيا و لديهم طفل واحد

  .عىل األقل يف املدرسة و اليوجد الي فرد منهم تاميني

 كيفية التقديم

 كيفية التقديم

من الذي ميكنه تقديم طلب؟ 
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 هواتف الطوارئ –

 االستعالمات والشكاوي

١١٠ 
تحذير من الحريق

١١٤ 
                                                                                  حاالت التسمم

١٥٥
                                                                                             الو الرشطة 

١٥٧
                                                                                        دائرة الهجرة

١٨٣
                                                                                الخدمات االجتامعية

١٧9
                                                                                              الو الوايل

١٤٤
                                                                       املساعدات االجتامعية

١١۲
الطوارئ

 

١۲۲
                                                                                      االفات و الكوارث

 

١٥٦
                                                                               الو الدفاع املدين 

١٦٨
                                                                                             الهالل االحمر

٠٨٥۲۲۲٧١٧٠
                                            خط الصم

١٧٠
 مركز اتصاالت العمل

     والضامن االجتامعي

١٥٠
 الو مركز اتصاالت

                          رئاسة الوزراء


