
 

 

  2012 يونيو/حزيران 11 ،االثنين
 للنشر الفوري

   عمل األطفالتصعيد الحملة ضد 

بعمل األطفال ومبادرات الخاصة توجد هوة كبيرة بين المصادقة على اإلتفاقيات  -  )أخبار م ع د(جنيف 
بالذكرى  الدول الرامية إلى التعاطي مع هذه المشكلة، بحسب التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية إحتفاء

  .العاشرة لليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال

أكثر من مليون طفل يعملون من أجل البقاء على قيد الحياة وبوجود  215ما من مجال للتهاون، في ظل وجود "

. أشكال عمل األطفال، بما فيها العبودية والمشاركة في النزاعات المسلّحة ألسوأمنهم معرضين  في المائة 50
وهذا هو الهدف الذي يجب أن  - عمل األطفال من األجندة التنمويةاستئصال وال يمكننا السماح بخروج قضية 

، بحسب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، "ماعيعلى المستويين الفردي والجالدول تكافح في سبيله جميع 
  .السيد خوان سومافيا

ماليين طفل في دوامة العمل  5يونيو وجود /حزيران 1وقد أظهرت التقديرات األخيرة الصادرة بتاريخ 
وهذه التقديرات ال تعكس الواقع  -  الجبري، بما في ذلك اإلستغالل الجنسي ألغراض تجارية واإلرتهان لدين

  .فعلي على األرضال

أكثر إتفاقيات منظمة  182أشكال عمل األطفال رقم  أسوأوإتفاقية  138تُعتبر إتفاقية الحد األدنى للسن رقم 

 88دولة عضو في منظمة العمل الدولية، صادقت  185من أصل ف. العمل الدولية التي حظيت بمصادقة دولية

. 182من الدول على اإلتفاقية رقم   في المائة 95.1صادقت فيما  138من الدول على اإلتفاقية رقم   في المائة

  .2015ويكمن الهدف في تحقيق المصادقة العالمية على اإلتفاقيتين بحلول العام 

غلب الفشل في ، "من اإللتزام إلى العمل: معالجة عمل األطفال" في المقابل، وبحسب التقرير الجديد بعنوان
  .غلب األحيان على التقدم في التخفيف من عمل األطفالترجمة اإللتزامات إلى أعمال في أ

تبقى الهوة األكبر بين اإللتزام والعمل قائمة في اإلقتصاد غير المنظم، حيث تحدث أكثرية إنتهاكات حقوق 
أطفال العمال كذلك ويعتبر األطفال في المناطق الريفية والزراعية و. العمل األساسية، بحسب التقرير المذكور

  .رين والسكان األصليون األكثر عرضة لظاهرة عمل األطفالالمهاج

إلى ذلك، أشارت منظمة العمل الدولية إلى بلوغ عدد قليل نسبياً من القضايا الخاصة بعمل األطفال المحاكم 
وتتسم العقوبات الخاصة بالمخالفات واإلنتهاكات في أغلب األحيان بالضعف الشديد لتكون روادع . الوطنية

من هنا تدعو الحاجة إلى تعزيز مؤسسات إنفاذ القوانين واألجهزة القضائية . د استغالل األطفالفاعلة ض
  .الوطنية فضالً عن برامج حماية الضحايا

في ضوء الحاجة إلى المزيد من اإلجراءات والمبادرات، يعترف تقرير منظمة العمل الدولية بأهمية التقدم 
  :وهذا يشمل. ن القوانين والممارساتمن أجل تحسيالدول المنجز في عدد من 

 .التي تضع خططاً وطنية لمعالجة عمل األطفالالدول تزايد عدد  •



 

 

 .اعتماد محاذير قانونية جديدة تهدف إلى تحديد وتدارك أشكال عمل األطفال الخطرة •

 .إعتماد قوانين إضافية ضد دعارة األطفال والمواد اإلباحية الخاصة باألطفال •

تزايد ملحوظ في التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في صفوف الدول األعضاء وبخاصة بشأن  •
 .القضايا ذات الصلة باإلتجار

يتعين علينا البناء على السياسات والبرامج الوطنية القائمة واستخالص الدروس منها لضمان أنشطة فاعلة ضد "
يعتبر العمل الالئق بالنسبة إلى األولياء والتعليم بالنسبة إلى  وبالتالي،. عمل األطفال في جميع أرجاء العالم

دعونا نضاعف جهودنا . األطفال عناصر أساسية في اإلستراتيجيات الرامية إلى القضاء على عمل األطفال

أشكال عمل األطفال  أسوأمن أجل القضاء على  2010ونرتقي بخارطة الطريق المعتمدة في الهاي في العام 

 .، بحسب المدير العام لمنظمة العمل الدولية"2016العام بحلول 

وتتيح هذه اإلتفاقيات . تسعى إتفاقيات منظمة العمل الدولية إلى حماية األطفال من التعرض إلى عمل األطفال
إلى جانب الصكوك الدولية الخاصة بحقوق األطفال والعمال واإلنسان إطاراً مهماً لسن التشريعات ووضع 

  .ت واتخاذ اإلجراءات الرامية إلى مكافحة عمل األطفالالسياسا

 مالحظات

يونيو، وهو حدث سنوي بارز /حزيران 12يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال في * 

حقوق "، كان عنوان اإلحتفال 2012وفي العام . ركّز على المناصرة وكسب التأييد بشأن مكافحة عمل األطفالي

دولة بمشاركة  50وتُقام اإلحتفاالت في أكثر من ". لنضع حداً لعمل األطفال: نسان والعدالة اإلجتماعيةاإل
وتشمل في . الحكومات وأصحاب العمل والعمال واألمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات األهلية

يات إعالمية، وحمالت التوعية ما تشمل نقاشات رفيعة المستوى بشأن السياسات، ونقاشات عامة، وفعال
  .واإلحتفاالت الثقافية

منظمة : 2012 الدولي العمل من قبل مؤتمر امالتي يجري النظر فيه تقريرينال علىتعتمد ورقة السياسات * 
 بموجب إعالن متكررة مناقشة( من االلتزام إلى العمل :في العمل والحقوق األساسيةالعمل الدولية، المبادئ 

 منظمة العمل الدوليةالعالن ، ومتابعة من أجل عولمة عادلة بشأن العدالة االجتماعية الدولية منظمة العمل
العام  المسح، إنسانياً وجهاً العولمة إعطاء، ومنظمة العمل الدولية) في العمل المبادئ والحقوق األساسية بشأن
بشأن العدالة  منظمة العمل الدولية ضوء إعالن في في العمل المتعلقة بالحقوق االتفاقيات األساسية عن

االتفاقيات والتوصيات، التقرير  بشأن تطبيق لجنة الخبراء تقرير، 2008، من أجل عولمة عادلة االجتماعية
  .2012، جنيف، 101، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )1Bالجزء (الثالث 
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