
A/64/172  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
27 July 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

190809    190809    09-42498 (A) 
*0942498* 

  والستون الرابعة الدورة
  *املؤقت األعمال جدول من )أ( ٦٧ البند
      ومحايتها الطفل حقوق تعزيز

  الطفل حقوق اتفاقية حالة    
  العام األمني تقرير    

  

  موجز  
 التوقيـع  بـاب  وفـتح  .٤٤/٢٥ هـا بقرار الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  العامة اجلمعية تاعتمد  
 ٢ يف نفاذهــــا وبــــدأ ١٩٩٠ ينــــاير/الثــــاين كــــانون ٢٦ يــــوم ركنيويــــو يف االتفاقيــــة علــــى
 االنــضمام أو التــصديق صــك إيــداع تــاريخ مــن الثالثــون اليــوم وهــو ،١٩٩٠ ســبتمرب/أيلــول

 إليهـا  انـضمت  أو االتفاقيـة  علـى  صـدقت  الـيت  الـدول  عـدد  وبلـغ  .العـام  األمـني  لدى العشرين
  .دولة ١٩٣ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ١ حىت

ــد   ــ تواعتم ــة، ةاجلمعي ــا العام ــاريني بروتوكــولني ،٥٤/٢٦٣ بقراره ــة اختي  .لالتفاقي
 االختيــاري الربوتوكــول علــى صــدقت قــد دولــة ١٢٨ كانــت ،٢٠٠٩ يوليــه/متــوز ١ وحــىت
 ،٢٠٠٢ فربايـر /شـباط  ١٢ يف نفـاذه  بـدأ  الـذي  املـسلحة،  الرتاعـات  يف األطفال اشتراك بشأن

 األطفـــال وبغـــاء األطفـــال عبيـــ بـــشأن االختيـــاري الربوتوكـــول علـــى دولـــة ١٣١ وصـــدقت
  .٢٠٠٢ يناير/الثاين كانون ١٨ يف نفاذه بدأ الذي اإلباحية، املواد يف األطفال واستغالل
 اجلهـود  التقريـر  هـذا  مـن  الرابـع  الفـرع  يوجز ،٦٣/٢٤١ العامة اجلمعية بقرار وعمالً  
 إىل الراميـة  واجلهـود  األطفـال  عمـل  مكافحـة  يف الـوطين  املـستوى  علـى  احملـرز  والتقـدم  الدولية
 يف التثقيـف  دور أمهيـة  ويـربز  ،٢٠١٦ عـام  حبلـول  األطفـال  عمـل  أشـكال  أسـوأ  علـى  القضاء
  .الصدد هذا
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  مقدمة  - أوال  
 دورهتـا  يف إليهـا  يقدم أن ،٦٣/٢٤١ قرارها يف العام، األمني إىل العامة اجلمعية طلبت  - ١

 علـى  التركيـز  مـع  الطفـل،  قحقـو  اتفاقيـة  حالـة  عـن  معلومـات  يتـضمن  تقريـرا  والستني الرابعة
 احملـرز  والتقـدم  األطفـال  عمـل  مكافحـة  يف الـوطين  املـستوى  على احملرز والتقدم الدولية اجلهود
 هـذا  مقـدَّ وُي .٢٠١٦ عـام  حبلـول  األطفـال  عمـل  أشـكال  أسـوأ  علـى  القـضاء  هدف حتقيق حنو

  .الطلب لذلك وفقا التقرير
  

  الطفل حقوق اتفاقية حالة  - ثانياً  
ــوز ١ حــىت  - ٢ ــه/مت ــت ،٢٠٠٩ يولي ــد كان ــة ١٩٣ صــّدقت ق ــى دول ــة عل ــوق اتفاقي  حق

  .دولتان االتفاقية على ووقّعت إليها، انضمت أو )١(الطفل
 بـشأن  االختيـاري  الربوتوكـول  علـى  صـّدقت  قـد  كانـت  ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ١ وحىت  - ٣

 تيــارياالخ الربوتوكــول علــى وصــّدقت دولــة، ١٢٨ املــسلحة، الرتاعــات يف األطفــال اشــتراك
  .)٢(دولة ١٣١ اإلباحية املواد يف األطفال استغاللو األطفال بغاءو األطفال بيع بشأن

  
  الطفل حقوق اتفاقية تنفيذ  - ثالثا  

ــرة خــالل  - ٤ ــالتقرير املــشمولة الفت ــة عقــدت ،ب  التاســعة مــن دوراهتــا الطفــل حقــوق جلن
ــة إىل واألربعـــني ــم مكتـــب يف واخلمـــسني احلاديـ ــدة األمـ ــر يف ،جنيـــف يف املتحـ ــن اتالفتـ  مـ

ــول ١٥ ــوبر/األول تــشرين ٣ إىل ســبتمرب/أيل  /الثــاين كــانون ٣٠ إىل ١٢ ومــن ،٢٠٠٨ أكت
  .التوايل على ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٢ إىل مايو/أيار ٢٢ ومن ،٢٠٠٩ يناير
 والـستني  الرابعـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعية إىل الشفوي تقريرها اللجنة رئيسة وستقدم  - ٥

ــاول ــه تتن ــ في ــة بعمــل املتعلقــة الرئيــسية سائلامل  وســتقدم .املاضــي العــام يف بــرزت والــيت اللجن
 جتتمـع  عنـدما  ،٢٠١٠ عـام  خـالل  املتراكمـة  التقـارير  عدد خفض عن معلومات أيضا الرئيسة
   .٦٣/٢٤٤ بالقرار عمال منفصلتني غرفتني يف واحد آن يف اللجنة

ــبا عمـــال الطفـــل، حقـــوق جلنـــة وقـــررت  - ٦  املؤقـــت، الـــداخلي امهـــانظ مـــن ٧٥ ادةملـ
 الـدورة  قبـل  ملـا  العامـل  هـا لفريق واخلمـسني  الثالـث  االجتمـاع  خـالل  الوقـت  بعض ختصص أن

 كونوسـي  .الطفـل  حقوق التفاقية العامة اجلمعية العتماد العشرين السنوية الذكرىب لالحتفال
__________ 

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
ــىع لالطــالع  )٢(   ــة ل ــدول قائم ــيت ال ــى وقّعــت ال ــة عل ــاريني والربوتوكــولني االتفاقي ــا صــّدقت أو االختي  عليهم

  .www.ohchr.org ملوقعا انظر ،االنضمام أو التصديق أو التوقيع وتواريخ إليهما انضمت أو
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 ،جنيـــف يف ٢٠٠٩ أكتـــوبر/األول تـــشرين ٩ و ٨ يـــومي ســـيجرى الـــذي ،احلـــدث عنـــوان
 يف املـشاركة  إىل دولالـ  ُدعيـت  وقـد  .“عملـه  ينبغـي  ممـا  املزيـد  ... واحلـوار  والتنمية امةالكر”
   .اهلام لاالحتفا هذا

  
  األطفال عمل مكافحة يف الوطين املستوى على احملرز والتقدم الدولية اجلهود  - رابعاً  

  األطفال عمل ملكافحة الدويل العمل من سنة تسعون    
 الدوليـة  املعـايري  ينتهك عمال طفل مليون ٢٠٠ من أكثر يزاول ،العامل أحناء خمتلف يف  - ٧

 جـدا  صـغرية  سـن  يف هـم  املعنـيني  األطفـال  ألن مقبـول  غري عمل وهذا .األطفال بعمل املتعلقة
 يناسـب  ال العمـل  لـسن  األدىن احلـد  بلغـوا  قد كانوا وإن ألهنم أو باملدارس، يكونوا أن وينبغي
 ضـحايا  األطفـال  مـن  العديـد  ويقـع  .عامـاً  ١٨ عـن  عمـره  ليق شخصاً به يقومون الذي العمل
 بــالرق، الــشبيهة املمارســات أو الــرق أو الــسخرة، عمــل مثــل األطفــال عمــل أشــكال ألســوأ
 بـصحتهم  يـضر  أن يـرجح  الذي العمل ضروب من ذلك غري أو هبا واالجتار املخدرات وإنتاج

 انتـهاكا  ذاتـه  حـد  يف يعـد  الـذي  األطفـال،  عمـل  ينطـوي  مـا  وكـثرياً  .خالقهمأ أو سالمتهم أو
 حتقيـق  أيـضاً  العمـل  هـذا  ويعيق .األخرى األطفال حقوق اندثار على اإلنسان، حلقوق جسيما
  .التنمية ويقوض الفقر يدمي مما للجميع، األساسي التعليم

 مـن  قـرن  مـن  يقـرب  ملـا  الـدويل  للمجتمـع  أولويـة  متثـل  األطفـال  عمل مناهضة وظلت  - ٨
 اتفاقيـة  ،الدوليـة  العمـل  نظمـة مل األول املـؤمتر  يف األعـضاء  الـدول  الفعـل ب اعتمـدت  فقـد  .الزمن
ــصناعة( للــسن األدىن احلــد ــيت ،)٥ رقــم( ١٩١٩ ،)ال ــسنني مــدى علــى تالهــا ال  مــن عــدد ال

 اعتمـد  ،١٩٧٣ يونيـه /حزيـران  ٢٦ يفو .)٣(القطاعـات  خمتلـف  يف للـسن  األدىن احلـد  اتفاقيات
 هــذه مجيــع حمــل وحتــل تعــزز الــيت ،١٣٨ رقــم لــسنل دىناأل احلــد اتفاقيــة الــدويل العمــل مــؤمتر

ــصكوك ــشكّلو ال ــار ت ــ امعي ــسن األدىن للحــد اواحــد اعام ــعجل لعمــلا ل ــشاط قطاعــات مي  الن
 /متـــوز ١ حـــىت دولـــة ١٥٤ عليهـــا صـــدقت الـــيت ،١٣٨ رقـــم االتفاقيـــة وتـــوفر .االقتـــصادي

__________ 
ــة  )٣(   ــسن األدىن احلــد اتفاقي ــصناعة( لل ــم( ١٩١٩ ،)ال ــة ،)٥ رق ــسن األدىن احلــد واتفاقي  ،)حــريالب العمــل( لل

 للــسن األدىن احلــد واتفاقيــة ،)١٠ رقــم( ١٩٢١ ،)الزراعــة( للــسن، األدىن احلــد واتفاقيــة ،)٧ رقــم( ١٩٢٠
ــادين ومــساعدو الوقــادون( ــة ،)١٥ رقــم( ١٩٢١ ،الوق ــصناعية غــري األعمــال( للــسن األدىن احلــد واتفاقي  ،)ال

 احلـد  واتفاقية ،)٥٨ رقم( ١٩٣٦ ،)مراجعة( )البحري العمل( للسن، األدىن احلد واتفاقية ،)٣٣ رقم( ١٩٣٢
 )الـصناعية  غـري  األعمـال ( للـسن  األدىن احلـد  واتفاقيـة  ،)٥٩ رقـم ( ١٩٣٧ ،)مراجعـة ( )الـصناعة ( للسن األدىن

 واتفاقيـة  ،)١١٢ رقـم ( ١٩٥٩ ،)األمسـاك  صـيادو ( للـسن  األدىن احلـد  واتفاقية ،)٦٠ رقم( ١٩٣٧ ،)مراجعة(
ــسن، األدىن احلــد ــل( لل ــم( ١٩٦٥ ،)رضاأل ســطح حتــت العم ــد ).١٢٣ رق ــل وق ــاب أُقف ــصديقال ب ــى ت  عل

 حمـــدود لعـــدد بالنـــسبة ســـارية أعـــاله املـــذكورة االتفاقيـــة مجيـــع وتظـــل .١٥ و ١٠ و ٧ و ٥ االتفاقيـــات
  .البلدان من
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 اإلطـار  الدوليـة،  العمـل  منظمة يف األعضاء الدول من املائة يف ٨٠ من أكثر أي ،٢٠٠٩ يوليه
  .األطفال عمل ملكافحة سواء حبد السياسات وتدابري التشريعية للتدابري األساسي

 .١٣٨ رقـم  االتفاقيـة  أمهية الطفل حقوق التفاقية ١٩٨٩ عام التارخيي االعتماد وأكد  - ٩
 مـن  طفلال حقوق محاية على نصت اليت هذه، املتحدة األمم اتفاقية من ٣٢ دةاملا من ٢ فالفقرة

 الـصكوك  مـن  الصلة ذات حكاماأل” األطراف الدول ُتراعي أن قتضيت االقتصادي، االستغالل
 وظـروف  األحـداث  اسـتخدام  لسن األدىن احلد حتكم اليت القواعد وضع عند “األخرى الدولية
 اتفاقيـة  حددته الذي املستوى دون ظروف يف األطفال به يقوم عمل أي اعتبار ويتعني .عملهم
 موقـف  بالفعـل  هـذا  ويظـل  .اقتـصاديا  اسـتغالال  الدوليـة،  العمـل  منظمـة  معايري أو املتحدة األمم
  .األطراف الدول من إليها الواردة الدورية التقارير يف رنظت ماعند الطفل حقوق جلنة
 مـن  جـدا  كـبري  عـدد  وقـوع  عـن  فـضال  األطفـال،  عمـل  مـشكلة  جسامة عن جنم وقد  - ١٠

 اأمـر  بـات  جديـد  دويل معيـار  وضـع  أن إدراك األطفـال،  عمـل  أشـكال  ألسـوأ  أسرى األطفال
 كفالـة  ذاتـه  الوقـت  ويف األشـكال،  هذه ملكافحة الالزمة اإلجراءات أولويات لتحديد اضروري

 ،١٩٩٩ عــام ففــي .الكــربى الغايــة األطفــال عمــل أشــكال مجيــع علــى التــام القــضاء يظــل أن
ــدول اعتمــدت ــة يف األعــضاء ال ــة العمــل منظم ــة اعباإلمجــ الدولي  عمــل أشــكال أســوأ اتفاقي
 فوريـة  تـدابري  تتخـذ  أن” البلـدان  مـن  تقتـضي  االتفاقيـة  هذه من ١ املادةف .١٨٢ رقم األطفال
 .“ملحـة  مـسألة  ذلـك  بوصف عليها، والقضاء األطفال عمل أشكال أسوأ حظر تكفل وفعَّالة

 حـىت  عـضو  ةدولـ  ١٧١ عليهـا  وصدق ٢٠٠٠ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩ يف االتفاقية نفاذ بدأو
  .٢٠٠٩ يوليه/متوز ١

 بـــالربوتوكولني تعـــزز الـــذي الـــدويل، القـــانوين اإلطـــار هلـــذا مـــا ُيالحـــظ أن وميكـــن  - ١١
 األطفـال،  عمـل  ضـد  الكفـاح  أوجـه  مجيـع  يف تـأثري  مـن  ،)٤(الطفـل  حقوق التفاقية االختياريني

 ومجــع طفــالاأل عمــل مــن للحــد العمليــة والتــدابري الــسياسات طــروأُ التــشريعات تــشمل والــيت
ــات ــيري البيان ــفامل وتغ ــة واق ــةو .العام ــامج مث ــاون واســع برن ــتقين للتع ــرز مــن ،ال ــشاركني أب  امل

 البنــك عــن فــضال ،)اليونيــسيف( للطفولــة املتحــدة األمــم ومنظمــة الدوليــة، العمــل منظمــة فيــه
 املناهـضة  الفاعلـة  اجلهـات  مـن  النطـاق  عامليـة  حركـة  املاضـي  القرن يف تتشكل وبدأت .الدويل
 العمـل  وأربـاب  احلكوميـة  غري واملنظمات والدول الدولية الوكاالت بني جتمع األطفال، لعمل

ــات ــاالعم والنقاب ــة واملنظمــات ةلي ــاء اجملتمعي  تكــون مــا أشــد أساســا فــوفرت واألطفــال، واآلب
 مكافحـة  تـستتبعه  عمـا  املعـارف  معظـم  تـراكم  وقـد  .الـوطين  الـصعيد  على للتحرك إليه احلاجة
 منظمـة  وضـعته  الـذي  األطفـال  عمـل  علـى  للقـضاء  الـدويل  الربنـامج  خـالل  مـن  األطفال عمل
   .بلدا ٨٨ يف حاليا وُينفذ األعضاء الدول خمتلف من بدعم ١٩٩٢ عام يف الدولية العمل

__________ 
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و ٢١٧١، اجمللدان جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
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  األطفال عمل على لقضاءل تهوأمهي القائم الدويل القانوين اإلطار    
 طائفـة  يف االستئـصال،  تـستدعي  عامليـة  ظـاهرة  األطفـال  عمل كونب االعتراف يتجسد  - ١٢

 عـدة  عـن  صـادرة  صـكوك  لكنـها  ،تّممـه وُي بـبعض  بعـضها  يـرتبط  الدوليـة  الـصكوك  مـن  واسعة
 ةالدوليـ  العمـل  معايري أطر باستفاضة يعاجل التقرير هذا كان ولئن .الدويل لقانونل خمتلفة هيئات

 فـضال  الـدويل  اجلنـائي  انونوالقـ  الـدويل  اإلنساين القانون فإن اإلنسان، حلقوق الدويل والقانون
 صـكوكا  تتـضمن  أن أيـضا  ميكـن  ،قليميـة اإل تفاقيـات االو املتحـدة  األمـم  اتفاقيـات  من عدد عن
  .اجلنسية عدميي األشخاص ومركز الرق تشمل القضايا من واسعة طائفة تعاجل صلة ذات

  
 التزامات الدول مبوجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية    

ات ممـن تقـل أعمـارهم عـن     فتيـ  والالفتيـان  -عمـل ميكـن لألطفـال      هناك أشكال مـن ال      - ١٣
 مزاولتـها علـى حنـو مـشروع، بـل وميكـن أن تكـون مفيـدة هلـم يف إعـدادهم حليـاة                         - سنة   ١٨

ينبغـي  “ عمـل أطفـال  ”يعتـرب  األطفال عمل يزاوله   يس كل   ولذلك ل . منتجة كأشخاص بالغني  
الـذي يكـون الطفـل إمـا صـغريا جـدا             عمـل القصد بـه    فعمل األطفال يُ  .  إىل القضاء عليه   يالسع

عتـرب، بـسبب    الـذي يُ عمـل  أو ال- دون الـسن األدىن املطلـوب      ضطلع بـه  ل يُ عم وهو   -ملزاولته  
د اتفاقيـات   ولذلك حتدّ . ظوراظروفه الضارة، غري مقبول مجلة وتفصيال لألطفال وحم        وأطبيعته  

لعمــل أو االســتخدام،  بابــول ن القلــِسستويات احلــد األدىن منظمــة العمــل الدوليــة نظامــا ملــ    
 .أي طفلتعرَّض هلا حتدد عددا من األنشطة واحلاالت اليت ال ينبغي أن ي كما

رقـم  ، الـيت تكملـها التوصـية        احلد األدىن لسن االسـتخدام     بشأن   ١٣٨تفاقية  التنص ا و  - ١٤
ان ضـم  إىل   يبـاع سياسـة وطنيـة ترمـ        باتّ املـصدقة  على أن تتعهـد الـدول        ، يف املادة األوىل   ١٤٦

ــال    ــى عمــل األطف ــا عل ــضاء فعلي ــصورة     ؛الق ــسن االســتخدام أو العمــل ب ــع احلــد األدىن ل  ورف
  :ويف ما يلي اإلطار املتعلق باحلد األدىن لسن االستخدام. تدرجيية

  
الــيت مل يبلــغ اقتــصادها ’و(البلــدان الناميــة بالنــسبة إىل   عموما  ١٣٨االتفاقية 

  )٥()‘التطوروتسهيالهتا التعليمية درجة كافية من 
ــسن   ــام للــــ ــد األدىن العــــ احلــــ

  )٢ املادة(
ال يقل عـن سـنة إهنـاء الدراسـة
ــأي حــال ــة، وال يقــل ب اإللزامي

   سنة١٥من األحوال عن 

  )يف البداية( سنة ١٤

   سنة١٢   سنة ١٣  )٧املادة (األعمال اخلفيفة 
العمل الذي ُيحتمل أن يعرِّض     
ــالمة أو    ــحة أو سـ ــر صـ للخطـ

  )٣دة املا(أخالق األحداث 

 ســــــنة وفــــــق١٦( ســــــنة ١٨
  )شروط صارمة

  ) سنة وفق شروط صارمة١٦( سنة ١٨

__________ 
 الناميـة فيمـا يتعلـق باحلـد األدىن للـسن أمـرا اختياريـا وينبغـي اسـتخدامها وقـت                     تعترب املرونة املتوخاة للبلدان     )٥(  

  ).من االتفاقية) ٤ (٢ املادة(التصديق 
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لـيس كافيـا يف حـد ذاتـه وتـشترط باإلضـافة             للـسن    أدىن   حدوتقر االتفاقية بأن حتديد       - ١٥
إىل ذلك تنظـيم شـروط العمـل وعـدد سـاعاته لألطفـال الـذين يتجـاوزون احلـد األدىن للـسن،                       

حتفاظ أرباب العمـل يف مكـان العمـل بـسجالت تتـضمن      فضال عن وضع عقوبات مناسبة، وا  
كر أعـاله، تـشترط االتفاقيـة       ومثلما ذُ .  سنة ١٨معلومات عن العمال الذين تقل أعمارهم عن        

مجيع قطاعات النـشاط االقتـصادي       ١٣٨رقم   وتتناول االتفاقية    .)٦(‘سياسة وطنية ’أيضا اتباع   
ستثىن مـن تطبيـق   ويُـ  .)٧(، مثل العمل احلـر والعمالة فضال عن العمل خارج عالقة تشغيل رمسية 

وقـد  .  العمـل الـذي ُيـضطلع بـه يف إطـار التعلـيم والتـدريب املهـين                 ،نـة  يف ظروف معيّ   ،االتفاقية
إطـار عـروض   يف سمح ملن تقل أعمارهم عن احلد األدىن املنصوص عليـه يف االتفاقيـة بالعمـل        ُي

 . منح يف كل حالة على حدةفنية، بتراخيص ُت

 املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال، إىل جانب التوصـية         ١٨٢رقم   كس االتفاقية وتع  - ١٦
، توافقــا عامــا لــآلراء علــى ضــرورة اختــاذ تــدابري فوريــة وفعالــة تكفــل حظــر أســوأ   ١٩٠رقــم 

ــى وجــه الــسرعة         وتــشمل االتفاقيــة ). ١ املــادة(أشــكال عمــل األطفــال والقــضاء عليهــا عل
وفقـا لتعريـف الطفـل       )٨( سـنة  ١٨لـذين تقـل أعمـارهم عـن          مجيع الفتيات والفتيان ا    ١٨٢ رقم

تـنص االتفاقيـة علـى أن أسـوأ أشـكال عمـل             كما ذُكر أعاله،    و. مبوجب اتفاقية حقوق الطفل   
 :األطفال تشمل ما يلي

مجيــع أشــكال الــرق أو املمارســات الــشبيهة بــالرق، كبيــع األطفــال واالجتــار     )أ(  
قــسري أو اإلجبــاري، مبــا يف ذلــك التجنيــد القــسري   والقنانــة والعمــل العبوديــة الــدينهبــم، و

 اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف صراعات مسلحة؛ أو

ــاج أعمــال        )ب(   ــدعارة، أو إلنت ــشغيله أو عرضــه ألغــراض ال اســتخدام طفــل أو ت
 إباحية أو أداء عروض إباحية؛

__________ 
إىل أن تـدابري الـسياسة ميكـن    ) ١٣٨رقم املكملة لالتفاقية (للسن  األدىن حلد بشأن ا١٤٦رقم  تشري التوصية     )٦(  

 والتوجيه والتدريب املهنـيني؛ وتعزيـز التنميـة اهلادفـة إىل إجيـاد      مرافق مالئمة للتعليمتوفري : أن تتضمن ما يلي 
 يف املناطق الريفية واحلضرية؛ وتوسيع نطاق التدابري االقتصادية واالجتماعية للتخفيف من حـدة              عملفرص ال 
 لضمان مستويات عيش أسرية ودخل أسري على قـدر معـّين حبيـث يـصبح مـن غـري الـضروري                    أيضاالفقر و 

؛ وتدابري الضمان االجتمـاعي ورعايـة األسـرة الـيت هتـدف إىل كفالـة                 لألطفال قتصاديالنشاط ا الاللجوء إىل   
  . ورعايتهمألحداثمرافق محاية األطفال واتوفري نفقة إعالة األطفال؛ و

 البدايـة شـروط االتفاقيـة فيمـا يتعلـق           يفألنه قـد ال يكـون مـن الـسهل دائمـا علـى البلـدان أن تـستويف                    ونظرا    )٧(  
 ،يمكن للبلـدان   فـ  ع قطاعات وأشكال العمل أو االستخدام تتضمن االتفاقيـة عـدة أحكـام تتـيح املرونـة،                جبمي

  . البداية فئات حمدودة من قبيل زراعة الكفاف واألنشطة األسريةيف أن تستثين ،ملثال اعلى سبيل
  .١٨٢رقم  من اتفاقية منظمة العمل الدولية ٢ املادة  )٨(  
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 استخدام طفل أو تـشغيله أو عرضـه ملزاولـة أنـشطة غـري مـشروعة، وال سـيما          )ج(  
 إنتاج املخدرات واالجتار هبا على حنو ما حددته املعاهدات الدولية ذات الصلة؛

ل زاَواألعمال اليت يرجح أن تـؤدي، بفعـل طبيعتـها أو بفعـل الظـروف الـيت تُـ                    )د(  
 .)٩(فيها، إىل اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي

العملية ملكافحة عمـل    اجلوانب   و اتلسياسوتقدم االتفاقية تفاصيل هامة عن جوانب ا        - ١٧
فهي تقتضي من الدول املصدقة تصميم وتنفيـذ بـرامج عمـل مـن أجـل القـضاء علـى                    . األطفال

إنـشاء أو حتديـد آليـات مالئمـة لرصـد           و،  )١٠( علـى سـبيل األولويـة      أسوأ أشكال عمل األطفال   
ل الوقايـة؛ وتـوفري الـدعم       كما تدعو إىل اختـاذ تـدابري حمـددة زمنيـا مـن أجـ               .)١١(تطبيق االتفاقية 

النتشال األطفال من أسوأ أشكال عمل األطفـال وتأهيلـهم؛ وضـمان حـصول مجيـع األطفـال                  
؛  جمانــالني مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال علــى التعلــيم األساســي أو التــدريب املهــين  املنتــَش

التفاقيـة  وتـدعو ا   .)١٢(؛ ومراعاة وضع الفتيات اخلاص     خاصة وحتديد األطفال املعرضني ملخاطر   
أيضا إىل التعاون واملساعدة الدوليني يف اجلهود املبذولة لـضمان تنفيـذ أحكامهـا تنفيـذا فعـاال،                  

 .)١٣( والتعليم، واجتثاث الفقر،بوسائل منها تقدمي الدعم للتنمية االجتماعية واالقتصادية

 أشـكال عمـل األطفـال، يف مجلـة         أ بشأن حظـر أسـو     ١٩٠رقم   وتقدم أحكام التوصية    - ١٨
، وتـشدد علـى     “خطـرة ”ل أعمـاال    أمور، توجيهات مفيدة بشأن حتديد املمارسات الـيت تـشك         

أمهية جترمي ومالحقة املخالفات اليت تنطوي على تشغيل األطفـال يف أحـد أسـوأ أشـكال عمـل              
ــة     . األطفــال ــة أو املدني ــة اجلنائي وينبغــي للــدول أن ترتــأي أيــضا بــسرعة ســائر التــدابري العالجي

ند االقتضاء، كاإلشراف اخلاص على املنشآت اليت تلجأ إىل أسوأ أشـكال عمـل              اإلدارية، ع  أو
 املمنوحـة لتلـك   عملرخص الإلغاء األطفال، وأن تنظر، عند االستمرار يف عمليات اخلرق، يف       

 .)١٤(دائما أو مؤقتاإلغاء املنشآت 

بيــق وإضــافة إىل ذلــك، مــا فتئــت هيئــات منظمــة العمــل الدوليــة الــيت تــشرف علــى تط   -١٩
املنظمـة بـشأن    األطفال يف عدة بلدان مبوجب اتفاقية       عمل   بالفعل الدولية للعمل تتناول     عايريامل

وفيما يتعلـق جبانـب موافقـة الطفـل أو والديـه            ). ٢٩االتفاقية رقم    (١٩٣٠ العمل اجلربي لعام  
__________ 

  .٣ة املرجع نفسه، املاد  )٩(  
  .٦ املرجع نفسه، املادة  )١٠(  
  .٥املرجع نفسه، املادة   )١١(  
  .٧املرجع نفسه، املادة   )١٢(  
  .٨املرجع نفسه، املادة   )١٣(  
  .١٩٢رقم   من التوصية١٤ الفقرة  )١٤(  
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ة أن هـــذه املوافقـــكـــذلك  اهليئـــات اإلشـــرافية التابعـــة للمنظمـــة يف تعليقهـــا أوردتالطوعيـــة، 
صـحيحة إذا كـان مـن املـرجح أن يـضر العمـل بـصحة الطفـل أو سـالمته أو أخالقـه                        تكون   ال

 .)١٥(سنة ١٨تقل أعمارهم عن لى من وحيث يكون ذلك عموما حمظورا ع

 أساسـيا ، جـزءا    ما تلقيانه من دعم دويل واسـع النطـاق        وتشكل اتفاقيتا املنظمة، حبكم       - ٢٠
ا أن االتفـاقيتني قـد حظيتـا اآلن بتـصديق األغلبيـة      ومبـ . من اإلطار الدويل لرصد حقـوق الطفـل   

أضـحتا آليـة هامـة لرصـد امتثـال          فقد  العظمى من البلدان، وتقتضيان تقدمي تقارير كل سنتني،         
  .الدول األعضاء والتقدم الذي حترزه يف هذا الصدد، وتكمالن اتفاقية حقوق الطفل

  
 ل واملسائل ذات الصلة عمل األطفاإزاء التفاقية حقوق الطفل كليالنهج ال    

تتناول اتفاقية حقوق الطفل املسائل املتعلقـة باسـتغالل األطفـال اقتـصاديا، واسـتخدام                 - ٢١
ــع       ــة واالجتــار هبــا بــشكل غــري مــشروع، ومجي ــاج املخــدرات واملــؤثرات العقلي األطفــال يف إنت

رض مــن  اجلنــسي، وبيــع األطفــال واالجتــار هبــم ألي غــعتــداءأشــكال االســتغالل اجلنــسي واال
األغراض أو بأي شكل من األشكال، فضال عن سائر أشكال االستغالل الـضارة بـأي جانـب                 

ويتطـرق الربوتوكـوالن اإلضـافيان بتفـصيل ملـسائل           ).٣٦-٣٢ املواد(من جوانب رفاه الطفل     
عات املسلحة، وبيع األطفـال، واسـتغالل األطفـال يف البغـاء واألعمـال              ا األطفال يف الرت   شراكإ

ــة ــا  .اإلباحي ــد مــن التفــصيل   ريف ويقــدم الربوتوكــوالن اإلضــافيان تع  ملموســة ويعرضــان مبزي
ــصدقة   ــدول امل ــات ال ــتغالل      . التزام ــال واس ــع األطف ــشأن بي ــاري ب ويركــز الربوتوكــول االختي

 املمارسـات احملظـورة     مياألطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، علـى وجـه اخلـصوص، علـى جتـر               
وقــد مســح هــذا . د االختــصاص واملــسؤولية والعقوبــات املناســبةالــواردة فيــه، إىل جانــب حتديــ

اإلطار للجنة حقوق الطفل بربط املمارسات املتعلقة بعمـل األطفـال بـسائر انتـهاكات حقـوق                 
 أكثـر يركـز علـى األطفـال ويـستند إىل احلقـوق مـن أجـل                  كلـي التوصـية باتبـاع هنـج       بالطفل و 

 .القضاء على عمل األطفال وعلى أسبابه اجلذرية

ــام   و  - ٢٢ ــودة يف ع ــة، املعق ــدورة الرابع ــن    ، ١٩٩٣يف ال ــاين م ــا الث ــة يومه خصــصت اللجن
يؤكــد  معقَّــد واقــع” أهنــا بتصــفالــيت ُو، اقتــصاديااملناقــشات العامــة ملــسألة اســتغالل األطفــال 

لــي حلقــوقهم واحلاجــة امللحــة إىل كضــعف األطفــال، ويــربز يف الوقــت ذاتــه بوضــوح الطــابع ال
ونتيجة لتلك املناقشات، اعتمدت اللجنـة جمموعـة مـن التوصـيات،             .)١٦(“ تلك احلقوق  إعمال

__________ 
االتفاقيـة   (١٩٣٠، الدراسة االستقصائية العامة املتعلقة باتفاقية العمل اجلربي لعـام           ) باء ١اجلزء  (التقرير الثالث     )١٥(  

  ).١٠٥االتفاقية رقم  (١٩٥٧، واتفاقية إلغاء العمل اجلربي لعام )٢٩رقم 
  )١٦(  CRC/C/20 ،السيدة مارتا سانتوس باييسبيان . االفتتاحيةبيانات ، الاملرفق اخلامس.  
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تؤكد على ترابط مجيع احلقوق وعدم قابليتها للتجزئة وعلى أثرها يف كرامة الطفل اإلنـسانية،               
وأمهيـــة تـــدابري التطبيـــق العامـــة املنـــصوص عليهـــا يف االتفاقيـــة يف حـــاالت اســـتغالل األطفـــال 

وقاية من حيث محاية األطفـال، وتعـايف األطفـال الـضحايا جـسديا              اقتصاديا، فضال عن أمهية ال    
وأوصت اللجنة، على وجه اخلصوص، بـأن تنـشئ الـدول           . ونفسيا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع    

األطراف آلية وطنية لتنسيق الـسياسات ورصـد تنفيـذ االتفاقيـة مـع تـويل املـسؤوليات يف جمـال                  
طلــق محــالت إعالميــة موجهــة لألطفــال خــصوصا  احلمايــة مــن االســتغالل االقتــصادي؛ وأن ت 

ــاس ول ــلن ــال يف احل  اعموم ــشاركة األطف ــى م ــشجع عل ــاة الدراســية ؛ وت ــة ي ــاة االجتماعي .  واحلي
انفكت اللجنة منذئذ تتناول عمـل األطفـال واملـسائل ذات الـصلة يف تعليقاهتـا العامـة الـيت                     وما

 .نفيذ االتفاقيةت نلدول األطراف عاقارير تفسر االتفاقية، وكذلك يف استعراضاهتا الدورية لت

وعلى صعيد املمارسة، يرتبط النظـام اإلشـرايف ملعـايري عمـل األطفـال التابعـة للمنظمـة                    - ٢٣
. فيمــا بــني النظــامني وتتــدفق املعلومــات . بنظــام األمــم املتحــدة لرصــد اتفاقيــة حقــوق الطفــل  

لمنظمــة، وكــذلك أنــشطة املنظمــة والتعليقــات املتبقيــة الــيت تقــدمها اهليئــات اإلشــرافية التابعــة ل
بشأن عمل األطفال يف البلد وسائر املعلومات العملية، تساعد جلنة حقـوق الطفـل علـى حبـث                   

وباملثــل، كانــت . مــسائل عمــل األطفــال حبثــا مفــصال عنــد اســتعراض امتثــال الــدول األطــراف
يــدة جــدا مفالطفــل املعلومــات الــيت قدمتــها احلكومــات يف تقاريرهــا مبوجــب اتفاقيــة حقــوق    

 فيما يتعلق مبمارسة عمل الطفل أو اسـتغالل األطفـال اقتـصاديا، بـل أيـضا       سيماللمنظمة، وال   
 جنـسيا   إيذائهمفيما يتعلق جبوانب أخرى من قبيل تعريف الطفل والتعليم واستغالل األطفال و           

مـة واملعنيـة    وتشري اللجنة وجلنة اخلرباء التابعة للمنظ     .  لألطفال إليذاءوسائر أنواع االستغالل وا   
  .متواتر إىل تعليقات كل منهماعلى حنو بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 

  
ــال      ــل األطفـ ــدم    : عمـ ــات والتقـ ــايل وااللتزامـ ــاملي احلـ ــع العـ ــرز الوضـ ــى احملـ علـ

 الدويل املستوى
 ٢٠٠٦الـصادر عـام    )١٧(أشار تقرير منظمة العمل الدوليـة العـاملي عـن عمـل األطفـال            - ٢٤

-٢٠٠٠ خــالل الفتــرة يف املائــة ١١ بنــسبة هــبط العــاملني يف العــامل قــد إىل أن عــدد األطفــال
أعـداد  يتجلـى ذلـك يف تـدين    و. ٢٠٠٠ عن عام ا مليون ثمانية وعشرين ، ليقل عددهم ب   ٢٠٠٤
اهلبــوط وقــد ظهــر  . مليــون طفــل٢١٨ مليــون طفــل إىل ٢٤٦األطفــال يف العــامل مــن  عمالــة 
ــ حيــث بل-يف جمــال عمــل األطفــال اخلطــر   األكــرب  ــسبتهغ ــة ٢٦ ت ن ــشكلٍ إمجــايل يف املائ .  ب

__________ 
 بعـة ، تقريـر عـاملي مقـدم يف إطـار متا        هـدف ميكـن حتقيقـه     :  القضاء على عمل األطفال    منظمة العمل الدولية،    )١٧(  

مــؤمتر العمــل مقــدم إىل إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل، تقريــر    
  ).باء(، التقرير األول ٢٠٠٦ اخلامسة والتسعونالدويل، الدورة 
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ــل ــاك   ب ــاض أكــرب بلغــ  كــان هن ــسبتهاخنف ــال   يف  ٣٣ ت ن ــدد األطف ــة يف ع ــراوح  املائ ــذين تت ال
هـذا   تسـّجل وقـد    .ةخطـر املعرضني للخطر يف مزاولتهم ألعمـال        سنة   ١٤  و ٥ بني   أعمارهم

تعزيـز التعلـيم    أجـل   بذلت جهود كـبرية مـن       األكرب بعض بلدان أمريكا الالتينية اليت       االخنفاض  
واهتمـت هـذه     .شبكات الـضمان االجتمـاعي وخدماتـه      بـ  النـهوض لفقر من خالل    التصدي ل و

البلــدان أيــضاً حبقــوق األطفــال العــاملني وباحتياجــاهتم املباشــرة، وركــزت علــى انتــشاهلم مــن    
ومت تـــوفري اخلـــدمات  .نعـــاش وإعـــادة الـــدمجإلهـــم يف بـــرامج اإدراجاألطفـــال وعلـــى  عمـــل

ثبـت أهنـا فعالـة علـى مـستويي           أمور، من خالل حوافز نقدية موجهـة      مجلة  ة من بني    االجتماعي
 . األسرة املعيشية والوطن

 أطفـال يعملـون يف القطـاع الزراعـي،     ١٠ أطفال تقريباً مـن بـني كـل          ٧ويقّدر أن مثة      - ٢٥
هــا الــصناعة، مبــا فيقطــاع  يف يف املائــة ٩ اخلــدمات، وقطــاع  يف يف املائــة ٢٢يف حــني يعمــل 

، ستــصدر منظمــة العمــل الدوليــة  ٢٠١٠عــام يف و. التعــدين، والتــشييد، والــصناعة التحويليــة 
ومبـا أن التقـديرات ستـستند        .تقريراً عاملياً جديداً وتقديراٍت عاملية جديـدة عـن عمـل األطفـال            

 ، أي قبـل أن تتفـاقم األزمـة املاليـة العامليـة احلاليـة، فمـن املمكـن                  ٢٠٠٨إىل بيانات تعـود لعـام       
  .رؤية ما إذا كان االجتاه اهلبوطي اآلنف الذكر لعمل األطفال قد حافظ على وضعه

قــد ف .بالتــساوي بــني القــارات ال يتجــسد االخنفــاض البــارز يف عمــل األطفــال  هــذا و  - ٢٦
هـبط  فقـد    .أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب باخنفاض سـريع يف عمـل األطفـال            انفردت  

فلـم يعـد هنـاك      ،  ٢٠٠٤-٢٠٠٠خـالل الفتـرة     مبقدار الثلثني    يف املنطقة    عدد األطفال العاملني  
الــذين  مــن األطفــال يف املائــة ٥ممــن ال يزالــون يقومــون مبثــل هــذه األنــشطة غــري الــشرعية إال   

ويف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، تـشمل عمالـة األطفـال         .سـنة ١٤ و   ٥بني  تتراوح أعمارهم   
 مــن يف املائــة ٢٠ويعمــل أقــل مــن  . ســنة١٤ و ٥ني  تتــراوح أعمــارهم بــطفــلمليــون  ١٢٢

األطفـال العـاملني     ويف البلـدان الـصناعية، قـدر عـدد         .عمريةفئة ال هذه ال األطفال اآلسيويني من    
  .٢٠٠٠عام يف  مليون طفل ٢,٥ عاماً مبا يقارب ١٥من دون سن 

ذين يـضطلعون  نـسبة األطفـال الـ   الـيت تبلـغ فيهـا       أما أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى،         - ٢٧
بــني  مليــون طفــل، فهــي حاليــاً األعلــى  ٥٠، أو مــا يقــارب يف املائــة ٢٦بنــشاطات اقتــصادية 

 إىل تـأثري فـريوس      ، وبـشكلٍ أخـص    ،يعود ذلك بشكلٍ كبري إىل ازدياد السكان      و .العاملمناطق  
فالوبــاء يــدفع باألطفــال إىل العمــل يف ســّن مبكــرة جــداً بــسبب  .اإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية

ويزيـد الوبـاء أيـضاً    . احلاجة االقتـصادية، ممـا يعرضـهم للخطـر، وحيـرمهم مـن التعلـيم والرعايـة            
ــن تعرضــهم          ــد م ــا يزي ــل، مم ــم إىل العم ــؤدي هب ــاعي والوصــم، وميكــن أن ي ــتبعاد االجتم االس

ومـن املتوقـع أن يـنخفض جممـوع القـوة العاملـة          .اإليـدز /صابة بفريوس نقص املناعة البشرية    إلل
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، بـسبب فـريوس   ٢٠١٠ مـع حلـول عـام    يف املائـة  ٩جنوب الصحراء الكربى بنسبة   يف أفريقيا   
وبـالنظر  . )١٨(البلـدان تـأثراً  أشد  يف   يف املائة  ٢٠ لىاإليدز، وبنسبة تزيد ع   /نقص املناعة البشرية  

ــني   إىل أن  ــراوح ب ــسبة تت ــة ن ــة ٩٠ و ٧٠مث ــدان     يف املائ ــد مــن البل ــة يف العدي ــوة العامل  مــن الق
 خاصةً يف سـياق     ،هناك آثار واضحة الستخدام األطفال يف العمل      فيف الزراعة،   األفريقية تعمل   

يف مـا  وخباصـة   ،يف املناطق الريفيةاجليدة وقد يؤدي غياب النظم الصحية     . احلالية يةغذألأزمة ا 
يتعلق بإمكانية احلـصول علـى العـالج املـضاد للفريوسـات الرجعيـة، إىل زيـادة معـدالت عمـل                     

 . األطفال

رتبط عدد من االلتزامات الدولية بشكلٍ مباشر أو غـري مباشـر بالكفـاح ضـد عمـل                  يو  - ٢٨
تعـني التزامـات حمـددة      و ،األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     مبا يف ذلك على وجه اخلـصوص        األطفال،  

التعلـيم االبتـدائي أحـد التزامـات       املتعلـق بتعمـيم      ٢ويـشكل اهلـدف     . الـدول زمنيا تـضطلع هبـا      
 التعلــيم عمــيمأمــا ت .)١٩(اســية للنجــاح يف القــضاء علــى عمــل األطفــال     اجملتمــع الــدويل األس 

األساسي ذي اجلودة لكل األطفال، وإمتامهم للتعلـيم االبتـدائي حـىت بلـوغهم احلـد األدىن مـن                   
فاحلــضور يف  . ١٣٨العمــر لقبــوهلم يف العمالــة أو العمــل، فيــشكالن جــوهر االتفاقيــة رقــم        

وقـد تـؤدي املهـارات املكتـسبة      .عن سـوق العمـل  ى األقل علاملدرسة يبعد األطفال ولو جزئياً      
دوا لِـ يف املدرسة مباشرةً إىل نوع العمل بأجر الذي يساعد األطفال علـى جتـاوز الفقـر الـذي وُ               

وعالوةً على ذلك، فعندما يكرب األطفال الـذين اسـتفادوا مـن التعلـيم، وحتديـداً الفتيـات،                   .فيه
ــيم أل  ألفمــن ا ــل صــفوف    رجــح أهنــم ســيختارون التعل ــى تقلي ــايل عل ــساعدون بالت والدهــم، في

والتعلـيم أداة مهمـة أيـضاً للحـؤول دون وقـوع األطفـال ضـحايا                 . يف املستقبل  األطفال العمال 
  .ضحية ذلك وتأهيلهممنهم ألسوأ أشكال عمل األطفال، أو النتشال من سبق أن وقع 

ــداهلــدف املتمثــل يف تعمــيم  وال ميكــن حتقيــق   - ٢٩ ــيم االبت ــة إلألهــداف امــن اائي التعل منائي
أمـا الـدور الرئيـسي لفرقـة العمـل العامليـة             .مئـات املاليـني مـن األطفـال يعملـون         مـا دام    لأللفية  
بعمل األطفال وتوفري التعلـيم للجميـع، الـيت جتمـع بـني منظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة                     املعنية  

ألمـم املتحـدة للطفولـة، والبنـك        ، ومنظمـة ا   )اليونـسكو  (األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        
__________ 

ــا     )١٨(   ــصادية ألفريقي ــة االقت ــدز؛     اللجن ــة املعــين باإلي ــة العمــل الدولي ــامج منظم ــة   وبرن ــريوس نقــص املناع ــد ف هتدي
  . للجنة االقتصادية ألفريقيا٢٩/٢٠٠٤ النشرة الصحفية ة،لااإليدز لعرض العم/البشرية

 ةمنائيـ إلا مـن األهـداف   ١اهلـدف  (يرتبط القضاء علـى عمـل األطفـال بـشكلٍ واضـح أيـضاً باحلـد مـن الفقـر                    )١٩(  
املمارسـات التمييزيـة    على ضوء   ) ٣اهلدف  (ولعمل األطفال أيضاً بعٌد يتعلق باملساواة بني اجلنسني         . )لأللفية

اليت حترم العديد من الفتيات من التعليم املالئم، وتضيف إىل األعباء اليت يتكبدهنا من خـالل األعمـال املرتليـة       
أيضاً علـى عمـل األطفـال، ذلـك     ) ٦اهلدف (اإليدز  / مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     وتؤثر. املبالغ فيها 

 للخطـر، ومـن العوامـل املـؤثرة أيـضاً إنـشاء شـراكة         اعرضت شدألطفال األ أن اليتامى املصابني به هم من بني ا       
  .العمل الالئق للشبابالعمل على توفري ، مبا يف ذلك )٨اهلدف (عاملية من أجل التنمية 
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الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والرابطة الدوليـة للتعلـيم، واملـسرية العامليـة ضـد عمـل                  
عمـل األطفـال ضـمن    املتعلقة بشواغل تمثل يف إدراج ال الربازيل والنرويج، في  الطفل، وحكوميت 

ليــة أمانــة فرقــة العمــل، بــصفتها الوكالــة تــوفر منظمــة العمــل الدوو .تعلــيمالسياســات وخطــط 
 . الرائدة للتعاون التقين ملكافحة عمل األطفال

هتدف الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية إىل القضاء علـى أسـوأ أشـكال عمـل                 و  - ٣٠
يف تقريـر منظمـة   الواردة ، كما هو حمدد يف خطة العمل العاملية ٢٠١٦األطفال مع حلول عام   

ــدعو خطــة العمــل إىل اعتمــاد   .٢٠٠٦عمــل األطفــال لعــام  بــشأن  العــاملي العمــل الدوليــة وت
 ٢٠١٦ لبلوغ هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلـول عـام              ياأهداٍف حمددة زمن  

مـع اهلـدفني    ميـضي جنبـا إىل جنـب         ٢٠١٦عـام   إن هـدف     . وكافة أشكاله يف هناية املطـاف      -
همــا، وهــو هــدٌف ميكــن حتقيقــه وإن  حتقيقر ويــساهم يفاإلمنــائيني لأللفيــة بــشأن التعلــيم والفقــ

للقـضاء علـى أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال،            الالزمـة   املـوارد   تتـوافر لـه      هذلك أن  .كان طموحاً 
 . وكل أشكال عمل األطفال بل

 التــزام احلكومــات الــسياسي بــالتركيز ٢٠١٦عــام ويف النهايــة، يتطلــب بلــوغ هــدف   - ٣١
أن يـصدر   قـرر   عمـل األطفـال، امل    املقبـل املتعلـق ب    م التقرير العاملي    وسيقّي .املستمر على جهودها  

ذلـك، ستستـضيف حكومـة هولنـدا     فـضال عـن   و .، التقدم احملرز حنو بلوغ اهلـدف    ٢٠١٠عام  
 .عمل األطفال، تنظمه مبشاركة منظمـة العمـل الدوليـة     معنيا ب ياً  عامل مؤمتراً   ٢٠١٠مايو  /يف أيار 

  .٢٠١٦عام ة يف التخطيط ملساعدة البلدان على بلوغ هدف أحد أهداف املؤمتر اهلامتمثل وي
  

االجنـــازات : تـــأثري األزمـــة االقتـــصادية واملاليـــة العامليـــة علـــى عمـــل األطفـــال      
 للخطر املعرضة

يواجــه العــامل أزمــة ماليــة واقتــصادية حــادة هتــدد التقــدم احملــرز يف الــسنوات األخــرية،     - ٣٢
ولألزمة العاملية عواقب بعيـدة األثـر علـى          .مل األطفال وحتبط جهود البلدان يف القضاء على ع      

 القـوة العاملـة، علمـاً أن الفتيـات          إىل صـفوف  زج املزيد من األطفال     بالعامل النامي، وهي هتدد     
ال بد من العمل علـى وجـه        و. )٢٠(هن أول من يسحب من املدارس يف أوقات احملن االقتصادية         

عـدد متزايـد    زج ب ويـ . يف مكافحـة عمـل األطفـال      التقدم الذي أحـرز     السرعة على منع تقويض     
، يف املائــة ٦ ومــن املمكــن أن يزيــد الفقــر املــدقع بنــسبة - الفقــر إىل دائــرةمــن األســر املعيــشية 

ــون شــخص ٢٠٠ أو ــدأت . ملي ــلوب ــاف والعمــل غــري     بالفع  التحــوالت حنــو العمــل يف األري

__________ 
ــسان، يف          )٢٠(   ــان الــسيدة نافــانيثيم بــيالي، املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلن ــر بي باألزمــة املاليــة  املعــين ؤمتر املــانظ

  .٢٠٠٩يونيه /حزيران، املعقود يف ادية العاملية وأثرها على التنميةواالقتص
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 تقريبـاً مـن البلـدان       ملائـة يف ا  ٤٠ويتعـرض    .النظامي، ممـا يـشكل أرضـاً خـصبة لعمـل األطفـال            
العاليـة  الفقـر   مـستويات   يـضاعف مـن     آلثار الفقر النامجة عن األزمة، مما       صورة شديدة   النامية ب 
  .اليت كانت موجودة قبل األزمةأصال 

إعــادة حتديــد األولويــات ،  املطلوبــةمــن ضــمن اســتجابات الــسياسةجيــب أن يكــون و  - ٣٣
مي اخلـدمات األساسـية لألسـر املعيـشية الـضعيفة           قدتأمني ت لالقائمة، وذلك   ألمناط اإلنفاق العام    

القـضاء علـى    إدراج مـسألة    أيـضاً تعزيـز     مما لـه أمهيـة حامسـة        و ).“التحفيز االجتماعي ”تدابري  (
ــرامج عمــل وزارات العمــل، وضــمان   ضــمنعمــل األطفــال   ــسيقي مــع  قيامهــا بــ  ب دورها التن

الـذي  دور الـ انـات واملعلومـات الدقيقـة و   ويعترب مجع البي .خرى ذات صلةاألكومية احلهات  اجل
ن واحلوار االجتماعي عوامل مهمـة ملـساعدة احلكومـات علـى            والشركاء االجتماعي يضطلع به   

غــري وعـالوةً علـى ذلــك، ففـي مواجهـة الظــروف االقتـصادية      . إعـداد االسـتجابات الــصحيحة  
 أكثـر أمهيـةً، متامـاً    يـا زمنحمـددة   وإجـراءات وطنية خطط عمل العمل على تنفيذ    يصبح  املواتية،  

وبعبـاراٍت   .للجميـع  االبتـدائي  التعلـيم املتمثـل يف تـوفري    لأللفيـة  اإلمنـائي كمتابعة حتقيق اهلـدف    
مـن هتديـدات بالنـسبة    هذه األزمـة العامليـة   ما متثله أخرى، فإن الرد الوحيد القابل للتطبيق على   

اخلــدمات االجتماعيــة ة تقــدمي كفالــيف تعزيــز احلمايــة االجتماعيــة، ويف تمثــل لعمــل األطفــال ي
 . والتعليمية ألشد الناس ضعفاً

  
 والدولية يف مواجهة عمل األطفالالعناصر الفاعلة الوطنية     

يف النــصف الثــاين مــن التــسعينات، بلغــت الــصورة الدوليــة لعمــل األطفــال مــستويات    - ٣٤
لدولية، ومنظمة األمـم     كمنظمة العمل ا   ،من الوكاالت الدولية  عدد  ثر  يؤواليوم،  . سابق هلا  ال

املتحــدة للطفولــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، ومنظمــة الــصحة العامليــة،    
البيئـة املعياريـة     يف   اإلقليميـة اإلمنائيـة   صارف  املـ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل و      

مـن   لعمل األطفال خاصـةً   للتصدي  نية  وأبرز موردي املساعدة التق    . واملالية اتالسياسواملعنية ب 
بني هذه الوكاالت، منظمة العمل الدولية، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، والبنـك الـدويل،                  

عمل األطفـال يف منظومـة األمـم        فيما يتعلق ب  ين  تقلتعاون ال لبرنامج  أكرب  ملنظمة العمل الدولية    و
  ).الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال(املتحدة 

 . علـى عـاتق الـدول   شـيء قع مسؤولية القضاء علـى عمـل األطفـال أوالً وقبـل كـل           تو  - ٣٥
 -كـل بلـد     حمـددة بالنـسبة ل    حتـدياٍت وحلـول     نطوي على    ت - كبرية   همةأن الدول تواجه م    إال

وبفــضل تعزيــز التركيــز علــى عمــل   .ويعتــرب دعــم أصــحاب املــصلحة اآلخــرين شــديد األمهيــة 
بكـثري  لـتقين، أظهـرت احلكومـات الوطنيـة حـول العـامل التزامـاً أكـرب              التعاون ا جمال  األطفال يف   

تـوفر البلـدان والوكـاالت املتعـددة األطـراف املاحنـة            و .مبكافحة عمل األطفال يف العقد األخـري      
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 منظمـة أربـاب     معالتآزر  يظل  و .الرئيسية املوارد والدعم السياسي لعمل الوكاالت املتخصصة      
 إحـدى النقـاط األساسـية يف        تمثلوت .اً يف مكافحة عمل األطفال    العمل والعمال عنصراً أساسي   

ت االاالســتفادة مــن مــواقعهم يف التــأثري علــى وضــع الــسياسات وإصــالحها ضــمن نطــاق اجملــ   
وعـالوة علـى ذلـك،       .االجتماعية االقتصادية، كالعمالة والتجارة والرعاية االجتماعية والتعليم      

، يف عمـل األطفـال      ةوحتديـداً املؤسـسات عـرب الوطنيـ       الفاعلة يف القطاع اخلـاص،      ترى اجلهات   
وتشكل اجلهـود احلاليـة الـيت تبـذهلا      .خطراً حقيقياً على سالسلها اإلمدادية ذات التعقد املتزايد       

لتـصدي  ل ومنظمـة العمـل الدوليـة        ،منظمة األمم املتحدة للطفولة   و ،يف العمل مع األمم املتحدة    
والديناميـة يف مكافحـة     إذ يـأيت قـدر كـبري مـن االبتكـار             .عمل األطفال فرصـةً أساسـيةً للتغـيري       ل

تتـضمن  و . الفاعلة يف اجملتمع املدين علـى املـستويني الـوطين والـدويل            هاتعمل األطفال من اجل   
 املزيـد   كـرس واجملتمـع األكـادميي، وكالمهـا ي      اجلمـاهريي   احلركة العاملية أيـضاً وسـائط اإلعـالم         

عــل احلركــة أكثــر اتــساقاً جلملهــم أن تــستمر اجلهــود ومــن ا .سألة عمــل األطفــالملــالوقــت  مــن
ملكافحـة  العمليـة   والقيـام باخليـارات     الـصحيحة   مساعدة البلدان علـى وضـع الـسياسة         أجل   من

  .عمل األطفال
  

  االستراتيجيات الرئيسية للتصدي لعمل األطفال    
عـن منظمـة    الـصادر  ٢٠٠٩ورد يف تقرير الرصد العـاملي لتـوفري التعلـيم للجميـع لعـام         - ٣٦

ملـاذا  : التغلـب علـى عـدم املـساواة       ( املعنـون ) سكويـ اليون (األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة      
 مليـون  ٧٥، أن حنـو  “Overcoming Inequality: why governance matters”) احلوكمـة هامـة  

  يف املائة منهم فتيات، غري ملـتحقني مبـدارس، وأن نـصف عـددهم تقريبـا يوجـد يف                   ٥٥طفل،  
كـثري مـن ذلـك ملتحـق مبـدارس لكـن       ومثة عدد أكـرب ب . بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

بلـدا   ١٣٤ وتـشري التوقعـات املتعلقـة بــ       . سيما يف املناطق الريفية    يواظب على الدراسة، وال    ال
 مليــون طفــل ٢٩أن إىل ، ٢٠٠٦ غــري امللــتحقني مبــدارس يف عــام  حنــو ثلثــي األطفــالكــان هبــا

 األرقــام املتعلقــة قــدموت.  يف هــذه البلــدان وحــدها٢٠١٥دارس يف عــام املــ رجخــاسيــصبحون 
ومثـة  . عمل األطفـال   ب  تعميم التعليم االبتدائي   مقايضة على   ا صارخ دليالباملواظبة على الدراسة    

 عالقـة   تـرى أن   سكويـ إال أن اليون  .  بني عمل األطفـال والتـأخر يف دخـول املدرسـة            أيضا ترابط
ــسببية ــاوت ال ــ تتف ــها  فيم ــدان وداخل ــني البل ــدارس غــري متاحــة أو    . ا ب ــدما تكــون امل ــةفعن ، نائي

األطفـال  التحـاق  ترتفع تكـاليف التعلـيم وتـنخفض جودتـه املتـصوَّرة، قـد تكـون مثبطـات                  وملّا
 يةاملعيــشاألســر  فقــر “جيــرف”ويف حــاالت أخــرى، . ئهم إىل العمــلجلــويف املــدارس أســبابا ب

أي أهنــم غــري ملــتحقني  : ألطفــالَ إىل أســواق العمــل  العمــل، ا علــىطلــبيــرتبط بــه مــن   ومــا
ومـــن مث، يـــتعني أن تـــستهدف اجلهـــود الراميـــة إىل مكافحـــة عمـــل . ألهنـــم يعملـــونمبـــدارس 
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 باإلضـافة إىل    والنـهوض بنوعيـة التعلـيم،      ، حتقيق تعميم التعليم االبتـدائي     بصورة ثابتة األطفال،  
  .  الفقر شأفةاستئصال

ــامل   - ٣٧ ــر الرصــد الع ــام ويف تقري ــسكو بوضــع أهــداف  منظمــة ، أوصــت ٢٠٠٩ي لع اليون
ة األجـل  طويلـ  إىل ة األجـل  متوسـط خمصصاتتخطيط واقعي ومدعومة بطويلة األجل طموحة    

ــة ــضمان  ت يف امليزاني ــيم   كفــي ل ــى التعل ــه  إحــراز تقــدم يف احلــصول عل ــشاركة في ــدائي وامل  االبت
 يف حتقيـق أحـد   أمهيـة رئيـسية   ضـمان عـدم التمييـز يف احلـصول علـى التعلـيم         كتـسي وي. متامهوإ

 كفالـة لوجيب إيالء اهتمام خـاص      . تعميم التعليم االبتدائي  املتمثل يف   األهداف اإلمنائية لأللفية    
 احملرومـة واملنـاطق النائيـة وذلـك عـن           لفئـات لفتيـات وا  ل إتاحة فرص التعليم علـى قـدم املـساواة        

ستراتيجيات عمليـة لتحقيـق      مدعومة با  أوجه التفاوت، طريق حتديد أهداف واضحة للحد من       
  . نتائج أكثر إنصافا

 اســتدامة و إىل املــدارسب األطفــالاذجتــســبيال البوصــفها زيــادة جــودة التعلــيم إن و  - ٣٨
 نبغـي يف. نـع عمـل األطفـال والقـضاء عليـه         حتظـى بـاالعتراف كـأداة مل      مواظبتهم على الدراسـة،     

التركيز بـ وذلـك   - الوقـت  احلـصول عليـه يف نفـس    توسـيع نطـاق   مـع  -حتسني جـودة التعلـيم      
 مـن خـالل     رسـة ا تـرك الد    معـدالت   وختفـيض   الدراسـة  وإمتامباملدارس  على معدالت االستبقاء    

 وزيـادة اإلمـداد بالكتـب املدرسـية     علـى مـستوى املدرسـة وحتـسني الـتعلم،       أفـضل   ج  ائنتحتقيق  
ُمفـضيا    حجم الفـصول الدراسـية    يكونوجودهتا، وتعزيز تدريب املعلمني ودعمهم وكفالة أن        

الراميـة    التعليميـة  “ثانيـة الفرصة  ال”ت برامج   تلعاملني سابقا، أثب  ااألطفال  يف حال   و. إىل التعلم 
التــدريب املهــين، أهنــا اســتجابة علــى صــعيد أو املــدارس  يف الــسلس  األطفــالمتكــني انتقــالإىل 

الكبــار  تنظــيم بــرامج حمــو األميــة وتعلــيم يتــسمكمــا . حتياجــاهتم اخلاصــةالذات أمهيــة حامســة 
    .فعالية على حنو خاص يف تعزيز دور األسرال باآلباء واألمهاتلصاحل 
زادت مـن   لئن كانت األزمة االقتصادية العاملية الراهنة قد         - تعزيز احلماية االجتماعية    - ٣٩

 التجربـة أن  فقـد أثبتـت   الفئـات ضـعفا،    شـد احلمايـة االجتماعيـة الكافيـة أل      تـوفري    ل امللـح الطابع  
 صـوب  تقـدم    كـرب لتعليم قد أحـرزت أ    للحماية االجتماعية و  ل  اجلهود  أكرب كرستيت  البلدان ال 

فتوفري احلماية القوية لألطفال يـشكّل دفاعـا ضـد املخـاطر وأوجـه              . القضاء على عمل األطفال   
 واالسـتغالل   االعتـداء  من الضرر واإليذاء، مبا يف ذلـك          عديدة  عليها أشكال  تقوم اليت   الضعف

ر؛ وعمــل األطفــال؛ والعنــف؛ والعــيش يف الــشوارع أو العمــل فيهــا؛ وأثــر    اجلنــسَيني؛ واالجتــا
ــا يف ذلــك اســتخدام القــوات واجلماعــات املــسلحة     ــرتاع املــسلح؛ مب ــالال ــا كانــت و.  لألطف  مل

 يف الوفـاء مبـا علـيهم مـن     وتـدعم اآلبـاء   بيئة أُسرية آمنة وُمحفّزة    تدعم هتيئة احلماية االجتماعية   
يف   األطفــال مـن دخــول العمــل قــي الـصدمات وت ة مــن رئيــسيايـة وقمـسؤوليات، فإهنــا تــشكل  
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مبــا يكفــي مــن  أطفــال العــامل  عــدد يف املائــة مــن٨٠ حنــو ستفيد ال يــ،ومــع ذلــك. املقــام األول
 اختـاذ تـدابري علـى مـستوى          حنو خاص على   ينبغي التركيز على  ولذا  . تدابري احلماية االجتماعية  

 بـرامج التحـويالت    عـن طريـق  ذلك على سـبيل املثـال   و املعيشية ملكافحة عمل األطفال،   األسر  
ــشروطة  ــة امل ــى     /النقدي ــة احلــصول عل ــشروطة، وإمكاني ــري امل ــضمان   االغ ــان، وخمططــات ال ئتم

ــال        ــامى واألطف ــن اليت ــيت متكّ ــاءات مــن الرســوم ال ــة، واإلعف االجتمــاعي، واملعاشــات التقاعدي
ــضعفاء ــصحة و   ال ــيم وال ــى خــدمات التعل وميكــن االسترشــاد  . االســتفادة هبــ ا مــن احلــصول عل

، اليت هتدف إىل التقليل من تعـّرض األطفـال   ٢٠٠٨باستراتيجية اليونيسيف حلماية الطفل لعام   
 من شأهنا تعزيز البيئة اليت تكفـل محايـة األطفـال يف             التعجيل باإلجراءات اليت   عن طريق    للضرر

   .)٢١(مجيع الظروف
أوجـه  بعلقة بعمل األطفال وحتليل عالقاتـه        تكتسي األدلة التجريبية املت    - مجع البيانات   ‐ ٤٠

ــة ــصدي لعمــل        األخــرىالتنمي ــة وموجهــة اهلــدف للت ــة حامســة يف وضــع اســتجابات فعال أمهي
 اتفاقيـة منظمـة     الواقـع أن  و. وضـع الـسياسات    لـدى  عمل األطفال    إدراج مسألة األطفال، ويف   
ــم ةالعمــل الدوليــ  ــم  ١٨٢ رق ــا  ١٩٠ والتوصــية رق ــة هل ــضيان  املرافق ــشتقت ــات لرصــد  إن اء آلي

وباعتماد املـؤمتر   .  أمهية البيانات واملعلومات املتعلقة بعمل األطفال      مع التأكيد على  ،  )٢٢(التنفيذ
يف لقـرار املتعلـق بإحـصاءات عمـل األطفـال            ل الدويل الثامن عـشر خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة         

عمــل ت إحــصاءاُيعتــرف علــى صــعيد عــاملي ب ، أصــبح اآلن ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ٥
 ويــضع القــرار معــايري دوليــة .)٢٣(األساســيةاليــة حــصاءات العماإلجــزءا مــن  ابوصــفهاألطفــال 

 بـني بيانـات   املقارنـة  يـّسر  عليها للقياسـات اإلحـصائية لعمـل األطفـال، ومـن املتوقـع أن ي          امتفق
حتديـــد  التقـــديرات و وضـــعمبـــضي الوقـــت، فـــضال عـــنوعمـــل األطفـــال يف خمتلـــف البلـــدان 

ــات الع ــال   االجتاه ــل األطف ــة بعم ــة املتعلق ــد إدراج. املي ــة ” وُيع ــال املرتلي ــرة يف “األعم  ألول م
 عمــل الفتيــات حتديــدالتعريــف اإلحــصائي اجلديــد لعمــل األطفــال خطــوة هامــة إىل األمــام يف  

تناوهلــا إال جزئيــا يف التعــاريف والدراســات  يف الــسابق وحتليلــه، وهــي أعمــال كــان ال جيــري  
 املتمثـل يف العمـل   - الفتيـات    الـذي تـضطلع بـه      عبء املـزدوج  الُيعد  و.  اإلحصائية تقصائيةاالس

 أحــد األســباب الرئيــسية الــيت  - االقتــصادي والعمــل غــري االقتــصادي داخــل األســر املعيــشية   
وسـيدعم التعريـف اجلديـد لعمـل     . إمتامـه عـدم  تساهم يف عدم حـصول الفتيـات علـى التعلـيم و        

  .ألطفالعمل اشاملة بشأن األطفال وضع أطر سياسات 
__________ 

  )٢١(  E/ICEF/2008/5/Rev.1 ٦، الفقرة.  
  .٥ املادة، ١٨٢ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٢٢(  
رباء اإلحــصاءات خلــ، املــؤمتر الــدويل الثــامن عــشر )ICLS/18/2008/IV(منظمــة العمــل الدوليــة، تقريــر املــؤمتر   )٢٣(  

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول جنيف،عمالية،ال
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مـن العمـل يف جمـال مناهـضة         تراكمت على مـدى حنـو عقـدين         لقد   - املعارف تقاسم  - ٤١
 املهـم كفالـة قـدرة البلـدان علـى الوصـول إىل              ومـن  . كميات كبرية من املعارف    عمل األطفال 

 املعـارف يف صـلب      قاسـم تويندرج  . املوارد واملعارف التقنية واالستفادة من املمارسات اجليدة      
. دوليـة لعمـل األطفـال     ال املعـايري تنفيـذ    مـساعدة الـدول األعـضاء علـى          من أجـل  لتقين  التعاون ا 

يف  واخلـربة    ارف للمعـ  ا األطفـال مركـز    للقـضاء علـى عمـل     برنامج منظمة العمـل الدوليـة       يعد  و
مــن املبــادرات كــان و. يف هــذا الــشأن يــّسراُما القــضاء علــى عمــل األطفــال ويــؤدي دورجمــال 

 بـني بلـدان      فيما مبادرة التعاون إطالق  ،  املعارف قاسم ت على إىل املساعدة    احلديثة اهلامة الرامية  
والــيت  يف برازيليــا، ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٤اجلنــوب ملكافحــة عمــل األطفــال يف    

 متكني البلدان يف اجلنوب من مساعدة بعضها البعض يف وضع تـدابري فعالـة ملكافحـة    هتدف إىل 
  . عمل األطفال

 تغيري مواقف اجلمهور إزاء عمل األطفال مـسألة هامـة    ُيعّد - وعية اجلمهور الدعوة وت   - ٤٢
 عمل األطفال يـساهم يف إجيـاد منـاخ ُيفـضي إىل             مقبولية عام بشأن عدم      آراء حتقيق توافق ألن  

ــاليوم العــاملي ملكافحــة عمــل  لوعلــى الــصعيد العــاملي، ُيحتفــ . فــالالقــضاء علــى عمــل األط   ب
 اإلعـالم العـاملي      اهتمام لتوليدوهو فرصة   . ٢٠٠٢يه كل عام منذ     يون/ حزيران ١٢األطفال يف   

ــساهم واجلمهــور بعمــل األطفــال و  ــه  ي ــضايف الوقــت ذات ــة الختــاذ   أي ــة شــراكات وطني  يف إقام
 عـامل،  بـاليوم العـاملي يف عـدد متزايـد مـن البلـدان يف كافـة أحنـاء ال                   لوُيحتف. إلجراءات الالزمة ا

ــ ــة اجل  توأثب ــدة لتوعي ــه أداة مفي ــددة   كون ــسائل حم ــور مب ــها ،مه ــراط من ــات اخن ــل يف  الفتي عم
ومــن األدوات .  يف املنــازلهم وعملــجمــال التعــدين األطفــال، والتعلــيم، وعمــل األطفــال يف    

وسـائط  دعم حقوق الطفل من خالل التعليم، والفنـون و        ” فعاليتها برنامج    أثبتتخرى اليت   األ
ميكـن  ، ويقـدم منهجيـة      ٢٠٠٢يف عـام    الذي بدأتـه منظمـة العمـل الدوليـة          ) سكرمي (“اإلعالم

  . حقوق اإلنسان يف املدارسبشأنز التثقيف يعز تمن أجلاستخدامها 
ــال     - ٤٣ ــة لعمــل األطف ــالرغم مــن أن  - معاجلــة األســباب اجلذري ــر ب ــصور الفق ــيم وق  التعل

 مرار عمل األطفـال   لعامل واحد أن يفسر است    ال ميكن    لعمل األطفال،    يعتربان السبب الرئيسي  
 منـها التمييـز علـى أسـاس نـوع           -شـىت    ألسباب، والتمييز   اجلمهور ثراتفعدم اك . ا تاما تفسري
اإليـدز  / فضال عـن االسـتبعاد االجتمـاعي، وتـأثري وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   - اجلنس
تـساهم  عوامـل    األطفال، وعواقب ازدياد وترية اهلجرة واالنتقـال،         ضد األطفال، والعنف    على

ــال للعمــل تعــرض يف اشــتداد  ــا . األطف ــشطةجيــب أن تكــون  كم ــة ملكافحــة عمــل   األن  الفعال
  .كفالة الوصول إىل كل طفلمن أجل ذه العوامل هلاألطفال مراعية 
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   املستقبلآفاق    
ــرزلقــد   - ٤٤ ــان املاضــيان الكــثري مــن املعــارف   أف ــة ب  القرن ــسبل الكفيل إهنــاء عمــل  بــشأن ال

، ‘مـىت؟ ’  مـسألة   وإمنـا  ‘كيـف؟ ’ألطفـال مـسألة     فلم َتغـُد مـسألة القـضاء علـى عمـل ا           . األطفال
، فـإن التقـدم صـوب       ات وضـع املعـايري واخلـرب       جمـال  ذلك أنه بالرغم من أوجه التقـدم احملـرز يف         

فجـوات هامـة    هنـاك    زال  ذلـك، مـا    فضال عن و. األطفال ما زال بطيئا جدا    القضاء على عمل    
اهلامـة، أبرزهـا عمـل األطفـال يف     يف جمال السياسات والربجمـة والبيانـات يف عـدد مـن اجملـاالت         

 وعمــل الــسخرة، وعمــل األطفــال يف املنــازل، واألطفــال اجلنــود،  ، والعمــل القــسري،الزراعــة
ويــتعني علــى احلكومــات الوطنيــة واجلهــات  . واســتخدام األطفــال يف األنــشطة غــري املــشروعة 

 مـن أجـل بلـوغ    ،نيَيالتعـاون واملـساعدة الـدول   الدوليـة تعزيـز اجلهـود للوفـاء بالتزامـات      الفاعلة  
بوجـه خـاص    مدعوة  والدول  . ٢٠١٦األهداف احملددة للقضاء على عمل األطفال حبلول عام         

  : ما يليإىل
ــارَيني   علــىتــصديقال  ‘١’   ــة حقــوق الطفــل وبروتوكولَيهــا االختي  بــشأن  اتفاقي

اســتغالل  املــسلحة وبــشأن بيــع األطفــال واملنازعــات األطفــال يف اشــتراك
ــال  ــاء األطفـ ــسن  ويف يف البغـ ــد األدىن للـ ــة احلـ ــة، واتفاقيـ ــواد اإلباحيـ  ،املـ
 ١٩٩٩واتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال،     ) ١٣٨رقــم  (١٩٧٣

ــم( ــصادر) ١٨٢ رقـ ــالـ ــة  تني عـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــ، ن منظمـ ــن وغريمهـ ا مـ
   ؛املعاهدات الدولية واإلقليمية ذات الصلة

ــة العمــل     ‘٢’   ــاون مــع فرق ــةالتع ــال وتــ  العاملي ــة بعمــل األطف ــيم  املعني وفري التعل
   ؛للجميع ودعم جهودها

فيهــا   مبــالأللفيــة األهــداف اإلمنائيــة  مجيــعزيــادة اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق  ‘٣’  
االلتزامات املتفق عليها خـالل املناسـبة الرفيعـة املـستوى بـشأن األهـداف               

 وينبغـي . ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٥اإلمنائية لأللفيـة املعقـودة يف       
 من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتمثـل         ٢اص على اهلدف    التركيز بوجه خ  

 تعلـيم  وفرييف حتقيق تعميم التعليم االبتدائي من أجل تعزيز نظم التعليم وت        
ــف       ــول للتوظيـ ــسن القبـ ــد األدىن لـ ــىت احلـ ــودة حـ ــاين ذي جـ ــي جمـ أساسـ

وينبغي أن تركز أطر التنمية الوطنية علـى تعزيـز تـوفري احلمايـة         . العمل أو
ــ  ضـــعفا األطفـــال ألشـــدة لألطفـــال واخلـــدمات االجتماعيـــة   االجتماعيـ

وأســـــــرهم، لتمكينـــــــهم مـــــــن الوصـــــــول إىل اخلـــــــدمات التعليميـــــــة  
  واستساغها؛ والصحية
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النظر يف سبل ختفيف أثر األزمة املالية واالقتصادية العاملية من أجل حتقيـق               ‘٤’  
 خالل  ٢٠١٦  عام هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول       

   ؛قشة العامة يف الدورة الرابعة والستني للجمعية العامةاملنا
 يف جـدول األعمـال  االستمرار يف إيالء مسألة عمل األطفال أولوية عاليـة            ‘٥’  

عمل األطفـال   ب فيما يتعلق السياسي مبا يف ذلك تعميم الشواغل والتثقيف        
لـتقين  يف األطر اإلمنائية الوطنية، واستراتيجيات احلد من الفقـر والتعـاون ا        

وينبغـي أن تركـز أطـر التنميـة الوطنيـة علـى تعزيـز تـوفري احلمايـة                   . الدويل
 ضـــعفا األطفـــال ألشـــداالجتماعيـــة لألطفـــال واخلـــدمات االجتماعيـــة    

ــن    ــهم م ــى وأســرهم، لتمكين ــصحية   احلــصول عل ــة وال  اخلــدمات التعليمي
  واالستفادة هبا؛

 هبــدفلتعــاون الــتقين يف جمــال االــدعم إىل املبــادرات املــضطلع هبــا تقــدمي    ‘٦’  
 اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال      استخدامالقضاء على عمل األطفال و    

 ددةاحملـ قـضايا   ال بـشأن    والتوعيةلتركيز االهتمام العام على عمل األطفال       
  . بعمل األطفالاملتعلقة

  


