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التنمية السيما   اع معدالتارتفعقبة رئيسية أمام   ٌيعد انخراط األطفال في أسوأ أشكال العمل،

تعلدددت الدددول  عمددل األطفددال في الملخ الخ رل، الت ام علىوالقضددددددددا   في البلددداا الندداميددة،

بالقضددددا  عليا بما في جله رملورية ملددددر العربية، بتبنيلا ألرندل  األعضددددا  في األمم المتحدل

يرتبط بعضدددددلا ب دددددكل وما تن وي عليا مخ أهداف ،  2030األمم المتحدل للتنمية المسدددددتدامة 

. وقدد مخ أهدداف التنميدة المسدددددددتددامدة 8.7مثدل اللددف  بدننلدا  العمدل اليبري لاطفدال مبداشدددددددر

عدداو ت هددلظ الةدداهرل رلى االرتفدداع مرل أاري ا ل العددام اليدداري بعددد أا توارت نسدددددددبيددا  ا ل 

نحو  األطفال على   أسددددوأ أشددددكال عملالعقديخ السددددابقيخ، مق توقت التقدم العالمي لميابلة 

مليوا طفدل يعملوا في مختلت أنحدا  العدالم، مق ترريد بددرردة  قدة  160فمخ بيخ  ،يندلر بدالخ ر

مليوا   79يورددد اهددا   2022عمددل بحلول عددام للمليوا طفددل  8.9عدداليددة لددداول مددا يربو على 

منخرطوا في أسدددددددوأ أشدددددددكدال عمدل األطفدال، أي مدا يقترل مخ نلدددددددت عدد  األطفدال العدامليخ  

 . بالمدارسوتحد مخ التحاقلم  تضر بلحتلم العقلية والبدنية والنفسية يعملوا في أعمال

رلى ملددر، فنا م ددكلة انخراط األطفال في أسددوأ أشددكال العمل، مخ بيخ الةواهر   بالعو ل رلي

ا   الرغم مخ اليلو  الحكومية للحد مخ آ ار هلظ  على السددددديما في المناطي الريفية، األكثر شددددديوع 

وفي ظل القلدور الت دريعي  ا،تف دي رائحة كوروناالرتفاع السديما مق  الم دكلة لكنلا آالظ في

ألار   ووفقا علي المسددددتوي الوطني، واغفال التعامل مق الةاهرل علي المسددددتوي الم سددددسددددي،

صدددددرت نتائيا في و  2010في عام   أرراظمسددددد لليلاا المرك ي للتعبلة العامة واء لددددا  اللي 

در بنحو ، فنا عد  األطفال 2012عام   12مليوا في المر لة العمرية مخ  1.9العامليخ في ملدددر ق 

% 9.3مليوا يعملوا في أسدوأ أشدكال العمل، أي ما كاا يوااي  ينلا   1.6عاما ، مخ بينلم    17رلى 

%، أما  63.5، وتترك  غالبية عمالة األطفال في الق اع ال راعي بنحو  ينلا مخ األطفال في ملدددددددر

%، في  يخ را ق داع الخددمدات يعمدل بدا مخ 18.9ليدة فيسدددددددتحوج على ق داع اللدددددددنداعدات التحوي

% مقدارندة بدالمدديندة التي 83. كمدا اتضدددددددد ارتفداع عمدل األطفدال في الريت بنحو %17األطفدال اهدا  

وهي نسددددد مر ها األسدددداسددددي ارتفاع معدالت الفقر في % مخ عمل األطفال، 16 علىتسددددتحوج 

. ومق جله فنا هلظ اء لائيات ال ت كل الواقق لالريت باعتبارظ عامل أساس في عمل األطفا

مليوا طفل عامل،   2.2لعمل األطفال في ملدر، فوفقا لمنةمة العمل الدولية هنا   الحقيقي

ومخ أبرا التحدديدات المدا لدة ووفقدا لليونيسدددددددت فدنا هدلا العدد  يتخ ى    دة م ييخ طفدل عدامدل. 

رليلا الورقة: الثغرات التي يتضدددمنلا اءطار أمام مكافحة عمل األطفال في ملدددر والتي اللددد   

،  عمل األطفال علىسددددددوا  فيما يتعلي باالسددددددتثنا ات الوار ل  القانوني المنةم لعمل األطفال
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ندداهيدده عخ رغفددال التعددامددل مق هددلظ الةدداهرل علي المسدددددددتوي  ، وتضددددددددارل القوانيخ نفسدددددددلددا

 فقر. لميابلة ال ةالم سسي والتعامل معلا علي أساس كونلا استراتييي

أن تعزز  التوصييياا التالية جموموعة  ن السييياسيياا التي  ن  يي ن اوتخلص الورقة إلى 

ييد  ةكأولوية عام:  2025أسييييوأ أ ييييااط عم  الوفاط م لوط عام القضيييياى على  ن ج ود 

ررا  مسدو  ر لدائية  ورية وشداملة لقياس ء، رائدل كتيربة  8.7النةر في االنضدمام رلى تحالت 

وضددددددق ا ة عمل وطنية ب ددددددأا  و، العملبما في جله أسددددددوأ أشددددددكال  عمالة األطفالظاهرل  

،  عم رلو  الميتمق المددني والن ددددددد دا  االرتمداعييخ في األعمدال التيداريدة و قوإل اءنسددددددداا

ال دددروع في عملية رصددد   و، الوصدددول ألماكخ عمل األطفال السددديما في الق اع غير الرسدددمي

عم   بالتوصدية الفنية ت دريعي للقوانيخ المنةمة لعمل الددددددددأطفال، وايا ل عد  مف دي العمل  

  لمنةمة العمل الدولية لتكثيت الرقابة علي عمل األطفال. 

القضدددددددايدا   بيخ مخ ال ي ال عمدل األطفدال وا ددا  مخ أبرا التحدديدات التي تواردا رلو  التنميدة، وهي

مخ  وافعلا  للحدللتعامل معلا   ونلج  قوقي واضد  فاعلة  الٌملحة التي تت لد ررا ل سياسية

وال نقلد بعمل األطفال، العمل ال ام ءكسال األطفال ، أعراضلا المختلفةاليلرية ومعالية 

هي  ،لكخ المعني بأسدددوأ أشدددكال عمل األطفال . وت ورظالملارات األسددداسدددية في مرا ل نموظ 

بسدددددددبدد تلده األعمدال التي يمكخ أا تعرص صدددددددحدة أو سددددددد مدة أو أا إل أو نمو ال فدل للخ ر، 

طبيعتلا أو بسدددبد الةروف التي ت  ي فيلا. وقد  لدددرت منةمة العمل الدولية هلظ االعمال 

ملنددة وصدددددددندداعددة ا رل. تنسدددددددحددد هددلظ الخ ورل على األعمددال التي ٌبحكم  44ربو على فيمددا ي

في ملددداف الدول األفريقية  روملددد  األسددداسدددية. طبيعتلا قد ت عيي تعليم األطفال في المرا ل 

 اليلاا المرك ي للتعبلة واء لددددا ،، فن لددددائيات التي ترتفق فيلا أسددددوأ أشددددكال عمل األطفال

مليوا طفددل شدددددددمللم   1.9منخرطوا في الملخ الخ رل، مخ بيخ مليوا طفددل  1.6 قدددرت را

، فيما ي عتقد بدررة عالية مخ الثقة را األعدا  أعلي  المسددددددد القومي لعمالة األطفال في ملددددددر

أو  ،مخ جله بكثير، السددديما را هلظ المسدددو ات ال ت دددمل العاملوا في االقتلدددا  غير الرسدددمي

ارتفداع معددالت  رلىاسدددددددتفحدال هدلظ الةداهرل في ملدددددددر   ويعددو العمدال ال راعييخ مخ األطفدال، 

بدالددور المنوط    مدايدة ال فدل في الميدالق القوميدةوليداا   الفقر، وعددم قيدام اليلدات الرقدابيدة

وهو ما ٌيبد  أي رلو  أو ، ومراو ة الت ددددددريعات المتعلقة بعمل األطفال لمكانلابلا أا ت  يا، 

 ابلة أسوأ أشكال عمل األطفال. تقوم بلا الدولة لميسياسات رامية 
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وت دف هذه الورقة إلى إيواد  سييييييياراا مديلة عن انخرال الوفاط في  صييييييير في أسيييييييوأ 

مما يتفق  ع الخطة الوونية للقضيياى على أسييوأ أ ييااط  2025أ ييااط العم  م لوط عام 

ومما   ن أهداف التمية المسييييتدا ة 8.7وال دف ( 2025 -2018عم  الوفاط ودعم السيييير  

لاييافيية الدمييياا  ٌ اثفيية، وتشيييييييميي  هييذه الورقيية  راجعيية  2030يتميياهى  ع رةييية  صييييييير 

والمصيييادر المفتو ة، والنياناا المتا ة، مافةيييافة إلى  خرجاا المامدت المسيييتديرت التي 

معنوان ، 2021أغسطس  1عقدت ا  ؤسسة  اعت للسالم والتنمية و قوق افنسان في 

 .  ااف ة عمالة الوفاط مين الو ود الم لية والتطلعاا الدولية

أسددددوأ أشددددكال عمل األطفال و عم األسددددر،   علىمنل أا أطلق  ملددددر الخ ة الوطنية للقضددددا  

اوهي   ا ٌمتسدددارع  اع االفتتا ي أسدددوأ أشدددكال عمل األطفال، وعقدت االرتم لمكافحة تولي اهتمام 

أسدوأ أشدكال عمل األطفال و عم  علىللينة التوريلية الوطنية لخ ة العمل الوطنية للقضدا  

 السددير في مسدداريخ رئيسددييخ علي ملددر  وعمدت، 1ةتتولي تنسدديي تنفيل هلظ الخ  والتي  األسددر

معالية    في  تمثلاألول؛   اليلرية،  والقضا  علي  وافعلامخ أرل الحد مخ أعراص هلظ الةاهرل، 

أسدبال التي تدفق األسدر رلي  فق أطفاللم رلي العمل، مخ ا ل  عم االسدر الفقيرل وااصدة في 

 اها   نسدددبة عمل األطفال فيا وترتفق  %48ريت الورا القبلي والتي يلدددل نسدددبا الفقر فيا نحو 

عدد  األطفدال الم دددددددموليخ بدالحمدايدة لددعم بقدائلم في المددراس ضدددددددمخ برندامج  ، ووصدددددددل  83%

وهو رقم مخ  2019مليوا طفدل عدام  5تكدافدل وكرامدة التدابق لواارل التضددددددددامخ االرتمداعي نحو 

مكددافحددة شدددددددبكددات التسدددددددول أمددا الثدداني فيتمثددل في؛  . 20252المفترص أا يرتفق بحلول عددام 

واالسددددددتغ ل الينسددددددي التياري واالتيار بالب ددددددر، مثلما أفا ت وايرل التضددددددامخ االرتماعي في 

 . 20213التي نةمتلا م سسة ماع  م لق أغس ق  لالمستدير المائدل

بقي  ظاهرل أسدددددوأ أشدددددكال عمل األطفال تراو  مكانلا، وما فت  األطفال  علي الرغم مخ جله،

ينخرطوا في أسدددددددوأ أشدددددددكال العمل بما في جله االسدددددددتغ ل الينسدددددددي التياري، والعمل في 

ومددا فت  األطفددال ، اوفي ملخ أاري محةورل بحكم طبيعتلدد  المنددارم وفي صدددددددندداعددة ال ول

ضحية ل تيار بالب ر ضمخ شبكات رررامية محلية في بعض األ ياا وعابرل للحدو  في  يقعوا

لموموعيية  ن  الوفيياط عميي  ايياف يية  القصيييييييور فيويمان أن نٌرجع هييذه . 4أ يدداا أاري

 العوا  :
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 :القصور التشريعي -1

طيت واسددق مخ معاهدات منةمة العمل الدولية المتعلقة بمكافحة أسددوأ   رلىانضددم  ملددر 

ومق جله بقيد  هندا  بعض الموا  في قانوا ال فدل وال ئحدة التنفيدلية  أشدددددددكدال عمدل األطفدال

 :سبيل المثال علىوقانوا العمل ت قنخ أسوأ أشكال عمل األطفال 

لسددنة   126المعدل بالقانوا  1996لسددنة   12رقم   ييوا ت ددغيل األطفال في قانوا ال فل 

ا في أعمال موسمية 14 رلى 12في سخ  2008  . 5فظبقرار مخ المحا عام 

، كل الملخ واألعمال الخ رل المنلدددددددو   ال ئحة التنفيلية لقانوا ال فل لم ت دددددددتمل 

ملندة  26 التنفيدليدة لقدانوا ال فدل عليلدا في اتفداقيدة منةمدة العمدل الددوليدة، و دد ت ال ئحدة

لسدددنة  118رقم    القرار بما ٌيخالت، تن بي عليلم شدددروط أسدددوأ أشدددكال عمل األطفال وصدددناعة

 . 6ملنة وصناعة 44 علىلواير القوي العاملة واللي اشتمل  2003

الق داع ال راعي   عمدل األطفدال في ،في ملدددددددر ال تحةر القوانيخ المنةمدة لعمدل األطفدال 

، بمدا  مخ قدانوا العمدل 143)وهي اراعدة األرص ورني المحلدددددددولل، وفقدا للمدا ل  ال راعدة البحتدةو

 . التي يمثل العمل في بعض مرا لا ا ورل على األطفال الق خفي جله رني محلول 

والتي ترتفق معددالتلدا   ال تحةر الت دددددددريعدات الوطنيدة عمدل األطفدال في الم ارع العدائليدة 

وتعيدل  اللدددددددحددة البدددنيددة والعقليددة لل فددل علىت  ر في أ يدداا مختلفددة و في المندداطي الريفيددة

 . مخ التعليم مبخرورل

اقلددددددا  الفتيات العام ت في المناال واألطفال العامليخ في ال راعة البحتة مخ الحماية   

والما ل  4، وجله بمورد الما ل 2003لسدددددنة   12رقم  المكفولة لباقي األطفال في قانوا العمل 

 .  7التوالي علىمخ القانوا  103

 :  تضارب القوانين  -2

ا، بينمدا ٌيعدد في  14األطفدال قبدل بلوغلم مخ قدانوا ال فدل عمدل  64تحةر المدا ل   عدامد 

ا.  15أ كام قانوا العمل طف   عام   كل ما بلغ   عام 

عمل وملنة  د تلم   44سددددددنة في   17ال ييوا ت ددددددغيل األطفال الليخ يقل سددددددنلم عخ  

غير را قانوا العمل لم   ،2003لسددددددنة   118رقم   قرار واير القوي العاملةفي  األولي والثانيةالما ل 

 ملنة وعمل يحةر عمل األطفال بلم.  24تضمخ سوي ي

، بيواا عمدل األطفدال علي التوالي الوار ل في قدانوا العمدل، وقدانوا ال فدلاالسدددددددتثندا ات   

 علىرغم الحةر المفروص  في ال راعدة البحتدة وفي الخددمدة المن ليدة، وفي ال راعدة الموسدددددددميدة

 . القوانيخ في نفقعمل األطفال في موا  أاري 
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 عدم انفاذ القوانين على المستوي المؤسسي:  -3

تنبل  م سددسددة ماع  مخ ا ل رصدددها وتو يقلا النتلاكات  قوإل ال فل في ملددر السدديما 

التي عقدتلا في  المسددددددتديرل المائدلأسددددددوأ أشددددددكال عمل األطفال، وبالتركي  على ما تضددددددمنتا 

را هنا  على ما يبدو رغضدددددا  ولو ر ئي على المسدددددتوي الم سدددددسدددددي  ،2021م لق أغسددددد ق  

 :يكمخ فيما يليلمكافحة ظاهرل عمل األطفال 

مخ عقوبات علي صددا د المن ددأل   2003لسددنة   12علي الرغم ما ا تواظ قانوا العمل رقم   

، رال أا هدلظ العقوبدات ال ٌت بي التي ٌتخدالت أ كدام الفلدددددددل الثدالدغ الخدا  بت دددددددغيدل األطفدال

بفعالية فيما يخص عمل األطفال، رغم الضدب ية القضدائية التي يحةى بلا مفت دي العمل، رال 

أنلم يبدو متلدالحوا مق هلظ الةاهرل،  يغ رصددنا على سدبيل المثال، تلدريد أل د المفت ديخ 

قول " مخ العدل أا يرسدل في ر ارل مي  غمر لل د وا البيلية واللدحة والسد مة الملنية وهو ي

  8اآلبا  أطفاللم للعمل "رنلم فقرا  ويحتاروا رلى المال، فلماجا ن عاقبلم؟

جله لم ٌيعاقد  ٌيحد  القانوا عقوبة الموظفيخ الليخ يتقاعسدددددددوا عخ أ ا  عمللم، ومق 

الملام المخول  التقاعق في أ ا   علىأي مخ مفت دددددي العمل ا ل الخمق سدددددنوات األايرل، 

 على بنقص الكوا ر العدداملددة في التفتي  جلددهوبررت واارل القوي العدداملددة ، للم القيددام بلددا

الم سدددسدددات التي  % فقط مخ10يعا ل العمل في ملدددر  مفت ددديرا عد    ت، واعتبرالمن ددد ت

بيخ عدد   سدددددددلم بورو  فيولخ  ي نفسددددددداتحتدا  الرقدابدة عليلدا، وهو مدا أقرظ واير القوا العداملدة 

 1400، الليخ يلددددل عد هم لنحو وعد  المفت دددديخم ييخ من ددددأل،   3المن دددد ت التي تلددددل رلى 

 . 9مفت  فقط

أو المرك   عدم فاعلية لياا  ماية ال فل العامة والفرعية سو ا على مستوي المحافةة 

تتبق فنيددا الميلق القومي  و ،المنلدددددددو  علي ت دددددددكيللددا في القددانوا واأل يددا ، وهي الليدداا

رر على األطفال  لامومة وال فولة، ويتمثل  ور هلظ اللياا في التدال الوقائي قبل اا يقق الضددد

ا دة نيددل يمنحدا  الدليالحي  المحددو  السددددددديمدا في االنخراط في العمدل اليبري، ضددددددديت لدللده 

 فنيدال يسدتييد ل دكاوا عمالة األطفال،   ،  يغلم دكلة أسدوأ أشدكال عمل األطفال ال فل

التددابق للميلق القومي لل فولددة واألمومددة لم يتددداددل في  16000را ا ددة نيدددل ال فددل رقم 

طفال، وال يعتبرها مخ ااتلدداصدداتا، واقتلددرت تداا تا على منق اوا  قضددية مكافحة عمالة األ

ري، وجله يتناقض مق ملاما   القاصددددددرات واتاا اءنام، والمسددددددائل المتعلقة باءهمال األسدددددد

الموكلدة رليدا بداعتبدارهم آليدة لرصدددددددد  قوإل ال فدل ولتلقي ال دددددددكداوي المتعلقدة بدأي شدددددددكدل مخ 

 . 10وأ اشكال العملبما في جله أس أشكال اءسا ل لاطفال
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في ملددددددر، مخ بينلا؛  فاقم ظاهرل أسددددددوأ أشددددددكال عمل األطفالسدددددداهم  عدل أسددددددبال في ت

والةروف االقتلددا ية المتمثلة في ارتفاع مسددتويات الثغرات الت ددريعية في القوانيخ المحلية، 

الفقر السددددددديمددا في المندداطي الريفيددة، بدداءضددددددددافددة رلى الدددوافق االرتمدداعيددة المتمثلددة في قبول 

لمسددددداعدل األسدددددرل في تحمل األعبا  الحياتية، الميتمق ب دددددكل عام لعمل األطفال كوسددددديلة 

والقبول الي ئي لللظ الةاهرل على المسدددددتوي الم سدددددسدددددي باعتبارها اسدددددتراتييية لكبد رما  

مديلة  ن أج  القضيييياى على أسييييوأ أ ييييااط  لسييييياسيييياا تقدم هذه الورقة خيارااوالفقر، 

 عم  الوفاط تتمث  فيما يلي:  

، فنا هلا األسداس وعلى، لتحقيي أهداف التنمية المسدتدامةيمثل عقد ال دراكات ضدرورل ٌملحة 

أسدددوأ أشدددكال   على القضدددا  للدفق نحوقد يمثل ا ول  اسدددمة  ،8.7تحالت  انضدددمام ملدددر رلى

راكة عالمية تلدف رلى اتخاج تدابير فورية    عخ  عبارلوالتحالت   . 2025بحلول عام  عمل األطفال شد

واالتيار بالب ددددر وعمل  "العبو ية الحديثة"وفعالة للقضددددا  على العمل اليبري والرإل المعاصددددر  

مخ اللدف الثامخ مخ  7بالمقلددددد رقم    اقتدا األطفال السدددديما أسددددوأ أشددددكال عمل األطفال، 

 الرائدل  يعرف بالدولويضم التحالت في عضويتا ما  . أهداف التنمية المستدامة

"Pathfinder countries" ،على   ولة اتفقوا  26وهم   وهي الدول التي ييد اا تنضدددددم رليلم ملدددددر

مخ أهداف التنمية المسدتدامة بحلول    8.7تسدريق وتيرل العمل في رطار التحالت لتحقيي اللدف 

 . 202511عام 

 :   ن مين امإتناع إجراىاا فعالة وجديدت الت الف  إلىجما ستلتزم  صر  اط انضما  ا 

 المن قحةا ط العمل أو السياسات الوطنية، بما في جله األطر القانونية  وتنفيل اعتما   

 مخ أهداف التنمية المستدامة.  8.7في اللدف  الوار لوآليات اءنفاج، والتي تغ ي الموضوعات 

تنفيل ا ط العمل أو السياسات الوطنية بالت اور مق ال ركا  االرتماعييخ  اعتما  و  

 . لمبا ئ الحوار االرتماعي ومعايير العمل اليبري وعمل األطفال على المستوا الق ري وفقا  

بعد التوقيق على "ندا  العمل" ءنلا  العمل  فعليةتررمة االلت امات العامة رلى رررا ات  

في  التعلد العام بتنفيل رع ا بوينق آيرس اللا ر اواليبري والرإل الحديغ واالتيار بالب ر 

 .عخ الم تمر العالمي الرابق المعني بالقضا  المستدام على عمالة األطفال  2017نوفمبر 
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ت ييق التلديي والعمل مخ أرل التنفيل الكامل لمعايير والت امات  قوإل اءنساا  

 . 12دولية العمل ال منةمة بما في جله معايير بلا،الدولية المعترف 

أسوأ  علىالتحالت في تسريق وتيرل العمل للقضا   رلىانضمام ملر  سيساهموب كل عام 

أسوأ أشكال عمل األطفال    علىمق الخ ة الوطنية للقضا   نحو يتفي    علىأشكال عمل األطفال  

كما سيكوا بمثابة فرصة سانحة لت وير اارطة طريي وا ة عمل تيمق رميق ، و عم األسرل

منةمات  رلىميموعة واسعة مخ الواارات المختلفة، باءضافة  أصحال المللحة بما في جله

، كما ستلت م المتضررل، والق اع الخا  توال ركا  االرتماعيخ والميموعاالميتمق المدني 

المرتب ة باالستعراص الوطني تقرير  ول الم شرات المتفي عليلا  بتقديم  ملر  بنا   علي جله 

 . براا التقدم المحراء ال وعي

الخطواا   المضي ُقد ا في  إلى الت الف  اوسياون على  صر  ن اج  استاماط انضما  م

 التالية: 

التابعة للتحالت برغبة ملر في االنضمام رليا، ومخ  م تدعوها رب غ السكرتارية  -1

 ميموعة التنسيي العالمية. السكرتارية بحضور ارتماع 

 . الت املا ورغبتلا باالنضمام للتحالت كدولة رائدل ملرا ل االرتماع تعلخ  -2

 ميموعة ضور ارتماع تسليم ا ال الرغبة باالنضمام الي رئيق السكرتارية بعد  -3

 . والتواصل مق التحالتاليلو   لتنسيي، فض  عخ تعييخ مس ول  كومي ةالتنسيي العالمي

ي عد ضدعت الرقابة والمتابعة مخ أهم العوامل التي ت  ر في اسدتمرار ظاهرل أسدوأ أشدكال عمل 

وا ال فدل  ي الرقدابدة والتفتي  على المن دددددددد ت األطفدال، وقدد اولد  ال ئحدة التنفيدليدة لقدان

العمالية لمكاتد العمل التابعة لواارل القوي العاملة والتي امل  ورها ا ل السنوات السابقة  

 وفي هلظ اللد  البد مخ أا توفر الدول لمفت ي مكاتد العمل ما يلي:

ايدا ل مفت دددددددي العمدل في  يت لددرلى أمداكخ العمدل في االقتلدددددددا  غير الرسدددددددمي  الوصدددددددول 1

رية ا    يغ، المناطي غير الحضددد  يم القول العاملة في  علىعد  مفت دددي العمل غير كاف قياسددد 

آالا بالتوصدددية الفنية لمنةمة العمل الدولية فنا مخ الضدددروري ورو  مفت  وا د لكل  ملدددر،

ا لما    1.999في االقتلدددا ات النامية، وعليا فنا ملدددر ٌم البا بتوظيت نحو عامل   15000 مفت ددد 

 مليوا عامل.  29.9 علىيربو 

السديما فيما يتعلي  العقوبات على مفت دي العمل الليخ يتقاعسدوا على أ ا  عمللم تغليظ  2

ضدددددددرورل رتدا دة التقدارير   رلىل، بداءضدددددددافدة بعمدل األطفدال، ورصددددددددار قرار وااري بدالعقوبدات اليدديدد
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موقق اليكتروني يتبق واارل القوي   على أسوأ أشكال عمل الدأطفال علىالخاصة بتفتي  العمل 

المرك  القومي لدراسددددات  أو   ،يتبق اء ارل المرك ية للتفتي  والرقابةالعاملة، أو موقق منفلددددل 

 .  الس مة واللحة الملنية

والعمل في ملخ جات طبيعة ا رل على صحة توعية مفت ي العمل بخ ورل العمل اليبري   3

مخ ا ل تكثيت التددريبدات التي تيريلدا واارل القوي العداملدة   ونموهم ورعداقدة تعليملم األطفدال

لل ال   وتوضددددددديد الع قدة والميدالق القوميدة السددددددديمدا الميلق القومي لل فولدة واألمومدة. 

 ارتفاع عمل األطفال وبيخ تقويض التنمية االقتلا ية وارتفاع معدالت الفقر. بيخ  المفت يخ

فرغة مخ الفقر في الدول النامية و يغ   عمل األطفال توالي وتيرل  ي  ي عمل األطفال رلى  لقة م 

بيخ األريال  يغ را أطفال األطفال العامليخ أكثر عرضة مخ غيرهم في المستقبل ل نخراط في  

، وفي الغالد ما يرتبط عمل األطفال بعمالة غير ماهرل منخفضة عمل األطفالأسوأ أشكال 

ارتفاع معدالت الخرو  مخ   وعليا فنا   كما ت  ي الي ارتفاع معدالت التسرل مخ المدراس،  األرر،

التعليم يقوص عملية التنمية في الدول منخفضة الدال، على سبيل المثال سنة وا دل رضافية  

أظلرت بعض األبحام أا كل   فيما% في متوسط الدال. 10رلي ايا ل نحو مخ التعليم، ت  ي 

للله في    ٪. 0.37نمو الناتج المحلي اءرمالي السنوي بنسبة  سنة  راسية رضافية ترفق متوسط  

تنامي معدالت التنمية االقتلا ية ضرورل  افض عمل األطفال، و التوعية بأهمية التعليم في

 .13 يوية

ي يبر ملات اآلالف مخ األطفال في ملدر ل نخراط في أسدوأ أشدكال عمل األطفال، ويترافي جله  

ب دددددكل أسددددداس مق ارتفاع مسدددددتويات الفقر السددددديما في المناطي الريفية، ويرتبط الفقر بتدني  

رية، وهو ما يدفق األط فال رلى العمل. ووفقا لقاعدل بيانات واارل مسدددددتوي  ال األسدددددر الملددددد

 31مليوا أسدددرل فقيرل في ملدددر، تضدددم اها    9.3فننا يورد نحو   2021التضدددامخ االرتماعي لعام 

بيدد رندا ومق ، مليوا مواطخ، أكثر مخ نلدددددددفلم مخ األطفدال الدليخ يٌددفعوا للعمدل رغمدا عنلم

مليوا أسدرل فقط هم مخ المسدتفيدوا   3.8ورو  اء لدائية آنفة اللكر لاسدر الفقيرل فنا نحو 

لدللده  . 14مليوا أسدددددددرل ادار  ن داإل الحمدايدة االرتمداعيدة 6مخ تكدافدل وكرامدة، مدا يعني را أكثر مخ 

فنا الدولة الملرية أا ت رع في توسيق برامج الحماية االرتماعية ال املة لاسر الفقيرل التي 

لكخ مق ربط هلظ المسداعدات  لعمل،تضد رها الةروف رلى الدفق بأطفاللا نحو أسدوأ أشدكال ا

فمخ شأا شمول  ،ومنعلم مخ االنخراط في الملخ الخ رل بالمدارسبضرورل رلحاإل األطفال 

أا  األطفال في المدراس علىوربط هلظ الحماية باءبقا  ، هلظ األسددددر ببرامج الحماية ال دددداملة

، مق ت دددددددييق الق داع الخدا  مخ فر  انخراطلم في أسدددددددوأ أشدددددددكدال عمدل األطفدال يقلدل
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ااصة في الريت والمناطي   التي تضر  ال علي األسر  ل نخراط في تمويل الم روعات اللغيرل

. ضدددددديت رلي جله ايا ل الدعم النقدي ، مق ربط جله أيضددددددا بأال يٌيبر األطفال علي العملالفقيرل

لي عخ اسددددتراتييية افض التحوي ت النقدية عخ األرور السددددائدل في والتخعخ مسددددتواظ الحالي 

فقد  ب  را ، سددددددوإل العمل، ءا محدو ية قيمة التحوي ت النقدية قد ت ار مخ كبد رما  الفقر

التحوي ت النقدية المقدمة ألوليا  األمور مباشدددددددرل مخ أفضدددددددل االسدددددددتيابة الفعالة مباشدددددددرل 

المختلفة، وتبيخ أا للا أ ر رييابيا على ميموع واسدعة مخ  للتخفيت مخ أشدكال الفقر والحرماا

مخررات األطفال التي ت دددددمل التغلية واللدددددحة والتعليم و ماية ال فل، ناهيه عخ الحد مخ 

 . 15الممارسات الضارل، وفي مقدمة هلظ الممارسات أسوأ أشكال عمل األطفال

يلبو وهو بمثابة عمل ت اركي  ولي  كدولة رائدل    8.7االنضمام رلى تحالت  علي ملر النةر في   •

أسوأ أشكال عمل  علىمخ أهداف التنمية المستدامة المعني بالقضا   8.7تنفيل اللدف  رلى

االنضمام للتحالت أا ي سرع وتيرل العمل نحو تحقيي  ، ومخ شأا 2025بحلول عام  األطفال

 المقلد السابق مخ اللدف الثامخ مخ أهداف التنمية المستدامة.

طفال في ملر بتعاوا رميق أصحال رررا  مسد وطني شامل لةاهرل عمل األضرورل  •

أا ي مل المسد  لر باألطفال  على، عمل األطفال علىالمعنييخ بالقضا   المللحة

منخرطيخ في أسوأ أشكال  العامليخ في الق اع غير الٌمنةم، وأطفال ال وارع، واألطفال ال

 عمل األطفال. 

بوضو  الت ام الحكومة   ٌتبيخوضق ا ة عمل وطنية ب أا األعمال التيارية و قوإل اءنساا   •

  والمن  ت  لل ركات اءرشا باتخاج موقت قوي ضد العمل القسري وعمل األطفال وتوفر 

 ب أا مس وليتلا عخ ا ترام  قوإل اءنساا. الملرية

ألطفال، وفي مقدمتلم قانوا ال روع في عملية رص   ت ريعي للقوانيخ المنةمة لعمل ا •

قانوا العمل  رلىباءضافة  ،للقانوا وال ئحة التنفيليةوتعدي تا،  1996لسنة  12ال فل رقم 

 .  2003لسنة  12رقم 

السما  بنقامة ال راكات بيخ منةمات الميتمق المدني والن  ا  االرتماعييخ و عم   •

السخ المحد  في القانوا السيما في  مورو  بلا أطفال في غير وصوللم ألماكخ العمل ال

 . الق اع غير المنةم

والملخ الخ رل، مق رفق أ ا  مفت ي العمل الليخ يرقبوا عمل األطفال في المن  ت  •

تحسيخ قدراتلم الملنية وال روع في تعييخ عد  أكبر مخ المفت يخ لسد الفيول بيخ العد  

بالتوصية الفنية لمنةمة العمل الدولية  عد  المفترص تواردظ مق األال  الحالي للمفت يخ وال
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عامل في االقتلا ات النامية، وعليا فنا   15000ورو  مفت  وا د لكل  التي تفيد بضرورل 

 1.999ملر ٌم البا بتوظيت نحو 

ضرورل النةر في اعتما  سياسات را ل لتوفير التعليم المياني ليميق األطفال العامليخ،  •

القضا  على الفقر والحد مخ السيما أسبال عمل األطفال  بننلا اتخاج التدابير الكفيلة و

والحد   عوائيالب الة وتوفير التعليم المياني ورتا تا لكافة األطفال في سخ الدراسة بدوا أية  

 .مخ التسرل المدرسي ومعالية أسبابا

للا  ي   يكوامومة وال فولة،  رن ا  لينة ااصة تابعة للميلق القومي لاضرورل النةر في   •

رلات العمل   على  مستمرالضب ية القضائية، للقيام بأعمال المرور والمراقبة ب كل  وري و

، هي من  ت قد ت كل مخاطر على األطفال  وااصة المن  ت التي بحكم طبيعتلاالمختلفة،  

 .األطفالأرل متابعة ا تراملم لمبا ئ  قوإل اءنساا الخاصة بعمالة  ورصد المخالفات

 

ناق   ورقة السياسات هلظ أهمية تةافر اليلو  المختلفة للقضا  علي أسوأ أشكال عمل   

كد القضا  علي للحاإل برأول الغيغ    8.7وقد يمثل انضمام ملر كدولة رائدل في تحالت  األطفال،  

رلو  موااية تتمثل في  ، لكخ جله يت لد2025بحلول عام  انخراط األطفال في الملخ الخ رل

ضرورل تماهي القوانيخ المنةمة لعمل األطفال مق المعاهدات الدولية التي صا ق  عليلا 

كما را ايا ل الدعم النقدي ورب ا بالحاإل ، بما في جله اتفاقيات منةمة العمل األساسية، ملر

قيرل، سيكوا لا عميي األ ر علي الحد مخ أسبال عمل لتعليم السيما في المناطي الفاألطفال با

مخ ا ل ايا ل عد  مفت ي العمل   الٌمنةمل، كما يمثل فرص الرقابة علي الق اع غير األطفا

يلي وا لت غيل  وسيلة فاعلة لر ع أصحال العمل الليخ  و عم وصوللم لللظ الق اعات

، لكخ جله لخ يتحقي في ميملا  وا ررا ل ٌمتدنية ومند أروراألطفال آم  في مكاسد سريعة 

األسبال اليلرية لعمل األطفال وليق معالية أعراص سياسية والتعامل مق عمل األطفال 

الةاهرل فحسد، ويت لد جله م اركة رميق أصحال المللحة المعنييخ  تي ال يتخلت أطفال 

 ر عخ الركد. مل
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