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حقوق النشرمحفوظة للتحاد العربي للنقابات 2018
الطبعة األولى باللغة العربية 2018

تم إعداد هذا الدليل في اطار اكادمية التدريب النقابي
لالتحاد العربي للنقابات
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تعريف «عمل األطفال»
تعــرف املــادة ( )1مــن «اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل»
الطفــل بأنــه كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة ً
عامــا.
ويتــداول تعريــف «عمــل األطفــال» بأنــه :عمــل يحــرم األطفــال مــن
طفولتهــم ،إمكاناتهــم وكرامتهــم ،علــى نحــويضــربالتنميــة الجســدية
والعقليــة لديهــم.

يشري «عمل األطفال» إىل العمل الذي:
ً
ً
يكــون خطيـرا وضــارا باألطفــال ســواء عقليــا أم جســديا أم اجتماعيــا
•
أم أخالقيــا و /أو
يتداخــل مــع دراســتهم عــن طريــق :حرمانهــم مــن فرصــة لاللتحــاق
•
باملــدارس ،إلزامهــم بمغــادرة املدرســة قبــل األوان ،أو علــى نحــو يتطلــب منهــم
محاولــة الجمــع بيــن الحضــور املدر�ســي والعمــل الطويــل والشــاق للغايــة.
يعتمد تسمية أشكال معينة من «العمل ٬كونها انها «عمل األطفال» ام ال٬
على عمرالطفل ونوع وساعات العمل املنجزة ،الشروط التي يتم بموجبها
تنفيذ العمل ،واألهداف التي يسعى لها الفرد العامل .كما تختلف اإلجابة
على هذا األمرمن بلد إلى آخروبحسب القطاعات داخل هذه البلدان.
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أشكال عمل األطفال
مــن العمــل نســج الســجاد ،وتلميــع
األحجــار الكريمــة ٬وصنــع املالبــس
واملواد الكيميائية واألواني الزجاجية
واأللعــاب الناريــة واملباريــات وغيرهــا.
ومــن املعلــوم مــا تعرضــه هــذه
االعمــال لألطفــال مــن مخاطــرللمواد
الكيميائيــة الخطرةواض ـرار التســمم
واألم ـراض التنفســية والجلديــة
والح ـرارة اإلشــعاعية واالنفجــارات
وتعريــض البصــر والســمع ألض ـرار
الجــروح والحــروق وحتــى املــوت.

يتخــذ عمــل األطفــال عــدة أشــكال.
فــي بعــض األحيــان يكــون مــن الســهل
مالحظتهــا ،وفــي أحيــان أخــرى قــد
ال تبــدو واضحــة ،وفيمــا يلــي الئحــة
ألشــكال مختلفــة مــن عمــل األطفــال
تشــمل بعــض أكثــر األشــكال انتشــارا
وبعــض أســوأ هــذه األشــكال .ومــع
ذلــك ،ال تعنــي هــذه القائمــة حص ـرا
لجميــع أشــكال عمــل األطفــال
املوجــودة.
العمل املنزلي :وهو شائع ً
جدا ُويعتبر
ً
في بعض األحيان مقبوال ،ويحدث في
منــزل العائلــة أوخــارج املنــزل .ويشــمل
األطفــال الفتيــات في الغالب.
العمــل الزراعــي :يوجــد الكثيــر مــن
األطفال العاملين في الزراعةً .
وغالبا
مــا يعملــون فــي مزرعــة العائلــة أو مــع
جميــع أف ـراد العائلــة.

العمــل فــي املناجــم واملحاجــر :علــى
الرغــم مــن ان األطفــال يســتخدمون
علــى نطــاق محــدود فــي املناجــم فــي
العديد من البلدان ٬اال انهم يعملون
لساعات طويلة دون حماية وتدريب
كافــي .ففــي املناجــم يعانــي األطفــال
مــن أنــواع االجهــاد الجســدي والتعــب
واضطرابــات فــي األجهــزة العضليــة
العمــل فــي الصناعــات :يمكــن أن والهيــكل العظمــي.
ً
منتظمــا أو غيــر
يكــون هــذا العمــل
رســمي ٬وقــد يكــون بشــكل أو قانونــي العبوديــة والعمــل الجبــري :ويعــد
أو غيــر قانونيكمــا قــد يكــون ضمــن هــذا النــوع األكثــرشـ ً
ـيوعا فــي املناطــق
األســرة أو مــن قبــل الطفــل بمفــرده الريفيــة ٬ويرتبــط فــي كثيــرمن األحيان
كصاحب العمل .ويشــمل هذا النوع باضطهــاد األقليــات العرقيــة
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والسكان األصليين .كما يجدرالذكر املنقولــة جنســيا وحتــى املــوت.
هنــا بانــه ً
غالبــا مــا يــزج باألطفــال
فــي أتــون الصراعــات املســلحة ٬العمــل فــي االقتصــاد غيــر الرســمي:
فيجبــرون علــى التجنيــد والعمــل فــي وينســحب ذلــك علــى مجموعــة
األعمــال واألنشــطة مثــل تنظيــف
القــوات املســلحة.
األحذيــة ،والتســول ،وســحب
الدعــارة واالتجــار باألطفــال :وتعــد العربــات ،وبيــع الصحــف ،أو جمــع
مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال القمامــة .ومثلمــا قــد تكــون هــذه
بالنظــر إلــى املخاطــر التــي يواجهــا االعمال في الشــوارع قد تشــمل أيضا
األطفــال ســواء مــن حيــث مــدى العمــل املنزلــي.
الفســاد األخالقــي إلــى األم ـراض

بعض الحقائق حول عمل األطفال
• يعمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم
 280مليــون طفــل تت ـراوح أعمارهــم
بيــن  17-5ســنة 152 .مليــون منهــم
مــن ضحايــا عمالــة األطفــال؛ و85
مليونــا ،أي أكثــر مــن نصفهــم،
يعملــون فــي أعمــال خطــرة عليهــم.
تقــدرمنظمــة العمــل الدوليــة أن 22
ألــف طفــل يلقــون مصرعهــم خــال
العمــل كل عــام.
• نصــف عمالــة األطفــال (72.1
مليــون) موجــودة فــي أفريقيــا؛ 62.1
مليــون فــي آســيا واملحيــط الهــادئ؛
 10.7مليــون فــي األمريكيتيــن؛ 1.2
مليــون فــي الــدول العربيــة و5.5
مليــون فــي أوروبــا وآســيا الوســطى.

5

مــن حيــث االنتشــار ،يعمــل
•
طفــل واحــد مــن كل خمســة أطفــال
فــي أفريقيــا ( ،)٪19.6فــي حيــن يتـراوح
معــدل انتشــار العمالــة فــي املناطــق
األخرى بين  ٪3و ٪2.9 :٪7في الدول
ً
العربية ( 1من بين  35طفال)؛ ٪4.1
فــي أوروبــا وآســيا الوســطى ( 1مــن
)25؛  ٪ 5.3فــي األمريكيتيــن ( 1فــي
 ٪ 7.4 )19في آسيا ومنطقة املحيط
الهــادئ ( 1فــي .)14
•  ٪ 58مــن جميــع األطفــال فــي
عمالــة األطفــال و  ٪ 62مــن جميــع
األطفــال فــي األعمــال الخطــرة هــم مــن
الذكــور .ويبــدو أن الذكــور يواجهــون
مخاطــر أكبــر مــن اإلنــاث بســبب

عمالــة األطفــال ،لكــن هــذا قــد يكــون
ً
انعكاســا لنقــص اإلبــاغ عــن عمــل
اإلنــاث ،وخاصــة فــي عمــل األطفــال
املنزلــي.
•يتركــزعمــل األطفــال بالدرجــة األولــى
فــي الزراعــة ( ،)٪71والتــي تشــمل

صيــد األســماك ،والغابــات ،وتربيــة
املوا�شــي واألحيــاء املائيــة ،وتضــم
كال مــن زراعــة املحاصيــل والزراعــة
التجاريــة؛  ٪17فــي املحاصيــل و 12
 ٪فــي القطــاع الصناعــي ،بمــا فــي ذلــك
التعد يــن.

أهمية التعليم ملكافحة عمل الطفل

• تظهــر أحــدث البيانــات الدوليــة٬
الخاصــة بالتســجيل فــي التعليــم٬
أن مــا ال يقــل عــن  72مليــون طفــل
فــي ســن املدرســة االبتدائيــة غيــر
ملتحقيــن باملــدارس ،وأن الكثيــر مــن
هــؤالء األطفــال ال يحضــرون بانتظام
أو ينقطعــون عــن الدراســة.
• ان التعليــم والتدريــب الجيــد هــو
أمــر ضــروري لألطفــال ٬وخاصــة
فــي الحــاالت التــي تتطلــب اكتســاب
املهــارات الالزمــة للنجــاح فــي ســوق
العمــل؛ علمــا بــآن مثــل هــذا التعليــم
والتدريــب مهــم أيضــا مــن الناحيــة
االقتصاديــة لألطفــال والشــباب
املســتبعدين اجتماعيــا لكــي يتمكنــوا
مــن مســاعدة أنفســهم للخــروج
مــن الفقــر .فحيثمــا يفقــد األطفــال
التعليــم ،يســتمرالفقــرمــن جيــل إلــى
آ خــر.
• من بين األهداف اإلنمائية لأللفية
ضمــان أن يكمــل األطفــال مرحلــة
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التعليــم االبتدائــي مــع مراعــاة تكافــؤ
بيــن الجنســين فــي التعليــم ٬غيــر آن
هــذه األهــداف لــن تتحقــق إال إذا تــم
معالجــة العوامــل التــي تولــد عمــل
األطفــال ٬وتمنــع األســر الفقيــرة مــن
إرســال األطفــال إلــى املدرســة.
• مــن بيــن خيــارات سياســة التعليــم
الرئيســية املتعلقــة بالتعامــل مــع
عمــل الطفــل:
 توفيــر التعليــم املجانــي العــاموا إل لزا مــي ؛
 تشــجيع اآلباء على إرســال األطفالإلــى املدرســة والحــد مــن معــدل
التســرب؛
 إزالــة العوائــق التــي تحــول دونتعليــم الفتيــات (وفــي بعــض الحــاالت
العوائق التي تعترض تعليم الذكور).
ومعالجــة املســائل املتصلــة بنقــص
تمثيــل الفتيــات فــي التعليــم ،وتغييــر
التفكيــر التقليــدي الــذي قــد يمنــع
الفتيــات مــن الحضورالــى املــدارس،

كثــب مــع االتحــاد العالمــي للتعليــم
الدولــي (الدوليــة للتعليــم اكبــراتحــاد
نقابــي يوحــد املعلميــن والعامليــن فــي
مجــال التعليــم) بغيــة تعزيــزالتعليــم
اإللزامــي والوصــول الشــامل التعليــم
املجانــي والجيــد للجميــع عبــرالتمويل
العــام ونظــم التعليــم العامــة .ومــن
بيــن أبــرز أهــداف هــذا االتحــاد:
 اح ـراز التقــدم فــي قضيــة منظمــاتاملعلميــن والعامليــن فــي املؤسســات
التعليميــة.
ترويــج مبــادئ الســام والديمقراطيــة
والعدالــة االجتماعيــة واملســاواة
مــن خــال تطويــر التعليــم وتقويــة
املعلميــن والعامليــن فــي مجــال
ا لتعليــم .
 العمــل علــى الحصــول والحفــاظعلــى الحقــوق النقابيــة للعامليــن
بشــكل عــام وحقــوق املعلميــن
والعامليــن فــي مجــال التعليــم بشــكل
خــا ص .
العمــل علــى تحســين شــروط العمــلوالتوظيــف للمعلميــن والعامليــن فــي
مجال التعليم ،والعمل على تحسين
وضعهــم املنهــي مــن خــال تقديــم
الدعــم للمؤسســات االعضــاء.
 العمــل علــى دعــم وتعزيــزالحريــاتاملهنية للمعلمين والعاملين في مجال

فضال عن جعل أجواء املدارس أكثر
ترحيبــا بالفتيــات وتوفيــر ً معلمــات
يمكــن أن يكــن نموذجــا لهــؤالء
الفتيــات؛
 تخفيــض التكاليــف املباشــرة وغيــراملباشــرة للتعليــم ،باعتبارهــم فقـراء
طاملا ال تستطيع العائالت في الغالب
تحمــل الرســوم املدرســية وغيرهــا مــن
الرســوم والتكاليــف.
 ضمــان حصــول األطفــال علــىمدرســة وآمنــة ٬وبيئــة تعليميــة
جيدة ٬ومعالجة النقص في املعلمين
وضمــان وجــود تدريــب منهــي ومدربــي
بشــكل صحيــح؛
 خلق حوافزمالية لتشجيع األسرعلــى إرســال أطفالهــم إلــى املدرســة.
وتوفيــر التعليــم االنتقالــي لألطفــال
والشــباب الذيــن
فقدوا التعليم النظامي؛
 تضمين السياسات االقتصاديةمفاهيم الحد من الفقر
واستراتيجيات إعطاء االهتمام
املناسب إلدخال األطفال الى
املدرسة وخلق العمل الالئق
للبالغين.
ومــن هــذا املنطلــق ٬يعمــل االتحــاد
الدولــي للنقابــات ( )ITUCعــن
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امليــول السيا�ســي ،الوضــع االجتماعــي
او االقتصــادي ،أو األصــل العرقــي.
 اعطــاء اهتمــام خــاص لتطويــردورالقيــادات والعمــل علــى ادمــاج امل ـراة
فــي املجتمــع.
 العمــل علــى بنــاء تضامــن وتعــاونمشــترك بيــن النقابــات االعضــاء.
 العمــل علــى تقــارب العالقــات بيــناملعلمين والعاملين في مجال التعليم
علــى جميــع املســتويات التعليميــة فــي
كافــة الــدول مــن خــال منظماتهــم.
 العمــل علــى تشــجيع واملســاعدة فــيتطويــر نقابــات ديمقراطيــة مســتقلة
للمعلميــن والعامليــن فــي املؤسســات
التعليميــة ،الســيما فــي الــدول التــي
ظروفهــا السياســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة باالضافــة الــى ظــروف
اخــرى تعرقــل تطبيــق حقــوق
العامليــن االنســانية والنقابيــة،
والنهــوض بشــروط وظــروف العمــل
وتحســين الخدمــات التعليميــة.
 العمــل علــى تعزيــز الوحــدة بيــنجميــع النقابــات العماليــة املســتقلة
والديمقراطية ،سواء داخل القطاع
التعليمــي ا والقطاعــات األخــرى،
وبالتالــي املســاهمة فــي تطويــرالحركــة
النقابيــة الدوليــة.

التعليــم ،باالضافــة الــى اعطــاء الحــق
لنقاباتهــم باملشــاركة فــي صياغــة
وتنفيــذ السياســات التعليميــة.
 العمل على ضمان الحق في التعليملجميــع األشــخاص فــي العالــم ،مــن
غيــرتمييــز ،وذلــك مــن خــال متابعــة
انشــاء وحمايــة نظــم تعليميــة عامــة
ممولــة مــن قبــل الحكومــة و خاضعــة
للرقابــة .وايضــا انشــاء مؤسســات
اكاديميــة وثقافيــة تهــدف الــى
التنميــة الديمقراطيــة واالجتماعيــة
والثقافيــة والتنميــة االقتصاديــة
فــي املجتمــع ،باالضافــة الــى تحضيــر
املواطنيــن كافــة للمشــاركة الفعالــة
واملســؤولة فــي املجتمــع.
 العمــل علــى تعزيــز االوضــاعواالجتماعيــة
السياســية
واالقتصاديــة الالزمــة مــن اجــل
تحقيــق الحــق فــي التعليــم فــي الــدول
كا فــة .
 تعزيــز مفهــوم تعليــم موجــه نحــوالتفاهــم العالمــي والنوايــا الحســنة،
مــن أجــل حمايــة الســام والحريــة،
واحت ـرام الكرامــة االنســانية.
 محاربــة جميــع اشــكال العنصريــةوالتمييــزفــي التعليــم واملجتمــع بســبب
االجنــس ،الوضــع االجتماعــي،
التوجــه الجن�ســي  ،العمــر ،الديــن،
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حــق التحــرر مــن عمــل األطفــال
وحــق جميــع الفتيــات والفتيــان فــي
الحصــول علــى التعليــم .فشــجاعتهما
ومثابرتهمــا ورؤيتهمــا يجــب أن تلهمنــا
ً
جميعــا علــى مضاعفــة جهودنــا فــي
هــذا املجــال.

فمــن جهتــه ،يعمــل اتحــاد الدولــي
للتعليــم علــى تنظيــم حمــات شــاملة
ضــد عمالــة األطفــال ٬تــم تصميمهــا
لتشــجيع املشــاركة النشــطة
لجميــع املنظمــات التابعــة لــه نحــو
تحقيــق هــذا الهــدف بالتعــاون مــع
الشــركاء مــن االتحــادات النقابيــة
العامليــة األخــرى ،ومنظمــة العمــل
الدوليــة ،واملنظمــات غيــرالحكوميــة
وكذلــك بالتعــاون مــع اليونســكو
واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة
اإلنمائــي والبنــك الدولــي.

ـتقبل خـ ٍـال مــن
فالوصــول إلــى ّمسـ ٍ
لسياسات
عمل األطفال ،ثمة حاجة
ٍ
أعمال
تنمويــة شــاملة تتضمــن توفيــر ٍ
الئقــة للبالغيــن ،وأرضيــات حمايــة
وأنظمة تعليمية سليمة.
اجتماعية،
ٍ
ولــدى توفــر اإلرادة السياســية
والتصميــم علــى جميــع املســتويات
التنمويــة ،يمكــن وضــع األولويــات،
واختيــار السياســات ،واتخــاذ
اءات متكاملــة .ويتمثــل أحــد
إج ـر ٍ
التحديــات الرئيســية أمــام أجنــدة
التنميــة ملــا بعــد عــام  2015والعمــل
علــى املســتوى العالمــي واإلقليمــي
والوطنــي فــي ضمــان إحــداث تغييـ ٍـر
مســتدام وكبيــر.

وتؤكــد منظمــة العمــل الدوليــة ٬فــي
تقاريرهــا الخاصــة بمكافحــة عمــل
األطفــال مــن خــال التعليــم النوعــي٬
علــى آن مثــل التحــدي واملســؤولية
الجماعية في تمكين جميع األطفال،
فتيــات وفتيــان ،مــن الحصــول
علــى تعليـ ٍـم نوعــي .فالتعليــم مــن
الدرجــة الثانيــة يخلــق مواطنيــن مــن
الدرجــة الثانيــة .وجمعينــا يعلــم أن
التعليــم الجيــد واملدرســين الجيديــن
يصنعــون كل الفــارق فــي حيــاة
ومســتقبل األطفــال والشــباب .وأن
منح جائزة نوبل للسالم لعام 2014
لكايالش ساتيارثي ومالال يوسافزاي
ـوة للترابــط الوثيــق بيــن
يرمــز وبقـ ٍ
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أهداف التنمية املستدامة والقضاء عىل عمل األطفال
يدعــو املقصــد الســابع مــن الغايــة عمــل األطفــال علــى مــدى الســنوات
الثامنــة مــن أهــداف التنميــة األربــع املاضيــة وتــم إح ـراز تقــدم
املســتدامة الجميــع إلــى العمــل علــى كبيــر منــذ صــدور التقريــر العالمــي
اتخاذ تدابيرفعالة للقضاء على عمل األول عــن هــذا املوضــوع .وﺳﻴﻜﻮن
األطفــال والــرق املعاصــر واالتجــار اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻨﻮات
بالبشــر ،بمــا يضمــن تجريــم كل أنــواع اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ هﻮ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
عمــل األطفــال والقضــاء عليهــا مــع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ بتركيــز أكثــر ووضــع
حلــول عــام  2025بوصفــه خطــوة إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ًﻟﻠﻌﻤﻞ كحافزللتحالف
أساســية لتحقيــق العمــل املالئــم الــعﺎﻟﻤﻲ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﻟﻐﺎء
للجميــع ،وإتاحــة أعمــال منتجــة ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل .وهــذا التحــول ﻧﻬﺞ
بدوام كامل والتأكد من اعتماد النمو اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﺳﻴﻀﻤﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ
االقتصــادي املســتدام والشــامل .ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أآﺒﺮ
وقــد تكثفــت اإلجـراءات التــي اتخذتهــا ﻓﻲ إرﺳﺎل عمالة اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن إلغــاء

القضاء عىل عمل األطفال بحلول عام 2025
مراجعة للسياسات والربامج

.تضمــن تقريــرمنظمــة العمــل الدوليــة واالســتثمار فــي التعليــم املجانــي
الــذي حمــل عنــوان «نحــن نم�ضــي فــي والجيــد.
االتجــاه الصحيــح ،ولكــن ينبغــي لنــا فــا يمكــن للتشــريعات وحدهــا أن
التحــرك بخطــوة أســرع بكثيــر» ،أربــع تق�ضــي علــى عمــل األطفــال ،ولكــن فــي
ركائــز رئيســية للسياســات فــي مجــال الوقــت نفســه لــن يكــون مــن املمكــن
مكافحــة عمــل األطفــال وهــي :تعزيــز القضاء عليه دون تشــريعات فعالة.
الحمايــات القانونيــة ،وتحســين إدارة فأكثــرمــن  99.9فــي املائــة مًــن أطفــال
أســواق العمــل واملنشــآت األســرية ،العالــم فــي ســن  17-5عامــا تشــملهم
وتدعيــم الرعايــة االجتماعيــة ،اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم
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 182لعام  1999بشــأن حظرأســوأ
أشــكال عمــل األطفــال واإلج ـراءات
الفوريــة للقضــاء عليهــا والتــي
صادقــت عليــه  181دولــة .كمــا
حظيــت االتفاقيــة رقــم  138لعــام
 1973بشــأن الحــد األدنــى لســن
االســتخدام بمصادقــة واســعة ،إذ
صادقــت عليهــا  170دولــة .ولكــن
تحويــل هــذه املعاييــر إلــى ًقوانيـ ًـن
وطنيــة ال يـزال يشــكل تحديــا كبي ـرا،
وكذلــك ضمــان الرصــد والتطبيــق
الفعالين للقوانين النافذة ًملكافحة
عمــل األطفــال .وثمــة أيضــا حاجــة
إلــى أنظ ًمــة قويــة لتفتيــش العمــل
ألنه نادرا ما يصل إلى أماكن العمل
فــي االقتصــاد غيــر املنظــم حيــث
يعمــل معظــم األطفــال العاملــون.
إن العمــل الــذي يقــوم بــه البالغــون
والشــباب فـ ًـي ســن ً العمــل القانونيــة
ويوفــر دخــا وأمنــا عادليــن يعنــي أن
األســر لــن تضطــر إلـ ًـى اللجــوء إلــى
عمــل األطفــال تلبيــة الحتياجاتهــا
األساســية أو للتعامــل مــع عــدم
اليقيــن االقتصــادي .ويمكــن مــن
خالل وضع سياسات جيدة لسوق
العمــل تركــزعلــى املــكان الــذي يعمــل
فيــه معظــم األطفــال العاملــون
– االقتصــاد الريفــي واالقتصــاد

غيــر املنظــم
– املســاعدة فــي كبــح جمــاح الطلــب
ـت
علــى ع ُمــل األطفــال .وفــي الوقـ ً
نفســه ،يعــد وضــع أطــرتنظيميــة أمـرا
بالــغ األهميــة بغيــة التصــدي لعمــل
األطفــال فــي سالســل التوريــد.
تســتدعي مواصلــة إح ـراز تقــدم فــي
مكافحــة عمــل األطفــال سياســات
تســاعد فــي التخفيــف مــن الضعــف
االقتصــادي لألســرُ .ويعتبــر اإلس ـراع
بإح ـراز تقــدم نحــو توف ًيــر حمايـ ًـة
اجتماعيــة للجميــع أم ـرا أساســيا
ألن الحمايــة االجتماعيــة تســاعد فــي
منــع األســر الفقيــرة مــن االضط ـرارإلــى
االعتمــاد علــى عمــل األطفــال كآليــة
ملواجهــة شــظف العيــش.
هنالــك توافــق عــام فــي اآلراء علــى أن
أنجع الطرق لوقف تدفق األطفال في
ســن الدراســة نحــو عمــل األطفــال هــي
تحســين فــرص االلتحــاق باملــدارس
ونوعيتهــاُ .ويعــد تحضيــر الطفــل
لبدايــة جيــدة مــن خــال النمــو املالئــم
فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة وبرامــج
الرعايــة والتعليــم قبــل االبتدائــي
إحــدى أهــم االســتراتيجيات الكفيلــة
بنجــاح انتقالــه مــن مرحلــة الطفولــة
املبكــرة إلــى املدرســة وليــس إلــى مــكان
العمــل.
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دور منظمة العمل الدولية ومعايري العمل األساسية
بدايــة ال يجــدر تنا�ســي االهتمــام
أألممــي املكــرس فــي اتفاقيــة حقــوق
الطفــل فــي حمايــة األطفــال مــن
االستغالل بمعناه الواسع .فقد بدأ
االهتمــام العالمــي بحقــوق الطفــل
منذ إعداد مسودة اإلعالن العالمي
لحقــوق الطفــل فــي عــام ،1957
حيــث نــص اإلعــان علــى وجــوب
كفالــة وقايــة الطفــل مــن ضــروب
اإلهمــال والقســوة واالســتغالل،
وأن ال يتعــرض لالتجــار بــه بــأي
وســيلة مــن الوســائل ،وأن ال يتــم
استخدامه قبل بلوغ سن مناسب،
وأن ال يسمح له بتولي حرفة أوعمل
يضــر بصحتــه أو يعرقــل تعليمــه أو
يضــر بنمــوه البدنــي أو العقلــي أو
األخال قــي.
كمــا ونصــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل
والتــي أصــدرت عــام  1989علــى
ضــرورة الســعي لحمايــة الطفــل
مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن
أداء أي عمــل يرجــح بــأن يكــون
خط ـرا أو يمثــل إعاقــة لتعليمــه أو
ضــررا بصحتــه أو بنمــوه البدنــي
أو العقلــي أو الروحــي أو املعنــوي

أو االجتماعــي .كمــا ألزمــت الجمعيــة
العامة لألمم املتحدة الدول األعضاء
اتخــاذ التدابيــر التشــريعية واإلداريــة
واالجتماعية والتربوية التي تكفل هذه
الحمايــة ،وبشــكل خــاص وضــع حــد
أدنــى لســن االلتحــاق بالعمــل ونظــام
مالئــم لســاعات العمــل وظروفــه
وفــرض عقوبــات مناســبة لضمــان
فعاليــة تطبيــق هــذه النصــوص.
وعلــى صعيــد منظمــة العمــل الدولية،
بوصفهــا هيئــة ثالثيــة تــم إنشــاؤها فــي
عــام  1919وتجمــع بيــن الحكومــات
وأربــاب العمــل ومنظمــات العمــال،
فقــد كرســت جهودهــا لتحقيــق فــرص
متقدمــة للنســاء والرجــال علــى حــد
ســواء للحصــول علــى عمــل الئــق
ومنتج في ظروف من الحرية والعدالة
واألمن والكرامة اإلنسانية .ومن بين
أهدافهــا الرئيســية ٬تســعى منظمــة
العمــل الدوليــة إلــى تعزيــز الحــق فــي
العمــل ٬وتشــجيع فــرص العمــل
الالئــق ،وتعزيــزالحمايــة االجتماعيــة٬
وتعزيزالحوارفي التعامل مع القضايا
املتعلقــة بالعمــل .وللغايــات أعــاه:
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 -1تبنــت منظمــة العمــل الدوليــة على شبكة اإلنترنتhttp: // www. :
اتفاقيــات أصبحــت معاهــدات ilo.org/ilolex/english/index.
دوليــة ملــزم ،بعــد التصديــق عليهــا .)htm
مــن قبــل الــدول األعضــاء .ولقــد
لقيت هذه املعاييرقبوال من غالبية  -2وباإلضافــة لذلــك واســتنادا إلــى
الحكومــات الوطنيــة وأصحــاب تصديــق الــدول األط ـراف علــى هــذه
العمــل ومنظمــات العمــال بوصفهــا االتفاقيــات ،تمــارس منظمــة العمــل
املعاييــر الدنيــا ذات الصلــة فــي الدولية ٬عبرما يعرف بنظام اإلشراف
العمــل .أعلنــت منظمــة العمــل واإلبــاغ مهمــة ضمــان احت ـرام الــدول
الدوليــة ثمانيــة مــن االتفاقيــات األعضــاء ملعاييــرالعمــل الدوليــة .كمــا
املنبثقــة عنهــا كاتفاقيــات أساســية يمكــن لألط ـراف التقــدم بﺷﻜﺎوى
بالنســبة لحقــوق العمــال وهــي :ﺑﺸﺄن اﻻانتهاكات اﻤﻟﻌﻴﺎرﻳﺔ إلى اللجنة
االتفاقيــة  - 29اتفاقيــة العمــل املختصــة فــي ﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
الجبــري  1930 ،؛ االتفاقيــة 87
 الحريــة النقابيــة وحمايــة الحــق  -3اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــةفــي التنظيــم  1948 ،؛ االتفاقيــة رقــم  138بشــأن الحــد األدنــى لســن
 - 98الحــق فــي التنظيــم واملفاوضــة القبــول للتوظيــف والعمــل :1973 ،
الجماعيــة  1949 ،؛ االتفاقيــة ومــن أبــرز مــا تضمنتــه هــذه االتفاقيــة
 - 100اتفاقيــة املســاواة فــي األجــور التــي تــم اعتمادهــا مــن طــرف املؤتمــر
 1951 ،؛ اتفاقيــة  - 105اتفاقيــة العــام ملنظمــة العمــل الدوليــة فــي 26
إلغــاء العمــل الجبــري  1957 ،؛ حزيران/يونيــو  ،1973والتــي بــدأ
االتفاقيــة  - 111التمييــز (العمالــة نفاذهــا فــي  19حزيـران /يونيــه :1976
واملهــن) 1958 ٬؛ االتفاقيــة - 138
اتفاقية الحد األدنى للسن  • 1973 ،تعهــد الــدول األطـراف فــي االتفاقيــة
؛ اتفاقيــة  - 182اتفاقيــة أســوأ بإتبــاع سياســة وطنيــة ترمــي إلــى
أشــكال عمــل األطفــال  ( .1999 ،القضاء فعليا علي عمل األطفال وإلى
نصــوص هــذه االتفاقيــات متاحــة رفع الحد األدنى لســن االســتخدام أو
علــى موقــع منظمــة العمــل الدوليــة العمــل بصــورة تدريجيــة إلــى مســتوى
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يتفــق مــع النمــو البدنــي و الذهنــي النشــاط املقصــود.
• يجــوز االســتثناء مــن نطــاق انطبــاق
لألحــداث.
•الحــد األدنــى للســن هــو إنهــاء هــذه االتفاقيــة ،بالقــدر الضــروري،
الدراســة اإللزاميــة ،وال يجــوز فــي فئــات محــددة مــن االســتخدام أو
أي حــال أن يقــل عــن  15ســنة .غيــر العمل تظهربشــأنها مشــاكل تطبيقية
أنــه يجــوز ألي دولــة عضــو لــم يبلــغ خاصــة وهامــة .وتلتــزم كل دولــة
اقتصادهــا وتســهيالتها التعليميــة عضــو فــي االتفاقيــة ،لــدى تقديــم
درجــة كافيــة مــن التطــور ،أن تقــرر تقريرهــا األول عــن تطبيــق االتفاقيــة
فــي البدايــة حــدا أدنــى للســن يبلــغ بتبيــان الفئــات التــي يمكــن أن تكــون
 14ســنة ،وذلــك بعــد التشــاور مــع قــد اســتثنتها مــع بيــان األســباب التــي
منظمــات أصحــاب العمــل والعمــال دفعتهــا إلــى هــذا االســتثناء.
• تنطبــق هــذه االتفاقيــة ،كحــد أدنى،
ا ملعنييــن .
• ال يجــوز أن يقــل الحــد األدنــى ،علي ما يلي  :التعدين وقطع األحجار،
للســن عــن  18ســنة للقبــول فــي أي الصناعة التحويلية ،البناء ،الكهرباء
نــوع مــن أنــواع االســتخدام أو العمــل والغــاز وامليــاه ،الخدمــات الصحيــة،
التي يحتمل أن يعرض للخطرصحة النقــل ،التخزيــن واملواصــات،
أو ســامة أو أخــاق األحــداث بســبب امل ـزارع الكبيــرة وغيرهــا مــن املشــاريع
طبيعتــه أو الظــروف التــي يــؤدي فيهــا .الزراعيــة التــي يخصــص إنتاجهــا
• علــي الرغــم مــن أحــكام الفقــرة أساســا لألغ ـراض التجاريــة،وال
 1مــن هــذه املــادة ،يجــوز للقوانيــن تشــمل الحيــازات األســرية والصغيــرة
أو اللوائــح الوطنيــة أو الســلطة التــي تنتــج مــن أجــل االســتهالك املحلــي
املختصة ،بعد التشاور مع منظمات وال تســتخدم عمــاال باجــر بصــورة
أصحــاب العمــل والعمــال املعنييــن ،منتظمــة .
أن تســمح باالســتخدام أو العمــل • ال تنطبق هذه االتفاقية علي العمل
ابتــداء مــن ســن  16ســنة شــريطة أن الــذي يؤديــه األطفــال واألحــداث فــي
تصــان تمامــا صحــة وســامة وأخــاق املــدارس ألغ ـراض التعليــم العــام
األحــداث املعنييــن  ،أن يتلقــى هــؤالء أو املنهــي أو التقنــي ،وفــي مؤسســات
األحــداث تعليمــا محــددا أو تدريبــا التدريــب األخــرى ،وال تنطبــق علــي
مهنيــا كافييــن بخصــوص فــرع العمــل فــي املنشــآت الــذي يؤديــه
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الوطنيــة أن تســمح باســتخدام
أو عمــل األشــخاص الذيــن تت ـراوح
أعمارهــم مــا بيــن  13، 15ســنة فــي
أعمــال خفيفــة ( :أ) ال يحتمــل أن
تكــون ضــارة بصحتهــم أو نموهــم ؛
(ب) ال تعطــل مواظبتهــم فــي املدرســة
واشــتراكهم فــي برامــج التوجيــه
أو التدريــب املهنييــن التــي تقرهــا
الســلطة املختصــة ،وال تضعــف
قدرتهــم علــي االســتفادة.من التعليــم
الــذي يتلقونــه .كمــا يجــوز اســتخدام
أو عمــل األشــخاص الذيــن بلغــوا
ســن  15ســنه علــي األقــل ولــم ينهــوا
دراســتهم اإللزاميــة فــي أعمــال تفــي
بالشــرطين ســالفي الذكــر.

األشــخاص الذيــن بلغــوا ســن 14
ســنة علــي األقــل إذا كان هــذا العمــل
ينفذ وفقا لشروط تقررها السلطة
املختصة بعد التشــاور مع منظمات
أصحــاب العمــل ،العمــال املعنييــن،
حيثمــا وجــدت ،وكان يشــكل جــزءا
أساســيا مــن ( :أ) دورة تعليميــة أو
تدريبيــة تقــع مســؤوليتها الرئيســية
علــي مدرســة أو مؤسســة تدريــب ؛
(ب) برنامــج تدريبــي ينفــذ قســمه
األكبــر أو كلــه فــي منشــأة  ،إذا كانــت
الســلطة املختصــة قــد أقرتــه ؟ (ج)
برنامــج إرشــادي أو توجيهــي يرمــي
إلــى تســهيل اختيــار املهنــة أو نــوع
التد ريــب.
• يجــوز للقوانيــن أو اللوائــح

وميكن تلخيص املبادئ األساسية التي جاءت بها االتفاقية يف الجدول التايل:
االستثناءات املمكنة
للدول النامية

الحد األدنى لعمل
األطفال

 18سنة
( 16سنة وبشروط
محددة)

 18سنة
( 16سنة وبشروط
محددة)

14

15

14-12

15-13
15

األعمال الخطرة  :أنواع االستخدام أو
العمل التي يحتمل أن يعرض للخطرصحة
أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته
أو الظروف التي يؤدى فيها
الحد األدنى األسا�سي:
الحد األدنى للسن هو إنهاء الدراسة
اإللزامية
األعمال الخفيفة  :وهي أعمال ال يحتمل أن
تكون ضارة بصحتهم أو نموهم ؛ وال تعطل
مواظبتهم في املدرسة واشتراكهم في برامج
التوجيه أو التدريب املهنيين

 -4اتفاقيــة حظــر أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال واإلج ـراءات الفوريــة
للقضــاء عليهــا( 1999 ،رقــم )182
أبــرز مــا تضمنتــه هــذه االتفاقيــة،
والتي اعتمدها املؤتمرالعام ملنظمة
العمل الدولية في  17حزيران/يونيو
 1999وبــدأ نفاذهــا فــي  19تشــرين
الثاني/نوفمبــر :2000
•يطبــق تعريــف «الطفــل» بحســب
هــذه االتفاقيــة علــى كل شــخص
دون ســن الثامنــة عشــرة.
•تلتزم الدول األطراف بسرعة ودون
إبطــاء باتخــاذ تدابيــر فوريــة وفعالــة
تكفــل بموجبهــا حظــر أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال والقضــاء عليهــا.
وينســحب تعبير«أســوأ أشــكال عمل
األطفــال» علــى( :أ) كافــة أشــكال
الــرق أو املمارســات الشــبيهة بالــرق،
كبيع األطفال واالتجاربهم وعبودية
الديــن والقنانــة والعمــل القســري
أو اإلجبــاري ،بمــا فــي ذلــك التجنيــد
القســري أو اإلجبــاري لألطفــال
الســتخدامهم في صراعات مســلحة،
(ب) اســتخدام طفــل أو تشــغيله أو
عرضــه ألغ ـراض الدعــارة ،أو إلنتــاج
أعمــال إباحيــة أو أداء عــروض
إباحيــة( ،ج) اســتخدام طفــل أو
تشــغيله أو عرضــه ملزاولــة أنشــطة

غيــر مشــروعة ،وال ســيما إنتــاج
املخــدرات بالشــكل الــذي حــددت
فيــه فــي املعاهــدات الدوليــة ذات
الصلــة واالتجــار بهــا( ،د) األعمــال
التــي يرجــح أن تــؤدي ،بفعــل طبيعتهــا
أو بفعــل الظــروف التــي ت ـزاول فيهــا،
إلــى اإلض ـرار بصحــة األطفــال أو
ســامتهم أو ســلوكهم األخالقــي.
•تحــدد الســلطة املختصــة ،بعــد
التشــاور مــع املنظمــات املعنيــة
ألصحــاب العمــل والعمــال ،قائمــة
بأنواع العمل وأماكن وجودها والتي
تشــكل أســوأ أشــكال عمــل األطفــال،
كمــا ولهــذه الســلطات فحــص
ومراجعــة هــذه القائمــة بانتظــام
عنــد االقتضــاء بصــورة دوريــة،
وبالتشــاور مــع املنظمــات املعنيــة
ألصحــاب العمــل والعمــال.
•تن�شــيء الســلطات املختصــة فــي
الدول األعضاء آليات مالئمة ملتابعة
تطبيــق أحــكام الراميــة إلــى تنفيــذ
هــذه االتفاقيــة بعــد التشــاور مــع
منظمــات أصحــاب العمــل والعمــال.
كمــا وتضــع برامــج عمــل وتتخــذ مــا
امكــن مــن التدابيــر الضروريــة مــن
أجــل القضــاء علــى أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال بشــكل فعــال ،بمــا فــي
ذلــك النــص علــى عقوبــات جزائيــة
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التوصيــة:
ينبغــي عنــد تحديــد أنــواع
•
العمــل التــي توصــف بأســوأ أشــكال
عمــل األطفــال وتحديــد أماكــن
وجودهــا علــى أن يولــي االعتبــارألمــور
مــن بينهــا( :أ) األعمــال التــي تعــرض
األطفــال لالســتغالل البدنــي أو
النف�ســي أو الجن�ســي( .ب) األعمــال
التــي تـزاول فــي باطــن األرض ،أوتحــت
امليــاه أو علــى ارتفاعــات خطــرة فــي
أماكــن محصــورة( .ج) األعمــال
التــي تســتخدم فيهــا آالت ومعــدات
ـتلزم
وأدوات خطــرة ،أو التــي تسـ ً
مناولــة أو نقــل أحمــال ثقيلــة يدويــا.
(د) األعمــال التــي تـزاول فــي بيئــة غيــر
صحيــة يمكــن أن تعــرض األطفــال
على ســبيل املثال ،لواد أو عوامل أو
عمليــات خطــرة ،أو لدرجــات ح ـرارة
أو مســويات ضوضــاء أو اهت ـزازات
ضــارة بصحتهــم( .هــ) األعمــال التــي
الصعوبــة
ت ـزاول فــي ظــروف بالغــة
ً
كالعمــل لســاعات طويلــة مثــا أو
أثنــاء الليــل ،أوالعمــل الــذي يحتفظ
فيــه بالطفــل فــي مــكان العمــل دون
ســبب معقــول.
كمــا طالبــت التوصية الدول
•
األعضــاء العتبــارأســوأ أشــكال عمــل
األطفــال التاليــة فــي عــداد الجرائــم

أو غيرهــا مــن العقوبــات ،عنــد
االقتضــاء ،وتطبيقهــا.
كمــا تضــع الســلطات
•
املختصــة فــي اعتبارهــا أهميــة
التعليــم فــي القضــاء علــى عمــل
األطفــال وفــق تدابيــرفعالــة ومحــددة
زمنيــا مــن أجــل (أ) الحيلولــة دون
انخ ـراط األطفــال فــي أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال؛ (ب) توفيــراملســاعدة
املباشــرة الضروريــة واملالئمــة
النتشــال األطفــال مــن أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال وإعــادة تأهيلهــم
ودمجهــم اجتماعيــا؛ (ج) ضمــان
حصــول جميــع األطفــال املنتشــلين
مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال
علــى التعليــم املجانــي األسا�ســي وعلــى
التدريــب املنهــي حيثمــا كان ذلــك
ممكنــا ومالئمــا؛ (د) تحديــد األطفــال
املعرضيــن بشــكل خــاص للمخاطــر
وإقامــة صــات مباشــرة معهــم؛ (هــ)
أخــذ الوضــع الخــاص للفتيــات بعيــن
االعتبــار.
وفــي اتجــاه تكملــة مــا جــاءت بــه هــذه
االتفاقيــة ،اعتمــدت منظمــة العمــل
الدوليــة توصيــة بشــأن حظــر أســوأ
أشــكال عمــل األطفــال واإلج ـراءات
الفوريــة للقضــاء عليهــا ( 1999رقــم
 )190ومــن بيــن مــا جــاءت بــه هــذه
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الســخرة أو العمــل القســري بكافــة
صوره في أقصرفترة ممكنة - ٢ .على
هــدف هــذا التحريــم الكلــي ،ال يجــوز
اللجــوء إلــى عمــل الســخرة أو العمــل
القســري ،خــال فتــرة االنتقــال ،إال
لألغ ـراض العامــة ،وبوصفــه تدبي ـرا
ا ســتثنائيا.
ً
 -6و إجرائيــا ،تشــجع منظمــة
العمــل الدوليــة إج ـراءات محــددة
علــى األصعــدة التاليــة:
_التصديــق العالمــي علــى اتفاقيــات
عمل منظمة العمل الدولية وجميع
االتفاقيــات األساســية لهــا.
_ضمــان تركيــز علــى السياســات
والبرامــج الوطنيــة لتعزيــز نهــج
متكامــل لجميــع املبــادئ والحقــوق
األساســية فــي العمــل.
_توســيع النهــج املتكامــل للمنطقــة
ملعالجــة األســباب الجذريــة لعمالــة
األطفــال.
_االلتزام بالحد األدنى لسن القبول
فــي العمــل وســن إكمــال التعليــم
اإللزا مــي.
_تعزيــز الســامة والصحــة فــي مــكان
العمــل لجميــع العامليــن ،ولكــن مــع
توفيــر ضمانــات محــددة لألطفــال
بيــن الحــد األدنــى لســن القبــول فــي
العمــل وســن  18عــن طريــق إعــداد

الجنائيــة ،وان تضمــن إيقــاع
العقوبــات حــال ارتكابهــا( :أ) كافــة
أشــكال الــرق أو املمارســات الشــبيهة
بالــرق ،كبيــع األطفــال واالتجــاربهــم،
وعبوديــة الديــن والقنانــة والعمــل
القســري أو اإلجبــاري ،بمــا فــي ذلــك
التجنيــد القســري أو اإلجبــاري
لألطفــال الســتخدامهم فــي صراعــات
مســلحة( .ب) اســتخدام أو تشــغيل
أوعــرض طفــل ألغـراض الدعــارة ،أو
إنتاج أعمال إباحية ،أوأداء عروض
إباحيــة( .ج) اســتخدام أو تشــغيل
أو عــرض طفــل ملزاولــة أنشــطة غيــر
مشــروعة ،وخاصــة إنتــاج املخــدرات
بالشــكل الــذي حــددت فيــه فــي
املعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة،
واالتجــار بتلــك املــواد ،أو ملزاولــة
أنشــطة تســتدعي حمــل األســلحة
الناريــة أو غيرهــا مــن األســلحة أو
اســتخدامها بشــكل غيــر قانونــي.
-5ومــن االتفاقيــات التــي توصلــت
لهــا الــدول فــي إطــار منظمــة العمــل
الدوليــة ،اتفاقيــة الســخرة لعــام
( 1930رقــم  )29والتــي دخلــت
حيــز النفــاذ فــي مايــو  /أيــار .1932
وبموجــب يتعهــد آل عضــو فــي
منظمــة العمــل الدوليــة يصــدق هذه
االتفاقيــة بتحريــم اســتخدم عمــل
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االســتراتيجية علــى املســتوى الدولــي
والوطنــي واملجتمعــي وتعزيــزالحركــة
العامليــة ضــد عمــل األطفــال.
تك ـرار وتوســيع املمارســات الجيــدةالتــي أدت إلــى نتائــج مســتدامة.

و تحديــث قوائــم عمــل األطفــال
الخطــرة.
تعزيــز أداء املؤسســات واآلليــاتالراميــة إلــى رصــد التطبيــق الفعــال
للحقوق األساسية في العمل ،بما في
ذلــك الحمايــة ضــد عمالــة األطفــال
(املحاكــم والقضــاة ومفتشــو العمــل
ومراقبــة عمــل األطفــال).
-مواصلة تطويرالدعوة والشراكات

ملاذا يعد عمل األطفال قضية نقابية؟
ملــا كانــت نقابــات العمــال تعبــأ
بمســؤولية تجــاه املجتمــع والعمــال
بشــكل عــام لضمــان احت ـرام
معاييــر العمــل والتشــريعات مــن
قبــل أصحــاب العمــل علــى جميــع
املســتويات .وحيــث تقــوم األســس
الجوهريــة للعمــل النقابــي علــى
مبــادئ التضامــن والعدالــة
االجتماعية ٬فضال عن ان منظمات
العمال لديها تقاليد راسخة للدفاع
عن حقوق اإلنسان ٬عمل االطفال٬
وعــن حقــوق األطفــال والبالغيــن.
وبالنظــر الــى ان االطفــال العاملــون
يمثلــون مصــد ًرا وفيـ ًـرا مــن العمالــة
الرخيصــة التــي يمكــن اســتغاللها
بســهولة ٬فضــا عــن اســتغالل
وجودهــا للمســاهمة فــي ان خفــض
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األجــور ٬وبنــاء عليــه:
يــؤدي عمــل األطفــال إلــى
•
إضعــاف قــدرة نقابــات العمــال
علــى التفــاوض حــول تحســين أجــور
العمــال وظروفهــم.
يســاهم عمــل األطفــال فــي
•
رفــع نســبة البطالــة بيــن البالغيــن
وفــي فئــة الشــباب تحديــدا ،حيــث
يقــوم األطفــال بنفــس العمــل بأجــور
أقــل .فبــذات الوقــت يحــرم األطفــال
مــن التعليــم ويحــرم البالغــون مــن
العمــل .وبالنتيجــة عرقلــة مســتقبل
االطفــال والبالغيــن علــى حــد ســواء.
يعــد وجــود نقابــات قويــة فــي
•
مــكان العمــل وفــي املجتمــع ،وتوفــر
نظــم تعليــم جيــد ،مــن أكثــرالوســائل
فعاليــة لضمــان حمايــة األطفــال

فــي أماكــن عملهــم ومجتمعاتهــم مــن
مواجهــة االســتغالل.
•تتمتــع النقابــات بوضــع فريــد
ملكافحــة عمــل األطفــال .فبحكــم
تواصلها مع أعداد كبيرة من العمال
البالغيــن وعائالتهــم فلديهــا القــدرة
علــى الترويــج الــى اهميــة التعليــم
وحمايــة األطفــال مــن مخاطــرالعمــل
ومــن البــدء فــي العمــل فــي وقــت مبكــر
جــدا .كمــا يمكنهــا الضغــط علــى
اإلدارة باتجــاه ضمــان القضــاء
التدريجــي علــى عمــل األطفــال.
• ومــع عبــور عمــل األطفــال الحــدود
الدوليــة ٬وتغلغلــه كافــة مجــاالت
املجتمــع ٬أصبــح مــن الضــرورة وضــع
نهــج منســق ومتكامــل مــن قبــل
الشــركاء وعلــى كافــة املســتويات
الدوليــة والوطنيــة واملحليــة
للتصــدي بفعاليــة لهــذه املشــكلة.
فللنقابــات دور طبيعــي فــي هــذا

املســتوى املتعــدد الحوكمــة والنهــج
متعــدد الش ـراكة.
•كمجموعــة ضغــط قويــة ٬تمــارس
النقابــات دورا هامــا تؤديــه علــى
صعيــد املفاوضــات الجماعيــة
وجهــود التعبئــة االجتماعيــة
علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي
والدولــي .وفــي إطــار ثالثيــة منظمــة
العمــل الدوليــة ٬للنقابــات مفاوضــة
أصحاب العمل والحكومات بغرض
القضــاء علــى عمــل األطفــال واي
تدابيــر أخــرى ذات صلــة.
•أن مــن مصلحــة النقابــات العماليــة
املســاعدة فــي خلــق منــاخ اجتماعــي
يســهم فــي القضــاء علــى عمــل
األطفــال .فبالقضــاء علــى عمــل
األطفــال ال تقــدم النقابــات خدمــة
للمجتمــع فقــط ٬بــل انهــا تعمــل علــى
تعزيــزمظهرهــا ،وامكانيــة العضويــة
فيهــا ومكانتهــا السياســية.

يشــكل ً التعــاون ً مــع أصحــاب العمــل
عنص ـرا حاســما فــي مكافحــة عمــل
األطفــال ألنهــم قــادرون علــى التحقــق
ً
أطفــاال ً.
مــن أن منشــآتهم ال تسـ ً
ـتخدم ً
ويلعب أصحاب العمل أيضا دورا بارزا

فــي التأثيــرعلــى مــن يســتخدم األطفــال -
أي في غالب األحيان املنشآت الصغيرة
فــي االقتصــاد غيــر املنظــم .إضافــة إلــى
ذلك ،تملك منظمات أصحاب العمل
الوطنيــة القــدرة علــى املســاعدة فــي

تعاون أصحاب العمل مع النقابات عامل حاسم
يف مكافحة عمل األطفال
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األطفــال .وال يقتصــر أثــر منظمــات
أصحاب العمل على الصعيد الوطني.
فأصحــاب العمــل ناشــطون عبــر
املنظمــة الدوليــة ألصحــاب ً العمــل
علــى املســتوى الدولــي أيضــا حيــث
يدعمــون الجهــود الراميــة إلــى القضــاء
علــى عمــل األطفــال عــن طريــق سلســلة
مــن تدابيــربنــاء القــدرات ،بمــا فــي ذلــك
وضــع مبــادئ توجيهيــة للعمــل.

جمــع البيانــات املتصلــة بانتشــارعمــل
األطفال في مختلف القطاعات ،وعلى
التأثيــر علــى تصميــم سياســات وطنيــة
مالئمــة للقضــاء علــى عمــل األطفــال.
كمــا انهــم يملكــون القــدرة علــى التعــاون
مــع نقابــات العمــال واملنظمــات غيــر
الحكوميــة لصياغــة الــردود ذات
الصلــة وخاصــة عــن طريــق توفيــر
التدريب املنهي وتعزيزاملهارات لألطفال
العاملين ،ونشرالتوعية العامة بشأن
ســيئات عمــل األطفــال وبشــأن حقــوق

برنامج االتحاد الدويل للنقابات الخاص بعمل األطفال
مــن أجــل التصديــق علــى اتفاقيــات
منظمــة العمــل الدوليــة  138و و 182
واحترامها من قبل أرباب العمل بما في
ذلك في سالسل التوريد؛ أم من خالل
التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة
والبرنامــج الدولــي للقضــاء علــى عمــل
األطفــال ( ، )IPECوعنــد االقتضــاء
وكاالت ومؤسســات األمــم املتحــدة
األخرى مثل اليونيسف ؛ أو من خالل
تعزيــز تنفيــذ االتحــادات النقابيــة
ألنشــطة تعــاون إنمائــي تدعــم الهــدف
مــن القضــاء علــى عمالــة األطفــال ؛
فضــا عــن االســتمرار بالضغــط علــى
املنظمــات الدوليــة لضمــان دعــم
السياســات التجاريــة واالقتصاديــة

يلتزم االتحاد الدولي للنقابات بموجب
برنامــج العمــل هــذا بامل�ضــي قدمــا فــي
الكفــاح التاريخــي للحركــة النقابيــة
للقضــاء علــى عمــل األطفــال وضمــان
أن يذهــب كل طفــل الــى املدرســة ،وأن
يحصــل كل عامــل علــى اجــر الئــق.
ولــدى االتحــاد الدولــي للنقابــات
صالحيــات إلطــاق حمــات ضــد عمــل
األطفــال بصــرف النظــر عــن أســبابه
وتداعياتــه ســواء فــي :فــي االقتصــاد
الرســمي وغيــر الرســمي ؛ ام مــن خــال
توفيــرخدمــات عامــة مجانيــة وإلزاميــة
 ،ام خــال التعليــم الجيــد ودعــم دخــل
األســرة ؛ ام عــن طريــق بنــاء الوعــي
العــام وااللت ـزام ؛ ام عبــر الحمــات
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واملاليــة والقضــاء علــى عمالــة األطفــال
ً
بــدل مــن دفــع األطفــال إلــى التســرب
خــارج املدرســة ؛ يضــاف لذلــك عبــر
املشــاركة فــي األنشــطة البحثيــة فــي
مجــال عمالــة األطفــال والقضايــا ذات
الصلــة ،مــع إيــاء االهتمــام الواجــب

للبعــد الجنســاني.
ملزيد من املعلومات  ،يرجى زيارة املوقع
اإللكتروني لالتحاد الدولي للنقابات:
http://www.ituc-csi.org

دور النقابات العاملية
يعمــل االتحــاد الدولــي للنقابــات ( )ITUCبشــكل وثيــق مــع اتحــاد النقابــات
العامليــة لالتحــاد ( ،)GUFومــع منظمــات نقابــات العمــال الدوليــة فــي مختلــف
القطاعــات وفــي مجــال مكافحــة عمــل األطفــال كمحــاور أساســية للتعــاون .فمــن
جانبهــا تنشــط هــذه املنظمــات الحكوميــة الدوليــة ( )GUFضــد عمــل األطفــال فــي
محتلــف القطاعــات ،كمــا أنهــا تدعــم وتعــزز العديــد مــن املشــاريع الداعمــة إلزالــة
األطفال وإعادة تأهيلهم وتعليمهم ،وبالنتيجة تعزيزوالدفاع عن العمل الالئق
للعمــال البالغيــن والوصــول لدخــل أفضــل للبالغيــن وبالتالــي تقليــل الضغــوط
االقتصاديــة التــي تبقــي األطفــال خــارج املدرســة.
ملزيد من املعلومات  ،راجع موقع  Global Unionsعلى الويب:
http://www.global-unions.org
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برنامج االتحاد الدويل للنقابات الخاص بعمل األطفال
قامت منظمة العمل الدولية بتطبيق
هــذا البرنامــج منــذ عــام  .1992ولقــد
اســتحدث البرنامــج الدولــي للقضــاء
علــى عمــل األطفــال لتعزيــز تجــاوب
منظمــة العمــل الدوليــة مــع هدفهــا
الجوهــري بشــأن القضــاء علــى عمــل
األطفــال .واســتمر نمــو هــذا البرنامــج
وتوســعه بوتيرة ســريعة .وجاءت نقطة
التحــول املهمــة ســنة ، ٢٠٠٠عندمــا
أعطــى دعــم باملــوارد مــن األمــم املتحــدة
زخمــا آبي ـرا لهــذا البرنامــج.
ويهــدف هــذا البرنامــج الــى العمــل نحــو
الحــد مــن عمالــة األطفــال مــن خــال
تقويــة قــدرات الــدول للتعامــل مــع
مشــكالت عمالــة األطفــال ومــن خــال
خلــق حركــة دوليــة ملواجهــة عمالــة
األطفــال.
تتمثــل املجموعــات ذات األولويــة التــي
يســتهدفها البرنامــج الدولــي للحــد مــن
عمالــة األطفــال فــي األطفــال الذيــن
يعملــون فــي أســوأ أشــكال عمالــة
األطفــال مثــل الرقيــق واملمارســات التــي
تشــبه االســتعباد مثــل عمالــة األطفــال
االســتعبادية واألطفــال العامليــن فــي
ظــروف عمــل ومهــن تتســم بالخطــورة.
كمــا يركــز البرنامــج الدولــي للحــد مــن
عمالــة األطفــال كذلــك علــى األطفــال

املعرضيــن للخطــر بشــكل خــاص،
أي األطفــال الصغــار للغايــة الذيــن
يعملــون (أقــل مــن ً 12
عامــا) والفتيــات
الصغــار العامــات.
وتعــد الرغبــة وااللت ـزام السياســيان
للحكومــات املفــردة للتعامــل مــع
عمالــة األطفــال بالتعــاون مــع أصحــاب
الشــركات ومنظمــات العمــال،
وغيرهــا مــن املنظمــات غيــر الحكوميــة
األخــرى وغيــر ذلــك مــن األط ـراف ذات
الصلــة فــي املجتمــع ،مثــل الجامعــات
ووســائل اإلعــام ،هــي نقطــة البدايــة
لــكل اإلج ـراءات التــي يتــم تنفيذهــا
مــن خــال البرنامــج الدولــي للحــد مــن
عمالــة األطفــال .ويتــم بنــاء االســتدامة
مــن البدايــة مــن خــال التركيــز علــى
«امللكيــة» فــي الدولــة .ويتــم منــح الدعــم
للمنظمــات الشــريكة مــن أجــل تطويــر
وتنفيــذ اإلجـراءات التــي تهــدف إلــى منــع
عمالــة األطفــال وســحب األطفــال مــن
األعمــال التــي تتســم بالخطــورة وتوفيــر
البدائــل وتحســين ظــروف العمــل
كإجـراء انتقالــي تجــاه الحــد مــن عمالــة
األطفــال.
ويتضمــن هــذا البرنامــج إســتراتيجية
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مرحليــة متعــددة القطاعــات تتكــون
مــن الخطــوات التاليــة:
oتحفيــز تحالــف واســع النطــاق مــن
الشــركاء لإلق ـرار بخطــورة عمالــة
األطفــال والعمــل ضدهــا.
oتنفيــذ تحليــل الوضــع للتعــرف علــى
مشــكالت عمالــة األطفــال فــي الدولــة.
 oاملشــاركة فــي تطويــر وتنفيــذ
السياســات القوميــة املتعلقــة
بمشــكالت عمالــة األطفــال.
oتقويــة املنظمــات الحاليــة ووضــع
آليــات مؤسســية.
oخلــق الوعــي حــول املشــكلة فــي
مختلــف أرجــاء العالــم ،فــي املجتمعــات
وأماكــن العمــل.
 oتعزيــز تنميــة وتطبيــق التشــريع
الوقا ئــي.
 oدعــم اإلج ـراءات املباشــرة مــع
العمــال مــن األطفــال (املحتمليــن)
ألغـراض العــرض ،بمــا فــي ذلــك البرامــج
املحــدودة ز ً
منيــا للتعامــل مــع أســوأ
أشــكال عمالــة األطفــال.
تك ـرار وتوســيع املشــروعات
o
الناجحــة لتكويــن برامــج شــركاء.

 oتســهيل مشــكالت عمالــة األطفــال
مــن خــال وضــع سياســات وبرامــج
وميزانيــات اجتماعيــة واقتصاديــة
وفــي أيلول/ســبتمبر  ،2016أطلقــت
منظمــة العمــل الدوليــة مــع شــركائها
التحالــف  7-8وهــو ش ـراكة عامليــة
تهدف إلى إنهاء عمل األطفال ،والعمل
القســري ،والعبوديــة العصريــة،
واالتجــار بالبشــر عبــر تدابيــر ملموســة.
يدعــم البرنامــج الدولــي للحــد مــن عمــل
األطفــال الــدول األعضــاء والشــركاء
االجتماعييــن فــي جهودهــم ملواجهــة
هــذا التحــدي .وعمليــا ،ينتشــر هــذا
البرنامــج فــي  88دولــة ويقــدم الخدمــات
ملســتحقيها مباشــرة ،حيــث يصــل إلــى
مــا يزيــد عــن  430مليــون طفــل الذيــن
يتعرضــون أو ممــن هــم تحــت خطــر
التعــرض لعمــل األطفــال.
ملزيد من املعلومات يمكن االطالع على
موقــع البرنامــج عــي شــبكة االنترنــت:
http://www.ilo.org/ipec
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املسرية العاملية ملكافحة عمل األطفال:
املسيرة العاملية ملكافحة عمل األطفال
عبــارة عــن شــبكة عامليــة مــن النقابــات
العمالية واملعلمين ومنظمات املجتمع
املدنــي التــي تعمــل جنبــا إلــى جنــب نحــو
تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة املشــتركة
مــن القضــاء ومنــع جميــع أشــكال عمــل
األطفــال والعبوديــة واالتجــار وضمــان
وصــول جميــع األطفــال فــي التعليــم
العــام املجانــي ،ذات مغــزى وذات
نوعيــة جيــدة.
تحشــد املســيرة وتدعــم باتجــاه
املســاهمة فــي الجهــود والدعــم املحليــة
والوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة
ملجموعــة مــن الصكــوك الدوليــة
املتعلقــة بحمايــة وتعزيــز حقــوق
األطفال واالنخراط مع األمم املتحدة،
والــوكاالت الحكوميــة الدوليــة واملدنيــة
املجتمعــات علــى نفســه ،بمــا فــي ذلــك:
* تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة
املســتدامة لألمــم املتحــدة ()SDGs
* تصديــق وتطبيــق معاييــر العمــل
األساســية ملنظمــة العمــل الدوليــة
( )ILOالصــورة ،وال ســيما عمــل
األطفــال اتفاقيــات رقــم  138بشــأن
الحــد األدنــى لســن االســتخدام و
االتفاقيــة رقــم  182بشــأن حظــرأســوأ
أشــكال عمــل األطفــال .
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* تنفيــذ ومتابعــة إلعــان منظمــة
العمــل الدوليــة للمبــادئ والحقــوق
األساســية فــي العمــل.
* تنفيــذ ومتابعــة ل اتفاقيــة األمــم
املتحــدة لحقــوق الطفــل .
* تجميــع ونشــر إطــار واســع مــن
املعرفــة ،وجعــل املنظمــة نقطــة
مركزيــة املرجعيــة علــى عمالة األطفال.
* الجمــع بيــن مجموعــة واســعة مــن
أصحــاب املصلحــة لبنــاء وتعزيــزحركــة
متماســكة فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن
أجــل القضــاء علــى عمالــة األطفــال
* وجــود تأثيــر واضــح وملمــوس علــى
السياســات والبرامــج املتعلقــة بعمــل
األطفــال مــن خــال أنشــطة الدعــوة
التــي نفــذت فــي ش ـراكة مــع أصحــاب
ا ملصلحــة
* املســاهمة بشــكل كبيــر فــي التغييــر
االجتماعــي الهــادف واإليجابــي لصالــح
حقــوق الطفــل مــن خــال التوعيــة
مطلعــة فــي ش ـراكة مــع أصحــاب
ا ملصلحــة .
* تعزيزحركة عاملية ملكافحة عمل
األطفال والعبودية واالتجارنحو
خارطة الطريق 2030
* كمــا تســعى املســيرة الــى القضــاء علــى
عمــل األطفــال مــن خــال التشــكيك،

الحديــث واالتجــار بالبشــر وضمــان
حظــر والقضــاء علــى أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال ،بمــا فــي ذلــك تجنيــد
واســتخدام الجنــود األطفــال ،وبحلــول
عــام  ،2025وعمــل األطفــال نهايــة بكل
مــا فيهــا إســتمارات.

ومعالجــة وتغييــر األنظمــة ذاتهــا التــي
تجبــر األطفــال علــى العمــل ،علــى
املســتويات العامليــة واإلقليميــة
والوطنيــة.
* ضمــان جــودة التعليــم الشــامل
والعــادل وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى
الحيــاة للجميــع.
* اتخــاذ تدابيــرفوريــة وفعالــة للقضــاء
علــى العمــل القســري ،وإنهــاء الــرق

حملة أوقفوا عمل األطفال
حملة وقف عمل األطفال هي حملة لزيادة الوعي بمخاطرعمل األطفال،
تسعى للقضاء على عمل األطفال من خالل توفيرتعليم نظامي بدوام كامل.
وترتكزحملة «أوقفوا عمل األطفال» على أربعة مبادئ إرشادية:
oعمل األطفال هو إنكارلحق الطفل في التعليم.
oعمل األطفال غيرمقبول.
oينبغي على الحكومات واملنظمات الدولية والشركات ضمان عدم استدامة
عمل الطفل.
oيجب احترام معاييرالعمل األساسية وإنفاذها وصوال إلى القضاء الفعال
على عمل األطفال.
ملزيد من املعلومات  ،يرجى زيارة حملة «أوقفوا عمالة األطفال» :
http://www.stopchildlabour.eu
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حملة أوقفوا عمل األطفال
حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل
األطفــال ،بمــا فــي ذلــك تجنيدهــم
واســتخدامهم كجنــود ،وإنهــاء عمــل
األطفــال بجميــع أشــكاله بحلــول عــام
.»2025
وفــي هــذا العــام  2018يســلط اليــوم
العالمــي ملناهضــة عمالــة األطفــال
واليــوم العالمــي للســامة والصحــة فــي
مــكان العمــل مــن هــذا العــام ،الضــوء
علــى الحاجــة العامليــة لتحســين
ســامة وصحــة العمــال الشــباب وإنهــاء
عمــل األطفــال .وتهــدف هــذه الحملــة
املشــتركة إلــى تســريع العمــل لتحقيــق
الغايــات مــن الهــدف  8.8مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة ،لتعزيــزبيئــة عمــل
ســاملة وآمنــة لجميــع العمــال ،بحلــول
عــام  ،2030والهــدف  8.7مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة إلنهــاء جميــع
أشــكال عمــل األطفــال بحلــول عــام
 .2025يتطلــب تحقيــق هــذه األهــداف
لصالــح الجيــل القــادم مــن القــوى
العاملــة العامليــة نهجــا متضاف ـرا
ومتكامــا للقضــاء علــى عمــل األطفــال
وتشــجيع ثقافــة الوقايــة وصحــة
الســامة املهنيــة.

أضحــى اليــوم العالمــي ملناهضــة عمــل
األطفــال الــذي اســتهل فــي  ١٢حزيـران/
يونيــه  ٢٠٠٢أداة أساســية اخــرى
للتوعيــة .وقــد دشــنت منظمــة العمــل
الدوليــة اليــوم العالمــي ملكافحــة عمــل
األطفــال بغــرض تركيــز االهتمــام علــى
مــدى إنتشــار ظاهــرة عمــل األطفــال
فــي العالــم ،والعمــل علــى بــذل الجهــود
الالزمــة للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة.
ففــي كل عــام فــي  12حزيران/يونيــو
 ،يجمــع اليــوم العالمــي الحكومــات
ومؤسســات أربــاب العمــل والعمــال
واملجتمــع املدنــي ،باإلضافــة إلــى مالييــن
األشــخاص مــن جميــع أنحــاء العالــم
إللقــاء الضــوء علــى محنــة األطفــال
العامليــن وكيفيــة مســاعدتهم.
وتشــمل أهــداف التنميــة املســتدامة،
التــي اعتمدهــا قــادة العالــم فــي عــام
 ،2015تجديــد االلت ـزام العالمــي
بإنهــاء عمالــة األطفــال .و علــى وجــه
التحديــد ،يدعــو الهــدف  8.7مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة املجتمــع
العالمــي إلــى « :اتخــاذ تدابيــر فوريــة
وفعالــة للقضــاء علــى الســخرة وإنهــاء
الرق املعاصرواالتجاربالبشرلضمان
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قامئة فحص عمل األطفال
فــي ناقشــات الثالثيــة مــع الحكومــة
والســلطات األخــرى فيمــا يخــص
عملهــم ؟
* هــل يدعــم بلــدك عمــل منظمــة
العمــل الدوليــة وجهودهــا فــي مكافحــة
عمالــة األطفــال؟
* هل ينخرط بلدك في البرنامج الدولي
للحد من عمالة األطفال ()IPEC؟
* هــل يؤيــد بلــدك مكافحــة عمــل
األطفــال ضمــن النطــاق اإلقليمي (على
ســبيل املثــال  ،فــي االتحــاد األوروبــي
واالتحــاد األفريقــي ،االســيوي ،او
العربــي) أم النطــاق العالمــي عبــر
منظمــة األمــم املتحــدة؟
* هــل يعطــي بلــدك األولويــة ملكافحــة
عمــل األطفــال فــي برامجــه التنمويــة
والتعاونيــة ،وخاصــة لــدى تخصيــص
مســاعدات التنميــة؟
* هل تضمن بلدك قضية عمل
األطفال في سياساتها النقابية
والعمالية وخاصة على صعيد
تكامل واحترام معاييرالعمل
األساسية.

فيمــا يلــي قائمــة مراجعــة يمكنــك
اســتخدام النتائــج للحصــول علــى
فكــرة حــول كيفيــة تعامــل بــادك مــع
حالــة عمــل األطفــال.
التساؤالت التالية تطرح في بلدك:
* هــل كل ام ـرأة ورجــل لديــه الفرصــة
للحصــول علــى عمــل يمكنــه وعائالتــه
مــن حيــاة عيــش كريمــة؟
* هــل يذهــب كل طفــل إلــى املدرســة؟
هــل تعتقــد أن النظــام املدر�ســي هــو
نظــام جيــد الجــودة؟
* مــا هــي اتفاقيــات عمالــة األطفــال
التــي تــم التصديــق عليهــا وتنفيذهــا فــي
بلــدك؟
* هــل تعكــس القوانيــن واللوائــح
الوطنيــة فــي بلــدك أحــكام اتفاقيــات
منظمــة العمــل الدوليــة وتوصياتهــا؟
* هــل يمكــن ألي شــخص االنضمــام
إلــى نقابــة كمــا يشــاء ؟ هــل للنقابــات
الحريــة فــي أداء عملهــا دون تدخــل
خارجــي وبــدون قيــود علــى التنظيــم
واملفاوضــات واإلض ـراب؟
* هــل تنخــرط نقابــات العمــال
ومنظمــات أصحــاب العمــل فــي الحــوار
االجتماعــي فــي بلــدك ،وهــل يشــاركون
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ماذا يجدر بنا عمله كنقابيني للمساهمة
يف الحد من عمل األطفال؟

العمــل واملســتهلكين واملنظمــات
غيــر الحكوميــة  ،وعائــات األطفــال
العامليــن  ،واملعلميــن.
* مراقبــة تطــور عمالــة األطفــال،
فالنقابــات يمكــن ان تضطلــع بــدور
هــام وجيــد للقيــام بجمــع املعلومــات
لتطويرالسياسات املناسبة والخطط
الفعالة التخاذ اإلجراءات ضد عمالة
األطفــال .فيمكــن لنقابــات العمــال
جمــع معلومــات مفصلــة وبيانــات
محليــة ووطنيــة حــول أماكــن وأشــكال
عمــل األطفــال .وقــد يكــون ذلــك عبــر
جمــع القصــص والصــور وغيرهــا مــن
األدلــة علــى عمــل األطفــال ،واملشــاركة
فــي تقييــم بيئــة العمــل التــي يكــون فيهــا
األطفــال.
* اســتخدام الجهــاز اإلش ـرافي
للمؤسســات الدوليــة ،فيمكــن
للنقابــي ،طاملــا بــاده قــد صادقــت علــى
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ،
اســتخدام آليــات اإلش ـراف للضغــط
على الحكومات التخاذ تدابيرمناســبة
وفعالــة للحصــول علــى نســخ مــن
التقاريــراملقدمــة حــول عمــل األطفــال،
وبالتالــي إرســال تعليقاتــه عليهــا إلــى
منظمــة العمــل الدوليــة.

* املشــاركة فــي اليــوم العالمــي للعمــل
الالئق (وفي هذا االطاريعمل النقابيين
علــى ربــط انشــطتهم بمفاهيــم ومبــادئ
تتصــل بالحقــوق العماليــة والتضامــن
وانهــاء الفقــروعــدم املســاواة).
* املشــاركة فــي اليــوم العالمــي ملناهضــة
عمــل الطفــل.
* املســاهمة فــي بوابــة مجتمــع  12الــى
( 12وهــي منصــة وشــبكة ملجموعــات
متفرقــة تناهــض عمــل الطفــل وتشــتق
اسمها من يوم  12حزيران يوم انطالق
اليــوم العالمــي ملناهضــة عمــل الطفــل)
وتشــتمل هــذه املنصــة علــى العمــال
وأصحــاب العمــل والشــباب ومنظمــات
املجتمــع املدنــي واإلعالمييــن ..،الــخ.
ويفتــرض باملشــاركين تبــادل الخب ـرات
واملعــارف بهــا الخصــوص.
* نشــر رســائل وبنــاء ش ـراكات مفادهــا
التأثيــرعلــى مواقــف العمــال وعائالتهــم
واطفالهــم ،ورفــع الوعــي البينــي حــول
عمــل األطفــال وذلــك مــن خــال
الدعايــة وامللصقــات والحمــات أو
ورش العمــل أو البرامــج التعليميــة .
ويمكــن تحقيــق ذلــك عبــر االنضمــام
والعمــل مــع االخريــن مــن مختلــف
الصعــد بمــن فيهــم منظمــات أصحــاب
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حيــث الحــد األدنــى للســن والشــروط
الخاصــة بنــوع العمــل وأماكــن العمــل.
* االنضمــام للتحالــف الدولــي النقابــي
ملحاربــة العمــل الجبــري وتهريــب
األ شــخاص.
* الضغــط علــى الحكومــات مــن أجــل
تشــجيع االنضمــام التفاقيــة منظمــة
العمل الدولية رقم  189بشأن العمل
الالئــق للعمــال املنزلييــن.
* املشــاركة فــي الحمــات اإللكترونيــة
التــي تطلــق عبــر شــبكة اإلنترنــت
والتقنيــات الجديــدة؛ باعتبارهــا طــرق
ســريعة وســهلة وبأســعار معقولــة
للترويــج وبــث رســالتك إلــى نطــاق أوســع
مــن الجمهــور .فــإذا كنــت تعتقــد أن
لديــك فيديــو مثيـ ًـرا ملشــاركته  ،فيرجــى
االتصــال عبــرالفيديــو علــى قنــاة ITUC
.Youtube
* يمكن لنقابات العمال دعم األطفال
بشــكل مباشــر وتقديــم املســاعدة
لألطفال العاملين وأولياء أمورهم عبر
املســاعدة فــي إزالــة األطفــال مــن العمــل
وإعادة تأهيلهم وإدخالهم في املدارس.

* املشــاركة فــي الحــوار الثالثــي،
فباإلمــكان اســتخدام الحــوار الثالثــي
بيــن النقابــات العماليــة والحكومــة
وأربــاب العمــل لتحســين التشــريعات
وإنفاذهــا  ،وتحديــد السياســات
والبرامج ملكافحة أسوأ أشكال الطفل
العمــل ورصــد تنفيذهــا.
* املفاوضــة الجماعيــة ملكافحــة عمــل
األطفــال ،فلطاملــا كانــت املفاوضــات
الجماعيــة أداة نقابيــة تقليديــة
وطريقــة ناجحــة للتفاعــل مــع أصحــاب
العمــل ،وقــد ملــس ذلــك فــي تحســين
األجــور وظــروف العمــل ،وغيرهــا مــن
الحقــوق العماليــة ،وعليــه يمكــن
اعتبــار املفاوضــات الجماعيــة واحــدة
من االستراتيجيات الرئيسية للنقابات
العماليــة ملكافحــة عمالــة األطفــال.
فباإلمــكان وضــع شــروط تســتبعد
عمــل األطفــال ،باالســتعانة بمــا ورد
فــي االتفاقيــات النموذجيــة أو قواعــد
الســلوك التــي وضعتهــا املنظمــات
اإلقليميــة أو الدوليــة.
* إطــاق حمــات للمصادقــة علــى
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة
ذات الصلــة بمناهضــة عمــل األطفــال
(.)182 ،138
* الترويــج للمعاييــر الدوليــة للعمــل
التــي تعالــج عمــل الطفــل ســواء مــن

* التظاهــر ضــد عمالــة األطفــال
وإنهائهــا ،حيــث تمثــل املظاه ـرات،
عندمــا تســتخدم بحكمــة ،أداة نقابيــة
جيــدة للغايــة.
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* التواصــل مــع املنســق اإلقليمــي او مــع حالــة عمــل الطفــل او اذا رغبــت
الوطنــي للمســيرة العامليــة ملناهضــة بتزويــد االتحــاد بمــواد مثــل التقاريــرأو
عمــل األطفــال واملوجــودة فــي أكثــر مــن مقاطــع الفيديــو أو الصــور وذلــك عــن
طريــق البريــد اإللكترونــي:
 140دولــة.
* االشــتراك فــي «قائمــة البريــد الخاصــة
بعمــل األطفــال» لــدى االتحــاد الدولــي info@ituc-csi.org
لنقابــات العمــال ،بحيــث يتــم اعــام
النقابــة باملســتجدات.
* التقاريرالراجعة ،فمن املهم معرفة
مــا يمكــن ان تقدمــه كنقابــي للتعامــل

جهة اتصال أخرى:

البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال (:)IPEC
 ،22 Geneva 1211-route des MorillonsK ،CH ،4سويسرا،
الهاتف ،41.22.799.8181+ :الفاكس،41.22.799.8771+ :

البريد اإللكترونيipec@ilo.org :

يمكنك ً
أيضا االتصال بمركزنقابتك الوطني،
ً
وأيضا مع االتحاد العربي للنقابات علي:

http://www.ituc-csi.org/addressbook
info@arabtradeunion.org
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