
 

 

األطفال عمل ملكافحة العاملي اليوم بشأن اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان  

 م3102 يونيو 21 املنامة

 وهو عام، كل من يونيو 03 املوافق األطفال عمل ملكافحة العاملي باليوم املتحدة األمم احتفال ذكرى مع تزامنًا

 يف األطفال عمل ظاهرة انتشار مدى على االهتمام لرتكيز  3113 عام الدولية العمل منظمة حددته الذي اليوم

 .الظاهرة هذه على للقضاء الالزمة اجلهود بذل على والعمل العامل،

 سيلقي حيث ،(املنزلي العمل يف األطفال لعمالة ال) على العام هذا األطفال عمل ملكافحة العاملي اليوم وسريكز

 وكانت األساسية، اإلنسان حلقوق األخرى واالنتهاكات العمل من احلماية يف طفل كل حق على الضوء

 واليت ،3102 عام حبلول األطفال عمل أشكال أسوأ إلزالة طريق خارطة 3101 عام اعتمدت قد الدولية األسرة

 .التنمية أمام وحاجًزا الطفل حلق عائقا يشكل األطفال عمل أن على شددت

 ما وغالبا أجر، بدون أو بأجر املنزلي العمل جمال يف العامل أحناء مجيع يف األطفال من كبرية أعداد وتنخرط

 .لالستغالل عرضة األطفال هؤالء يصبح

 التصديق ومت ،0991 فرباير 02 بتاريخ الطفل حلقوق املتحدة األمم اتفاقية إىل البحرين مملكة انضمت وقد

 بشأن  اإلضافيني للربوتوكولني وانضمت ،0990 لسنة( 02) رقم بقانون املرسوم شأنه يف وصدر االنضمام على

 باتفاقية امللحقني األطفال عن اإلباحية واملواد األطفال وبغاء ، األطفال وبيع املسلحة الصراعات يف األطفال اشرتاك

 إىل البحرين مملكة انضمت كما، 3112 لسنة( 09) رقم القانون مبوجب وذلك الطفل حلقوق املتحدة األمم

 واإلجراءات األطفال عمل أشكال أسوأ حظر بشأن( 083) رقم االتفاقية ومنها الدولية، العمل اتفاقيات من عدد

 من الطفل محاية إىل وتهدف. 3110 لسنة( 31) رقم بقانون املرسوم شأنها يف وصدر عليها للقضاء الفورية

 مهم عمل إطار واإلنسان والعامل الطفل حبقوق املتعلقة الدولية الصكوك جانب إىل وتؤمن للعمل، التعرض

 .الوطنية احلكومات لدى املعتمدة للتشريعات

 تشريعية إصالحات إىل األطفال عمل ملكافحة العاملي اليوم مبناسبة الدولية العمل منظمة اتفاقية وتدعو

 املناسبة واحلماية الالئق العمل ظروف وتوفري املنزلي العمل يف األطفال عمالة على القضاء تضمن وسياسية

 على التصديق على الدول وتشجيع للعمل، القانونية السن بلغوا ممن املنزلي العمل جمال يف الشباب للعمال

 عمل اتفاقية مع وتنفيذها املنزليني للعمال الالئق العمل بشأن( 089) رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية

 قدرات وبناء األطفال عمل ملكافحة عاملية حركة بناء على والعمل الدولية، العمل منظمة يف األطفال

 .األطفال عمالة للتصدي املنزليني العمال منظمات

 املعدل 3119 لسنة( 22) رقم امللكي األمر مبوجب ُأنشئت واليت اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تدعو وعليه،

 الدولية العمل منظمة اتفاقيات على عاملية مصادقة إىل املناسبة هذه يف 3103 لسنة 38 رقم امللكي باألمر

 األطفال، عمل على القضاء حنو الفاعل التقدم تضمن وطنية وبرامج سياسات واعتماد األطفال، بعمل املرتبطة

 .الظاهرة هذه على للقضاء العمل من املزيد أجل من اجلهود كافة تضافر وضرورة
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