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  ٢٠١١اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال لعام 

  منظمة العمل الدولية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مكافحة األشكال الخطرة من عمل األطفال

بة اليوم العالمي در بمناساصالجديد التقرير ال تحذر منظمة العمل الدولية في – )ع د أخبار م(بيروت 
 ٢١٥ مليون طفل من أصل ١١٥نحو  - لمكافحة عمل األطفال من أن عدداً مرتفعاً هائالً من األطفال

 المنظمة إلى اتخاذ ت، ودع١ ال يزال يتخبط في براثن العمل الخطر- مليون طفل عامل في العالم
  .وقف هذه الممارسةمن اجل إجراءات عاجلة 

إلى دراسات من بلدان  "ما نَعلمه، وما يلزمنا عمله: طفال في العمل الخطراأل" عنوانبويشير التقرير 
يوم إال ويعاني فيها أحد األطفال في الصناعية ومن بلدان نامية على حد سواء تُبين أنه ال تمر دقيقة 

  .العالم إما من حادث أو مرض أو صدمة نفسية من جراء العملمكان ما في في العاملين 

 أيضاً أنه رغم انخفاض العدد اإلجمالي لألطفال في العمل الخطر الذين تتراوح أعمارهم بين ويفيد التقرير
 ١٧ و١٥، فإن عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠٠٨ و٢٠٠٤خالل الفترة  عاماً ١٧ أعوام و٥

 مليون ٦٢ إلى  مليون طفل٥٢من العدد  في المائة خالل الفترة نفسها، إذ ارتفع ٢٠سنة قد تزايد بنسبة 
  .طفل

رغم التقدم الملموس المحرز : "ة إلى انهالعمل الدوليلمنظمة وأعرب السيد خوان سومافيا المدير العام 
، والسيما في العمل الخطر، اًخالل العقد األخير يظل عدد األطفال الضالعين في عمل األطفال عالمي

يعملوا سويةً قصد االضطالع بقيادة قوية في يجب على الحكومات وأصحاب العمل والعمال أن ". مرتفعاً
ويعد استمرار عمل . رسم وتنفيذ السياسات واإلجراءات التي من شأنها أن تضع حداً لعمل األطفال

ويجب أن يكون التصدي للعمل الذي يهدد صحة . األطفال لوماً جلياً يؤخَذُ على نموذج النمو السائد
  ."قي أولوية مشتركة وعاجلةاألطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخال

 من أن وتيرة الجهود تقرير منظمة العمل الدولية العالمي بشأن عمل األطفالوفي السنة األخيرة، حذر 
عن القلق الذي يثيره التقرير لى أسوأ أشكال عمل األطفال آخذة في التباطؤ وعبر الرامية إلى القضاء ع

األزمة االقتصادية العالمية للتقدم في اتجاه تحقيق هدف القضاء على أسوأ أشكال " زيادة تقويض"احتمال 
أثر األزمة وبعد مضي عام، تظل منظمة العمل الدولية منشغلة للغاية ب. ٢٠١٦العام عمل األطفال بحلول 

  .على األطفال

ويدعو التقرير إلى بذل جهود متجددة لضمان بقاء األطفال في المدارس على األقل حتى يبلغوا الحد 
األدنى لسن العمل ويدعو البلدان إلى وضع قائمة لألعمال الخطرة حسبما تنص عليه اتفاقيات منظمة 

تخاذ إجراءات عاجلة من أجل التصدي للعمل  بضرورة اويفيد أيضاً. العمل الدولية بشأن عمل األطفال
الخطر الذي يؤديه األطفال الذين بلغوا الحد األدنى لسن العمل ولكنهم قد يكونون عرضة للخطر في مكان 

المخاطر التي تحفهم في مكان يدركوا العمل، كما يدعو إلى تدريب وتنظيم مثل هؤالء العمال الشباب لكي 
  .ولياتهم فيهالعمل وعلى وعي بحقوقهم ومسؤ

                                                             
1
بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال إلى العمل الخطر على أنه العمل ) ١٩٩٩ (١٨٢تشير اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

وال تُعرف االتفاقية نفسها ما ينطوي عليه هذا، . الذي من شأنه اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي
 ".قائمة األعمال الخطرة"ن ذلك تترك المجال للبلدان للقيام بذلك في شكل ما يسمى عموماً بل إنها عوضاً ع



على األطفال، الذين يتواصل نمو شديد ويذكُر التقرير كذلك أن التعرض إلى المخاطر قد يكون له أثر 
وينظر التقرير بتفصيل في ستة قطاعات . أجسامهم وعقولهم على نحو متأخر خالل سنوات المراهقة

زراعة المحاصيل، وصيد األسماك، والخدمة المنزلية، والمناجم والمحاجر، : اقتصادية أال وهي
  .والصناعات المتعلقة بالشوارع والخدمات

إذ تدل .  أن مشكلة األطفال في العمل الخطر ال تقتصر على البلدان النامية فحسبوتشير الدراسة إلى
لشباب للحوادث في مكان تُعرض ابعض الشواهد المستقاة من الواليات المتحدة وأوروبا على ارتفاع 

  .العمل

  :األخرىاالستنتاجات من أهم 

الت المسجلة في صفوف البالغين، تفوق معدالت اإلصابة والوفاة في العمل في صفوف األطفال المعد •
 .واألبحاثكما بينت مجموعة من الدراسات 

يعاني عدد كبير من األطفال من طول ساعات العمل التي تؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة على نحو  •
 .ملحوظ

ولكن أكبر نسبة . يوجد أكبر عدد من األطفال الذين يزاولون أعماالً خطرة في آسيا والمحيط الهادئ •
طفال الذين يزاولون أعماالً خطرة من أصل العدد اإلجمالي لألطفال في المنطقة قد سجلت في من األ

 .أفريقيا جنوب الصحراء
 .في صفوف الفتيات سجل معظم االنخفاض في مجموع أعداد األطفال الذين يزاولون أعماالً خطرة •
 .فتيان في المائة من األطفال في العمل الخطر هم من ال٦٠ما يفوق نسبة  •
يشيع وجود العمل الخطر أكثر في الزراعة بما فيها صيد األسماك والحراجة ورعي المواشي وتربية  •

 . والزراعة التي تعتبر فقط مورد للرزقزراعة التجاريةالاألسماك إضافة إلى 

 العمل ويخلص تقرير منظمة العمل الدولية إلى أنه بينما ثمة حاجة إلى تعزيز السالمة والصحة في مكان
لجميع العمال، من الضروري توفير ضمانات محددة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين الحد األدنى 

ومن الضروري أن تكون هذه التدابير جزءاً من نهج شامل تحظى فيه منظمات .  عاما١٨ًلسن العمل و
  .أصحاب العمل والعمال وإدارة تفتيش العمل بأدوار جد حاسمة تؤديها

 دولة ١٨٣ دولة من بين الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها ١٧٣زمت إلى اآلن وقد الت
لمزاولة األطفال للعمل الخطر عن طريق تصديقها على اتفاقية منظمة " وجه االستعجال"بالتصدي على 

  . بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال١٨٢العمل الدولية رقم 

*****  

في  عمل األطفال أو لطلب مقابالت، يرجى االتصال بالبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال لمزيد من المعلومات عن
الرد + (٧٩٩/٤١٢٢-٦٥٩٨، )الرد باالنكليزية+ (٧٩٩/٤١٢٢-٦١٦٤: منظمة العمل الدولية على أحد التالية

   org.ilo@ipec :البريد االلكترونيعبر ، أو )الرد باالنكليزية واإلسبانية+ (٧٩٩/٤١٢٢-٧٠٣٧، )باالنكليزية والفرنسية

  :وللمعلومات بالعربية، الرجاء االتصال بـ

  فرح دخل اهللا، مسؤولة اإلعالم اإلقليمي

  org.ilo@akhlallahd: ؛ بريد الكتروني٩٦١- ٧١-٥٠٥٩٥٨: ؛ جوال)١١٧مقسم  (٩٦١-١-٧٥٢٤٠٠: هاتف

  


