فاألطفال ال يُؤخذون إلى العمل
بل يُ َتركون للحلم واألمل!

اليوم العاملي
ملكافحة
عمل األطفال
 12يونيو 2019

2019-1919
يف الذكرى املئوية ملنظمة العمل الدولية يستعرض اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال التقدم الذي أُحرز على مدى  100عام
من الدعم الذي قدمته املنظمة للبلدان ملعاجلة قضية عمل األطفال .ويُـ ّع د اإللغاء الفعلي لعمل األطفال أحد املبادئ اليت
أتسست عليها منظمة العمل الدولية يف عام  ،1919والذي ظل هدفًا رئيس يًا منذ ذلك احلني.

فاألطفال ال يُؤخذون إلى العمل بل يُ َتركون للحلم واألمل!
ويشهد عام  2019مرور  20عا ًم ا على اعتماد اتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم  182لعام  1999بشأن أسوأ أشكال
عمل األطفال .ومع وجود عدد قليل من الدول اليت مل تصدق
على هذه االتفاقية بعد ،فقد أصبحت قريبة من احلصول على
التصديق العاملي وتُغطي هذه االتفاقية اآلن أكثر من  99.9يف
املائة من أطفال العامل الذين ت رتاوح أعمارهم بني  5و  17سنة.
إننا يف هذا اليوم العاملي ندعو إىل التصديق العاملي والتنفيذ
الكامل لالتفاقية (رقم  )182واتفاقية منظمة العمل الدولية
للس ن .كما ندعو
(رقم  )138لعام  1973بشأن احلد األدىن ِ
إىل التصديق على بروتوكول عام  2014امللحق ابتفاقية
العمل القسري ،الذي حيمي كل من البالغني واألطفال.

ةمظنم ةيقافتا
 182مقر ةيلودلا لمعلا
لاكشأ أوسأ نأشب  1999ماعل
ةمظنم ةيقافتا ;لافطألا لمع
ماعل ) 138مقر( ةيلودلا لمعلا
;نِسلل ىندألا دحلا نأشب 1973
قحلملا  2014ماع لوكوتورب
،يرسقلا لمعلا ةيقافتاب

ونتطلع يف هذا اليوم العاملي إىل خطة التنمية املستدامة لعام
 2030واليت تناشد اجملتمع الدويل يف اهلدف  7-8لوضع
حد لعمل األطفال جبميع أشكاله حبلول عام  .2025ودع ًم ا
للتحالف  ،8.7الذي يتمثل هدفه الرئيسي يف حتقيق اهلدف
 8.7من أهداف التنمية املستدامة ،فإننا ندعو إىل اختاذ إج راءات
فورية للتصدي للتحدايت املتبقية حىت يتمكن اجملتمع الدويل
من السري بثبات يف طريقه حنو القضاء على عمل األطفال جبميع
أشكاله.
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ميثل عمل األطفال قضية حقوق إنسان عاملية تؤثر علينا مجي ًع ا .وعمل األطفال يقصد به العمل احملظور على األطفال
سواء بسبب سنهم أو بسبب طبيعة املهام اليت ينطوي عليها العمل .وذلك ألن األطفال ُي رمون من حقهم يف عيش
وي رمون من التعليم اجليد والنمو يف بيئة آمنة حممية من املخاطر .وتتمثل رؤية منظمة العمل الدولية يف عامل
طفولتهمُ ،
تتحرر فيه اجملتمعات والقطاعات والبلدان بصورة مت زايدة من عمل األطفال ويتاح جلميع األطفال احلصول على تعليم
جيد.

اليوم  ،لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  17-5سنة
 152مليون

م ن هم

يشاركون في عمل
األطفال

 73مليون

يشاركون في أعمال
خطرة

م ن هم

 108مليون

العمل في الزراعة

 75مليون

العمل بدون أجر
في محيط وحدات
أسرهم
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مائة عام من التصدي لمشكلة ع

ُم نذ مائة عام كانت أغلب دول
حظر عمل األطفال واحلاجة إىل
1992
إطالق الربانمج الدويل للقضاء على عمل األطفال (ايبك)

1997
املؤمتر الدويل األول حول عمل األطفال ،أوسلو

1998

ومنذ مثانينيات القرن املاضي وحتدي دًا منذ إنشاء الربانمج الدويل للقضاء
على عمل األطفال عام  1992عملت منظمة العمل الدولية مع الكياانت
والشركاء من أجل بناء الوعي وااللت زام واملعرفة يف سبيل تفعيل القوانني
والسياسات واإلج راءات اليت هتدف إىل القضاء على عمل األطفال.

إعالن بشأن احلقوق واملبادئ األساسية يف العمل

1999
اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال رقم 182

2008
إعالن بشأن العدالة االجتماعية من أجل عوملة
عادلة

وجتدر اإلشارة إىل أن إعالن  1998بشأن احلقوق واملبادئ األساسية يف العمل وإعالن عام  2008بشأن العدالة
االجتماعية من أجل عوملة عادلة وق رارات مؤمتر العمل الدويل بشأن احلقوق واملبادئ األساسية يف العمل الصادرة
عا َم ي  2012و 2017أكدت مجيعها على أمهية هذه احلقوق وعدم قابليتها للتجزئة مبا يف ذلك احلق يف حرية
تكوين اجلمعيات وحرية املفاوضة اجلماعية واحلق يف االمتناع عن العمل واحلماية من العمل القسري ومن التمييز يف
العمل.

2025
عمل األطفال صفر

2017
املؤمتر الدويل الرابع حول القضاء املستدام على عمل
األطفال ،بوينس آيرس

2016
إطالق التحالف 7-8

فالتحالف  8.7هو ش راكة اس رتاتيجية عاملية تلتزم بتحقيق اهلدف  8.7من أهداف التنمية املستدامة .وتعمل منظمة العمل الدولية يف
إطار هذا التحالف مع شركائها على تسريع التدابري ال رامية إىل القضاء على عمل األطفال والعمل القسري والعبودية احلديثة واالجتار
ابلبشر .وتتوىل جمموعات العمل التابعة للتحالف (وهي جمموعات «اهلجرة ،وسالسل اإلمداد ،وسيادة القانون واحلوكمة ،والص راعات
واألوضاع اإلنسانية) ابلعمل مع دول إعداد املسار إعداد مسار العمل على املستوايت احمللية والدولية.
وشهد املؤمتر الدويل ال رابع بشأن القضاء املستدام على عمل األطفال اعتماد إعالن بوينس آيرس الذي يتضمن املبادئ واإلج راءات
الرئيسية لتسريع اجلهود لتحقيق اهلدف  .8.7ويوجد ما يقرب من  100تعهد تنص بوضوح على الت زامات احلكومات ومنظمات
مستقبل.
ً
العمال وأرابب العمل ومؤسسات اجملتمع املدين حنو حتقيق هذا اهلدف
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مل األطفال – دور منظمة العمل الدولية وشركائها

ل العامل ال تتصدى لالستغالل املُمنهج لألطفال يف العمل .أما اليوم ،فهناك شبه إمجاع عاملي على ضرورة
فعال.
ىل إصدار تشريعات تٌنظم عمل األطفال تنظي ًم ا ً

1919
اتفاقية احلد األدىن للسن (الصناعة) رقم 5

1973
اتفاقية احلد األدىن للسن رقم 138

وقد كانت املعايري اليت وضعتها منظمة العمل الدولية يف سنواهتا األوىل خبصوص عمل األطفال هي
ُح دت االتفاقيات املعتمدة خبصوص
املعايري الدولية األوىل من نوعها فيما خيص حقوق الطفل .وقد و ِّ
احلد األدىن للسن يف خمتلف القطاعات سنة  1973ابعتماد اتفاقية احلد األدىن للسن رقم .138
واليوم ،حتظى هذه االتفاقية إىل جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182لعام  1999بشأن
أسوأ أشكال عمل األطفال بقبول عاملي واسع بوصفها معايري هامة حلقوق العمل وحقوق اإلنسان.
2010
املؤمتر الدويل الثاين حول عمل األطفال ،الهاي

2013
املؤمتر الدويل الثالث حول عمل األطفال ،برازيليا

وقد تطورت االس رتاتيجيات وردود األفعال على مدار السنني .ففي السنوات األخرية كان الرتكيز
على منهجية شاملة للحقوق واملبادئ األساسية يف العمل مبا يف ذلك إنشاء الربانمج الدويل
للقضاء على عمل األطفال والعمل القسري والذي ساهم يف توحيد التدابري اليت تتخذها منظمة
العمل الدولية بشأن عمل األطفال والعمل القسري واالجتار ابلبشر .وكذلك كان هناك اع رتاف
مت زايد ابحلاجة إىل وضع اس رتاتيجيات حمددة ملعاجلة عمل األطفال يف سالسل اإلمداد ،ويف حاالت
اهلشاشة واألزمات واالقتصادات الريفية وغري الرمسية ،حيث توجد الغالبية العظمى من عمل
األطفال.

2015
الربانمج الدويل للقضاء على عمل األطفال والسخرة (ايبك)+

2015
خطة التنمية املستدامة لعام 2030

كما أن اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  2030الذي مت عام  ،2015وال سيما هدفها  8بشأن
العمل الالئق والنمو االقتصادي ،واهلدف  8.7الذي يدعو إىل القضاء الفعال على عمل األطفال
جبميع أشكاله حبلول عام  2025قد مثل الت زا ًم ا متجددًا بتحقيق هذه األهداف.
ويف هذا السياق ،يعد إطالق التحالف  8.7يف عام  ،2016واملؤمتر الدويل ال رابع بشأن القضاء
خال
املستدام على عمل األطفال يف عام  2017من بني املعامل البارزة يف التقدم حنو حتقيق هدف عامل ٍ
من عمل األطفال.
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لقد بات من غير المقبول استمرار عمل األطفال في أيامنا
معا لتسريع إجراءات القضاء عليه!
هذهَ .
فهيَّا بنا نعمل ً
 246ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻳُﺴﺘﻐَﻠّﻮن ﰲ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل
222

215
168

152
137

ﺧﻂ اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺗﲑة اﻟﺘﻘﺪم
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ 2016-2012
اﻻﲡﺎﻩ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﳓﻮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
اﻷﻃﻔﺎل ﲝﻠﻮل ﻋﺎم 2025

2000

2004

2008

2012

2016

2020

2025

ﺎﺗرﻳﺦ اﳍﺪف  7-8ﻹﻬﻧﺎء ﻋﻤﻞ
اﻷﻃﻔﺎل ﲜﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ

مستقبل العمل بدون عمل األطفال
دخل الئ ًق ا ومستدا ًم ا للجميع دون القضاء على عمل األطفال .ويف
ال ميكن حتقيق مستقبل من العمل الذي يوفر ً
ال منذ عام  ،1919يتطلب مستقبل العمل الذي ننشده والقضاء على عمل
حني شهدت الصناعة تقد ًم ا مذه ً
األطفال الذي يرتكز عليه العمل اهتما ًم ا متجددًا ومرتك زًا على االقتصادات الريفية وخاص ًة يف صح راء أفريقيا اليت
تعيش وض ًع ا متدهورًا .ويشري التحدي الصعب املتمثل يف عمل األطفال وآاثر الثورة الصناعية ال رابعة على أسواق
حضري أم ريف يًا إىل أن ال رابط اهلام بني مستقبل العمل ومجيع احلقوق األساسية من
ً
العمل يف كل مكان سوا ًء أكان
جهة وإصالح التعليم من جهة أخرى جيب أن يكون حمور اإلج راءات اهلادفة إىل عالج االثنني .وجيب أن يُز ّوِد التعليم
الشامل واحلر واجليد واملناسب األطفال ابملعارف واملهارات اليت حيتاجوهنا من أجل حتقيق اإلجناز يف مستقبل العمل
الذي يرى الكثريون أنه سيكون خمتل ًف ا اختالفًا كب ريًا ع ّم ا نعيشه اليوم.
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الطريق إلى 2025
تشري الدالئل إىل أن التدابري يف جماالت السياسة الرئيسية األربعة أدانه اليت يدعمها احلوار اجملتمعي تبشر ابألمل يف القضاء على ظاهرة
عمل األطفال وتقدم العناصر الرئيسية الس رتاتيجية تتضمن اجلهود اليت ستبذل بدءًا من اليوم وحىت عام .2025
أيض ا
وجماالت السياسة هذه ال ترتبط فقط أبهداف التنمية املستدامة املتعلقة مبحاربة الفقر ،والتعليم اجليد ،والعمل الالئق ،بل ترتبط ً
ابهلدف األساسي خلطة  2030بشأن الوصول إىل «جمتمعات تن ُع م ابلسالم والعدل وتسع اجلميع».

أسواق العمل

التنظيم القانوني

غالبية األطفال العاملني يعملون دون أجر يف م زارع أسرهم أو
أيض ا
يف مشروعات أخرى خاصة أبسرهم .ويرتكز عمل األطفال ً
يف االقتصاد غري الرمسي .إن سياسات سوق العمل اليت تشجع
العمل الالئق للبالغني والشباب ممن هم يف سن العمل القانوين،
وحتسن سبل املعيشة والدخل يف الريف وتشجع االنتقال من
االقتصاد غري الرمسي إىل االقتصاد الرمسي ،هي عوامل أساسية
ملعاجلة قضية عمل األطفال.

مع اتساع نطاق التصديق على اتفاقيات عمل األطفال ،متكنت
أغلب البلدان من وضع التنظيم القانوين لعمل األطفال .وجيب
تطوير اس رتاتيجيات تعزيز تطبيق القانون والوصول إىل املناطق
البعيدة عن سلطات التفتيش على العمل وخاص ًة املناطق «غري
الظاهرة» على اخلريطة االقتصادية واليت قد تشهد أسوأ صور
االنتهاكات العمالية.

التعليم

الحماية المجتمعية

يُع ّد ضمان حصول األطفال من اجلنسني على التعليم اجليد على
األقل حتىى احلد األدىن من سن العمل أدا ًة رئيسية ال غىن عنها
يف سبيل مواجهة قضية عمل األطفال .ويف الوقت الذي تغري فيه
األمتتة مستقبل العمل ،أصبحت احلاجة إىل تعليم جيد وضمان
حصول األطفال على املهارات األساسية اليت حيتاجوهنا أش ّد منها
يف أي وقت مضى.

يُع ّد الفقر على مستوى اجملتمع أو األسرة أحد األسباب اجلذرية
لعمل األطفال .وميكن أن يساعد احلصول على ب رامج الضمان
االجتماعي يف احلد من عمل األطفال من خالل التخفيف من
الظروف املعيشية السيئة اليت ميكن أن تدفع األسر إىل اللجوء إىل
عمل األطفال.

7

انضم إلينا
حيظى اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال بدعم كبري من
احلكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال ووكاالت األمم
املتحدة والعديد من األشخاص اآلخرين املهتمني مبعاجلة قضية
عمل األطفال .ونتشرف بدعوتك أنت ومؤسستك لتكون جزءًا
من اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال لعام .2019
انضم إلينا ليكون صوتك أحد األصوات املشاركة يف احلركة
العاملية ملكافحة عمل األطفال.
إذا مل يكن بلدك قد ص دّق على اتفاقيات مكافحة عمل
انش د حكومتك للتصديق عليها .ملعرفة املزيد عن محلة
األطفالِ ،
الذكرى املئوية للتصديق «الفرد للجميع» ميكنك زايرة ال رابط
التايل:
www.ilo.org/100ratification
للمزيد من املعلومات الرجاء التواصل معنا على ال رابط التايل
childlabour@ilo.org

فاألطفال ال يُؤخذون إلى العمل
بل يُ َتركون للحلم واألمل!
اليوم العاملي
ملكافحة
عمل األطفال
 12يونيو 2019
www.ilo.org/ChildLabourWorldDay

حتتفل منظمة العمل الدولية مبرور  100عام على تقدم العدالة االجتماعية
وتعزيز العمل الالئق.
تعرف على كيفية عمل منظمة العمل الدولية يف قضااي مثل عمل األطفال يف
ilo.org/100

#NoChildLabour

