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أواًل: مقدمة:

تحــاول هــذه الورقــة أن تتنــاول بالتحليــل والنقــد مــدى فعاليــة اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال لعــام 21999  
فــي تنفيــذ الهــدف الــذي بنيــت مــن أجلــه منــذ انطالقهــا حتــى اآلن، وتقــدم فــي ســبيل ذلــك شــرحًا موجــزًا عــن عمالة 
األطفــال3، ثــم تعــرض إحصائيــات لمنظمــة العمــل الدوليــة4 عــن مــدى انتشــار أســوأ أشــكال عمــل األطفــال علــى 
مســتوى العالــم، التــي تشــير إلــى اســتمرار الفشــل الدولــي فــي القضــاء علــى تلــك الظاهــرة، وتعــزو الورقــة ذلــك 
إلــى ثالثــة أســباب رئيســة: األول: نقــد ضمــن بعــض مــواد االتفاقيــة نفســها، الثانــي: التعقيــد والضعــف فــي آليــة 
نظــام الشــكاوى ضمــن منظمــة العمــل الدوليــة، الثالــث: عــدم التــزام كثيــر مــن دول العالــم بمحاربــة الظاهــرة 
ــًا علــى أســوأ  ــد يهــدف للقضــاء نهائي ــاء تحالــف جدي بشــكل اســتراتيجي وجــدي، وتخلــص الورقــة إلــى ضــرورة بن
أشــكال عمــل األطفــال التــي تهــدد حقــوق الطفــل األساســية، حيــث يتكــون التحالــف مــن كل مــن منظمــة العمــل 
ــدة مســتفيدة مــن االتفاقيــات الدوليــة  ــه اتفاقيــة جدي الدوليــة ولجنــة حقــوق الطفــل5 واليونيســف6، وينبثــق عن

الســابقة ومتجــاوزة لســلبياتها، وتتمتــع بــذراع ضغــط سياســي واقتصــادي وقضائــي.

ثانيــًا: تعريــف موجــز باتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182 لســنة 1999 بشــأن حظــر أســوأ أشــكال 
عمــل األطفــال واإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا:

لقــد بــدأ االهتمــام الدولــي بشــكل فعلــي ومنظــم بنتظيــم عمــل األطفــال مــع إنشــاء منظمــة العمــل الدوليــة 1919، 
التــي أكــدت فــي دســتورها علــى محاربــة عمالــة األطفــال، وتعتبــر االتفاقيــة رقــم 138 لســنة 71973 المتعلقــة بوضــع 
حــد أدنــى لســنِّ االســتخدام واالتفاقيــة رقــم 182 لســنة 1999 بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واإلجــراءات 
الفوريــة للقضــاء عليهــا أهــم اتفاقيتيــن أقرتهمــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي مجــال عمــل األطفــال8 ، وبشــكل 
خــاص اعتبــرت اتفاقيــة 182 ألول مــرة فــي تاريــخ منظمــة العمــل الدوليــة بمثابــة صكٍّ قانوني دولي يهــدف إلى حماية 
األطفــال مــن أن يســتخدموا فــي أســوأ أشــكال العمــل، وهــي تركــز علــى القضايــا الجنائيــة9 بشــكل كبيــر، والغــرض 
النهائــي منهــا هــو القضــاء الفعــال علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، واعتبرت ذلــك أولوية على المســتوى الوطني 

والدولــي؛ تمهيــدًا لالتجــاه نحــو القضــاء التــام علــى عمالــة األطفــال.

2  اC182 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 )رقم 182(. 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

>>https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm<< ،3   ما هي عمالة األطفال، منظمة العمل الدولية

>>https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm<< ،4   منظمات العمل الدولية

 >>https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/crcindex.aspx << ،5 لجنة حقوق الطفل

  >>https://www.unicef.org/what-we-do<< ،6  اليونيسف

C138  7 - اتفاقية الحد األدنى للسن، 1973 )رقم 138(، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138<<

C182  8 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، الديباجة، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

C182  9 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، الديباجة، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/crcindex.aspx
https://www.unicef.org/what-we-do
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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طالبــت المــادة األولــى10 الــدول التــي صادقــت علــى االتفاقية باتخاذ تدابير فورية وفعالة لحظر أســوأ أشــكال عمل 
األطفــال، وحــددت مفهــوم الطفــل فــي المــادة الثانيــة11، وأســوأ أشــكال العمــل فــي المــادة الثالثــة12 والرابعــة13 ، 
وتحدثــت فــي المــواد الخامســة14 والسادســة15 عــن اآلليــات التــي تســاعد علــى تطبيــق وإنفــاذ أحــكام االتفاقيــة عبــر 
إنشــاء آليــات رصــد، وتصميــم وتنفيــذ برامــج عمــل، وفــي المــادة الســابعة16 طالبــت مــن جهــة بوضــع تشــريعات 
وقوانيــن جزائيــة علــى المخالفيــن، ومــن جهــة ثانيــة نالحــظ أنهــا قــد أخــذت بنظــر االعتبــار أهميــة التعليــم المجانــي 
األساســي والتدريــب المهنــي، والعمــل علــى انتشــال األطفــال وإعــادة تأهيلهــم، وطالبــت الــدول بتحديــد ســلطة 
مختصــة مســؤولة عــن تنفيــذ أحــكام االتفاقيــة، أمــا فــي المــادة الثامنــة17 فقــد أكــدت علــى قضيــة حساســة وهــي: 

أهميــة التكافــل والتنســيق ومســاعدة الــدول بعضهــا البعــض بهــدف تنفيــذ أحــكام االتفاقيــة.

صادقــت علــى هــذه االتفاقيــة 186 دولــة حتــى اآلن18، وهــذا يشــكل مــا يشــبه إجماعــًا دوليــًا علــى ضــرورة القضــاء 
علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، وقــد لعبــت االتفاقيــة دورًا حيويــًا إيجابيــًا فــي هــذا الخصــوص، لكنهــا توقفــت 
لــه منهــا المدافعــون عــن حقــوق  عنــد حــدٍّ معيــن فــي محاربــة هــذه الظاهــرة، ولــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى مــا تأمَّ

الطفــل حتــى اآلن.

ثالثًا: التمييز بين أنماط عمالة األطفال:

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة عمالــة األطفــال19  بأنهــا عبــارة عــن: “العمــل الــذي يعتبــر مؤذيــًا لألطفــال ويتــم 
علــى المســتوى العقلــي والجســمي واالجتماعــي واألخالقــي والمعنــوي، والــذي يتدخــل فــي حياتهــم ويعتــرض 
دراســتهم ويحرمهــم مــن فــرص المواظبــة علــى التعلــم والدراســة مــن خــالل إجبارهــم علــى تــرك المدرســة قبــل 

األوان، أو أن يســتلزم منهــم محاولــة الجمــع مــا بيــن الــدوام المدرســي والعمــل المكثــف طويــل الســاعات” 
فــي الواقــع يميــز تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة المنشــور تحــت عنــوان “توضيــح التقــدم فــي مكافحــة عمالــة 

األطفــال، تقييــم عالمــي واتجاهــات 2000 - 202012 “ بيــن ثالثــة مســتويات مــن عمالــة األطفــال21.

C182  10 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، المادة 1، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

C182  11 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، المادة 2، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

C182  12 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، المادة 3، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

C182    13 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، المادة 4،  

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

C182  15 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، المادة 6، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

C182-  14 اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، المادة 5، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

18  التصديق على االتفاقية رقم 182 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 )رقم 182(، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327<<

C182-  16 اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، المادة 7، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

>>https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm<< ،19  منظمة العمل الدولية، تعريف عمالة األطفال

C182  17 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ، 1999 )رقم 182(، المادة 8، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

20  تســجيل التقــدم ضــد عمالــة األطفــال - التقديــرات واالتجاهــات العالميــة 2012-2000 / مكتــب العمــل الدولــي، البرنامــج 

الدولــي للقضــاء علــى عمــل األطفــال )IPEC( - جنيــف: منظمــة العمــل الدوليــة، 2013.

ــرات واالتجاهــات العالميــة 2012-2000 / مكتــب العمــل الدولــي، البرنامــج  ــة األطفــال - التقدي 21  تســجيل التقــدم ضــد عمال

الدولــي للقضــاء علــى عمــل األطفــال )IPEC( - جنيــف: منظمــة العمــل الدوليــة، 2013.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
منظمة العمل الدولية، تعريف عمالة الأطفال، <<https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>>
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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المســتوى األول هــم األطفــال الموظفــون: يقصــد بهــم جميــع األطفــال المنخرطــون ضمــن أي نشــاط 
اقتصــادي لمــدة ســاعة علــى األقــل، وُيقصــد بالنشــاط االقتصــادي كل نشــاط يؤديــه الطفــل ســواء كان علــى 

ــد الخدمــي.  ــى الصعي ــاج أو عل ــد اإلنت صعي

ــن  ــى، وتتضمَّ المســتوى الثانــي عمالــة األطفــال: وتنــدرج تحــت األطفــال الموظفــون وهــي أضيــق مــن األول
أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال وتشــمل األطفــال الموظفيــن تحــت الســن القانونــي باســتثناء الذيــن يعملــون 

ســاعات قليلــة فــي األعمــال الخفيفــة المســموح بهــا. 

المســتوى الثالــث: العمــل الخطيــر، وهــو أي نشــاط أو عمــل قــد يشــكل بطبيعتــه خطــرًا علــى صحــة الطفــل 
أو ســالمته ونمــوه األخالقــي. 

ويشــير التقريــر إلــى أن مصطلــح “األعمــال الخطــرة” يعــرف باإلنابــة عــن “أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال”، وذلــك 
للســببين التاليين:

األول: ال يــزال حتــى اآلن هنــاك صعوبــة فــي الحصــول علــى بيانــات وطنيــة ذات موضوعيــة عــن أســوأ أشــكال 
عمالــة األطفــال.

الثانــي: األطفــال فــي األعمــال الخطــرة يشــكلون األغلبيــة العظمــى مــن األطفــال المنخرطيــن فــي أســوأ أشــكال 
عمالــة األطفال.
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وتحــدد المــادة 3 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182 لســنة 1999 أن تعبيــر »أســوأ أشــكال عمــل 
األطفــال« يشــمل مــا يلــي:

)أ( كافــة أشــكال الــرق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، كبيــع األطفــال واالتجــار بهــم وعبوديــة الديــن والقنانــة 
والعمــل القســري أو اإلجبــاري، بمــا فــي ذلــك التجنيــد القســري أو اإلجبــاري لألطفال الســتخدامهم في صراعات 

مسلحة،
)ب( استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية،

)ج( اســتخدام طفل أو تشــغيله أو عرضه لمزاولة أنشــطة غير مشــروعة، وال ســيما إنتاج المخدرات بالشــكل 
الــذي حــددت فيــه فــي المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة واالتجــار بها،

)د( األعمــال التــي يرجــح أن تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف التــي تــزاول فيهــا، إلــى اإلضــرار بصحــة 
األطفــال أو ســالمتهم أو ســلوكهم األخالقــي.

وبحســب المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة 182 فــإن: تعبيــر »الطفــل« يطلــق علــى جميــع األشــخاص دون ســن 
الثامنــة عشــرة.

إن هــذا التمييــز بيــن أشــكال عمــل األطفــال أمــر حيــوي جــدًا، ألن هنــاك بحســب منظمــة العمــل الدوليــة أعمــااًل 
مقبولــة وإيجابيــة لألطفــال، وهــذه يجــب تعزيزهــا، فــي المقابــل يجــب العمــل والتنســيق بيــن كافــة الــدول 

ــًا علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال. ومنظمــات العمــال حــول العالــم مــن أجــل القضــاء نهائي

رابعــًا: إحصائيــات منظمــة العمــل الدوليــة التــي تمكنــت مــن الوصــول إليهــا تُشــير إلــى فشــل دولــي كبيــر 
فــي القضــاء علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال:

بحســب تقريــر التقييــم العالمــي لعمالــة األطفــال 2012-222016 فــإن هنــاك قرابــة 218 ألــف طفــل ال يزال موظف، 
و152 مليــون طفــل فــي عمالــة األطفــال، و73 مليــون طفــل في األعمــال الخطرة.

70.9 % مــن الـــ 152 مليــون طفــل الذيــن ال يزالــون فــي عمالــة األطفــال يعملــون فــي مجــال الزراعــة، و11.9 % فــي 
مجــال الصناعــة، و17.2 % فــي مجــال الخدمــات23 . 

22  التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017

23  التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص 35.
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ويتوزعون بحسب النوع االجتماعي24 إلى: 58 % ذكور أي 88 مليون، و 42 % إناث أي 64 مليون.

تشــير اإلحصائيــات الــواردة فــي التقريــر إلــى أن األطفــال الذكــور أكثــر عرضــة لمواجهــة األعمــال الخطــرة مــن 
اإلنــاث25، حيــث يفــوق عــدُد الذكــور عــدَد اإلنــاث بـــ 24 مليــون طفــل ذكــر فــي عمالــة األطفــال بشــكل عــام، كمــا 

يفــوق عــدد الذكــور اإلنــاَث فــي األعمــال الخطــرة بـــ 17 مليــون طفــل ذكــر زيــادة عــن اإلنــاث. 

24  التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص 5.

25 التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص42.
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ــة األطفــال وفــي األعمــال الخطــرة، منــذ  ــر انخفاضــًا ملحوظــًا فــي عمال يظهــر المخطــط رقــم )2(26 فــي التقري
عــام 2000 حتــى عــام 2016، لكننــا نالحــظ تغييــرًا فــي نســب االنحــدار منــذ عــام 2012 حتــى 2016، وهــذا مــا يظهــر 
بشــكل أوضــح فــي المخطــط رقــم 273 حيــث تتغيــر نســب االنحــدار فــي إحصائيــات أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال 

صعــودًا وهبوطــًا.

26  التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص 24.

27 التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص 25.
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ويظهــر المخطــط رقــم 284 بشــكل واضــح أنَّ عمالــة األطفــال ســوف تظــلُّ موجــودة فــي عــام 2025 بقرابــة 121 
مليــون، هــذا فــي حــال اســتمر االنخفــاض بالمعــدل ذاتــه الــذي كانــت عليــه مــا بيــن 2012 و2016، وبانخفــاض أكثــر 
مــن 121 مليــون بقليــل فــي حــال كان معــدل االنخفــاض مشــابهًا لمــا حصــل مــا بيــن عامــي 2008 و2012، لكــن 
المؤشــر يعنــي أنــه فــي كال الحالتيــن هنــاك فشــل ذريــع ومســتمر فــي القضــاء علــى عمالــة األطفــال وبالتالــي 

فــإن األطفــال العامليــن فــي خطــر.

28  التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص27.
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ويظهــر الشــكل رقــم 2911 أن معظــم عمالــة األطفــال وبنســبة 69.1 % هــي مســاهمة فــي أعمــال األســرة، و27.2 % 
أعمــال مدفوعــة، و3.7 % عمــل خــاص.

ويظهــر الشــكل 3012 تــوزع األعمــال الخطــرة بحســب معــدل العمــر: 26.2 % لـــ 5 - 11 ســنة، 22.6 % مــن 12 - 14 
ســنة، 51.2 % لـــ 15 - 17 ســنة، وهــذا يعنــي أنــه مــع تقــدم العمــر يقبــل األطفــال علــى الخــوض فــي أعمــال أكثــر 

خطــورة.

29 التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص 27.

30 التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص39.
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خامسًا: أبرز أسباب فشل اتفاقية 182 في القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال:

ــة األطفــال،  ــة المنشــور تحــت عنــوان “توضيــح التقــدم فــي مكافحــة عمال ــر منظمــة العمــل الدولي يشــير تقري
تقييــم عالمــي واتجاهــات 2012-2000” إلــى أن التــزام الحكومــات طيلــة االثنــي عشــر عامــًا الماضيــة بمعاهــدات 
منظمــة العمــل الدوليــة كان أمــرًا أساســيًا فــي تطبيقهــا، وقــد انعكــس ذلــك بشــكل واضــح فــي الســرعة غيــر 
المســبوقة فــي المصادقــة علــى اتفاقيــة 182، وتأتــي أهميــة هــذه المصادقــة مــن كونهــا تعبــر عــن اعتــراف الــدول 
بشــكل رســمي أن عمالــة األطفــال أمــر غيــر مقبــول وأنهــا ســوف تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية إنهائــه31، لقــد 
ــا  صادقــت 186 دولــة علــى االتفاقيــة 182، أي لــم يبقــى ســوى بضعــة دول لــم تصــادق عليهــا، مــع ذلــك فكمــا بينَّ
ســابقًا فإنــه ال يــزال حتــى اآلن قرابــة 73 مليــون طفــل يعملــون ضمــن أعمــال خطــرة، فلمــاذا فشــلت اتفاقيــة 

182 فــي التخفيــف أو القضــاء علــى أســوأ أشــكال العمــل.

إن قضيــة مكافحــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال معقــدة ويتداخــل فيهــا عــدد كبيــر مــن العوامــل السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة32، وهنــاك أســباب كثيــرة وراء عمالــة األطفــال، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مثــل 
الفقــر والتســرب مــن التعليــم، والعــادات والتقاليــد، وحجــم األســرة وثقافتهــا، والحكومــات الفاســدة، وغيــر ذلــك 
مــن األســباب33، لكننــا فــي هــذه الورقــة حاولنــا أن نحلــل ثالثــة أســباب تتعلــق بمــا نعتقــد أنــه باإلمــكان معالجتــه، 
اثنــان منهــا أســباب تتحــدث عــن خلــل ذاتــي ضمنــي: األول: نقــد لبعــض مــواد االتفاقيــة، والثانــي: تعقيــد وعــدم 
فعاليــة نظــام الشــكاوى فــي منظمــة العمــل الدوليــة، أمــا الثالــث فيتحــدث عــن ُأس المشــكلة كمــا أشــرنا وهــو 

تعــاون الحكومــات، كيــف نجعــل هــذه الحكومــات تتجــاوب بشــكل أكثــر فعاليــة.

ألف: نقد لعدد من مواد االتفاقية34 ورؤيتها، ويتجسد ذلك في نقاط أساسية عدة:

واحــد: طالبــت االتفاقيــة الــدول المصادقــة عليهــا بعــدد مــن االلتزامــات، لكنهــا لــم تحــدد بوضــوح مــا هــو دور 
ــة مــا  ــر مــن االلتزامــات، أو فــي حــال تعمــدت حكومــة دول ــة فــي واحــدة أو أكث ــة فــي حــال فشــلت الدول االتفاقي
التجاهــل أو المماطلــة، أو ربمــا تورطــت الحكومــة نفســها فــي أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، حيــث أنَّ االتفاقيــة 
لــم توصــي علــى ســبيل المثــال: بتأســيس لجنــة خاصــة تنحصــر مهمتهــا بمراقبــة مــدى التــزام دول العالــم 
بموادهــا، ثــم تقــوم بإعــداد تقاريــر وبيانــات دوريــة عــن مــدى ذلــك االلتــزام وتنشــر تلــك التقاريــر عبر وســائل اإلعالم 
الوطنيــة والدوليــة بهــدف الضغــط علــى تلــك الحكومــات وتوعيــة المجتمــع وبقيــة دول العالــم بانتهــاكات تلــك 
الحكومــة لمــواد االتفاقيــة، ونالحــظ أن االتفاقيــة تخلــو مــن الســلطة الرقابيــة الخاصــة بهــا، إضافــة إلــى ذلك فإن 
االتفاقيــة ليــس لديهــا أدوات ضغــط حقيقيــة لتدفــع الــدول لاللتــزام بمــا صادقــت عليــه، لقــد تركــت االتفاقيــة 
كل ذلــك إلــى آليــات إشــراف منظمــة العمــل الدوليــة المعقــدة أواًل والمنخرطــة فــي اإلشــراف علــى عشــرات 

االتفاقيــات األخــرى ثانيــًا، ولــم تخلــق االتفاقيــة آليــة رقابيــة خاصــة بهــا تحــت مظلــة منظمــة العمــل الدوليــة.
هنــا ال بــد لنــا مــن أن نؤكــد مــن بــاب اإلنصــاف أن االتفاقيــة قــد نجحــت إلــى حــدٍّ كبيــر فــي اعتمــاد معاييــر وخطــوات 
ــر يجــب أن  ــى القضــاء علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، لكــن اإلشــراف علــى تطبيــق هــذه المعايي تهــدف إل

يكــون بأهميــة صياغتهــا ذاتهــا35.

31  تســجيل التقــدم ضــد عمالــة األطفــال - التقديــرات واالتجاهــات العالميــة 2012-2000/ مكتــب العمــل الدولــي، البرنامــج الدولــي للقضــاء علــى عمالــة 

ــة، 2013، ص 8. األطفــال )IPEC( - جنيــف: منظمــة العمــل الدولي

32 نهايــة عمالــة األطفــال: فــي متنــاول اليــد تقريــر المديــر العــام، التقريــر العالمــي فــي إطــار متابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ 

والحقــوق األساســية فــي العمــل/ مؤتمــر العمــل الدولــي، الــدورة 95 لعــام 2006. 

33 نهايــة عمالــة األطفــال: فــي متنــاول اليــد تقريــر المديــر العــام، التقريــر العالمــي فــي إطــار متابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ 

والحقــوق األساســية فــي العمــل/ مؤتمــر العمــل الدولــي، الــدورة 95 لعــام 2006. 

34 إريك جرافيل وتومي كوهياما وكاترينا تسوترودي. منظور قانوني حول دور معايير العمل الدولية في إعادة التوازن إلى العولمة

35 مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326.
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اثنــان: هنــاك غيــاب واضــح لمعالجــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ضمــن ســياق حــاالت النزاعــات المســلحة36 ، 
والنزاعــات المســلحة الداخليــة والدوليــة هــي مــن أهــم أســباب عمالــة األطفــال، وبشــكل خــاص اشــتراكهم ضمــن 
أســوأ أشــكال العمــل؛ نظــرًا لمــا تســببه تلــك النزاعــات مــن عمليــات تشــريد قســري37  إمــا: نــزوح داخلــي38  أو 
لجــوء39 ، وبالتالــي فقــدان الســكن ومحتوياتــه، وربمــا فقــدان معيــل األســرة كاألب أو األم أو االثنيــن معــًا، بســبب 
القتــل أو االعتقــال واالختفــاء القســري؛ مــا يدفــع مالييــن األطفــال نحــو العمــل مهمــا كان نوعــه بمــا فــي ذلــك 
أســوأ أشــكال العمــل، وال يكفــي أن تشــير االتفاقيــة مجــرد إشــارة إلــى التجنيــد القســري، ألن هنــاك عشــرات آالف 
األطفــال يتــم إغراؤهــم بالمــال مــن أجــل الدخــول فــي صفــوف التجنيــد الــذي غالبــًا مــا يكــون مــورده المــادي أعلــى 
مــن بقيــة األعمــال، وصحيــح أن هــذا اإلطــار هــو مــن اختصــاص القانــون الدولــي اإلنســاني40 ، إال أن اتفاقيــة 182 قــد 
دخلــت فعــاًل فــي ســياق القضايــا والمســائل الجنائيــة، وكان يتوجــب عليهــا أن تعالــج بشــكل أكثــر تفصيــاًل انخــراط 

األطفــال فــي أســوأ أشــكال العمــل ضمــن ســياق النزاعــات المســلحة.

ثالثــة: مــن المالحــظ ضمــن مــواد االتفاقيــة غيــاب ذكــر أي دور أو تنســيق منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة أو 
الدوليــة وبشــكل خــاص الحقوقيــة منهــا، واالقتصــار علــى الحكومــات ومنظمــات العمــل فــي المشــاورات وفــي 
التنســيق، أعتقــد أن هــذا خلــل كبيــر ألن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أدوار جوهريــة فــي مســاندة تحقيــق هــدف 
االتفاقيــة، عبــر عمليــات الرصــد والمناصــرة وفضــح مرتكبــي االنتهــاكات مــن حكومــات أو منظمــات عمــل، وكذلــك 
عبــر عمليــات التوعيــة األســرية واالجتماعيــة وعمليــات إعــادة التأهيــل والتعليــم والتمويــل وغيــر ذلــك41 ، وإنَّ 
اإلشــارة إليهــا وإلــى أهميــة التنســيق والتشــاور والعمــل معهــا كان ســوف يشــكل حافــزًا مهمــًا لهــا؛ لالنخــراط 

أكثــر فــي هــذا المجــال.

أربعــة: تطلــب االتفاقيــة فــي الفقــرة األولــى مــن مادتهــا الرابعــة مــن الســلطات الوطنيــة أن تتولــى تحديــد 
“أنــواع األعمــال التــي يرجــح أن تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف التــي تــزاَول فيهــا، إلــى اإلضــرار بصحــة 
األطفــال أو ســالمتهم أو ســلوكهم األخالقــي”42 هــذا يعنــي أن تعريــف العمــل الخطــر ســوف يختلــف مــن بلــد 
ــدول  ــم وإشــراف ال ــى مســتوى العال ــة رصــد تلــك األعمــال عل ــد مــن إمكاني ــي ســوف ُيعقِّ ــى آخــر، وهــذا بالتال إل
ــب مــن إمكانيــة بنــاء قاعــدة بيانــات عالميــة ترصــد الظاهــرة وتحللهــا؛ ألن تحديــد  علــى بعضهــا البعــض، وُيصعِّ
العمــل الخطــر هــو نقطــة البدايــة مــن أجــل اســتهدافه والقضــاء عليــه، فيمــا تطلــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ذاتهــا أن: “تحــدد الســلطة المختصــة، بعــد التشــاور مــع المنظمــات المعنيــة ألصحــاب العمــل والعمــال، مــكان 

وجــود األعمــال التــي حــددت علــى أنهــا مــن هــذا النــوع” 43. 

36  الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة “حالــة األطفــال فــي النزاعــات المســلحة تعتبــر مصــدر قلــق رئيســي، حيــث تواصــل اللجنــة الثالثــة مناقشــة حقــوق 

.GA/SHC/3701 ”الطفــل

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glos-<< ،37 اليونيســكو، الشــخص النــازح والنــزوح

>>/sary/displaced-person-displacement

 >>http://www.internal-displacement.org/internal-displacement<< ،38 مركز رصد النزوح الداخلي، النزوح الداخلي

>>https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html<< ،39 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، طالبي اللجوء

>>https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf<< ،40 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني

41 نهايــة عمالــة األطفــال: فــي متنــاول اليــد تقريــر المديــر العــام، التقريــر العالمــي فــي إطــار متابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ 

والحقــوق األساســية فــي العمــل/ مؤتمــر العمــل الدولــي، الــدورة 95 لعــام 2006.

C182 42 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 )رقم 182(، المادة 4، الفقرة 1. 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

C182 43 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 )رقم 182(، المادة 4، الفقرة 2. 

  >>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/migration
https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/migration
https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/migration
https://www.internal-displacement.org/internal-displacement
https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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خمســة: فــي المــادة الســابعة تطلــب االتفاقيــة مــن الــدول األعضــاء وفــي ســبيل تطبيــق أحكامهــا بشــكل 
فعــال، أن يكــون هنــاك نــص علــى عقوبــات جزائيــة أو غيرهــا مــن أنــواع العقوبــات، لكنهــا ال تضــع أي إطــار ولــو 
عــام لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه هــذه العقوبــات وأنواعهــا وأشــكالها وحدودهــا الدنيــا أو القصــوى44، علــى الرغــم 
مــن التفــاوت الكبيــر فــي أســوأ أشــكال العمــل، فعلــى ســبيل المثــال: مــا هــي عقوبــة مــن ُيســاهم فــي االتجــار 
وبيــع األطفــال مقارنــة مــع مــن يســتغلهم فــي أعمــال المخــدرات أو التجنيــد، لقــد تــرك هــذا النــص المجــال 
التقديــري واســعًا أمــام حكومــات الــدول وأضعــَف مــن تأطيــر عقوبــات متقاربــة نوعــًا مــا بيــن مختلــف تشــريعات 

دول العالــم تجــاه أســوأ أشــكال عمــل األطفــال.

ســتة: تطلــب االتفاقيــة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابعة منهــا45 ، تطلــب مــن الــدول المصاِدقــة عليهــا 
“أخــذ الوضــع الخــاص للفتيــات بنظــر االعتبــار” دون ذكــر أيــة أســباب تدعــو إلــى ذلــك، بــل إن تقاريــر منظمــة 
العمــل الدوليــة واإلحصائيــات التــي تــم إيرادهــا فــي هــذه الورقــة تقــول بخــالف ذلــك أن نســبة األطفــال الذكــور 
العامليــن فــي أســوأ أشــكال العمــل أعلــى بعشــرات المالييــن مــن الفتيــات ، وأعتقــد أن أســوأ أشــكال العمــل 

تشــمل األطفــال لمجــرد أنهــم أطفــال ومعرضــون للقــدر ذاتــه مــن االســتغالل واالضطهــاد.

باء: آلية اإلشراف في منظمة العمل الدولية معقدة وضعيفة:
إنَّ دســتور منظمــة العمــل الدوليــة47 هــو مصــدر شــرعية النظــام اإلشــرافي48 الــذي ُيعتبــر ملزمــًا لجميــع الــدول 
األعضــاء، وضمــن هــذا النظــام اإلشــرافي هنــاك آليتــان رئيســتان: آليــة اإلشــراف المنتظمــة49، وآليــة اإلشــراف 

الخاصــة50.

واحد: شرح ثم نقد آللية اإلشراف المنتظمة:
أدركــت منظمــة العمــل الدوليــة مؤخــرًا مــدى تعقيــد وتداخــل آليــات اإلشــراف والشــكوى المتبعــة لديهــا، وطلــب 
مجلــس إدارتهــا مــن رئيــس لجنــة الخبــراء المعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــاتCEACR( 51( ورئيــس لجنــة 
الحريــة النقابيــةCFA( 52( إعــداد تقريــر مشــترك، لتقديمــه إلــى الــدورة 326 لمجلــس اإلدارة53  فــي آذار 2016، حــول 
العالقــة المتبادلــة، والعمــل وإمكانيــة تحســين مختلــف اإلجــراءات اإلشــرافية المتعلقــة بالمــواد 5422 و5523  

و5624 و5726 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة وآليــة الشــكاوى المتعلقــة بحريــة تكويــن الجمعيــات.

C182  44 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 )رقم 182(، المادة 7، الفقرة 1. 

  >>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<
C182  45 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 )رقم 182(، المادة74، الفقرة 2. 

  >>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

47  دستور منظمة العمل الدولية،

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO<<
48  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326.
49  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326
50  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-stan- << ،52  منظمــة العمــل الدوليــة، لجنــة الحريــة النقابيــة

>>dards/committee-on-freedom-of-association/lang--en/index.htm
53  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326
54  دستور منظمة العمل الدولية، المادة 22، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22<<
55  دستور منظمة العمل الدولية، المادة 23، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22<<
56  دستور منظمة العمل الدولية، المادة 24، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22<<
57  دستور منظمة العمل الدولية، المادة 26، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22<<

51  منظمة العمل الدولية، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات،

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-applica- <<   
>>tion-of-conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

46  التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص 5.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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ــه المنظمــة بفحــص  ــذي تقــوم بموجب ــة ال : “نظــام اإلشــراف فــي منظمــة العمــل الدولي ــأنَّ ــر ب يقــرُّ هــذا التقري
االلتزامــات المتعلقــة بالمعاييــر الخاصــة بالــدول األعضــاء والمســتمدة مــن االتفاقيــات المصدقــة، مــن أقــدم 
أنظمــة المراقبــة الدوليــة وأكثرهــا تعقيــدًا وقــد تطــور علــى مــر الســنين”58 ، وأعتقــد أنــه ال يــزال حتــى عــام 2019 
معقــدًا ممــا يضعــف إمكانيــة نقــد وفضــح انتهــاكات الــدول األعضــاء المخالفيــن أو منظمات العمــل، ويضعف 
بالتالــي القــدرة اإللزاميــة لكثيــر مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ومــن أبرزهــا اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل 

األطفــال. 

يعمــل نظــام اإلشــراف المنتظــم علــى النحــو التالــي: بمجــرد أن تصــادق دولــة عضــو على اتفاقيــة معينة لمنظمة 
العمــل الدوليــة، تكــون ملزمــة بموجــب المــادة 22 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة: بأنــه يتوجــب علــى الــدول 
األعضــاء أن تبلــغ عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا لتنفيــذ االتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا، ويتحــدث دســتور منظمــة 
العمــل الدوليــة عــن تقديــم تقريــر ســنوي، لكــن مجلــس إدارة المنظمــة اعتمــد أن ترســل الحكومــات كل ثــالث 
ســنوات تقاريــر لالتفاقيــات األساســية وذات األولويــة، وكل خمــس ســنوات تقاريــر لالتفاقيــات األخــرى، ويحــق 
لمنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل إرســال تعليقــات علــى تقريــر الحكومــة ومــدى تنفيذهــا لالتفاقيــة، ثــم 
تقــوم لجنــة الخبــراء المعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات -وهــي عبــارة عــن هيئــة مســتقلة أنشــأها مؤتمــر 
العمــل الدولــي ويعيــن أعضــاء مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة أعضاءهــا وتتألــف مــن 20 مــن الخبــراء 
القانونييــن المكلفيــن بدراســة تطبيــق اتفاقيــات وتوصيــات منظمــة العمــل الدوليــة مــن قبــل الــدول األعضــاء 
فــي منظمــة العمــل الدوليــة- وتقــوم هــذه اللجنــة أيضــًا بدراســة ومراجعــة التقريــر المقــدم مــن قبــل الحكومــة 
ومراجعــة التعليقــات الــواردة عليــه، ثــم تقييــم مــدى التــزام الدولــة بمعاييــر المعاهــدة عبــر إعــداد تقريــر ســنوي 
يحتــوي علــى تقييمــات ومالحظــات، وكذلــك توصيــات وتدابيــر يتوجــب علــى الحكومــة تنفيذهــا، ويتــم نشــر تقريــر 

لجنــة الخبــراء فــي آذار مــن كل عــام.

إضافــة إلــى لجنــة الخبــراء هنــاك لجنــة مؤتمــر العمــل الدولــي الســنوي المعنيــة بتطبيــق المعاييــر CAS، وهــي 
لجنــة دائمــة ثالثيــة )حكومــات، منظمــات عمــال، أصحــاب العمــل( تتبــع للجنــة القانــون الدولــي، ومكونــة مــن نحــو 
200 عضــو وتــدرس هــذه اللجنــةCAS  تقريــر لجنــة الخبــراءCEACR ، وللجنــة المؤتمــر حريــة اختيــار المالحظــات التي 
تعتقــد أنــه يتوجــب مناقشــتها فــي مؤتمــر منظمــة العمــل الدوليــة الســنوي، حيــث تقــوم الحكومــة أواًل بتقديــم 
تفســيرات وتبريــرات أمــام اللجنــة ومــا هــي اإلجــراءات التــي ســوف تعتمــد تنفيذهــا الحقــًا مــن أجــل االلتــزام 
بتطبيــق االتفاقيــة المصــادق عليهــا، بعــد ذلــك ُتمَنــح فرصــة لــكل مــن أصحــاب العمــل والعمــال لتوضيــح 
بعــض النقــاط والــرد علــى ادعــاءات الحكومــة، وبعــد جلســة المناقشــة هــذه تقــوم اللجنــة بوضــع اســتنتاجاتها، 
حيــث غالبــًا مــا توصــي الحكومــة باتخــاذ تدابيــر معينــة، وتتــم متابعــة تلــك االســتنتاجات مــن قبــل لجنــة الخبــراء، 

هــذه هــي باختصــار آليــة اإلشــراف المنتظمــة.

ستة نقاط أساسية في نقد هذه اآللية:
ــة لكــن مــن الناحيــة العمليــة لــن يكــون  واحــد: إن االتفاقيــة رقــم 182 مــن االتفاقيــات األساســية وذات األولوي
هنــاك جــدوى فعليــة أو متابعــة دقيقــة لمجــرد قيــام حكومــة دولــة تحتــوي نســبة مرتفعــة مــن أســوأ أشــكال 
عمــل األطفــال، بتقديــم تقريــر كل 3 ســنوات عــن التقــدم الــذي أحرزتــه فــي هــذا المجــال، مــدة 3 ســنوات هــي مــدة 
ــد مــن متابعــة أوضــاع  طويلــة جــدًا، وقــد تتغيــر خاللهــا الحكومــة واألشــخاص المعنيــون أزيــد مــن مــرة؛ مــا ُيعقِّ

تلــك الدولــة.

اثنــان: قيــام بعــض منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل بالتعليــق علــى التقريــر، دون أي دور للمنظمــات 
الحقوقيــة المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المختصــة التــي علــى ســبيل المثــال: بإمكانهــا أن تقــدم تقريــرًا 

ــًا علــى غــرار االســتعراض الــدوري الشــامل فــي منظمــة األمــم المتحــدة59 . موازي

>>https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx<< ،59  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، االستعراض الدوري الشامل

58  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
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ثالثــة: إن عــدد الحــاالت المختــارة للنقــاش محــدودة للغايــة، وهــذا يشــمل حــاالت مــن انتهــاكات اتفاقيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة كافــة، فمــا هــي حظــوظ أن يتــم اختيــار حــاالت مــن أبــرز أو جميــع الــدول المنتهكــة 
التفاقيــة حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، التــي هــي كثيــرة بحســب مــا أظهــره مخطــط دول العالــم عــن 
األعمــال الخطــرة، ربمــا يتــم اختيــار أســوأ دولــة أو دولتيــن علــى األكثــر لكــن مــاذا عــن بقيــة الــدول، نحــن بحاجــة إلــى 

عشــرات الســنين لتتــم مناقشــة ومســاءلة جميــع الــدول المنتهكــة لالتفاقيــة رقــم 182.

أربعــة: إن جلســات النقــاش يجــب أن تضــم منظمــات حقــوق اإلنســان المحليــة والدوليــة )كمنظمــة العفــو 
المدنــي  المجتمــع  الدوليــة62(، ومنظمــات  الــرق  ووتــش61، ومنظمــة مكافحــة  رايتــس  الدوليــة60، وهيومــان 
المختصــة، ويتــاح لهــا فرصــة الــرد علــى تبريــرات الحكومــة، وإن عــدم تمكيــن هــذه المنظمــات مــن لعــب دور 

محــوري جعلهــا أقــل اهتمامــًا باتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة واجتماعاتهــا.

خمســة: علــى الرغــم مــن اآلراء المتباينــة بيــن الحكومــات ومنظمــات العمــل والعمــال أثنــاء نقــاش تقريــر لجنــة 
الخبــراء فــي المؤتمــر الســنوي، فإنــه يتــم اعتمــاد التقريــر باإلجمــاع؛ ذلــك ألن أعضــاء المؤتمــر ال يريــدون تقويــض 

وضــرب مصداقيــة نظــام اإلشــراف وهــذا يضعــف مــن مخرجــات التقريــر.

ســتة: يبقــى األهــم مــن كل مــا ســبق أن علــى التوصيــات الصــادرة أن تكــون ملزمــة للــدول، حيــث إن مــا يصــدر مــن 
توصيــات فــي التقاريــر هــي توصيــات غيــر ملزمــة للــدول، وتهــدف فقــط إلــى توجيــه أفعــال الســلطات الحاكمــة، 
وتســتند اللجنــة فــي عملهــا بشــكل أساســي علــى مجــرد الحــوار والنقــاش المســتمر مــع الحكومــات، وهــذا برأيــي 
مــن أهــم أســباب عــدم اكتــراث الحكومــات بتطبيــق اتفاقيــة 182 حيــث ال تــكاد توجــد عواقــب تذكــر علــى انتهــاك 
ــى االســتمرار فــي ظــل  ــة وتكــرار انتهاكهــا ســنويًا وبشــكل واســع، وهــذا يشــجع الحكومــات عل مــواد االتفاقي

اإلفــالت مــن العقــاب.

اثنان: شرح ثم نقد آللية االشراف الخاصة:
عنــد وقــوع انتهــاكات منهجيــة وواســعة إلحــدى االتفاقيــات باإلمــكان اللجــوء إلــى الشــكاوى؛ ذلــك وفقــًا للمــواد 
مــن 26 إلــى 6334 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة، حيــث يحــق ألي دولــة عضــو مصادقــة علــى االتفاقيــة 
أن تقــدم شــكوى ضــد دولــة أخــرى مصادقــة علــى االتفاقيــة لكنهــا غيــر ملتزمــة بهــا، كمــا ويمكــن أن يتقــدم 
بالشــكاوى أصحــاب العمــل والعمــال -فــي الواقــع فــإن معظــم الشــكاوى المقدمــة هــي مــن العمــال64 -، 
وعندمــا تقــدم شــكوى معينــة يقــوم مجلــس اإلدارة بإنشــاء لجنــة تحقيــق65 تتكــون مــن 3 أعضــاء مســتقلين، 
وفــي حــال موافقــة حكومــة الدولــة المقدمــة الشــكوى بحقهــا فــإن لجنــة التحقيــق ســوف تــزور البلــد وتحقــق 
فــي الشــكوى66 ، وباالعتمــاد علــى البيانــات والمعلومــات التــي تقدمهــا الحكومــة والبيانــات التــي جمعتهــا اللجنــة 

>>https://www.hrw.org/about-us<< ،61  هيومن رايتس ووتش

>>/https://www.antislavery.org/about-us<< ،62  منظمة مكافحة الرق الدولية

63  دستور منظمة العمل الدولية، المادة 27، المادة 28، المادة 29، المادة 30، المادة 31، المادة 32، المادة 33، المادة 34،

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22<<

64  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326

65  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326

66  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326

>>/https://www.amnesty.org/en/who-we-are<< ،60  منظمة العفو الدولية

https://www.hrw.org/about-us
https://www.antislavery.org/about-us
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A22
https://www.amnesty.org/en/who-we-are
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فــي أثنــاء تحقيقهــا، تقــوم اللجنــة بإعــداد تقريــر مفصــل مــن قرابــة 500 صفحــة توضــح فيــه مــا توصلــت إليــه 
وتقــدم توصياتهــا، وتختلــف التوصيــات عــن مــا هــي عليــه فــي آليــة اإلشــراف العاديــة بــأن التوصيــات هنــا يكــون 
ــة التحقيــق، يمكــن لمجلــس إدارة  ــزام بتوصيــات لجن ــة مــا االلت لهــا موعــد محــدد للتنفيــذ، وعندمــا ترفــض دول
منظمــة العمــل الدوليــة اتخــاذ إجــراء بموجــب المــادة 33 مــن دســتور المنظمــة، التــي تنــصُّ علــى أنــه: “فــي حالــة 
عــدم تنفيــذ أي عضــو للتوصيــات الــواردة فــي تقريــر لجنــة التحقيــق، أو فــي قــرار محكمــة العــدل الدوليــة خــالل 
المــدة المحــددة -إن وجــدت-، فــإن بإمــكان مجلــس اإلدارة التوصيــة إلــى المؤتمــر العــام باإلجــراءات التــي قــد 
يراهــا حكيمــة ومناســبة لضمــان االمتثــال لهــا”، وتتيــح المــادة 34 مــن الدســتور للحكومــة أن تبلــغ فــي أي وقــت 
أنهــا اتخــذت الخطــوات الالزمــة مــع توصيــات لجنــة التحقيــق أو قــرار محكمــة العــدل الدوليــة، وهنــا يتــم تشــكيل 

لجنــة تحقيــق أخــرى للتحقــق مــن صحــة هــذا الزعــم67.

أربعة نقاط أساسية في نقد آلية اإلشراف الخاصة:

ــدى منظمــة العمــل الدوليــة68 ، وعلــى الرغــم  ــة التحقيــق هــي أشــد إجــراءات التحقيــق المتاحــة ل واحــد: إن لجن
مــن ذلــك فــإن هــذه اآلليــة ال تــكاد تقــدم شــيئًا ملموســًا فــي ســبيل تحقيــق التــزام الــدول باالتفاقيــة رقــم 182، 
وذلــك ألنــه مــن المســتبعد أن يقــوم األطفــال العمــال فــي أســوأ أشــكال العمــل بتقديــم شــكوى ضــد الحكومــة 
أو أصحــاب العمــل، كمــا أن معظمهــم ليســوا علــى درايــة واطــالع بهــذه المعاييــر، وليــس لديهــم اإلمكانــات 
الماديــة واللوجســتية لذلــك، ولهــذا يجــب الســماح لمنظمــات المجتمــع المدنــي بتقديــم الشــكاوى نيابــة عنهــم، 
مــن ناحيــة أخــرى فــإن عــددًا محــدودًا جــدًا جــدًا مــن اللجــان هــو مــا قــد تــم إنشــاؤه فمنــذ عــام 1961، تــم تلقــي مــا 
مجموعــه 30 شــكوى ولــم يتــم إنشــاء ســوى 12 لجنــة تحقيــق حتــى اليــوم69 ، ليــس مــن ضمنهــا أيــة لجنــة تحقيــق 

للكشــف عــن شــكوى أطفــال انتهكــت حقوقهــم فــي أثنــاء ممارســتهم ألســوأ أشــكال العمــل.

اثنــان: إن نظــام اإلشــراف ُيعانــي مــن البــطء الشــديد فــي اإلجــراءات، إن متوســط المــدة الزمنيــة بيــن تقديــم 
شــكوى تحــت المــادة 26 مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة والخــروج بنتيجــة منهــا هــو 3 ســنوات.

ثالثــة: إن التوصيــات الصــادرة عــن لجنــة التحقيــق هــي غيــر ملزمــة للدولــة، أمــا عــن المــادة 33 فلــم يتــم اللجــوء 
إليهــا فــي كل تاريــخ منظمــة العمــل الدوليــة ســوى مــرة واحــدة، ذلــك فــي عــام 2000، عندمــا طلــب مجلــس إدارة 
المنظمــة مــن لجنــة القانــون الدولــي اتخــاذ تدابيــر ضــد االســتخدام الواســع والمنهجــي للعمــل القســري فــي 
ميانمــار70 ، إذًا إن هــذا إجــراء اســتثنائي جــدًا، وبنــاء علــى ذلــك، تعلــم الــدول غالبــًا أنــه لــن يتخــذ بحقهــا أي إجــراء 

جــدي فــي حــال انتهــاك االتفاقيــة رقــم 182 ولــذا فهــي ماضيــة فــي خــرق موادهــا.

أربعــة: إن دور لجنــة التحقيــق ينحصــر فــي التوصيــات دون متابعــة تنفيذهــا، ويتولــى مجلــس إدارة منظمــة 
العمــل الدوليــة ولجنــة مؤتمــر العمــل الدولــي مســؤولية الضغــط علــى الحكومــة مــن أجــل التنفيــذ71 ، وهــذا 
الفصــل بيــن عمليــة التحقيــق والتنفيــذ أمــر حيــوي، لكننــي أعتقــد أنــه بإمــكان لجنــة التحقيــق أن تلعــب دورًا أكبــر، 
ــذ فــإنَّ عليهــا أن تقــدم  ــة، وفــي حــال عــدم التنفي ــذ الحكومــة لتوصيــات اللجن ــة تنفي وهــو االســتمرار فــي مراقب
اعتراضــًا وتوصيــات مجــددًا إلــى مجلــس اإلدارة وإلــى لجنــة مؤتمــر العمــل الدولــي، ويجــب أن يتــم كل ذلــك 

بإشــراك وســائل إعــالم محليــة ودوليــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

68  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326

69  منظمة العمل الدولية، الشكاوى / لجان التحقيق )المادة 26(، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50011:16287379805008::::P50011_DISPLAY_BY:1<<

70  منظمة العمل الدولية، مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يفتح الطريق أمام إجراءات غير مسبوقة ضد العمل الجبري في ميانمار، 

>>https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007918/lang--en/index.htm <<

71  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326

67  مبــادرة المعاييــر: تقريــر مشــترك لرؤســاء لجنــة الخبــراء حــول تطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات ولجنــة الحريــة النقابيــة، مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

الدوليــة، الــدورة 326

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:50011:0::NO::P50011_DISPLAY_BY:1
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007918/lang--en/index.htm
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بنــاًء علــى كل مــا تقــدم، فــإن آليــات اإلشــراف فــي منظمــة العمــل الدوليــة ليــس بإمكانهــا التغلــب علــى نمــاذج 
صارخــة مــن حــاالت عــدم امتثــال الــدول التفاقيــة حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، وإذا اســتمرت علــى مــا هــي 
عليــه فســوف تفشــل منظمــة العمــل الدوليــة واتفاقيــة 182 فــي القضــاء علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، 
وممــا يجــب إضافتــه وهــو علــى صلــة وثيقــة بعمليــة الرصــد واإلشــراف، أن منظمــة العمــل الدوليــة ال تمتلــك 
قاعــدة بيانــات تفصيليــة يتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر عــن وضــع أســوأ أشــكال عمــل األطفــال فــي الــدول 
ــًا  المصادقــة علــى االتفاقيــة، وهــذا يضعــف بشــكل كبيــر عمليــة المراقبــة والرصــد، وأخيــرًا ينبغــي التفكيــر جدي
بمــدى مالءمــة النظــام اإلشــرافي المنبثــق مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة لجميــع االتفاقيــات المتنوعــة 

المنبثقــة عنهــا، وهــذا يقتضــي رفــع نفقــات نظــام اإلشــراف.

جيم: عدم التزام كثير من حكومات دول العالم بمحاربة أسوأ أشكال عمل األطفال:
إن عــدم تمكــن اتفاقيــة رقــم 182 ونظــام الشــكوى مــن تحقيــق ضغــط جــدي علــى حكومــات الــدول أدى كمــا 
أشــرنا إلــى تجاهــل عــدد كبيــر مــن دول العالــم االلتــزام بموادهــا72 ، وإن مكافحــة أســوأ أشــكال عمــل األطفــال 
تعــد قضيــة مركبــة ومعقــدة، وذلــك ألنــه يتداخــل فيهــا عــدد واســع مــن العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــم التصــدي بشــكل فعــال لهــذه الظاهــرة دون انخــراط  ــن يت ــى عــدة مســتويات، ول ــة والسياســية عل والثقافي
الحكومــة وبالتالــي عــدة مؤسســات فيهــا فــي محاربتهــا، ألن ذلــك يتطلــب وضــع خطــط اقتصاديــة واجتماعيــة 
وثقافيــة وتشــريعية تعمــل بشــكل متناغــم، وال يمكــن ســوى لحكومــة الدولــة أن تحقــق مثــل هــذا المخطــط 
التكاملــي، ولهــذا فــإن الجهــد يجــب أن يســتهدف إقنــاع الحكومــات عبــر شــرح أبعــاد ومســاوئ الظاهــرة وتأثيرهــا 
علــى تراجــع الدولــة والمجتمــع، وكذلــك تقديــم مختلــف أشــكال الدعــم التقنــي والمــادي والمعلوماتــي فــي ســبيل 
ذلــك، لكــن عنــد عــدم اكتــراث الحكومــة أو مســاهمتها فــي التغاضــي أو المشــاركة فــي مــا وصلــت إليــه أحــوال 
أطفــال الشــعب الــذي تحكمــه مــن العمــل ضمــن أســوأ أشــكال العمــل، يجــب عندهــا أن يتــم تعريــة تلــك 
الحكومــات ونقدهــا بشــكل مباشــر والذع وفضــح ممارســاتها، وتطبيــق مختلــف أنــواع الضغــوط والعقوبــات 

عليهــا كــي تنصــاع لمــواد اتفاقيــة 182.
إن عــدم انخــراط وتعــاون الحكومــات ســوف ينعكــس بشــكل ســلبي علــى عــدة قضايــا أساســية ويؤثــر بالتالــي 
فــي الفشــل فــي القضــاء علــى أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال، وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــط عنــد وجــود إرادة 
وقــرار سياســي مركــزي مــن قبــل الحكومــة، فهــذا مــن شــأنه أن ينعكــس إلــى حالــة مــن الحشــد والتفاعــل داخــل 
عــدة وزارات وتنســيق مــع قــادة المجتمــع ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتحديــد كل مــا يلــزم للتصــدي لهــذه 

الظاهــرة المدمــرة.

أخيــرًا، وبشــكل عــام فــإن الحكومــات الديمقراطيــة هــي األكثــر اكتراثــًا بالنهــوض بشــعبها وقدراتــه؛ ألنهــا منتخبة 
مــن الشــعب، وليســت مفروضــة عليــه بالحديــد والنــار، كمــا أنهــا غالبــًا مــا تكــون أقــل فســادًا بســبب وجــود آليــات 
ــي فــإن ظاهــرة أســوأ  ــة األطفــال وبالتال ــم التاليــة انتشــار عمال مســاءلة للحكومــة، وتظهــر خريطــة دول العال
أشــكال عمالــة األطفــال أكثــر انتشــارًا فــي الــدول الديكتاتوريــة المســتبدة التــي تكتــرث بالحفــاظ علــى الســلطة 

ونهــب ثــروات البــالد والفســاد، علــى حســاب التنميــة والتعليــم وحقــوق اإلنســان..
نضع هنا خريطة توزع عمالة األطفال على دول العالم من تقرير 2012-2016.

72  إريك جرافيل وتومي كوهياما وكاترينا تسوترودي. منظور قانوني حول دور معايير العمل الدولية في إعادة التوازن إلى العولمة.
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سادســًا: مقتــرح إلنشــاء اتفاقيــة جديــدة برعايــة ثالثيــة مــن منظمــة العمــل الدوليــة ولجنــة حقــوق 
تنبثــق عنهــا لجنــة ذات صالحيــات متعــددة: الطفــل واليونيســف 

كمــا أن مســألة انتشــار أســوأ أشــكال عمــال األطفــال معقــدة وتتداخــل فيهــا عــدة عوامــل، فــإن القضــاء 
ــب  ــى جان ــى هــذه الظاهــرة أو التخفيــف منهــا يتطلــب اشــتراك عــدة مســتويات مــن التعــاون والتنســيق إل عل
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182، وفــي هــذا الســياق أعتقــد أنــه يجــب علــى لجــان منظمــة العمــل 
الدوليــة المختصــة فــي قضيــة عمالــة األطفــال وتحديــدًا أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال التنســيق بشــكل دوري 
ومســتمر مــع هيئــات األمــم المتحــدة، وبشــكل خــاص اليونيســف، ولجنــة حقــوق الطفــل المنبثقــة عــن اتفاقيــة 
ــدة بشــكل مشــترك بيــن كل  ــة جدي ــى صياغــة اتفاقي ــج عــن هــذا التنســيق الدعــوة إل حقــوق الطفــل 1990، ينت
مــن: منظمــة العمــل الدوليــة ولجنــة حقــوق الطفــل واليونيســف باالســتناد إلــى: اتفاقيــة حقــوق الطفــل73  
وبروتوكوالتهــا74، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 و182 والتوصيــة 75190 الملحقــة بهــا، علــى أن 
تتجــاوز االتفاقيــة الجديــدة كافــة اإلشــكاليات وتأخــذ بنظــر االعتبــار مالحظــات وأخطــاء الســنوات الماضيــة كلهــا، 

وينبثــق عــن االتفاقيــة لجنــة عمــل مشــتركة، ومــن أبــرز خصائــص هــذه اللجنــة:

واحد: المرونة العالية في تلقي الشكاوى واالستجابة لها.

اثنــان: التمتــع بقــوة ضغــط ملموســة بحــق الــدول المنتهكــة لالتفاقيــة، تتجســد علــى ســبيل المثــال فــي 
الطلــب مــن بقيــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة وفــي األمــم المتحــدة فــرض عقوبــات سياســية 

واقتصاديــة وقانونيــة76  بحــق الدولــة المنتهكــة.

أما أبرز مهام هذه اللجنة فتتركز في األمور التالية:
واحــد: بنــاء قاعــدة بيانــات عالميــة دقيقــة وشــاملة لــكل دول العالــم وتحديثهــا بشــكل مســتمر عــن أســوأ 

أشــكال عمــل األطفــال:
ضــرورة توعيــة الحكومــات ومســاعدتها فــي بنــاء قاعــدة بيانــات تتضمــن أســباب وتــوزع وتصنيــف أســوأ أشــكال 
العمــل، والقيــام بتحديثهــا بشــكل دوري، بمــا يتطلــب ذلــك مــن فــرق رصــد وتوثيــق وأرشــفة وتكنولوجيــا 

73  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، اتفاقية حقوق الطفل، 

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

74  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة،

 >>https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx<<

      البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية، 

>>https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx <<    

R190  75 - توصية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 )رقم 190(، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312528<<

 >>https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information<< ،76  األمم المتحدة، العقوبات

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312528
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
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وزيــارات ميدانيــة واجتماعــات دوريــة وغيــر ذلــك، وبــدون أدنــى شــك ســوف تســاهم قاعــدة البيانــات بشــكل 
ــاء الخطــط  ــة، وهــذه ســوف تســهم بشــكل فعــال فــي بن ــر والدراســات الصــادرة عــن اللجن فعــال فــي التقاري
التنفيذيــة، وكذلــك فــي توعيــة الحكومــة والمجتمــع بمــدى خطــورة وانتشــار الظاهــرة، وتســهل عمليــة التنســيق 
ــم التأكــد مــن مــدى مطابقــة التشــريعات  ــات تلــك يت ــة، ومــن خــالل قاعــدة البيان بيــن مختلــف الجهــات الفاعل

ــة. ــات والبرتوكــوالت الدولي ــم مــع االتفاقي والقوانيــن فــي دول العال

اثنان: التركيز على مساعدة أكثر الدول تضررًا في قضية أسوأ أشكال عمل األطفال77 :
عبــر تقديــم مختلــف أشــكال المســاعدة والدعــم الممكنــة، وفــي حــال تكــرار االنتهــاك وعــدم االســتجابة اللجــوء 
إلــى الضغــط علــى الحكومــة والهــدف مــن كل ذلــك أن يتــم تبنــي مكافحــة ظاهــرة أســوأ أشــكال العمــل سياســيًا 
بشــكل مركــزي مــن قبــل حكومــة الدولــة عبــر البــدء بتطبيــق برنامــج وطنــي نهضــوي شــامل ومركــزي وعلــى عــدة 
مراحــل ومســتويات، يبــدأ برصــد الظاهــرة وبنــاء قاعــدة بيانــات ثــم تحليــل الظاهــرة ودراســتها، وااللتــزام بتطبيــق مــا 
ــت عليــه التشــريعات مــن قوانيــن لمحاربتهــا، ويتضمــن تســخير وســائل اإلعــالم الحكوميــة لنشــر ورفــع التوعية  نصَّ
المجتمعيــة واألســرية، وتطبيــق إلزاميــة التعليــم االبتدائــي78 ، ومحاربــة شــبكات اســتغالل األطفــال79 ضمــن أســوأ 
أشــكال العمــل، ودمــج محاربــة هــذه الظاهــرة ضمــن خطــط اســتراتيجة التعليــم ومحاربــة الفقــر والتدريــب الفنــي 
والمهنــي، وبرامــج إعــادة التأهيــل وتعويــض األطفــال واألســر المتضــررة80 ، وغيــر ذلــك من الممارســات الفاعلة التي 

بإمــكان الحكومــة القيــام بهــا عنــد اقتناعهــا بجــدوى وأهميــة القضــاء علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال.
ثالثــة: التخفيــف مــن مســتوى الفقــر: يجــب التأكيــد بدايــة علــى أن أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال ترتبــط بشــكل 
أساســي بالبلــدان ذات الدخــل المنخفــض، لكنهــا ليســت محصــورة فيهــا فقــط 81، لكــن الــدول الفقيــرة تعانــي 
ــة  ــر مــوارد مادي مــن عــدم توفــر المــوارد لتعويــض األســر التــي أصبــح الطفــل هــو معيلهــا الوحيــد، وعــدم توفي
وبشــرية مــن أجــل تطبيــق القوانيــن التــي صادقــت عليهــا وأصبحــت جــزءًا مــن تشــريعاتها، لــذا ال بــدَّ علــى لجنــة 
مــن أن تطلــب مــن بقيــة الــدول األعضــاء فــي االتفاقيــة مســاندة الــدول الفقيــرة، لكــن الراغبــة جديــًا فــي محاربــة 
ــًا عــن  ــدَّ مــن تمييــز حكومــات الــدول الجــادة والراغبــة فعلي الظاهــرة، ونظــرًا لمحدوديــة اإلمكانــات الماديــة ال ب
غيرهــا عبــر التحــري والتدقيــق، كــي ال يتــم اســتغالل ونهــب األمــوال المخصصــة لمحاربــة الفقــر 82 وبالتالــي أســوأ 

أشــكال عمــل األطفــال مــن قبــل الحكومــة نفســها.

أربعــة: محاربــة التســريب مــن التعليــم: رصــد ظاهــرة التســرب مــن التعليــم وأســبابها، وربطهــا والفقــر والتخلــف 
المجتمعــي مــع قاعــدة بيانــات أســوأ أشــكال العمــل كأبــرز مســببات االنخــراط فــي أســوأ أشــكال العمــل، وعلــى 
اللجنــة أن تحــرص علــى أن يكــون جميــع األطفــال الذيــن هــم فــي ســن التعليــم األساســي مســتفيدين مــن حــق 
التعليــم اإللزامــي والمجانــي، وأن يتــم دمــج األطفــال المنتشــلين مــن أســوأ أشــكال العمــل فــي نظــام التعليــم83 .

77 أطلس العالم، أسوأ الدول بالنسبة لعمالة األطفال، 

>>https://www.worldatlas.com/articles/worst-countries-for-child-labor.html<<

78  يو إس ليغال، قانون التعليم اإللزامي والتعريف القانوني، 

>> /https://definitions.uslegal.com/c/compulsory-education <<

79  يوروبول، االستغالل الجنسي لألطفال، 

>> https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation <<

C182  80 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 )رقم 182(، الديباجة، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<

81  التقديرات العالمية لعمل األطفال: النتائج واالتجاهات، 2016-2012 مكتب العمل الدولي )ILO(، جنيف، 2017، ص 13.

82  البرلمان األوروبي، تكلفة الفساد في البلدان النامية - ما مدى فعالية إنفاق المساعدات؟، 2015، 

>>http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU)2015(549042<<

C182  83 - اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 1999 )رقم 182(، الديباجة، 

>>https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182<<
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خمسة: التوعية المجتمعية84 :
إن النســبة العظمــى مــن عمالــة األطفــال تتركــز فــي األعمــال الزراعيــة، وهنــاك نســبة مرتفعــة يصعــب تقديــر 
حجمهــا تتركــز ضمــن األعمــال العائليــة، نتيجــة لهذيــن الســببين الرئيســين علــى نحــو خــاص، يجــب أن تبــذل 
اللجنــة بالتنســيق مــع الحكومــات جهــودًا طويلــة ومعمقــة فــي ســبيل رفــع توعيــة المجتمــع وقياداتــه بمخاطــر 
أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ومــدى تأثيرهــا علــى األطفــال ومســتقبلهم، عبــر برنامــج توعيــة شــامل تســاهم 
ــى إلغــاء أي شــكل  ــي، ويهــدف إل ــة وكذلــك منظمــات المجتمــع المدن ــه أجهــزة ووزارات متعــددة فــي الدول في
مــن أشــكال التغاضــي والقبــول لــدى المجتمــع واألســرة عــن انخــراط األطفــال ضمــن أســوأ أشــكال العمــل، 
بــل واإلســهام فــي محاربتهــا، قــد يشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال: ورشــات تدريبيــة، وحلقــات توعيــة بحضــور 
واشــتراك رمــوز مجتمعيــة مــن مثقفيــن وفنانيــن ورياضييــن، وإعــداد نشــرات صحفيــة وأفــالم وثائقيــة، ونشــر 
قصــص ومقابــالت شــخصية، وموقــع مختــص علــى اإلنترنــت واالعتمــاد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 

والبوســترات والمنشــورات.

إنَّ القضــاء علــى أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال هــي قضيــة جوهريــة مــن أهــم قضايــا المدافعيــن عــن حقــوق 
اإلنســان، وحقــوق الطفــل، وبــدون نقــد حقيقــي وتغييــر فــي اآلليــات وطــرق التنفيــذ الحاليــة، ومحاولــة ابتــكار 
أســاليب جديــدة أكثــر حيويــة وفاعليــة فلــن نتمكــن مــن القضــاء علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال علــى اإلطالق.

نشــرت الورقــة باللغــة اإلنكليزيــة ضمــن  العــدد الســابع لمجلــة القانــون الدولــي للدراســات البحثيــة مــن المركــز 
الديمقراطــي العربــي للدراســات االســتراتيجية واالقتصاديــة والسياســية.

84  نهايــة عمالــة األطفــال: فــي متنــاول اليــد، تقريــر المديــر العــام، التقريــر العالمــي فــي إطــار متابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ 

والحقــوق األساســية فــي العمــل/ مؤتمــر العمــل الدولــي، الــدورة 95 لعــام 2006.

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%E2%80%93-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-2021.pdf
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