
آاثرين ونائبة رئيس المفوضية األوروبية األوروبي بيان مشترك للممثلة العليا لالتحاد 
المفوض األوروبي للتنمية أندريس و ،غنائبة رئيس المفوضية فيفيان ريدن و،شتونآ

 وشتغآارل دي للتجارة المفوض األوروبي  و،سغبيبال
 

 اليوم العالمي لمناهضة عمالة األطفال
 
 

 .لمناهضة عمالة األطفالليوم العالمي نحتفل اليوم با"

وضعت  عندما 2006مطرد في عمالة األطفال منذ عام  النخفاضبااليرحب االتحاد األوروبي 
 .2016 األطفال بحلول عام عمالةلقضاء على أسوأ أشكال  بارؤيويًامنظمة العمل الدولية هدفا 

معدالت أسرع أن  أظهر إذ، ًامشجع في العام الماضي 1تقرير منظمة العمل الدوليةيعتبر و
األطفال األآثر ولدى  ُتسجل في المجاالت األآثر تسببًا بالضررفي عمالة األطفال نخفاض اال

 .ضعفًا

 115 أن هناك عددًا مذهًال من األطفال يصل إلى ، إذللشعور بالرضاليس هناك مجال ، ومع ذلك
ال عمالة األطفال معدالت مي في االنخفاض العال  في حين أن،خطرة أعماًاليزاولون مليون 
 .جميع فئات األطفالالعالم وجميع مناطق  يشمل

 علينا يتعينعدد من المبادرات الملموسة في العام الماضي، عن االتحاد األوروبي إعالن ورغم 
األطفال ، وتعزيز حقوق  هذه العمالةأسوأ أشكال السيماتكثيف جهودنا لمكافحة عمالة األطفال، 

التحاد وية لسياسة التنمال وتكافح. عمالة األطفال لالفعليةاألسباب  تعالج ة شامل مقاربةعبر اعتماد
على ، للحد من الفقروتعليمية هادفة برامج لعمالة األطفال من خالل  فعليةالاألوروبي األسباب 

خطط  و"مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع"و "حملة أوقفوا عمالة األطفال" غرار
 .الخاصة بالبلدانلتعليم ا

صورة ما يجب القيام به بمناقشة   األعضاءهدولحاد األوروبي و االته علىأنؤمن بنحن نو
األطفال، مع عمالة عالم خال من أسوأ أشكال  بالوصول إلى 2016 سنة لتحقيق هدف ةجماعي

 .2010األخذ في االعتبار خارطة طريق الهاي 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة اءنا التصديق على شرآنناشد ، هذه األثناءفي و
 .ا عن اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوآولين االختياريين الملحقين به فضًال،هاوتنفيذ

األطفال في عمالة تحسين حماية األطفال والقضاء على أسوأ أشكال السعي إلى وسوف نواصل 
ومجلس حقوق  سيما في الجمعية العامة لألمم المتحدةف، والطرددة الي الهيئات المتعمبادراتنا ف

 . "اإلنسان ومنظمة العمل الدولية
 
 
 خلفيةال

ة عمالة األطفال كافحمحات بشأن اقترافي العام الماضي دعوة لتقديم األوروبية أطلقت المفوضية 
 .اص والسلطات اإلقليمية المنظمات غير الحكومية والقطاع الخ موّجهة إلى مليون يورو11بقيمة 

                                                 
ن منظمه العمل إعال  متابعةالتقرير العالمي في إطار": تسريع العمل في مواجهة عمالة األطفال" تقرير منظمة العمل الدولية راجع 1

 .2010. الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل



معالجة " مليون يورو ُيعرف بـ14ة بقيمة خر مع منظمة العمل الدوليآ ًامشروعنفذ المفوضية تو
 ).لكترونيموقع إ ("األطفال والتعليمعمالة 


