
الرسائل األساسية
ÛÛ كأولوية عامة، يجب العمل بهدف القضاء عىل أسوأ أشكال عاملة األطفال، مبا يف ذلك العمل املؤذي أو الخطري، من دون نسيان الغاية البعيدة

ال عىل عاملة األطفال بأشكالها كافة. املدى املتمثِّلة يف القضاء الفعَّ

ÛÛ.عاملة األطفال وأسوأ أشكالها تحرم األطفال من طفولتهم، وطاقتهم، وكرامتهم، وحّقهم يف التعليم، وهي مؤذية لنمّو األطفال الجسدي والنفيس

ÛÛ يجب توفري بدائل عن عاملة األطفال من خالل الرتويج للوصول إىل التعليم الثانوي، باإلضافة إىل التدابري من مثال التعليم التعوييض وفرص التدريب

املهني ذات الصلة بالسياق االقتصادي والسوق.

ÛÛ.تُعتَب تدّخالت تقوية سبل كسب العيش والتقوية االقتصادية الزمة من أجل الحّد من الضعف االقتصادي للعائالت

ÛÛ.االنخراط املجتمعي أسايس للوقاية من عاملة األطفال واالستجابة لها

ÛÛ يجب أن يستفيد األطفال العاملون من بيئٍة حامية قامئة عىل الحقوق ومن الوصول إىل الخدمات. فإّن ضامن وصول األطفال العاملني أو األطفال

املعرّضني للخطر إىل األنظمة الوطنية لحامية الطفل وإىل الخدمات االجتامعية األساسية، كالتعليم والصّحة، هو طريقة فّعالة لتحديد عاملة األطفال 

والوقاية منها والحّد منها.

تعرتف املادة 32 من اتّفاقية األمم املّتحدة لحقوق الطفل بحّق الطفل يف أن يكون محمًيا من االستغالل االقتصادي. وهذا يشمل أّي عمل 

ميكن أن يكون خطريًا أو أن ميثّل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ُمرضًّا بصّحة الطفل أو منّوه الجسدي، أو النفيس، أو الروحي، أو املعنوي، أو 

االجتامعي. وبحسب املادة 32، ُيطلَب من الدول اتّخاذ التدابري الترشيعية، واإلدارية، واالجتامعية، والرتبوية لحامية األطفال من عاملة األطفال، 

حّتى يف سياق الالجئني.

ويف حاالت النزوح والنزاع، غالًبا ما يواجه األهل واألطفال قيوًدا اقتصادية شديدة يف أعقاب دمار أو تفكُّك سبل كسب عيشهم. باإلضافة إىل 

ذلك، قد ال ُيسَمح لألهل بالعمل يف البلد املضيف، وقد يكون الوصول إىل التوظيف غري الرسمي صعًبا بالنسبة إىل الراشدين. وقد يؤّدي ذلك 

باألطفال والعائالت إىل اللجوء إىل آليات تأقلم سلبية من أجل ضامن االستمرار. ويف أوقات األزمات، يكون بعض األطفال معرّضني بشكٍل خاص 

لالنخراط يف العمل الذي قد يكون مؤذًيا لهم. امية الطفل
ن ح
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عاملة األطفال

تّم إصدار املذكرة املوجزة هذه من قبل وحدة حامية الطفل، شعبة الحامية الدولية، للعمليات امليدانية 

كمذكّرة مرجعية رسيعة حول املسائل املواضيعية األساسية املتعلّقة  مبسائل حامية الطفل.

فتى يف العارشة من العمر يعمُل يف املنجم



اإلطار القانوين
أهّم الصكوك القانونية املتعلّقة بعاملة األطفال هي:

ÛÛ املادة 32 من اتّفاقية األمم املّتحدة لحقوق الطفل: حامية األطفال من

ح أن يكون خطريا«  عاملة األطفال املُعرَّف عنها باعتبارها »أّي عمل يُرجَّ

أو أن ميثّل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاًرا بصّحة الطفل أو 

بنموه البدين، أو العقيل، أو الروحي، أو املعنوي، أو االجتامعي«.

ÛÛ اتّفاقية منظَّمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحّد األدىن لسّن

االستخدام: وجوب قيام الدول التي تصّدق عىل االتّفاقية بتقرير حّد 

أدىن لسّن االستخدام، وتحديد مجموعة من األعامر الدنيا التي ال يُفرتَض 

أن يُطلَب من الطفل العمل دونها. تختلف هذه األعامر وفًقا ملستوى 

تطّور االقتصاد واملرافق الرتبوية، ووفًقا لنوع الوظيفة والعمل.

ÛÛ اتّفاقية منظّمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عاملة

األطفال: تحّدد االتّفاقية وتحظّر »أسوأ أشكال« عاملة األطفال التي 

ال يُفرتَض بأّي طفل دون 18 عاًما أن ينخرط فيها. وهذا يشمل جميع 

املامرسات املشابهة لالسرتقاق، واالتجار، وعبودية الدين، والدعارة أو 

الخالعة، والتجنيد القرسي يف النزاعات املسلّحة، واألنشطة غري املرشوعة، 

واألعامل الخطرية أو املؤذية.

ÛÛ توصية منظّمة العمل الدولية رقم 190 بشأن أسوأ أشكال عاملة

األطفال: تسلّط الضوء عىل بعض املعايري واملبادئ التوجيهية لدعم 

الدول يف تحديد األشكال »الخطرية« لعاملة األطفال وفًقا لقطاعات 

وبيئات محّددة يجب أن تأخذها الدول األعضاء يف الحسبان. ولكن، 

خارج إطار هذه املعايري، يختلف مفهوم العمل الخطري واملؤذي بني 

دولٍة مصاِدقة وأخرى.

ÛÛ الربوتوكول االختياري التّفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف

النزاعات املسلّحة:

يحظّر جميع أشكال تجنيد األطفال دون 18 من قبل الجامعات 	 

املسلّحة )سواء طوًعا أو قرًسا(

 يحظّر التجنيد القرسي واملشاركة املبارشة يف األعامل العدائية ملَن هم 	 

دون 18 عاًما 

 يسمح بالتجنيد الطوعي ملَن هم يف عمر 16 و17 عاًما )مع ضامنات(	 

ÛÛ الربوتوكول االختياري التّفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال

واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد االباحية: إّن هذا البتوكول 

يلفت االنتباه بشكٍل خاص إىل تجريم هذه االنتهاكات الخطرية لحقوق 

األطفال، ويشّدد عىل أهمية تعزيز زيادة وعي الناس والتعاون الدويل يف 

الجهود الرامية إىل مكافحتها.

املفاهيم األساسية والتعريفات
عمل األطفال: تُعتَب مشاركة األطفال أو املراهقني يف األنشطة املُنِتجة التي ال 

تؤثّر عىل صّحتهم ومنّوهم الشخيص، أو التي ال تشّكل إعاقة لتعليمهم املدريس، 

إيجابيًة بشكٍل عام. وهذا يشمل أنشطة من مثال مساعدة األهل يف املنزل، أو 

املساعدة يف األعامل التجارية العائلية، أو كسب املرصوف خارج ساعات الدراسة 

ويف خالل العطل املدرسية.

عاملة األطفال: بشكٍل عام، يُعرَّف مصطلح »عاملة األطفال« يف الترشيعات 

الوطنية، ومبا يتوافق مع االتّفاقات الدولية. تشمل عاملة األطفال بصورٍة عامة 

انخراط جميع األطفال دون 12 عاًما وبشكٍل مبارش يف أّي نشاٍط اقتصادي، 

وانخراط األطفال الذين مل يبلغوا الحّد األدىن لسّن العمل )بني 14 و16( يف أكرث 

من األعامل الخفيفة. وهذا يشمل أيًضا انخراط جميع األطفال يف أسوأ أشكال 

عاملة األطفال.

د من قبل منظَّمة العمل  يف ما ييل خصائص عاملة األطفال عىل النحو املُحدَّ

الدولية:

العمل الخطر واملؤذي بالنسبة إىل األطفال من الناحية النفسية، أو الجسدية،  ÛÛ
أو االجتامعية، أو املعنوية؛

العمل الذي يشّكل إعاقة لتعليمهم املدريس من خالل: ÛÛ

	   حرمانهم من فرصة الذهاب إىل املدرسة

	   أو إجبارهم عىل مغادرة املدرسة باكراً

	   أو دفعهم إىل محاولة التوفيق بني الذهاب إىل املدرسة والعمل لساعاٍت 
طويلة مفرطة من العمل الشاق

أسوأ أشكال عاملة األطفال: تُعرَّف أسوأ أشكال عاملة األطفال يف اتّفاقية منظَّمة 

العمل الدولية رقم 182، وتشمل:

ÛÛ جميع أشكال االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة باالسرتقاق )بيع األطفال 
واالتجار بهم، عبودية الدين، العاملة القرسية أو اإلجبارية، مبا يف ذلك 

التجنيد القرسي أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف النزاع املسلّح(

ÛÛ استخدام األطفال للبغاء و/أو املواد اإلباحية

ÛÛ استخدام األطفال لألنشطة غري املرشوعة )مثالً: املخّدرات(

ÛÛ العمل الذي من املُحتَمل أن يؤذي صّحة األطفال، أو سالمتهم، أو معنوياتهم 
د كذلك يف توصية منظّمة العمل الدولية رقم 190(. )العمل الخطري املُحدَّ

املصدر: منظَّمة العمل الدولية

ن الترشيعات الوطنية تعريفات إضافية خاصة  باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تتضمَّ

بكّل قطاع ألسوأ أشكال عاملة األطفال. وتتمّثل األولوية الدامئة يف القضاء عىل 

أسوأ أشكال عاملة األطفال.

تتّم حامية الفتيات والفتيان من أسوأ أشكال عاملة األطفال، 
ال سيّام تلك املتعلّقة بحالة الطوارئ أو املتفاقمة بسببها.

املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت لحامية الطفل يف العمل اإلنساين )املعيار 12: عاملة األطفال(

اإلطار القانوين والسياسايت

ÛÛ ،138( هل صادقت الحكومة عىل اتّفاقيات منظَّمة العمل الدولية الرئيسية

182( التي تحمي األطفال العاملني؟ يجب استكشاف ما إذا كانت توجد خطط 

عمل وسياسات وطنية ميكن تطبيقها عىل األطفال املعنيني، مثالً: البنامج 

د زمنيًا بشأن القضاء عىل أسوأ أشكال عاملة األطفال، مبا يف ذلك  الوطني املُحدَّ

العاملة املؤذية، املدعوم من البنامج الدويل للحّد من عاملة األطفال/منظَّمة 

العمل الدولية.

ÛÛ يف حال عدم وجود تعريف وطني رسمي ملا يشّكل »عمالً خطريًا« بالنسبة إىل

األطفال، يجب استشارة الوكاالت األخرى لتحديد املؤرّشات املالمئة محلًّيا للعمل 

الخطري.

ÛÛ ضامن متايش البامج مع األطر القانونية والسياساتية الوطنية املرتبطة بعاملة

األطفال، مبا يف ذلك الحّد األدىن لسّن العمل، واألحكام املتعلّقة بالعاملة الخطرية 

بالنسبة إىل األطفال إلخ.

املعارف والبيانات/التنسيق

ÛÛ ،إجراء تخطيط للجهات الفاعلة الوطنية واملجتمعية )الوزارات، املجتمع املدين

املنظَّامت غري الحكومية، القطاع الخاص( املعنية بالتدّخالت ضّد عاملة األطفال. 

تقييم الفجوات يف القدرات، والوقاية، وخدمات االستجابة، إىل جانب املناداة.

ÛÛ ضامن أن تبحث التقييامت يف جميع أشكال عاملة األطفال، وأن تأخذ يف

الحسبان األمناط السابقة والجديدة لالستغالل واألذى إزاء األطفال.

ÛÛ تحليل األسباب الجذرية والعوامل املُساِهمة التي تؤّدي إىل تفاقم بعض أسوأ

أشكال عاملة األطفال وغريها من األعامل املؤذية.

ÛÛ تحليل فئات األطفال املحّددة يف كّل قطاع املعرّضة لخطر متزايد يف أن تصبح

منخرطة يف عاملة األطفال، مبا يف ذلك أسوأ أشكال عاملة األطفال: مثالً، األطفال 

من مجموعات األقلّيات، واألطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم، 

واألطفال الذين يعيشون بشكٍل مستقّل، واألرس التي يرأسها طفل، واملراهقون 

يف السياقات املدنية إلخ.

ÛÛ.)أخذ فئات األطفال وأشكال العمل غري املرئية يف الحسبان )مثالً: العمل املنزيل

التنسيق

ÛÛ ضامن قيام مجموعات حامية الطفل وتنسيق الحامية أيًضا بتغطية املسائل

املرتبطة بالوقاية من واالستجابة لعاملة األطفال.

ÛÛ ،إذا كان من املطلوب إنشاء فرقة عاملة خاصة أو فريق عمل ضّد عاملة األطفال

يجب أن تشارك جميع الجهات املعنية األساسية، مبا يف ذلك مجالس العمل 

الوطنية، واالتّحادات، وأصحاب األعامل، وقادة األعامل.

ÛÛ يف الحاالت حيث تكون أسوأ أشكال عاملة األطفال مرتبطة بتجنيد الطفل أو

انخراط األطفال يف القوى والجامعات املسلّحة، يُعتَب التنسيق مع الفرقة العاملة 

املعنية بآلية الرصد واإلبالغ أساسيًا.

القدرة البرشية واملالية

ÛÛ ضامن أن يكون موظّفو املفّوضية والرشكاء ُمدرِكني وقادرين عىل تحديد أسوأ

أشكال عاملة األطفال؛ مبا يف ذلك األطفال يف العمل الخطري، والعاملة القرسية 

أو السخرة، وتجنيد الطفل واستخدامه من قبل الجامعات/القوى املسلّحة، 

واالتجار ألغراض جنسية أو اقتصادية، واالستغالل الجنيس، والعمل غري املرشوع.

ÛÛ ضامن توفري التدريب للجهات الفاعلة املعنية بحامية الطفل، مع إدراج

توجيهات حول ما يجعل العمل خطريًا بالنسبة إىل األطفال وما هي اآلليات 

الحامية التي ينبغي وجودها لتعزيز االنخراط اإليجايب واآلمن لألطفال يف 

األنشطة املُنِتجة.

ÛÛ ،إرشاك األطفال العاملني يف تصميم التدّخالت الرامية إىل دعمهم، وتطبيقها

وتقييمها.

املناداة والتوعية

ÛÛ توعية وإرشاك األهل واملجتمعات املحلّية يف تحديد أشكال العمل املؤذية

ألطفالهم، وقيمة التعليم، واألنشطة املُنِتجة التي ميكن لألطفال املشاركة فيها.

ÛÛ استخدام أصحاب األعامل كحلفاء يف مكافحة عاملة األطفال: استخدام

النقابات والرابطات املهنية لنرش رسائل توعية ووقاية تستعمل املعايري 

الجامعية ومدّونات السلوك حول عاملة األطفال )مثالً: املدّونة الزراعية، 

مدّونة العمل يف املناجم(. استهداف املؤّسسات الصغرية وغري الرسمية يف 

املدن.

الوقاية

ÛÛ تقوية قدرة مقّدمي الرعاية، والعائالت، واملجتمعات املحلّية عىل التأقلم

وتلبية احتياجات أطفالهم )مثالً: التقوية االقتصادية/الحامية االجتامعية، دعم 

األقران بني األهل، مبادرات الرتبية الوالدية اإليجابية إلخ(.

ÛÛ الدمج: ضامن إدراك القطاعات األخرى لجميع أشكال عاملة األطفال

وإدراجها يف خططها لتحليل املخاطر واالستجابة )مبا يف ذلك برامج التعليم، 

والحامية االجتامعية، والتقوية االقتصادية(. ضامن معرفة جميع املوظّفني 

بتبعات وتأثري تدّخالتهم عىل حياة األطفال، وتطبيق آليات التخفيف لتفادي 

»اإليذاء« واملساهمة يف عاملة األطفال.

االستجابة

ÛÛ يجب تحديد األطفال املشاركني يف عاملة األطفال، ال سيّام أسوأ أشكال عاملة

األطفال، أو املعرّضني لخطر املشاركة يف مثل هذه األنشطة، ودعمهم بشكٍل 

كاٍف وبالرسعة الالزمة.

ÛÛ األطفال الالجئون والنازحون العاملون يحتاجون إىل أشكاٍل خاصة من الدعم

تحرتم خياراتهم الحياتية وخيارات التأقلم، مثالً من خالل الخدمات الصّحية 

والرتبوية املَرِنة والسهلة الوصول، وآليات الدعم بني األقران، ومجموعات 

اللعب/الرياضة، واألنشطة الرتفيهية أو الثقافية الجّوالة إلخ.

ÛÛ تقديم بدائل عن عاملة األطفال. ميكن أن تتمثّل البدائل يف الخيارات

الرسمية/غري الرسمية التي تشمل: التعليم التعوييض وورش عمل بناء 

املهارات ذات الصلة بالسياق االقتصادي والسوق؛ وآليات الدعم بني األقران، 

باإلضافة إىل التدريب عىل املهارات الحياتية األخرى التي تبني االستقاللية 

)بناء الثقة بالنفس، حّل النزاعات، فرص اللعب إلخ(.

ÛÛ.م لألطفال يجب أن يكون التعليم البديل األوَّل املُقدَّ

ÛÛ الحّد من االستضعاف االقتصادي للعائلة/املجتمع املحّل من خالل برامج

تقوية سبل كسب العيش والتقوية االقتصادية املخّصصة لألطفال يف عمر 

العمل ومقّدمي الرعاية لهم/املجتمع املحيّل. يف بعض الحاالت، ميكن البحث 

أيًضا يف التحويالت النقدية املرشوطة.

ÛÛ التدّخل يف الحاالت حيث يتغاىض األهل أو مقّدمو الرعاية عن مشاركة

أطفالهم يف عاملة األطفال، مبا يف ذلك أسوأ أشكال عاملة األطفال، أو 

يرغمونهم عىل املشاركة فيها. ميكن لـأداة تقييم املصلحة الفضىل/تحديد 

املصلحة الفضىل أن تحّدد اإلجراء الفوري والدعم املطلوب.

ÛÛ آليات الرصد املجتمعية لحامية الطفل: االستعانة بهذه اآلليات لرصد

جميع أشكال عاملة األطفال، مبا يف ذلك أسوأ أشكال عاملة األطفال، )مثالً: 

مجموعات األهل، آليات الرصد املدرسية، اللجان الشبابية، شبكات أصحاب 

األعامل املحلّية، املبادرات بني األقران الخاصة باألطفال(.

اسرتاتيجيات االستجابة األساسية: ما ميكن للمفّوضية والرشكاء القيام به



هل إّن الفرد املعني دون 18 عاًما؟تعريف اتّفاقية حقوق الطفل للطفل

اتّفاقية منظّمة العمل الدولية رقم 182 والتوصية رقم 190،

الترشيعات الوطنية )قانون العمل(، واملادة 32 من اتّفاقية حقوق الطفل
هل هو من أسوأ أشكال عاملة األطفال؟ 

اتّفاقية منظَّمة العمل الدولية رقم 138 والتوصية رقم 190،

الترشيعات الوطنية )قانون العمل( والسياق املحيّل
هل إّن الطفل دون الحّد األدىن لسّن العمل؟

اتّفاقية منظَّمة العمل الدولية رقم 138، الترشيعات الوطنية

)قانون العمل( والسياق املحيّل
هل يشكّل إعاقة لتعليم الطفل املدريس؟

النعميجب القضاء عليه بشكٍل طارئ

النعميجب القضاء عليه

نعميُصنَّف ضمن عاملة األطفال إذا مل يكن يُعتَب عمالً خطريًا ال

ليس من الرضوري

تحديد مختلف أنواع عاملة األطفال

ملزيٍد من املعلومات:
çÛ :اتّفاقية حقوق الطفل )1989(، متوافرة عىل العنوان التايل

http://goo.gl/sQh6cy

çÛ ،2012 ،مفّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني، إطار عمل لحامية األطفال

http://goo.gl/t7K6RO :متوافر عىل العنوان التايل

çÛ ،)1973( اتّفاقية منظَّمة العمل الدولية بشأن الحّد األدىن لسّن االستخدام

http://goo.gl/BgsS7 :متوافرة عىل العنوان التايل

çÛ )1999( اتّفاقية منظّمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عاملة األطفال

http://goo.gl/6efcTq :والتوصية رقم 190، متوافرة عىل العنوان التايل

çÛ :املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين، متوافرة عىل العنوان التايل

http://goo.gl/6A1OOj

çÛ وحدة هامة حول سوء :)ARC( منظمة العمل من أجل حقوق األطفال

http://goo.gl/IC470M :املعاملة واالستغالل، متوافرة عىل العنوان التايل

çÛhttp://stopchildlabor.org :ائتالف عاملة األطفال

çÛ ،منظَّمة العمل الدولية )2010(. دعم حقوق األطفال من خالل التعليم

والفنون، واإلغالم )SCREAM(: وحدة خاصة حول عاملة األطفال والنزاع 

http://goo.gl/JPRvJP :املسلح، متوافرة عىل العنوان التايل

عاملة األطفال: كيفية تحديد األولويات؟

األطفال 

يف أنشطة ُمنِتجة 

عاملة 

األطفال

 أسوأ أشكال عاملة

 األطفال، مبا يف ذلك العمل 

املؤذي والخطري 

 يجب 

القضاء عليها

 يجب القضاء عليه بشكٍل طارئ

 تعزيز الضامنات 

لألطفال الذين تخطّوا 

الحّد األدىن للسّن

مفّوضية األمم املّتحدة لشؤون الالجئني جنيف، كانون الثاين/يناير 2014




