
11/3/21, 12:01 PM القضاء على عمل األطفال بحلول عام 2025 یقتضي اتخاذ إجراءات فعالة والتحلي بقیادة قویة

https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-child-labour-forum-agriculture/ar 1/3

  العربية

القضاء على عمل األطفال بحلول عام 2025 يقتضي اتخاذ إجراءات فعالة والتحلي بقيادة قوية

المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة، السيد شو دونيو، يلقي كلمة في المنتدى العالمي إليجاد الحلول بشـأن عمل األطفال المنعقد يومي 2 و3
نوفمبر/تشرين الثاني

المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة، السيد شو دونيو،خالل مشاركته في المنتدى العالمي إليجاد الحلول بشـأن عمل األطفال المنعقد
يومي 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني
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روما - أشار المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (المنظمة)، السيد شو دونيو، اليوم بمناسبة افتتاح أعمال
منتدى يعقد بشكل افتراضي على مدى يومين إلى أن القضاء على آفة عمل األطفال بحلول عام 2025 سيقتضي

اتخاذ إجراءات فعالة والتحلي بقيادة قوية. 

وتفيد أحدث البيانات المتاحة أن ثمة 160 مليون طفل في مختلف أنحاء العالم – أي قرابة طفل واحد من كل 10
أطفال - يقومون بعمل األطفال. وتعمل نسبة 70 في المائة من هؤالء األطفال تقريًبا (112 مليون طفل) في

إنتاج المحاصيل وقطاعات الثروة الحيوانية والحراجة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية. 

ويعّرف عمل األطفال عموًما على أنه عمل يؤدي إلى حرمان األطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم،
ويلحق أضراًرا بنمائهم البدني والعقلي. ولئن كان عمل األطفال يشّكل انتهاًكا جسيًما لحقوق اإلنسان، فليس ثمة
خيار آخر متاح أمام العديد من األسر التي ال حول لها وال قوة. ورغم أن األعمال التي يقوم بها األطفال ال تعتبر كلها

عمًال لألطفال، فإن الكثير منه ال يناسب أعمارهم ويحتمل أن ينطوي على مخاطر أو أن يتعارض مع تعليمهم.
فالطفل الذي يعمل  

في الحقول التي استخدمت فيها مبيدات اآلفات، أو يعمل طوال الليل على متن قارب صيد، أو َيحِمل ِحْمًال َثِقيًال
بحيث يضر بنماء جسمه - هي أمثلة شائعة على األعمال الخطرة. 

وتتمثل بعض العوامل الرئيسية التي تسهم في عمل األطفال في المناطق الريفية في انخفاض دخل األسرة،
وقلة البدائل المتاحة لكسب لقمة العيش، ومحدودية فرص الحصول على التعليم، وعدم كفاية التكنولوجيات
الموفرة لليد العاملة، والمواقف التقليدية إزاء عمل األطفال في الزراعة، ومحدودية إنفاذ قوانين العمل. وقد

تمّخضت جائحة كوفيد-19  
عن انعكاسات وخيمة طالت سبل عيش صغار المزارعين، خاصة في المناطق الريفية، ما زاد من خطر وقوع العديد 

من األطفال في فخ عمل األطفال. 

ويشّكل القضاء على عمل األطفال بحلول عام 2025 الهدف المعلن للمقصد 8-7 من مقاصد أهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة. 

ولكن في ظّل بقاء أربعة مواسم زراعية فحسب على تحقيق هذا المقصد، من األهمية بمكان اتخاذ إجراءات
فعالة "وضمان قيادة قوية ومتماسكة من جانب أصحاب المصلحة في مجال األغذية الزراعية في مختلف أنحاء
العالم لتحقيق المقصد 8-7 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة"، حسبما قاله السيد شو دونيو في كلمته

االفتتاحية أمام المنتدى العالمي إليجاد الحلول: العمل سوًيا من أجل إنهاء عمل األطفال في الزراعة. 

المنتدى 

ينظم المنتدى العالمي إليجاد الحلول، الذي تستمر أعماله حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، من قبل منظمة األغذية
والزراعة بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية، جنًبا إلى جنب مع الشراكة الدولية للتعاون في مجال عمالة

األطفال في الزراعة والتحالف المعني بالمقصد 8-7 من أهداف التنمية المستدامة. 
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ويكمن الهدف الذي يصبو إليه في تعبئة العمل العالمي وتحديد الحلول الملموسة الكفيلة بالقضاء على عمل
األطفال  في الزراعة وتوسيع نطاقها.

واستمع المشاركون إلى قداسة البابا فرانسيس الذي قال، في رسالة ألقاها بالنيابة عنه وزير خارجية الفاتيكان،
الكاردينال Pietro Parolin، "إن حماية األطفال تعني اتخاذ تدابير حازمة لدعم المزارعين من أصحاب الحيازات

الصغيرة، حتى ال يجدوا أنفسهم مضطرين إلى إرسال أطفالهم إلى الحقول من أجل زيادة دخلهم، الذي، نظًرا إلى
كونه منخفًضا جًدا، ال يسمح، لألسر المزارعة المستضعفة بضمان حياة كريمة ألفرادها". 

وأوضح السيد Guy Ryder، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في مالحظاته االفتتاحية، أن عمل األطفال ليس
باألمر الحتمي". 

واسترسل قائًال "ال يشّكل عمل األطفال طريًقا للخروج من دائرة الفقر، بل إنه يؤدي في واقع األمر إلى إطالة أمد
الفقر؛ ويجعل الفقر ينتقل من جيل إلى آخر. لذا، علينا مساعدة الناس على الخروج من هذه الحلقة المفرغة من

الفقر، وهذا ليس باألمر الهين". 

وقالت السيدة Henrietta Fore، المديرة التنفيذية لمنظمة األمم المتحدة للطفولة، إن بعض الحلول تشمل دعم
دخل األشخاص المستضعفين، وتحسين الرعاية الصحية والتعليم، وتوسيع نطاق تسجيل الوالدات، والحماية

االجتماعية وحماية الطفل. 

وصّرحت بالقول "إذا أردنا إحداث فارق في القضاء على عمل األطفال، فهنا حيث نحتاج إلى تركيز جهود كبيرة: في
المناطق الريفية، ومع األسر، حيث تشّكل الزراعة مصدًرا مهًما لكسب لقمة العيش". 

وكان من بين الذين أدلوا بمالحظات افتتاحية، السيد Kailash Satyarthi، وهو مصلح اجتماعي هندي جعلته حملته
لمكافحة عمل األطفال يحوز، جنًبا إلى جنب مع السيدة Malala Yousafzai، على جائزة نوبل للسالم في عام 2014.

وقال السيد Satyarthi في معرض حديثه عن آثر عمل األطفال "ليس ثمة ما هو قاٍس مثل موت حلم الطفل. لذلك،
يتعين علينا أن نشعر بالمسؤولية األخالقية التي تقع على عاتقنا لتحقيق أحالم هؤالء األطفال." 

وينظم هذا الحدث اإللكتروني في سياق السنة الدولية للقضاء على عمل األطفال، ويجمع، على سبيل الذكر ال
الحصر، ممثلين عن وزارات الزراعة ومصايد األسماك والثروة الحيوانية والحراجة ومنظمات المنتجين والمزارعين
ومنظمات العمال وبنوك التنمية واألعمال التجارية والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية وأطفاًال ومناصري

الشباب وأطفاًال عاملين سابقين. 

وتعمل المنظمة فعًال على النهوض بالجهود الهادفة إلى زيادة دخل األسر الريفية بحيث تتمتع بما يسمح
لها بإرسال أطفالها إلى المدارس بدًال من العمل. وتشمل األمثلة على مساهمات المنظمة ما يلي:

 
- دعم أوغندا وباكستان وبوركينا فاسو وتنزانيا وكمبوديا ولبنان ومالي ومالوي والنيجر في التصدي لعمل

األطفال كجزء ال يتجزأ من السياسات الزراعية الوطنية. 
- وفي أوغندا والنيجر، تشّكل وزارتا الزراعة جزًءا من اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بعمل األطفال أو
تقدمتا بطلب لكي تصبحا أعضاء فيها. ولدى وزارة الزراعة في البلدين خطة عمل بشأن القضاء على عمل

األطفال. 
- وتدريب آالف المزارعين على األسباب الكامنة وراء كون األطفال أكثر عرضة للخطر من البالغين وعلى

تدابير السالمة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وأطفالهم. 
- وتوفير مواد تقدم توجيهات عملية، مثل دليل رصد وتقييم عمل األطفال في الزراعة و10 دورات تعليمية

إلكترونية معتمدة من قبل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية. 
 

وقال السيد شو دونيو "من األهمية بمكان دعم شبابنا، وخاصة شباب الريف، للتحضير لمستقبلهم عن طريق
التعليم المناسب وتنمية المهارات المالئمة، ولتزويدهم بفرص العمل الالئق".

المنتدى العالمي ��يجاد الحلول: العمل سويًا من أجل إنهاء عمل ا��طفال في الزراعة.

عمالة ا��طفال - التقديرات العالمية لعام 2020 ، ا��تجاهات والطريق إلى ا��مام

عمالة ا��طفال في الزراعة

منظمة العمل الدولية دليل رصد وتقييم عمل ا��طفال في الزراعة

الشراكة الدولية للتعاون في مجال عمالة األطفال في الزراعةوالتحالف المعني بالمقصد 8-7 من أهداف التنمية
المستدامة.
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