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 مقدمة  -أوالً   

، تركز ٦/١٤بعد استعراض سريع ألنشطة الوالية عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان   -١
املقررة اخلاصة على استرقاق الطفل الذي ميثل جماالً من اجملاالت اليت حتظى باألولوية والـيت               

  ).A/HRC/9/20انظر (حددهتا لعملها 

  أنشطة الوالية  -ثانياً   

  الزيارات القطرية  - ألف  
، قامت املقررة اخلاصة ببعثة     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧ إىل   ١٣يف الفترة من      -٢

لبحث فعالية السياسات والقوانني والربامج احملددة      ) A/HRC/18/30/Add.1انظر  (إىل رومانيا   
  .يف رومانيا ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال

، قامت املقررة اخلاصة ببعثـة إىل بـريو   ٢٠١١مايو / أيار ٢٠ إىل   ٩ويف الفترة من      -٣
لبحث املمارسات اجليدة والتحديات أمام مكافحـة العمـل         ) A/HRC/18/30/Add.2انظر  (

  . الدين وأسوأ أشكال عمل األطفالوعبوديةالقسري، 
زاخستان للقيام بزيارات   اوترحب املقررة اخلاصة بالدعوات املوجهة من إيطاليا وك         -٤

ف تقدر املقررة اخلاصة حصوهلا على دعوات من البلدان اليت أرسـلت إليهـا              وسو. قطرية
  .ونيبالوقطر وغانا والسودان بنغالديش أوزبكستان و: طلبات لزيارهتا وهي

  األنشطة األخرى  -باء   
، منذ تقريرها األخري، مشتركة مع واليات أخرى، بإرسـال           املقررة اخلاصة  قامت  -٥

 تسبب  بشأن حاالت مدعاة  واهلند  د والكويت وموريتانيا ونيبال     وتايلنرسائل إىل بنغالديش    
  ). A/HRC/18/51انظر (القلق لواليتها 

كما . يف عدة مؤمترات تتصل بوالياهتا    اجلارية، شاركت املقررة اخلاصة     أثناء السنة   و  -٦
أجرت مشاورات مع احلكومات ومع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة             

  .وعلى سبيل املثال، تود املقررة اخلاصة إبراز ما يلي.  اآلخرينصلحة املوأصحاب
، سافرت املقررة اخلاصة إىل اململكـة     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢ و ١يف يومي     -٧

املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لاللتقاء باملنظمات غري احلكومية العاملة للقـضاء            
مت أيضاً بإحاطة أعضاء الربملان الربيطـاين وكبـار املـسؤولني           وقا. على العبودية املرتلية  
  .الربيطانيني بواليتها
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، شاركت املقررة اخلاصة يف اجتمـاع مائـدة         ٢٠١١مايو  / أيار ٣ و ٢يف يومي   و  -٨
انتهاكات احلقوق وجلوء عمال املنازل إىل القضاء يف سـياق احلـصانة            "مستديرة دويل عن    

ملاين حلقوق اإلنسان ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وُعقد يف          نظمه املعهد األ  " الدبلوماسية
  . العبودية املرتليةوقدمت املقررة اخلاصة توصياهتا ملكافحة . برلني

  نطاق التقرير املواضيعي  -ثالثاً   
يتعرض األطفال العاملون يف املناجم واحملاجر احلرفية لسلسلة من انتهاكات حقـوق      -٩

  .جيدون أنفسهم يف أوضاع ترقى إىل أشكال الرق املعاصرة  ماوغالباًاإلنسان 
عمالة رخيـصة    -وكثرياً ما يعامل األطفال من قبل مستخدميهم باعتبارهم سلعاً            -١٠

شخص  وضع أي  "١٩٢٦ لعام   وحتظر االتفاقية اخلاصة بالرق   . ميكن إبداهلا بعد استغالهلا متاماً    
كما يتعرض بعـض األطفـال     ". لها أو بعضها  متارس عليه السلطات النامجة عن حق امللكية ك       

  . دين يف ممارسات شبيهة بالرقعبوديةالعاملني يف املناجم واحملاجر احلرفية لعمل قسري أو 
يف بعـض   نوعاً معيناً من االسـتغالل، و     ويواجه األطفال العاملون يف هذا القطاع         -١١

وجود له يف جمـاالت   نسي الاحلاالت مزجياً من االستغالل البدين والنفسي واالقتصادي واجل       
من االتفاقية التكميلية إلبطال الـرق وجتـارة        ) د(١ وحتظر املادة . أخرى يعمل هبا األطفال   

أياً من األعراف أو املمارسات الـيت تـسمح         "الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق      
عشرة إىل شخص   ألحد األبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة             

. " لقاء عوض أو بال عوض، على قصد استغالل الطفل أو املراهق أو استغالل عملـه               ،آخر
له مـضاعفات ضـارة علـى       بل إن   أثر أشكال التجاوزات هذه مباشراً فحسب،       يعد   وال

  .األطفال على املدى البعيد
ملـون يف    والذين يع  ،وليس أمام األطفال، وخاصة األطفال غري املصحوبني بذويهم         -١٢

 سوى العمل يف هذا القطاع إذ إهنم وأسرهم يف حاجـة            ، من خيار  املناجم واحملاجر احلرفية  
  . أو بدائل أفضل أخرىماسة إىل دخل وليس أمامهم أية بدائل

 سلطة بدنية ونفسية على من يعملـون لـديهم مـن           أيضاً ميارس أصحاب العمل  و  -١٣
ري املصحوبني بـذويهم بتـرك املـنجم        ولذلك، ورغم أنه قد يسمح لألطفال غ      . األطفال

احملجر، فمن املستبعد أن يتركوا عملهم ملا ينتاهبم من خوف حقيقي أو متوهم حبـدوث                أو
وتالحظ املقررة اخلاصة أن العناصر املشتركة لإلكراه واخلوف وتقييد حرية احلركة           . مضاعفات

  .عاصرة للرقاملشكال األ تبلغ حدواالعتماد الكامل على صاحب العمل تظهر خصائص 
وتشهد شركات التعدين الضخمة تفتيشاً منهجياً ولديها عمال نقـابيون؛ غـري أن           -١٤

استرقاق األطفال يف قطاع املناجم واحملاجر حيدث عادة يف قطاع املناجم واحملاجر الـصغرية              
 واملعادن الثمينـة  ) مثل معدن الكولتان  ( استخراج املعادن    التعدينويشمل قطاع   ). احلرفية(
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). كالترتانيـت (وشبه الكرميـة    ) كاملاس والياقوت (، واألحجار الكرمية    )كالذهب والفضة (
 هو استخراج احلجارة من حفرة مكشوفة للحصول على احلجارة أو الركام  واستغالل احملاجر 

  .البناءيف صناعة الستخدامها ) الرمل أو احلصى أو الصخر املهروس(
 وتقع يف منـاطق     نظاميةجر اليت يعمل هبا أطفال غري       املناجم واحملا وكثرياً ما تكون      -١٥

نائية من البلد؛ وتظل بعيدة عن سيادة القانون يف اجملتمعات اليت يشار إليها عادة على أهنـا                 
وكـثرياً  . صدع هياكل اجملتمع التقليدية ونظم القيم األخالقية      ت حيث ت  ،"جمتمعات حدودية "
 ويعـاين . وإساءة استعمال وإدمان املواد املخـدرة     تتميز هذه اجملتمعات بالعنف واجلرمية       ما

ويتعرض . سكان هذه اجملتمعات عادة من الفقر املدقع ومن التهميش االقتصادي واالجتماعي          
  .األطفال املولودون يف هذا النوع من اجملتمعات لشىت أنواع االنتهاكات

ا وأمريكا الالتينية   وهناك مناجم وحماجر صغرية النطاق تباشر عملها يف أفريقيا وآسي           -١٦
 وغري القانونية، يصُعب    النظاميةلبعد النائي للمناجم واحملاجر وطبيعتها غري       لونتيجة  . وأوروبا

وإضافة إىل ذلك، وكمـا     .  عدد األطفال العاملني يف هذا القطاع      عنتوفري إحصاءات دقيقة    
وتقـدر  . ضحاياحيدث يف كثري من احلاالت األخرى ألشكال الرق املعاصرة، يتعذر رؤية ال           

، يف حـني    )١(منظمة العمل الدولية وجود مليون طفل على األقل يعملون يف املناجم واحملاجر           
 مليون طفل يعملون يف التعدين احلريف الصغري        ٢-١يقدر برنامج األمم املتحدة للبيئة وجود       

ف، فإن  أن تقديرات عدد األطفال العاملني يف هذا القطاع قد ختتل         من  رغم  ال وعلى. )٢(وحده
نتيجة ارتفاع األسعار والطلب على املعادن األعداد األمر الواضح هو أن من املرجح أن تتزايد  

  .)٣(من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومن االقتصادات الناشئة
وكان الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة قد نظر مـن قبـل يف مـسألة                  -١٧

وقد نظرت املقررة اخلاصة علـى النحـو الواجـب يف           . )٤(ل االقتصادي لألطفال  االستغال
  .مناقشات الفريق العامل عند وضع تقريرها احلايل

__________ 

 Minors out of mining! Partnership for global action against child labour inمنظمة العمل الدولية، )١(

small-scale mining (Geneva, 2006), p. 1. 
 .Squeezing Gold from a Stone (2010), p. 5برنامج األمم املتحدة للبيئة،  )٢(
 Communities, Artisanal and Small Scale Mining (CASM), Issue Brief: CASM’s“البنك الـدويل،  )٣(

holistic approach to small-scale mining aims to transform this activity from a source of conflict 

and poverty into a catalyst for economic growth and sustainable development”, updated 

September 2008. 
انظر على سبيل املثال تقرير الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة عن أعمـال دورتـه الـثالثني،                    )٤(

E/CN.4/Sub.2/2005/34   وتقرير الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة عن أعمال دورته   ١٠، الفقرة ،
 ).و(٢٨، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2005/36التاسعة والعشرين، 
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بـل  . يتعرضون كلهم لالستغالل وتقر املقررة اخلاصة بأن األطفال الذين يعملون ال         -١٨
 مناء الطفل واألسـرة     ءإثراإن املقررة اخلاصة تقر بأن العمل قد يؤدي يف بعض احلاالت إىل             

وحيدث استغالل الطفل حني يكون العمل الذي يؤديه الطفل حمفوفاً باملخـاطر            . )٥(واجملتمع
 أو يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنمـوه البـدين أو العقلـي أو             ،ميثل إعاقة لتعليم الطفل    أو

  ).لطفل من اتفاقية حقوق ا٣٢ من املادة ١الفقرة (االجتماعي  الروحي أو املعنوي أو
وسيوضح هذا التقرير أن العمل الذي يؤديه األطفال يف قطاع املنـاجم واحملـاجر،                -١٩

 عبوديةبطبيعته ذاهتا وبالظروف اليت يتم فيها، يعد شكالً من أشكال الرق املعاصرة بالنظر إىل    
الدين والعمل القسري واالستغالل االقتصادي للطفل وخاصة فيما يتعلق باألطفـال غـري             

 ميارس أصـحاب العمـل      ،فمثالً. بني بذويهم ممن يعملون يف مناجم وحماجر حرفية       املصحو
بدنية ونفسية مطلقة على األطفال الذين يعتمدون عليهم اعتمـاداً كـامالً            مسيطرة  سلطة  
 لتلبية احتياجاهتم األساسية ويعجزون عن ترك أماكن عملهم خلوفهم مـن أعمـال              وشديداً

 ويعملون يف مناطق معزولة ونائية ماديـاً واجتماعيـاً          ،همانتقامية تتخذ ضدهم أو ضد أسر     
  .يستطيعون اإلبالغ عن التجاوزات أو الوصول إىل العدالة حيث ال

  استرقاق الطفلإطار قانوين دويل مناسب ملكافحة   -رابعاً   
هناك صكوك دولية خمتلفة تتراوح بني القانون الدويل األساسـي ملكافحـة الـرق                -٢٠

 حلقوق اإلنسان وقانون العمل الدويل تكون مناسبة عند تعريـف مفهـوم             والقانون الدويل 
  .استرقاق الطفل

 ١٩٢٦ ويشمل القانون الدويل األساسي ملكافحة الرق االتفاقية اخلاصة بالرق لعام           -٢١
) ١املادة  ( مفهوم الرق    ١٩٢٦ ويف حني تعّرف اتفاقية عام    . ١٩٥٦ واالتفاقية التكميلية لعام  

 املفهـوم   ١٩٥٦ ، توّسع اتفاقية عام   )٥املادة  (لقسري باعتباره مناظراً للرق     طرح العمل ا  تو
 اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة         وتقـدم . لكي يستوعب ممارسات أخرى شبيهة بالرق     

  تعريفاً للعمل اجلربي أو اإللزامي وحتدد      املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي    ) ١٩٣٠(٢٩ رقم
  .ظر العام الذي تفرضهعدداً من االستثناءات من احل

ميكن حتليل مفهوم الرق واملمارسات الشبيهة بالرق دون اإلحالـة إىل تطـور              وال  -٢٢
 ،١٩٤٨ باعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عـام  ، بدءاً   صكوك حقوق اإلنسان الدولية   

 العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        ومضى. الذي يرسي مبدأ حظر الرق بكافة أشكاله      
 ،)٨املـادة  ( االسترقاق والسخرة يف ذلكبكافة أشكاله، مبا قانوناً الرق إىل حظر   والسياسية  

__________ 

)٥( Alston, Philip, “The Implementing Children’s Rights: The case of child labour”, Nordic Journal 

of International Law, vol. 58, No. 1, (1989), pp. 35–53. 
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 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بضرورة محاية          يسلِّميف حني   
استخدامهم يف أي   "وإضافة إىل ذلك، فإن     . األطفال من االستغالل االقتصادي واالجتماعي    

 من شأنه إفساد أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو هتديد حياهتم باخلطر أو إحلاق األذى               عمل
  ).١٠املادة " (ينبغي املعاقبة عليه بالقانون بنموهم الطبيعي

وحني يتعلق األمر حبالة األطفال حتديداً، من املهم مالحظة تلك التطـورات الـيت                -٢٣
وقوانني العمل الدولية اليت تتـصل بقـضية       جرت يف كل من قوانني حقوق اإلنسان الدولية         

  .استرقاق الطفل
صبح من املقبول   يضع القانون الدويل تعريفاً واضحاً الستغالل األطفال، لكن أ         وال  -٢٤

ما يبعث على القلق هو العمل الذي يلقي عبئاً ثقيالً على كاهل الطفل؛              نإ"به بوجه عام هو     
خطر؛ العمل الذي يستفيد من عـدم قـدرة         العمل الذي يعرض سالمته وصحته ورفاهه لل      

الطفل على الدفاع عن نفسه، العمل الذي يستغل الطفل كبديل رخيص لعمل الكبار، العمل              
يفعل شيئاً لنموه، العمل الذي يعيق تعلـيم الطفـل أو            الذي يستخدم جهد الطفل ولكن ال     

اً يف اتفاقية حقوق الطفل      قانون التعريفوقد صيغ هذا    . )٦(" إىل مستقبله  يسيءتدريبه وبالتايل   
اليت تتضمن جمموعة من أوضح وأمشل االلتزامات اليت تضطلع هبا الدول بشأن قمع االستغالل            

 من االتفاقية حبق    ٣٢ وتعترف املادة .  عمل األطفال  لعمل األطفال وأسوأ أشكال   االقتصادي  
ون خطرياً أو أن    يف محايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يك            "الطفل

ميثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدين أو العقلي أو الروحي 
 توفر ضمانة أرحب، وإن كانت أقل حتديـداً،         ٣٦ بل إن املادة  ". أو املعنوي أو االجتماعي   

بـأي  حتمي الطفل من سائر أشكال االستغالل الـضارة         "تطلب من الدول األطراف أن       إذ
  ".جانب من جوانب رفاه الطفل

، اعتمدت الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية، وعيـاً منـها            ١٩٩٩ ويف عام   -٢٥
حبجم مشكلة وقوع األطفال يف مـصيدة أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال، االتفاقيـة                 

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقـضاء          ) ١٩٩٩(١٨٢ رقم
وجتيء هذه االتفاقية انعكاساً لتوافق عاملي يف اآلراء بضرورة اختاذ تدابري فورية وفعالة             . عليها

وتنـصح  . لضمان حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها على وجه االسـتعجال           
 وتسمح باستثناءات   ١٨٢  أعضاء املنظمة بتنفيذ االتفاقية رقم     ١٩٠ توصية العمل الدولية رقم   

لسادسة عشرة ممن يعملون يف بيئة خطرة شريطة تقدمي احلمايـة الكاملـة         لألطفال من سن ا   
وشرط أن يكون هؤالء األطفال قد تلقـوا        " لصحة األطفال وسالمتهم ومسلكهم األخالقي    

  ".يعملون فيهستعليماً خاصاً أو تدريباً مهنياً مالئماً يف امليدان الذي 

__________ 

 ).١٩٨٣جنيف، مكتب العمل الدويل، (تقرير املدير العام ملؤمتر العمل الدويل، الدورة التاسعة والستون  )٦(
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 واتفاقيـة   ١٨٢ مة العمل الدولية رقم   شك فيها بني اتفاقية منظ     وهناك صلة وثيقة ال     -٢٦
 مـن االتفاقيـة    ٣٢ فاملادة. حقوق الطفل، وهي صلة هلا أمهيتها يف مكافحة استغالل األطفال         

 الـدين   بعبودية فيما يتعلق    ١٨٢  من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ٣ األخرية ترتبط باملادة  
 وأي عمل يتسبب يف اإلضرار بصحة        والعمل القسري أو اإللزامي وكافة أشكال الرق       والقنانة

  .)٧(األطفال أو سالمتهم أو أخالقهم
ويتمثل املوقف الذي اتبعته جلنة حقوق الطفل عند النظر يف التقارير الدورية للدول               -٢٧

أي عمل يقوم به األطفال يف ظروف دون املستوى الذي حددته اتفاقية            "األطراف يف اعتبار    
تقرير " (أو معايري منظمة العمل الدولية استغالالً اقتصادياً] فلبشأن حقوق الط[األمم املتحدة   

  ).٩، الفقرة A/64/172األمني العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل، 
، خصصت جلنة حقوق الطفل يومها الثاين من املناقـشة الـسنوية            ١٩٩٣ويف عام     -٢٨

ويف هذه ). ١٩٦-١٨٦، الفقرات  CRC/C/20انظر  (ملوضوع االستغالل االقتصادي لألطفال     
املناسبة، أبرزت اللجنة أن حقوق الطفل املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفـل تـشكّل               

. يتجزأ من كرامة الطفل اإلنسانية     تنفصم هلا عرى، كما أهنا كلها جزء ال        وحدة مترابطة ال  
  .٣٢ ولذا يتعني اختاذ هنج شامل عند النظر يف تنفيذ احلق املنصوص عليه يف املادة

ونظرت جلنة حقوق الطفل يف مناسبات كثرية يف مسألة عمل األطفال يف املنـاجم                -٢٩
 مثالً، أعربت عن قلقها إزاء وجود عمال من األطفال الـصغار            ،٢٠٠٩ ففي عام . واحملاجر

 وخاصـة يف    ، سنوات يعملون يف ظروف خطرة يف الصناعة التعدينية        ٥تتجاوز أعمارهم    ال
 نظرت اللجنة يف مسألة     ،ويف العام املاضي  ). ٨٠، الفقرة   CRC/C/COD/CO/2(إقليم كاتانغا   

. ونيكـاراغوا ونيجرييا  وغواتيماال ومنغوليا   وسرياليون  األطفال العاملني باملناجم يف إكوادور      
، CRC/C/UKR/CO/3-4(وأثارت اللجنة مؤخراً القلق، أثناء نظرهـا يف تقريـر أوكرانيـا             

 وغري القـانوين يف     النظاميين يعملون يف االقتصاد غري      إزاء األطفال الذ  ) ٧٥ و ٧٤ الفقرتان
  .قطاع مناجم الفحم حيث يعمل األطفال يف ظروف صعبة وحمفوفة باملخاطر

كما نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عمل األطفال         -٣٠
وزامبيـا  ) ٢٣الفقـرة   ،  E/C.12/1/Add.107(باملناجم واحملاجر يف بلـدان مثـل الـصني          

)E/C.12/1/Add.106   ونظرت مؤخراً يف موضـوع املنـاجم يف مدغـشقر         ). ٢٥، الفقرة .
واختـاذ  تعزيز اإلطار القانوين ملكافحة عمل األطفال       : وأوصت اللجنة الدولة الطرف باآليت    

سرة  التدابري القانونية والقضائية الالزمة الستئصال هذه الظاهرة؛ ودعم وتعزيز دور األ           مجيع
 التدابري الالزمة عيمج حلماية األطفال ومكافحة عمل األطفال؛ واختاذ     اً أساسي اًعنصرباعتبارها  

محالت عن طريق كافحة عمل األطفال، مبا يف ذلك املتعلقة مبسياسات  الميع  الفعال جل لتنفيذ  ل
عاقبتـهم   وم اجلنـاة  التدابري الوقائية ومالحقـة      تعزيزاألطفال و اجلماهري بشأن محاية    توعية  

  ).E/C.12/MDG/CO/2 انظر(
__________ 

وقف "، املؤمتر الدويل    "اتفاقية حقوق الطفل والقضاء على االستغالل االقتصادي لألطفال       : "دويك. ياب أ  )٧(
 ٢٤-٢٢،  "منج جديدة ملكافحة الفقر كوسيلة لتنفيذ حقوق اإلنـسان؟        : االستغالل االقتصادي لألطفال  

 .، هاتينغني، أملانيا٢٠٠٢فرباير /شباط
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األسباب اجلذرية واملظاهر والعوامل املشددة املفـضية إىل اسـترقاق            -خامساً  
  األطفال يف قطاع املناجم واحملاجر

تتبدى األسباب اجلذرية واملظاهر والعوامل املشددة السترقاق األطفـال يف قطـاع              -٣١
 ،) الدين وعبودية هو احلال يف العمل القسري       كما(املناجم واحملاجر يف تصرف فردي أحياناً       

 وعـدم مـشروعية هـذا    النظامي بالفقر والعمل يف القطاع غري   ، مثالً ،أو حني يقترن ذلك   
ويصف هذا الفرع كل عامل من هذه العوامل وكيف         .  أو مع هذه العوامل جمتمعة     ،القطاع

عامل الطفل كمجـرد    تتسبب يف أشكال الرق املعاصرة وتبقي على الطفل داخلها، حيث يُ          
  .سلعة ويعاين من اإلكراه واخلوف وتقييد احلركة واالعتماد الكامل على صاحب العمل

  الفقر  -ألف   
ويف هذه  . يعد الفقر من األسباب األساسية لعمل األطفال يف قطاع املناجم واحملاجر            -٣٢

 العمـل يف هـذا   احلاالت، يعجز اآلباء عن توفري احتياجاهتم األساسية ويطلبون من األطفال   
  .والديهميعمل األطفال مع  وكثرياً جداً ما. القطاع إلعالة دخل األسرة

 الريفية، تـضطر    سبل املعيشة وفيما يتعلق بازدياد الفقر الريفي ونقص االستثمار يف           -٣٣
اجملتمعات احمللية إىل العمل يف هذا القطاع ملعرفتها بأنه ميكنها كسب منافع فورية من بيـع                 

  .)٨(ى نقيض زراعة األرضالذهب عل
وكما حيدث يف قطاعات أخرى كثرية يعمل فيها األطفال، جيد أصحاب العمل من               -٣٤

كما جيند األطفال للعمل    .  استئجار األطفال لسهولة استغالهلم ورخص عمالتهم      األيسر هلم 
  .خبفة حركتهميف املناجم لصغر حجمهم ولالعتقاد السائد 

  التعليم  -باء   
لقانون الدويل يشترط جمانية وإلزامية التعليم االبتدائي، فإن اآلبـاء كـثرياً            رغم أن ا    -٣٥
وهـذه  . يضطرون إىل سداد مثن األدوات واألزياء املدرسية والكتب واألدوات الكتابيـة           ما

ُيضاف إىل ذلك   . التكاليف اإلضافية جتعل من الصعب على اآلباء إرسال أطفاهلم إىل املدرسة          
وبالنظر إىل نقص مرافق رعاية   . ال متطلبات التعليم االبتدائي اإللزامي     آليات إلعم  وجودعدم  

 ،، األمهات عادةً  بالوالدينالطفل أو مدارس األطفال يف منطقة املناجم واحملاجر، ينتهي األمر           
  .إحلاق أطفاهلم بالعمل

__________ 

)٨( Marcello Veiga and Randy Baker, Protocols for Environmental and Health Assessment of 

Mercury Released by Artisanal and Small-Scale Gold Miners (Vienna, UNDP, 2004). 
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ويف حالة توافر املدارس، يؤدي نقص عدد األطفال وعدم كفاية أعداد املدرسـني               -٣٦
 البنية األساسية التعليمية ورداءة نوعية التعليم إىل أمية األطفال وإىل سخط اآلباء الذين              وسوء

وفضالً عن ذلك، فمما يعقد من الوضع يف        . قدموا تضحية مالية إلدخال أطفاهلم يف املدارس      
يتمكنون مـن احلـضور إىل       حالة توافر املدارس وإلزامية التعليم وجمانيته أن األطفال قد ال         

 إذ إن املطلوب منهم العمل الستكمال دخل األسرة من أجل تلبيـة احتياجـات               ،درسةامل
  .أساسية كالغذاء واملسكن

  اهلياكل القانونية واملؤسسية  -جيم   
إن نقص أو عدم كفاية اإلطار القانوين والسياسات واملؤسسات الرامية إىل مكافحة              -٣٧

 هو سبب هام السـترقاق األطفـال يف         استرقاق األطفال ودعم األطفال ومحايتهم من الرق      
يعقد هذا األمر ضعف اإلطار املؤسسي الذي يفتقر إىل الوضـوح            وكثرياً ما . قطاع التعدين 

 يف  ، املوارد البشرية واملاليـة     ما يكفي من   بشأن أدوار ومسؤوليات اهليئات احلكومية ونقص     
  . وجودها، يف حال لتنفيذ الربامج احلكومية،أغلب األحوال

   والقانوين يف قطاع املناجم واحملاجر احلرفيةالنظاميانعدام الطابع   -دال   
 الذي يعمل فيه قطاع املناجم واحملاجر احلرفية جيعل مـن           النظاميإن انعدام الطابع      -٣٨

وقد وضـعت   . سلطات مراقبة هذا القطاع الذي يسمح باستخدام األطفال       الالصعب على   
وهـذه القـوانني   .  النطاقنظيم عمليات التعدين الواسعةقوانني كثرية قائمة تتعلق باملناجم لت  

يفهم أصحاهبا كثرياً لوائح الصحة والعمل       تناسب املناجم واحملاجر احلرفية الصغرية اليت ال       ال
تكون املناجم واحملاجر يف مناطق نائية غري حمكومة         وكثرياً ما .  هبا عليهم االلتزام والسالمة اليت   

فهذا الوضع الذي ُيعقّده    : يعرفون حقوقهم  ري مهرة وغري نقابيني ال    يف البلد يعمل هبا عمال غ     
  .الفقر يف هذه املناطق النائية، يسهل من استرقاق األطفال يف هذا القطاع

متنح إال للتمكني من استخراج املعادن        فإن االمتيازات املمنوحة ال    ،وفضالً عن ذلك    -٣٩
  . حقوق العمالتقضي هذه االمتيازات بتأمني وال. أو األحجار

  عدم وجود الدولة أو ضعفها  -هاء   
 من نقص   ، بوجه عام  ،لمناجم واحملاجر احمللية ل تمعات  اجملتعاين املناطق اليت تعيش فها        -٤٠

، مبا فيها اخلدمات    )الكهرباءواملرافق الصحية،   ومياه الشرب،   (يف اخلدمات العامة األساسية     
سية أن على األسر أن تتحمل تكـاليف هـذه          عىن نقص هذه اخلدمات األسا    يو. االجتماعية
وهذا يضع عبئاً مالياً إضافياً على األسر، األمر الذي قـد يـؤدي إىل اسـترقاق                . اخلدمات

  ).A/HRC/18/30/Add.2انظر (األطفال يف هذا القطاع 
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  الرتاعات  -واو   
 السيطرة  تقع املناجم احلرفية يف أماكن نائية يسهل على اجلماعات املسلحة          كثرياً ما   -٤١
 ترغم اجلماعات املسلحة الكبار فضالً عـن        ، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،    فمثالً. عليها

األطفال املصحوبني وغري املصحوبني بذويهم على العمل يف املناجم احلرفية الستخراج معادن            
 ، ويستعمل الكولتان يف تصنيع منتجات مثل اهلواتـف احملمولـة          ،والكولتان )٩(مثل الذهب 

مث تباع املعادن لتمويـل أنـشطة       .  والبطاريات الصاحلة إلعادة الشحن    ،واحلواسيب احملمولة 
  ).٢١، الفقرة A/HRC/13/63(اجلماعات املسلحة 

   باألطفالاالجتار  -زاي   
يتم جلب بعض األطفال غري املصحوبني بذويهم إىل املناجم واحملـاجر علـى يـد                 -٤٢

 اإلبالغ عن حالـة كهـذه يف        وجرى. م يف املناجم  ينقلوهنم من أسرهم ويتركوهن   " وسطاء"
 ويتم خداع األطفال وأسرهم من حيث الطبيعة اخلطـرة واملـستغلة            .)١٠(ديفوار مثالً  كوت

من االتفاقيـة التكميليـة     ) د(١ وهذه املمارسة حتظرها املادة   . للعمل الذي سينتهون بإجنازه   
 اليت تسمح ألحد األبـوين أو       أي من األعراف أو املمارسات    " اليت تنص على     ١٩٥٦ لعام

كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إىل شخص آخر، لقاء عوض               
  ".أو بال عوض، على قصد استغالل الطفل أو املراهق أو استغالل عمله

  ار الدينسإ  -حاء   
م،  أطفـاهل غريهم مـن الوالـدين  ويبيع .  لقاء عمل أطفاهلم   الوالدينيستدين بعض     -٤٣

 ولقاء  ،وتفرض على األطفال عند وصوهلم إىل املناجم أسعار باهظة مقابل نقلهم إىل املناجم            
يعجز  ويف كلتا احلالتني، كثرياً ما    . األغذية واألدوات اليت يوفرها صاحب العمل أو الوسيط       

ويف . األطفال عن ترك املناجم أو احملاجر حىت يسددوا الدين إىل الوسيط أو صاحب العمـل              
ر الدين حمظورة مبوكـب     ساإن عمالة إ  . والديهمطفال أسرى دين    األلب احلاالت، يصبح    أغ

وتفيد التقارير بأن أطفاالً كثريين يعجزون عن توفري أو حىت          . ١٩٥٦ االتفاقية التكميلية لعام  
وهذا يفضي هبم إىل العجز عن التخلي عن هذا         . يكفي من مال للعودة إىل بيوهتم      كسب ما 

بأنه يوجد ، تلقت املقررة اخلاصة معلومات تفيد      ٢٠١٠ ويف عام . دوا دينهم الوضع حىت يسد  
طفال أو أن عصابات ختطفهم وتبيعهم إىل أصحاب        األوسطاء يشترون   يف بنغالديش ونيبال    

.  من دوالرات الواليات املتحـدة     ٧٥ و ٥٠ ويتراوح مثن الطفل بني      .العمل يف املناجم باهلند   

__________ 

 ).٢٠٠٦يونيه /حزيران" (املشكلة: عمل األطفال يف مناجم الذهب"منظمة العمل الدولية،  )٩(
 .املرجع نفسه )١٠(
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ويأيت الوسطاء بـاألوالد  . ضطر األطفال إىل العمل لسداد دينهم ووفقاً للمعلومات الواردة، ي   
  جنـسياً   يف املناجم  وأصحاب العمل عمال  الوكثرياً ما يعتدي    . والبنات معاً للعمل يف املناجم    

  .)١١(على الفتيات الاليت يعشن ويعملن يف املناجم

  قوى السوق الدولية والوطنية  -طاء   
هبوطاً يف الطلب على االسـتثمار يف جمـاالت مثـل           شهدت األزمة املالية اجلارية       -٤٤

حدوث زيادة هائلة يف و الثقة يف العملة الورقية، التضخم واالفتقار إىلزيادة يف مع العقارات، 
عر الذهب ارتفاعـاً قياسـياً      س، حقق   ٢٠١١أبريل  /وحىت نيسان . )١٢(الطلب على الذهب  

تعمال املتزايد للهواتف احملمولة أدى     أضف إىل ذلك أن االس    . )١٣( دوالراً لألوقية  ١ ٤٦٦ بلغ
الطلب الدويل على   ويؤدي  .  وارتفاع أسعاره الدولية   إىل زيادة الطلب الدويل على الكولتان     

للعمل يف هذا القطاع إذ يرون فيه طريقاً سريعاً جلمع " فاعاالند"باألسر واألطفال إىل املعادن 
  .)١٤(املال بطريقة غري رمسية

على الـذهب   " فاعاتاند"اطيات معدنية جديدة إىل حدوث      يويرتع اكتشاف احت    -٤٥
. )١٥( للذهب يف الربازيل وإكوادور وبابوا غينيا اجلديدة        بالنسبة وكان هذا هو احلال   . واملاس

واستطاعت املقررة اخلاصة أثنـاء  . )١٦("اندفاعاً على الياقوت األزرق   "كما شهدت مدغشقر    
انظـر  ندفاع على الذهب يف مادري ديوس يف بريو         بعثتها األخرية إىل بريو أن تشهد آثار اال       

(A/HRC/18/30/Add.2.  

__________ 

كانت نيبال  . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ش ونيبال يف    ديالخطاب ادعاء مشترك موجه إىل اهلند وبنغ       )١١(
 .الدولة الوحيدة اليت ردت على هذه الرسالة

)١٢( Robin Harding, Javier Blas and Alan Beattie, “World economy: In gold they rush”, Financial 

Times, 12 November 2010. Availabe from http://www.ft.com/s/0/d77d01f8-ee90-11df-9db0-

00144feab49ahtml#axzz15SYoPHE1 (accessed on 1 July 2011). 
)١٣( Lewa Pardomuan, “Precious – Gold surges to record on euro, silver at $40”, Reuters, 8 April 2011. 

Available from http://www.reuters.com/article/2011/04/08/markets-precious-

idUSL3E7F80N320110408 (accessed on 1 July 2011) 

 .Squeezing Gold from a Stoneانظر  )١٤(
 Breaking new ground: the report of the Mining, Minerals andانظر املعهد الدويل للبيئـة والتنميـة    )١٥(

Sustainable Development Project, (London and Sterling, Earthscan Publications Ltd, 2002). 
 .رجع نفسهامل )١٦(
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  التمييز  -ياء   
لتمييز ضـدها   ل تعرضتهناك أطفال كثريون ممن يعملون جييئون أيضاً من مجاعات            -٤٦
، كالشعوب األصلية أو املهاجرين أو أولئك الذين منحوا وضعاً اجتماعياً معيناً            التهميشأو  /و

 تفرض فيه جمتمعات    مقسم بشدة إىل طبقات   الُ قد يكون للبلدان جمتمع      فمث. كطائفة خاصة 
وهذا يعين أن األسرة اليت ترجع أصوهلا إىل طبقـة          . حملية كثرية نوع العمل الذي يؤديه الفرد      

وكلما كانت شرحية املرء االجتماعية أدىن يف هـذا         . بعينها تستطيع أداء وظائف معينة فقط     
ولذلك جيد املرء أن أطفاالً كثريين ممن       . اليت ميكن أن يؤديها   وظائف  جر ال أ  قلّ الطبقياجملتمع  

  .وهذا جيعلهم معرضني مرتني خلطر التجاوزات. )١٧(يعملون جييئون من الطبقات األدىن

  نقص اهلياكل االجتماعية  -كاف   
  احلرفيـة  إن نقص اهلياكل األسرية واالجتماعية التقليدية يف جمتمعات املناجم واحملاجر           -٤٧

وهذا ينطبق حتديداً على األطفال املهاجرين واملتاجر هبم        . يزيد من احتماالت استرقاق األطفال    
دعـم أو   أي   وال حيصلون على     ،وكثرياً ما ال حيملون مستندات    . ممن يعملون يف هذا القطاع    

وهذه اجملتمعات  . املناجم هلم العمل يف    ويتعرضون خلطر استغالل أصحاب      ،محاية من احلكومة  
ئها أناس يتركون ألسباب شىت أسلوب معيشتهم التقليدية ويتجهون إىل العمـل يف هـذا               ينش

جتتـذب   وكثرياً ما .  معايري اجملتمع  ارجتاالً مع إيالء اعتبار ال يذكر إىل      وتقام اجملتمعات   . القطاع
  .)١٨(هذه اجملتمعات غري القادرين أو غري الراغبني يف مواصلة أساليب حياهتم أو مهنهم التقليدية

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري  -الم   
، مبا فيهم أولئك    اإليدز هائالً على كل اجملتمع    /كان أثر فريوس نقص املناعة البشري       -٤٨

ويف أفريقيا الوسطى واجلنوب األفريقـي،      .  السترقاق األطفال يف املناجم واحملاجر     املعرضون
 املقترن بوجود كثري مـن الـضغط        -وهذا الوضع   . )١٩(خلفت جائحة اإليدز يتامى كثريين    

 يعين أن يتامى كثريين سـينتهون       - املمتدةبالفعل على النظام التقليدي املتحلل لدعم األسرة        
  . يف هذا القطاعغري مصحوبني بذويهمبالعمل 

__________ 

/ الربنامج الدويل للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ومنظمة العمل الدولية          /انظر منظمة العمل الدولية    )١٧(
 تقيـيم للموضـوع   : مكافحة عمل األطفال يف املناجم واحملـاجر الـصغري        ،  ٢٠٠٤القطاع غري الرمسي،    

 ).٢٠٠٤ جنيف،(
 .Minors out of miningانظر  )١٨(
 .Breaking new groundانظر  )١٩(
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  طبيعة وأثر استرقاق األطفال على التمتع حبقوقهم  -سادساً  
تمثلة يف اإلكراه واخلوف وتقييد حريـة       سبقت اإلشارة إىل أن العناصر املشتركة امل        -٤٩

. احلركة واالعتماد الكامل على صاحب العمل تظهر خصائص ترقى إىل أشكال رق معاصرة            
ويتنـاول  . وهذا الشكل املعاصر للرق يؤدي إىل انتهاك سلسلة من حقوق األطفال األخرى           

  .اجرهذا الفرع االنتهاكات اليت حتدث هلم عند استرقاقهم داخل املناجم واحمل

قلي أو الروحي أو املعنوي عثر على صحة الطفل أو منوه البدين أو الألالطبيعة وا  -ألف   
  أو االجتماعي

دون أجر يف املناجم من سن      )  أو األقارب  الوالدين(يبدأ األطفال العمل مع أسرهم        -٥٠
، وكسر   وتزويد الكبار باألدوات   ،وهم يبدأون بأداء مهام بسيطة كرفع األحجار      . )٢٠(الثالثة

التعـدين  ينتهوا مبشاركتهم يف كافـة جوانـب        واألحجار وغربلة احلصى ملساندة األسرة      
كما يقوم األطفال يف املناجم واحملاجر احلرفيـة بـالطهي والتنظيـف            . واستخراج احلجارة 

  .ألسرهم ولسائر عمال املنجم من الكبار
أكثر انتظاماً ولكامل الوقت    وكثرياً ما يبدأ األطفال مبمارسة نفس مهام الكبار بشكل            -٥١

ومع بلوغهم مرحلة املراهقة، يعمل األطفال يف االستخراج الفعلـي          . )٢١( سنة ١٢بدءاً من سن    
ومن املرجح أيضاً أن يعمل هؤالء األطفال       . للمعادن حتت األرض أو حتت املاء أو على السطح        

الكبـار وإن   ليت يواجهها   اخاطر  املويواجه األطفال نفس    . ها ونقل هاوجتهيزاملعادن  يف تصنيف   
وآثار هـذا العمـل علـى       .  أنفسهم من الضرر   وحسن التقدير حلماية   نفس القوة    إىلافتقروا  

 والوظيفي والنفسي الـذي     البديناألطفال أشد قسوة بكثري من آثاره على الكبار بسبب منوهم           
لكبار ومبا  أما األدوات ومعدات السالمة فتخصص، عند توفرها، ل       . يزيد من تعرضهم للمخاطر   

  .كما يعمل األطفال ساعات طويلة للغاية بأجر قليل أو منعدم. يناظر قياس األطفال
ويتعرض األطفال العاملون يف املناجم واحملاجر خلطر األضـرار البدنيـة واجلنـسية               -٥٢

 وغـري قـانوين     نظاميوتشكل املناجم واحملاجر احلرفية نشاطاً غري       . واألخالقية واالجتماعية 
 إذ إن تكاليف احلصول على التصريح القانوين للعمل يف املناجم إما عالية للغايـة أو                أساساً،

" اجملتمعـات احلدوديـة   "وهذه  . توجد حاجة للحصول على تصريح لعدم إنفاذ القانون        ال
 ،يكتنفها العنف واجلرمية واالجتار بالفتيات والنساء من أجل االستغالل اجلنـسي، والبغـاء            

وأفادت التقارير بأن األطفال يتم إعطائهم خمدرات       . ملشروبات الروحية وتعاطي املخدرات وا  
. املـاء دون خـوف     سـطح     األرض أو حتـت     سطح لكي ميكنهم استخراج املعادن حتت    

__________ 

 .Squeezing Gold from a Stoneانظر  )٢٠(
 .Minors out of miningانظر  )٢١(
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 منهم بأن هذا مينحهم قوة أكرب وكنتيجة        اعتقاداًيتعاطى األطفال املخدرات والكحول      كما
 والكحـول ) األنفيتامينات واملارجوانـا ( تعاطي املخدرات، وخاصة    ويؤدي. لضغط النظراء 

بـل إن   .  صحتهم ويبقيهم يف حلقة الفقـر املفرغـة        ريدمإىل ت ) أو احمللية /اجلعة التجارية و  (
  .)٢٢(األطفال الذين يصلون وحدهم إىل العمل يف هذا القطاع هم أكثر تعرضاً لإليذاء

أو املناجم النائية لفواحش    " اجملتمعات احلدودية " يف    العاملون وكثرياً ما يتعرض األطفال     -٥٣
كمـا  . فهم يتعرضون باستمرار للعنف البدين من عمال املناجم الكبار ومستخدميهم         . أخالقية

ويف بعض  . يتعرض األطفال خلطر العنف اجلنسي كاالغتصاب وسائر أشكال االعتداء اجلنسي         
 العقليةلى سالمة الطفل    وهذا له تأثري هائل ع    . لى ممارسة البغاء  ع األطفال أيضاً    يرغماحلاالت،  

. ويعرض الطفل لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة باالتـصال اجلنـسي            
إدمان الكحول واملخـدرات دون أي       واألطفال غري املصحوبني بذويهم يقعون بسهولة فريسة      
  .وصاية مناسبة عليهم، األمر الذي يزيد من استدامة الفقر

ونتيجة .  على صحة األطفال وسالمتهم    اًعيشة والعمل السيئة أثر   ظروف امل حتدث  و  -٥٤
  .لظروف املعيشية غري الصحية، كثرياً ما يعاين األطفال من أمراض مثل السل واإلسهالل

  أطفال املناجم  -باء   
يتعرض األطفال العاملون يف املناجم الستغالل بدين واقتصادي، إذ يطلب منهم قضاء              -٥٥

. اجم سيئة اإلضاءة والتهوية حتت األرض مقابل أجر ضـئيل أو منعـدم            ساعات طويلة يف من   
األطفال الذين يؤدون نفس مهام الكبار حيصلون على أجر أقل من           حني تدفع هلم أجور، فإن      و

 متراً حتت سطح األرض وال ميكنـها  ٨٠ وقد متتد هذه املناجم املؤقتة إىل عمق يتجاوز         .الكبار
كما يـزرع األطفـال     .  اخلام  عن ب أطفاالً يزحفون للتنقيب   يف بعض احلاالت إال أن تستوع     

.  ثقيلة من اخلـام إىل الـسطح       وينقلون أمحاالً املتفجرات لتفجري الصخور حتت سطح األرض       
واألطفال الذي ال يعملون داخل املنجم قد يوجدون وهم حيفرون لساعات طويلـة جمـاري               

والت ثقيلة من الطني علـى رؤوسـهم أو          مث ينقلون مح   ،األهنار، متنقلني بني الرمال والطمي    
 ساعات العمل الطويلة يف اخلارج، دون مالبـس أو          وتسفر. ظهورهم ملعاجلة هذه احلموالت   

  .الرطوبة البالغة التعرض للحرارة الشديدة أو الربودة الشديدة أو للجفاف أوعن  مناسبة، ىمآو
ود الفقري والتـشوهات    ويتعرض األطفال العاملون يف املناجم خلطر إصابات العم         -٥٦

كما يواجهون اإلصابة بل والوفاة أحيانـاً نتيجـة         . البدنية نتيجة ما ينقلونه من أمحال ثقيلة      
 حتـت  التعدينيف العاملون ويتعرض األطفال . العمل يف مناجم مؤقتة والتعامل مع املتفجرات    

  . املاء وحتت سطح األرض خلطر الوفاة من جراء االختناق

__________ 

 .املرجع نفسه )٢٢(
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فال العاملون يف هذا القطاع عادة من أمراض اجلهاز التنفسي مثل التليف     ويعاين األط   -٥٧
بـل  الكثري من األطفال لإلصابة والعجز      يتعرض  و. الرئوي نتيجة استنشاق الغبار الصخري    

اهنيار جدران أو أسطح املناجم؛ والتعامل مع املتفجرات أو معـدات           : واملوت أحياناً نتيجة  
وقد تقع هذه املخاطر الصحية فور عمل األطفال يف هـذا           . ةاحلفر؛ واستخدام أدوات بدائي   

  . القطاع أو بعد ذلك بوقت طويل
ويتعـرض األطفـال    . ويعمل األطفال دون أي تدريب أو معدات سالمة أو وقاية           -٥٨

ويـستخدم  . للحرارة والضوضاء واملعادن السامة واملواد الكيميائية اخلطرة كالزئبق والسيانيد       
أحياناً أقل  يعتربون   األطفال   ونظراً ألن . ج الذهب يف مناطق املناجم احلرفية     الزئبق يف استخرا  

ألن األطفـال   نظـراً   و. ، كثرياً ما يتم تشغيلهم يف ملغمة الزئبق       قدرة على أداء عمل كثيف    
. وقاية، فإهنم ميتصون الزئبق من أياديهم ويستنشقونه عنـد حرقـه          للمعدات  أي  حيملون   ال

هاز العصيب للطفل الذي ينتج عنه أورام رعشة يتعذر السيطرة عليهـا،   اجل: ويؤثر الزئبق على  
سالمتهم العاطفية إذ يصبحون معرضني لتقلبات مزاجية وسـرعة         على   و ؛وخاصة يف الوجه  

جهازهم العصيب العضلي الذي يؤدي إىل ضمور العضالت وانقباض تقلصي          على  االنفعال؛ و 
 العصبية؛ وتصاب وظـائفهم اإلدراكيـة       يف العضالت، وصداع وتغيريات يف االستجابات     

ويف حالة تعرضهم ملستويات زئبق أعلى، فإن هذا يؤثر على الكلى وقد يـؤدي إىل               . باخللل
وُعثر على الزئبق يف أجساد أطفال كـانوا يعملـون يف           . )٢٣(قصور اجلهاز التنفسي والوفاة   

يـسيا وبـريو    ن وإندو دولة بوليفيا املتعددة القوميات وإكـوادور     يف  مناجم الذهب احلرفية    
  . )٢٤(ومجهورية ترتاينا املتحدة وزمبابوي

إن املواد الكيميائية السامة كالزئبق ميكنها التسرب إىل التربة وإمدادات املياه وتؤثر بالتايل               -٥٩
وكثرياً ما تفتقر هذه اجملتمعات احلرفية إىل خدمات أساسية كمياه الـشرب            . على األغذية واملياه  

وقد يظهر التعرض املستمر لبيئة وميـاه ملوثـة يف صـورة            . اء واخلدمات الطبية  النقية، والكهرب 
  . )٢٥( مرحلة البلوغ يفظهرفوراً فإنه يكن ي مل ، إنمشاكل حادة يف اجلهاز التنفسي وآالم جلدية

يف استخراج الذهب ويؤثر علـى النمـو العـصيب          أيضاً  يستخدم معدن الرصاص    و  -٦٠
 منظمة الصحة العاملية وجود تسمم بالرصـاص لـدى          تف، اكتش ٢٠١٠ويف عام   . لألطفال

نتيجة العمل مباشرة يف استخراج الذهب      )  سنوات ٥تقل أعمار بعضهم عن     (أطفال نيجرييني   

__________ 

)٢٣( Bose-O’Reilly, S. et al., “Mercury as a serious health hazard for children in gold mining areas”, 

Environmental Research, May 2008, vol. 107, No. 1, pp. 89–97. 
 ”Drasch, G. et al., “Health Assessment of Artisanal Gold Miners in Indonesiaأيضاً ، انظر املرجع نفسه ) ٢٤(

(2010); Bose-O’Reilly, S., “Health Assessment of Artisanal Gold Miners in Tanzania” (2010); and 

“Child Labour in Gold Mining”. 
 .Squeezing Gold from a Stoneانظر  )٢٥(
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جات بـني   نوالحظ أهايل القرى احمللية ارتفاع عدد الوفيات والتش       . والتلوث البيئي بالرصاص  
  . )٢٦(تعمال الرصاص يف مناجم الذهباألطفال الصغار، األمر الذي ُيعتقد أنه يرتبط باس

 ثقيلة والوقوف أو    أمحالويتحمل األطفال عمالً مرهقاً بدنياً حيث يتعني عليهم نقل            -٦١
ة ي أثر على منو العضالت العظم     ولإلرهاق البدين . الغوص أو جلوس القرفصاء لساعات طويلة     

ية يف منغوليا بأن أغلبـهم      وأفاد استقصاء لألطفال العاملني يف مناجم الذهب احلرف       . لألطفال
 وذكر استقصاء آخر أهنم كانوا يعانون من        .)٢٧( يف األطراف والعمود الفقري    آالميعاين من   

 ةويف خالل بعثة إىل إكوادور، الحظـت املقـرر        . أمراض الكلى وصعوبة التبول واإلرهاق    
  .(A/HRC/15/20/Add.3)اخلاصة تقزمياً يف منو األطفال نتيجة سوء التغذية والعمل يف املناجم 

عرضـها  يبلغ والستخراج املعادن حتت املياه، يغوص األطفال يف آبار طينية مفتوحة     -٦٢
ويستخدم األطفال أقنعة بدائية واقية متنعهم مـن الرؤيـا،          . عادة مترين وعمقها سبعة أمتار    

ومبساعدة أكسجني يولده جهاز للضغط، يستخلص األطفال التربة على أمل احتوائها علـى             
ني بسواعدهم  ث ساعات حتت املاء يف وضع القرفصاء متشب       ٥-٣ويعمل األطفال ملدة    . بذه

 حبدوث هذا النوع من التقاريروأفادت . وهم يواجهون خطر االختناق حتت املاء . أو سيقاهنم 
  .)٢٨(التعدين يف أماكن مثل الفلبني

  أطفال احملاجر  -جيم   
ة ونقلها علـى رؤوسـهم وظهـورهم        يف احملاجر، يقوم األطفال باستخراج احلجار       -٦٣

ويف . ويقضون ساعات طوال يف حتطيم األحجار إىل قطع صغرية كي ُتستخدم يف صناعة البناء             
 سنوات غري أن أغلبية األطفـال       ٤قطاع استخراج الفحم، يبدأ بعض األطفال العمل من سن          

تعمل غالبية هؤالء األطفال، سواء     و.  سنة ١٤ و ١٢العاملني يبدأون العمل يف عمر يتراوح بني        
  . كانوا مصحوبني بذويهم أو غري مصحوبني، ما يتراوح بني سبع وتسع ساعات يومياً

لضربة ) حبمل الفحم أو كسره   (ويتعرض األطفال الذين يعملون فوق سطح األرض          -٦٤
 وهم يعملون أيضاً ساعات أطول من األطفال الذين يعملون حتـت          . احلرارة وضربة الشمس  

وبالنـسبة إىل األطفـال   ). بقطع الفحم واستخراجه ودفع احلوامل املتحركة للفحم    (األرض  
وطبقـاً  . الذين حيصلون على أجور، فإن أجورهم ال تدل على ساعات العمـل الطويلـة             

للمعلومات اليت تلقتها املقررة اخلاصة، فإن األطفال الذين يطلبون زيادة األجور عادة يتلقون             
  .و جسدية، ويعاقبون بالضرب أو تركهم حمبوسني يف املناجمهتديدات شفوية أ

__________ 

تسمم عدد كبري من الناس بالرصاص جراء األنشطة املنجميـة يف واليـة      : نيجرييا: العاملية،منظمة الصحة    )٢٦(
 ، متاح على املوقع٣٠١٠يونيه / حزيران٢٢، "زامفارا

http://www.who.int/environmental_health_emergencies/events/nigeria_lead/en/index.html  
(accessed on 8 April 2011). 

)٢٧( T. Navch et al., Informal Gold Mining in Mongolia: A Baseline Survey Report Covering Bornuur 

and Zaamar Coums, Tuv Aimag (Geneva, ILO, 2006), p. 14. 
 .Child labour in gold mining: the problemانظر  )٢٨(
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. وغالباً ما يعوق منو األطفال نتيجة محل شحنات ثقيلة من األحجار والرمال واحلصي              -٦٥
  .كما يشكو هؤالء األطفال من اإلرهاق وأمل العضالت يف األذرع واألكتاف والسيقان

ون يف احملاجر يتعرضون حلوادث شىت، مثل       وتفيد تقارير خمتلفة أن األطفال الذين يعمل        -٦٦
  . اإلصابات يف الرأس أو فقد أو إصابة أصابع اليدين والقدمني، مما يقلل من قدراهتم البدنية

  احلق يف التعليم  -دال   
حياول بعض األطفال أن جيمعوا بني العمل يف املنـاجم أو احملـاجر والـذهاب إىل                  -٦٧

. جون إىل العمل من أجل تغطية التكاليف املتعلقة بتعليمهم        املدرسة، حيث إن كثرياً منهم حيتا     
بيد أن هؤالء األطفال عادة ما يكونوا متعبني، جسدياً وفكرياً، ومن مث كثرياً ما يتغيبون عن                
الدراسة أو يفتقرون إىل الوقت الالزم ألداء واجباهتم املرتلية، ويلتمسون الراحة بطريقة مناسبة 

ويؤدي هذا املزيج من العوامل إىل تكرار الفصول، أمـا  . ستجمامأو يشاركون يف أنشطة لال   
وتزداد معدالت التسرب من الدراسة بصورة جذرية       . لنصف السنة الدراسية أو لسنة كاملة     

يف سن العشر سنوات وتبدو أكثر وضوحاً يف املستوى الثانوي من التعليم، حيث تفتقر أغلبية       
  .)٢٩(يةجمتمعات املناجم إىل املدارس الثانو

وتبني الدراسات أن استرقاق األطفال ال ُيحدث أثراً سلبياً على صحة الطفل ورفاهه         -٦٨
وطبقـاً  . وتعليمه فحسب، بل وُيحدث ال حقاً أثراً اقتصادياً سلبياً على اجملتمعات والبلدان           

للنتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات، فإن األطفال الذين يعملون من األرجح أن يعمل               
  .)٣٠(وبناء عليه، فإن الفقر ينتقل من جيل إىل آخر. أوالدهم أيضاً وأال يذهبوا إىل املدرسة

  البعد اجلنساين  -هاء   
يعمل يف املناجم واحملاجر احلرفية األوالد والبنات كالمها، ولكن ُتسند إليهم، عندما              -٦٩

  . يكربون، مهام خمتلفة
ج املعادن اليت جتري حتت األرض وحتت       ويوجد األوالد أساساً يف عمليات استخرا       -٧٠
وتوجد معظم الفتيات فـوق سـطح       . كما أهنم يواجهون أخطار العمل داخل املناجم      . املاء

  .األرض، حيث يعملن يف كسر الصخور وجتهيز املعادن

__________ 

)٢٩( OIT-IPEC Sudamérica, Proyecto de Prevencion y Eradicacion del Trabajo Infantil el la Mineria 

Artesanal en Sudamérica, Qué Hacer para Liberar a los Ninos del Trabajo Infantil Minero, 2005. 
)٣٠ ( Gordon Betcherman et al., “Child Labor, Education and Children’s rights”, in Human Rights and 

Development: Towards Mutual Reinforcement, Philip Alston and Mary Robinson, eds., (OUP, 2005). 
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غـري أن   . ويشكل األوالد غالبية األطفال الذين يعملون يف املناجم واحملاجر احلرفية           -٧١
ففي بلدان مثل الفلـبني     . فتيات العاملني يف املناجم خيتلف من بلد إىل آخر        عدد األوالد وال  

وعـالوة  . )٣١(ومجهورية ترتانيا املتحدة، تتألف غالبية األطفال العاملني يف املناجم من األوالد         
على ذلك، يف بلدان مثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات وإكوادور وبريو، ال ُيسمح للفتيات              

 للمعتقدات الثقافية، بدخول املناجم أو العمل خارج املناجم يف جتهيز اخلام وفرز             عادة، نتيجة 
 ١٣أما يف منغوليا، فإن غالبية األطفال الذين يعملون حتت سـن            . )٣٢(املعادن من الفضالت  

  .)٣٣(عاماً من البنات
رتليـة  وباإلضافة إىل العمل يف املناجم واحملاجر احلرفية، تؤدي الفتيات أيضاً مهام م             -٧٢

تشمل الطهي، ورعاية األقارب، والتنظيف، وتزويد عمال املنـاجم اآلخـرين بـاألدوات             
وتتعرض الفتيات، أثناء أدائهـن هـذه الواجبـات         . واألغذية، ومحل املياه وغسل املالبس    

وتوجد النساء والفتيات أيضاً حول املناجم      . اإلضافية، للمياه واألغذية والتربة امللوثة كيميائياً     
  .تيقمن ببيع األغذية واملياه واألدواحيث 
وتتعرض الفتيات، ال سيما الفتيات غري املصحوبات بذويهن، العامالت يف املنـاجم              -٧٣

وميكن أن يبدأ االستغالل اجلنسي من سن       . واحملاجر وحوهلا لالغتصاب واالستغالل اجلنسي    
 ١٧ و ١٣ بـني    تسع سنوات ولكن كثرياً من الفتيات املعرضات لذلك تتراوح أعمـارهن          

 ويف بعض اجملتمعات احمللية للمناجم، مثل تلك املوجودة يف بوركينا فاسو والنيجر،             .)٣٤(عاماً
من املعتقد أن األطفال الذكور العاملني يف املناجم سـيكون حظهـم أفـضل يف املنـاجم                 

سلوا قبل  أجروا اتصاالً جنسياً مع عذراء أو أجروا اتصاالً جنسياً بال محاية دون أن يغت              ما إذا
ومثـال  . وحيدث بغاء األطفال أيضاً يف اجملتمعات احمللية للمناجم       . )٣٥(الذهاب حتت األرض  

 سنة ويعشن يف جمتمعات تعدين الذهب       ١٢ذلك، أنه توجد يف غانا بنات ال يتعدى عمرهن          
ووجدت دراسة أجرهتـا منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة            . )٣٦(يعملن يف جمال الدعارة   

__________ 

)٣١( Mwami, J.A. et al., “Tanzania Children Labour in Mining: A Rapid Assessment” (Geneva, ILO, 

2002) pp. viii and 27; and  ILO-IPEC ASIADEV, “In search for the pot of gold: A case study of 

the experiences of the ILO-IPEC Program on the Elimination of Child Labour in Small Mining 

Communities in the Province of Camarines Norte, Philippines” (2003). 
 .Child labour in gold mining: the problemانظر  )٣٢(
 ILO-IPEC, “The informal gold  الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال-انظر منظمة العمل الدولية  )٣٣(

mining sub-sector in Mongolia: A comprehensive sector based project to prevent and eliminate 

child labour and improve the situation of informal gold miners” (2004). 
)٣٤( “UNICEF Democratic Republic of the Congo – Good Practice: Fighting the Sexual Exploitation 

of Children and Adolescents in Mines and Quarries In Katanga, Kasai Occidental and Kasai 

Oriental, DRC” for the Third World Congress against Sexual Exploitation of Children and 

Adolescents, 2008. 
 .Child labour in gold mining: the problemانظر  )٣٥(
 .املرجع نفسه )٣٦(
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 االستغالل اجلنسي لألطفال حول املناجم واحملاجر أن هناك أربعة أنـواع            عن) اليونيسيف(
البغاء على أساس منتظم، البغاء أحياناً، الرفقة أو االقتران املؤقـت،           : رئيسية من االستغالل  

  .)٣٧(والبغاء القسري
وبناء على ذلك، فإن جمتمعات املناجم واحملاجر كثرياً ما يرتفع فيها معدل اإلصـابة                -٧٤
، وحاالت احلمل بـني     )مثل فريوس نقص املناعة البشري واإليدز     (األمراض املنقولة جنسياً    ب

وميكن للتلوث الكيميائي من منجم حريف . املراهقات، واألسر املعيشية اليت يرعاها والد وحيد   
  . أن يشكل خطراً على طفل مل يولد بعد أو على األطفال الرضع

مية رئيسية إذا ُتركـت دون عقـاب أن تـسّهل         ويبني هذا الفصل كيف ميكن جلر       -٧٥
ويف .  تعتمد على اجلرمية الرئيسية    - تكون أحياناً أكثر تعقيداً      -ارتكاب جرائم ثانوية الحقة     

هذه احلال، فإن عدم إنزال العقاب باسترقاق األطفال يف املناجم واحملاجر قد أدى إىل سلسلة               
  .غتصاب واالستغاللمن االنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان، مثل اال

وختاماً، فإن طبيعة وآثار استرقاق األطفال يف هذا القطاع على صـحة األطفـال                -٧٦
وتعليمهم، باإلضافة إىل انتهاكات حقوقهم يف اللعب وأداء أنشطة تروحيية، حيّد من قدرهتم             

  .على تنمية قدراهتم البدنية والفكرية والعاطفية تنمية كاملة

   جمال منع استرقاق الطفل يف قطاع املناجم واحملاجرالتحديات يف  -سابعاً   
تركز املقررة اخلاصة على التحديات اخلمسة التالية يف القضاء على استرقاق الطفـل        -٧٧

  .يف املناجم واحملاجر احلرفية
ويرجع هذا إىل عدم وجود تشريعات      . أوالً، هناك حتديات قانونية ومتعلقة باإلنفاذ       -٧٨

يعات، وعدم التجرمي، واالفتقار إىل إنفاذ التـشريعات املتعلقـة بعمـل       أو عدم كفاية التشر   
. األطفال يف ظل الرق داخل قطاع املناجم واحملاجر احلرفية أو إنفاذها على حنو غري كـاف               

وحيثما وجدت التشريعات، فإهنا عادة ما تكون معقدة وال تؤيد سـوى مالـك املـنجم                
وإضافة إىل ذلك، فحيثما وجـدت التـشريعات        .  ال سيما األطفال   -احملجر ال العمال     أو
ويزيد هذا من خطر    .  سراً شكل حظر التعدين وقلع األحجار، تزداد ممارسة هذه األنشطة         يف

انتهاكات حقوق األطفال الذين يعملون، حيث إهنم يصبحون أكثر ُعزلة وتصبح حتركـاهتم             
  . أكثر تقييداً من أجل إبقاء عملهم متسماً بالسرية

__________ 

)٣٧ ( Edmonds, Eric and Maheshwor Shrestha, "Children's Work and Independent Child Migration: a critical 

review", Innocenti Working Paper, Nº 2009-19, Florence, UNICEF Innocenti Research Centre. 
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ياً، فإن الفقر، وخاصة الفقر يف الريف، ليس سبباً فحسب يف الرق يف املنـاجم               وثان  -٧٩
وتفيد التقارير أن الطفل العامل يتكبد . واحملاجر احلرفية بل وعقبة أيضاً أمام القضاء على الرق

خسارة بالغة يف الدخل مستقبالً بسبب األثر السليب الذي ُيحدثه عمله على رأمساله البشري،              
 وفيما يتعلق باسترقاق األطفال يف املعادن واحملاجر احلرفيـة فمـن           .)٣٨(ة والتعليم وهو الصح 

فمع نقص االستثمار يف سبل كسب العـيش يف         . املرجح أن يكون األثر السليب أكثر سوءاً      
الريف ويف السبل البديلة لزراعة الكفاف، ُيعترب التعدين، ال سيما تعدين الـذهب، وسـيلة               

ويزيد ما يكسبه العاملون يف املناجم احلرفية من التعدين علـى           . )٤٠)(٣٩(سريعة لكسب املال  
). E/C/12/MDG/CO/2انظر  ( مبا يتراوح بني مرة وثالث مرات        .)٤١(يكسبونه من الزراعة   ما

ومع ذلك، على الرغم من أهنم حيصلون على أجور أفضل منها يف مهن أخرى، ينبغي التركيز           
 للسلع األساسية ونقص اخلدمات األساسية يف معظـم         على أنه نظراً ألن األسعار املتضخمة     

احلاالت، بسبب عوامل مثل عبودية الدين، فإن األجور ال تكاد تغطي تكـاليف املعيـشة،               
  .يدمي احلاجة إىل عمل األطفال مما
ثالثاً، ُتسهم التحديات اجلغرافية أيضاً يف عدم إنفاذ القوانني وبرامج احلكومات على              -٨٠

وعادة ما توجد املناجم واحملاجر يف مناطق نائية من البلد يـصعب الوصـول              . النحو السليم 
ويف بعض احلاالت،   ". جمتمعات حدودية "ويقيم أولئك الذين يعيشون يف املناطق النائية        . إليها

تشري احلكومات إىل املصاعب اليت تكتنف الوصول إىل هذه املناطق بسبب الـرتاع املـسلح              
وُيسهم بعد هذه املناطق أيـضاً يف       . مة أو بنية النقل األساسية اهلزيلة     الداخلي أو اجلرمية املنظ   

عدم خضوع هذه اجملتمعات لسيطرة القانون، حيث إن مرتكيب العنف واالستغالل يعرفـون             
  .أهنم ليسوا يف متناول القانون

رابعاً، ميثل نقص الوعي العام بشأن ظروف االسترقاق اليت يتعرض هلـا األطفـال                -٨١
ذلك أن االفتقار إىل التفهم العام ملا يـشكل اسـترقاق           . ون يف هذا القطاع حتدياً آخر     العامل

الطفل والطابع غري القانوين وغري النظامي لبعض املناجم واحملاجر احلرفية يضاعف من صعوبة             
وهذا النقص  . مجع البيانات واملعلومات املتعلقة بأماكن األطفال القائمني هبذا العمل وبعددهم         

فمعرفـة  . ملعلومات جيعل من الصعب احليلولة دون استرقاق الطفل والتصدي له وتنظيمه    يف ا 
ذلك من شأهنا أن ُتتيح لصانعي القرار على مجيع املستويات حتقيق خيارات أفضل يف التصدي 

  .السترقاق الطفل يف هذا القطاع

__________ 

 .Child Labor, Education and Children’s rights”, p. 174“انظر  )٣٨(
 Rebecca Chouinard et Marcello M. Veiga, Results of the Awareness Campaign and” Technologyانظر )٣٩(

“Demonstration for Artisanal Gold Miners: Summary Report ،(Vienna, UNIDO, 2008). 
)٤٠( Edmonds, Eric and Maheshwor Shrestha, “Children’s Work and Independent Child Migration: a 

critical review”, Innocenti Working Paper, No. 2009-19 (Florence, UNICEF Innocenti Research 

Centre, 2009) ،) ،٢٠٠٩مركز إينوشنيت لألحباث التابع لليونيسيف(. 
)٤١( Results of the Awareness Campaign and Technology Demonstration for Artisanal Gold Miners: 

Summary Report. 
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طر شديدة يف األجل    وأخرياً، تطرح املناجم واحملاجر احلرفية غري اخلاضعة للتنظيم خما          -٨٢
فهي تشكل سبب اإلزالة الـسريعة للغابـات،        . املتوسط والطويل على األمن الغذائي والبيئة     

وحيدث تلوث املياه والتربـة     . وتدمري املناظر الطبيعية، وحتات التربة، وفقد التنوع البيولوجي       
ت اخلام والنفايـات    التسمم الناجم عن السيانايد والزئبق؛ وإلقاء نفايا      : واجلو نتيجة ملا يلي   

. السائلة مباشرة يف األهنار؛ وملء األهنار بالطمي، وتدهور األهنار يف املناطق املليئة بـالطمي             
ويواجه األطفال الذين يشربون املياه امللوثة ويطهون ويغتسلون هبا خماطر على صحتهم عاجلةً        

  . وطويلة األمد

الطفل يف قطـاع املنـاجم      أفضل املمارسات يف القضاء على استرقاق         -ثامناً   
  واحملاجر

تبني األمثلة الواردة أدناه أن اتباع هنج يقوم على تعدد أصحاب املصلحة فيـشمل                -٨٣
اجملتمع واحلكومة احمللية واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة أمر ضـروري يف             

  .مكافحة ظاهرة استرقاق الطفل يف املناجم واحملاجر
، ويشمل "إخراج القّصر من املناجم"العمل الدولية برناجماً عاملياً عنوانه  وتقود منظمة     -٨٤

وشريكاً من صناعة التعدين من قبيل االحتاد الدويل للنقابات العامة  )٤٢( بلدا١٥ًما ال يقل عن 
لعمال الصناعات الكيميائية والطاقة والتعدين واجمللس الدويل للتعدين واملعادن، فضالً عـن            

وهدف الربنامج هو معاجلة استغالل األطفال يف       . حمللية والتعدين على نطاق صغري    اجملتمعات ا 
واهلدف من املشاريع املنفذة على    . القطاع غري النظامي للمناجم واحملاجر بصورة فعالة وكفؤة       

الصعيد الوطين هو التصدي لألسباب اجلذرية ومكافحة عمل األطفال يف التعدين على نطاق             
ومة هذه اجلهود بدعم من العمال واملاحنني وأصحاب العمل واجملتمعـات           وتقود احلك . صغري
وقد نفذت منظمة العمل الدولية مشاريع ناجحة لوقف عمل األطفال يف املنـاجم يف              . احمللية

، ركزت على زيادة الفـرص املتاحـة لألطفـال          )٤٣(كثري من البلدان، مثل الفلبني ومنغوليا     
لفلبني، ركز املشروع أيضاً على توفري خطط بديلة لكـسب       ويف ا . للتدريب التعليمي واملهين  

  .)٤٤(العيش لوالدي األطفال العاملني يف املناجم

__________ 

، باكستان، الربازيل، بوركينا فاسو، بريو، توغو، مجهورية ترتانيا املتحدة، السنغال، غانا، الفلبني،             إكوادور )٤٢(
 .كوت ديفوار، كولومبيا، مايل، منغوليا، نيكاراغوا

 ILO،“Eliminating Child Labour in Miningلالطالع على مزيد من األمثلة، انظر منظمة العمل الدولية  )٤٣(

and Quarrying” (2005). 
 .ILO ،“Facts on Child Labour in small scale mining”, October 2005انظر منظمة العمل الدولية  )٤٤(
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وهناك مثال آخر ناجح ملنظمة العمل الدولية هو برنامج منع عمل األطفال يف تعدين           -٨٥
الربنامج وتألف هذا   . الذهب التقليدي صغري النطاق يف أمريكا الالتينية والقضاء عليه تدرجيياً         

من عناصر إقليمية ووطنية وحملية واستهدف املسامهة يف القضاء على عمل األطفال يف التعدين 
ومشلت عناصر التدخل . )٤٥(الصغري النطاق يف إكوادور وبريو ودولة بوليفيا املتعددة القوميات        

 إقامة خدمات اجتماعية أو حتسينها، مثل خدمات التعليم لألطفـال واخلـدمات           : الناجحة
الصحية جلميع السكان، وحتسني تكنولوجيا استغالل املعادن والظروف الـصحية واألمـن            

آباء األطفال الذين كانون يعملـون  /الوظيفي؛ وإعطاء زخم للمشاريع البالغة الصغر ألمهات     
يف املناجم وإجياد بدائل إلدرار الدخل للنساء؛ وإنشاء وتعزيز املنظمات الشعبية، وإعطاء قوة             

  .ليات التنمية احمللية مع مشاركة شىت األطراف الفاعلةدافعة لعم
وعمالً على التأثري يف قوى السوق وتشجيع الطلب املشروع على املعادن، بدأ اختاذ               -٨٦

مبادرات من قبيل معيار التجارة الرتيهة والتعدين الرتيه للذهب املستخرج مــن التعـدين              
ويقود هذه املبادرة حتالــف     . ينة ذات الصلة  احلريف صغري النطاق، مبا يف ذلك املعادن الثم       

. التعدين املسؤول والرابطـة الدولية ملنظمات منح عالمة التجارة الرتيهة ذات الشهرة العاملية           
ويهدف هذا املعيار إىل تعزيز عـدة أمور من بينها حقوق اإلنسان، والقضاء علـى عمـل                

لتعدين احلريف الصغري النطاق وإمكانية     األطفال يف هذا القطاع، وإضفاء الطابع الرمسي على ا        
وجيري استخدام هذا املعيار حالياً يف جمتمعات التعدين احلريف الـصغري           . تتبع املعادن املنتجة  

النطاق يف أمريكا الالتينية، كما جيري إجراء دراسات أولية لفحص إمكانية استخدام هـذا              
  .املعيار يف أفريقيا وآسيا

، ميكن لربامج احلماية االجتماعية اليت تكفل تعويض األسر عن          ومن أجل معاجلة الفقر     -٨٧
 "إعانـة األسـرة   "وقد أسهمت برامج مثـل      . فقد إيراداهتا من عمل األطفال أن تكون فعالة       

(Bolsa Familia)            يف الربازيل، وهي برامج للتحويالت النقدية املشروطة تكفل حتويالت نقديـة 
 أطفاهلا يف املدرسة وحتت إشراف طيب منتظم، إسهاماً بارزاً          مباشرة إىل األسر الفقرية اليت تبقي     

 "إعانـة األسـرة   "، جنح برنامج    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣وفيما بني عامي    . يف احلد من عمل األطفال    
  .)٤٦( يف املائة٧ إىل ٢٢ مليون شخص من الفقر، وخفض نسبة الفقر من ٢٠انتشال  يف

__________ 

.  طفالً من االلتحاق بـه     ٨ ٨٤٥ طفالً من العمل يف املناجم ومنع        ٢ ٦٦٧نتشال  امتكن هذا الربنامج من      )٤٥(
 األطفال من العمل ألن بعض األسر يف جمتمعات املناجم كانت ال تزال             غري أنه مل يتمكن من سحب مجيع      

 .تواجه ظروفاً اقتصادية جد ضعيفة ورفضت أن تسحب أطفاهلا بالرغم من جهود الربنامج
 Lifting Families Out of Poverty in Brazil - Bolsa Familia Program”. Available from“البنك الـدويل،   )٤٦(

http://web.worldbank.org (accessed on 1 July 2011). 
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  ق الطفل يف قطاع املناجم واحملاجراالستراتيجيات الرئيسية ملعاجلة استرقا  -تاسعاً   
تتطلب مكافحة استرقاق الطفل يف قطاع املناجم واحملاجر أن يتبع علـى مجيـع                -٨٨

، حتت قيـادة     أن تنشئ  وينبغي للدول . املستويات هنج يقوم على تعدد أصحاب املصلحة      
مسؤول حكومي رفيع املستوى، فريقاً من أصحاب املصلحة املتعددين، يضم مـسؤولني            

وميني من خمتلف الوزارات اليت تعاجل استرقاق الطفل، وممثلني من منظمات اجملتمـع             حك
املدين وخرباء بوسعهم أن يقوموا بوضع خطط ترصد هلا املوارد الكافية من أجل القضاء              

وجيدر هبذا  . على استرقاق الطفل يف هذا القطاع وبتنسيق هذه اخلطط وتنفيذها ورصدها          
تنفيـذ وإعمـال    : د أصحاب املصلحة أن يركز على ما يلي       النهج الذي يقوم على تعد    

التشريعات اليت حتظر عمل األطفال يف قطاع املناجم واحملاجر؛ ووضع سياسات وبـرامج         
لتنفيذ القانون؛ التعليم األويل اإللزامي؛ وبرامج احلد من الفقر اليت تشمل برامج احلماية             

  .جلة رفاه الطفل الشاملاالجتماعية وفرص العمالة البديلة؛ وتدابري معا
وينبغي على الدول أن تضمن أن أفضل مصاحل الطفل حتظى يف مجيع األوقـات                -٨٩

باألولوية يف أي برنامج أو سياسة تتعلق باألطفال اخلاضعني السترقاق الطفـل يف هـذا               
وينبغي على الدول أيضاً أن تتعاون على الصعد الثنائية واإلقليميـة والدوليـة،             . القطاع
. عدة منظمات اجملتمع املدين، من أجل القضاء على استرقاق األطفال يف هذا القطاع            مبسا

ومن املرّجح أن تكون املناطق اليت حيدث فيها عمل األطفال يف املناجم واحملاجر يف بلد ما                
ولذلك فإنه ينبغي للربامج اليت ُتوضع أن تركّز بوضوح على اختاذ تدابري            . متميزةً جغرافياً 

  . سب كل منطقة يف البلدحمددة تنا

  التشريعات وإنفاذها  -ألف   
وصي املقررة اخلاصة بأن تصّدق الدول وتنفّذ مجيع الصكوك القانونية الدولية           وت  -٩٠

، ١٩٢٦ من قبيل االتفاقية اخلاصة بالرق لعام        ،ذات الصلة من أجل منع استرقاق الطفل      
عراف واملمارسات الشبيهة بـالرق،     واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واأل      

واتفاقية حقوق الطفل، والعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد اخلاص باحلقوق       
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين          

ص، وخباصـة النـساء     وأفراد أسرهم، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخا        
   .واألطفال، اليت تكّمل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وينبغي على احلكوميات أيضاً أن توقع وتصّدق على مجيع اتفاقيات منظمة العمل              -٩١
، ينبغـي علـى     ١٨٢وطبقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        . الدولية ذات الصلة  

 أن تعتمد تشريعات حتظر عمل األطفال يف املناجم واحملـاجر يف كـل مـن                احلكومات
وجيب على احلكومات اليت مل تـضع بعـد     . القطاعني النظامي وغري النظامي على السواء     
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 ١٩٠قائمة باألعمال احملفوفة باملخاطر لألطفال وفقاً لتوصية منظمة العمل الدولية رقـم             
ُتدرج يف تلك القائمة األعمال اليت تـؤّدى يف         أن تفعل ذلك على وجه االستعجال وأن        

 حبكـم طبيعتـها     هذه األعمال بنوعيها كليهما تعـد      حيث إن    ،قطاع املناجم واحملاجر  
 من توصـية    ٣ؤدي فيها أعماالً حمفوفةً باملخاطر حسبما ُعّرفت يف املادة          توالظروف اليت   

تلك القائمة بالفعل   وجيب على احلكومات اليت وضعت      . ١٩٠منظمة العمل الدولية رقم     
أن أو أن تضمن أن األعمال اليت تؤدى يف قطاع املناجم واحملاجر قد أُدرجت يف القائمـة           

  .ُتنقّح القائمة وفقاً لذلك
وباإلضافة إىل احلظر العام للرق والسخرة يف التشريعات اجلنائية، ينبغـي علـى             -٩٢

مجيع يف  اهتا على عمل األطفال     تشريعيف  احلكومات أيضاً أن ُتدرج حظراً صرحياً وعريضاً        
   .أنواع التعدين ويف مجيع العمليات املرتبطة بعملية التعدين واستغالل احملاجر

وينبغي على احلكومات أن تنفذ بفعالية مجيع التشريعات اليت حتظـر اسـترقاق               -٩٣
الطفل يف املناجم واحملاجر عن طريق ضمان التحقيق واملقاضاة والعقاب على حنو فعـالٍ              

ينبغي على احلكومات أيضاً أن تتوىل بصورة نشطة التحقيق         . ويتناسب مع اجلرمية املرتكبة   
يف اجلرائم األخرى املرتكبة حول املناجم واحملاجر مثل االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال              

وجيب أن ُيكفل أيضاً يف القوانني اليت حتظر استرقاق الطفل يف هـذا             . ومالحقتها قضائياً 
   .تعويض لضحايا استرقاق األطفال وتوفري إعادة التأهيل املناسبة هلمالقطاع تقدمي ال

 تنقيح تشريعات العمل، حسب االقتضاء، كيما تـشمل حظـراً           كذلكوحيب    -٩٤
وجيب أن تتضمن مجيع    . صرحياً على العمل الذي يؤديه األطفال يف قطاع املناجم واحملاجر         

ا يف ذلك التشريعات املتعلقة باملنـاجم       التشريعات ذات الصلة اليت تنظّم هذا القطاع، مب       
  .واحملاجر احلرفية، حظراً واضحاً على عمل األطفال يف هذا القطاع

وينبغي أن تزيد احلكومات من ُسبل إنفاذ القانون عن طريق ختصيص موارد كافية   -٩٥
وينبغي أن يكفل القانون إجراء عمليات تفتيش منتظمة        .  العمل يف جمال خلدمات التفتيش   

مناجم واحملاجر، كما ينبغي توفري تدريب خاص ومعلومات عـن اسـترقاق األطفـال       لل
وتشجع املقررة اخلاصة احلكومات على أن هتتدي       . للمفتشني املسؤولني عن هذا القطاع    

 باحلماية مـن الـشرطة      ة متمتع -بتجربة وحدات التفتيش املتنقل الربازيلي اليت تضطلع        
وحيثما ارتكبت اجلرائم، ينبغي إجـراء      . املناطق النائية  بعمليات التفتيش يف     -االحتادية  

وينبغـي أن تتناسـب     . فوراً وعلى حنو فّعال ملن يستغلون األطفـال        التحقيق واملقاضاة 
  .العقوبات اجلنائية مع اجلرائم املرتكبة

ينبغي للحكومات أن تضع إجراءات واضحة وشفافة للحصول على التراخيص          و  -٩٦
احلرفية اليت تفيد املالك والعاملني يف املناجم وحتظر صـراحة عمـل            يف املناجم واحملاجر    

  .األطفال يف هذا القطاع
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  اإلطار والسياسات والربامج على الصعيد املؤسسي  -باء   
 آليات للمعلومات والشكاوى للضحايا تكون      ئوينبغي على احلكومات أن ُتنش      -٩٧

 لألطـراف األخـرى     أن تسمح  و ،فعالة ويسهل الوصول إليها مثل أمني مظامل لألطفال       
وينبغي على احلكومات   . بعرض قضايا باألصالة عن األطفال الذين أصبحوا ضحايا للرق        

أيضاً أن تقدم لضحايا استرقاق األطفال املساعدة املالئمة وغري املشروطة من أجل محايتهم     
ذات الصلة  وإعادة تأهيلهم وإعادة اندماجهم، بوسائل من بينها متويل املنظمات الدولية           

  .أو العمل معها/واملنظمات غري احلكومية و
وقد قامت معظم الدول، من أجل وضع سياسات وطنية ضد عمـل األطفـال،           -٩٨
نشاء مؤسسات متعددة القطاعات ملنع عمل األطفال والقضاء عليه، تتألف من سلطات            بإ

غري احلكوميـة   حكومية، وممثلي احتاد العمال، وممثلي احتاد أصحاب العمل، واملنظمات          
واملنظمات الدولية، وتتمثل مهمتها الرئيسية يف وضع خطة عمل وطنية من أجل منع عمل 

 اقرقاسـت وينبغي أن تكون هلذه املؤسسات برامج حمددة ملنـع          . األطفال والقضاء عليه  
وينبغي عليها أيضاً أن تـضع وتنفـذ        . األطفال يف قطاع املناجم واحملاجر والقضاء عليه      

وجيب أن تعد   .امج اجتماعية تستهدف األطفال العاملني يف املناجم واحملاجر       سياسات وبر 
  ويف البلدان األكثـر تقـدماً   .هذه السياسات والربامج كيما تستخدم على الُصُعد احمللية 

أداء مركزية، يقع على كاهل احلكومات اإلقليمية والبلدية واحمللية         الالفيما يتعلق بتحقيق    
وتعـد  . ق بتعليم األطفال وصحتهم ومحايتهم وخبدمات الـشباب       دور متزايد فيما يتعل   

احلكومات والسياسات والربامج احمللية، بسبب قرهبا من واقع حياة األطفال وأسـرهم،            
أمراً ال غىن عنه من أجل اختاذ إجراءات مستدامة وفعالة للقضاء على عمل األطفـال يف                

طط املوارد البشرية واملالية الكافية لضمان    وينبغي أن تتاح هلذه اخل    . قطاع املناجم واحملاجر  
   .ذها على حنو كامليتنف
ومثة اعتقاد واسع النطاق بأن التعليم يعترب أكثر األدوات فعالية ملعاجلـة عمـل                -٩٩

وتعتقد املقررة اخلاصة بأنه    . األطفال حيث إنه يبقي األطفال يف املدارس وبعيداً عن العمل         
 من أجل احليلولة دون اسـترقاق الطفـل يف املنـاجم            ميكن استخدام هذه األداة أيضاً    

وينبغي جعل التعليم األويل متاحاً لألطفال وجمانياً أو ميسور التكلفة كما جيب             . واحملاجر
وجيب على احلكومات أن ختصص موارد لبناء املدارس يف         . وضع برامج تدريبية للوالدين   

 التعـرف علـى    تدريباً كافياً علـى      مناطق املناجم واحملاجر احلرفية وأن تدرب املدرسني      
ويتعني حتسني مستوى التعليم على مجيع املستويات وجيب        . مشاكل األطفال واحتياجاهتم  

وينبغي . على احلكومة أن توفر التعليم الثانوي والتدريب املهين الذي كثرياً ما يكون غائباً        
الدراسـة، حيـث إن     أيضاً بناء املرافق الترفيهية من أجل شغل األطفال خارج ساعات           

الوالدين عادة ما يرون العمل يف املناجم واحملاجر وسيلة إلبقاء أطفاهلم مشغولني وبعيدين             
  .وينبغي أن ختصص لوزارة التعليم امليزانية الالزمة لتنفيذ هذه الربامج. عن املشاكل
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ني يف  وينبغي أيضاً أن يتاح حمو أمية الكبار أو التدريب املهين للوالـدين العـامل               -١٠٠
. املناجم كيما يتسىن هلم زيادة إمكانية احلصول على أسباب بديلة أفضل لكسب العيش            

  .وستمكنهم زيادة األجور أيضاً من إيفاد أوالدهم إىل املدارس
وينبغي توسيع نطاق برامج احلد من الفاقة، مثل برامج التحويالت النقدية، مـع               -١٠١

وينبغي هلـذه   . توجد فيها املناجم واحملاجر احلرفية    تركيز حمدد على املناطق اجلغرافية اليت       
الربامج أال تفيد سوى الوالدين الذين يذهب أطفاهلم إىل املدرسة وحيصلون على رعايـة              

  .فهذا من شأنه أن يساعد على حتسني رفاههم. طبية منتظمة
ناجم ىل األسر العاملة يف املإوجيب تقدمي سبل اقتصادية بديلة، توفر الدخل نفسه،   -١٠٢

ومع توفري السبل االقتصادية البديلة، ينبغي على احلكومـات أن تعمـل مـع              . واحملاجر
املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين على رصد هذا القطاع من أجل حتويله وضمان             

فهذا ميكنه عندئذ أن يوفر دخالً لألسر قائماً علـى أسـاس   . أجور وظروف عمل أفضل   
  .ل آمنة نسبياًعمل الكبار يف بيئة عم

وبالنسبة للكبار الذين يواصلون العمل يف املناجم واحملاجر، ينبغي على احلكومات   -١٠٣
وهذا . أيضاً أن توفر هلم أسباب عيش بديلة ميكنهم عن طريقها أن يكملوا دخل األسرة             
ومـن  . من شأنه أن يزيد األمن االقتصادي لألسر ويقلل من احتياجها إىل عمل األطفال            

راتيجيات اليت ثبتت فعاليتها يف مكافحة استرقاق األطفال تعزيز تنمية أنشطة أخرى            االست
  .تضفي التنوع على االقتصاد احمللي وجتعله أقل اعتماداً على هذا القطاع

ونظراً إىل أن بعض األطفال الذين يعملون يف هذا القطاع يفعلون ذلـك مـع                 -١٠٤
ذلك أنه . كيز الرئيسي للعمل يف هذا اجملالأسرهم، يلزم أن تكون األسرة هي موضع التر       

  .جيب العمل مع األسر للتأكيد على املخاطر واألخطار الكبرية اليت يتعرض هلا األطفال
وينبغي على احلكومات أن توفر حـوافز للـشركات مـن أجـل اسـتطالع                 -١٠٥

ن تساعد  وميكن هلذه املعلومات عندئذ أ    . التكنولوجيات اليت تتيح تعقب املعادن ملصدرها     
مبا يف ذلـك  (احلكومات على التيقن من مصدر إنتاج املعادن والظروف اليت أنتجت فيها       

وميكن للحكومات عندئذ رصـد ومقاضـاة أولئـك الـذين           ). استخدام رق األطفال  
  .يستخدمون رق األطفال

وتالحظ املقررة اخلاصة أن هناك برامج تركز على التعدين أكثر من تلك الـيت                -١٠٦
 استغالل احملاجر، على الرغم من أن استغالل احملاجر ينطوي على نفس املخاطر تركز على

الكثرية لألطفال اليت ينطوي عليها التعدين، وحتث مجيع األطراف الفاعلة على التـدخل             
  .للقضاء على استرقاق الطفل يف احملاجر
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  مسؤولية الشركات  -جيم   
 السارية وحتترم معـايري حقـوق       ينبغي على الشركات أن متتثل جلميع القوانني        -١٠٧

واملطلوب من  . سيما تلك املتعلقة بعمل األطفال واملمارسات الشبيهة بالرق        اإلنسان، ال 
املؤسسات التجارية أن متتثل لالتفاقات الدولية اليت صدقت عليها البلد اليت تعمل فيهـا              

 العام املعـين    وكما اقترح املمثل اخلاص لألمني    . تعمل على الصعيد الدويل   حني   كذلكو
مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، ينبغـي             

 جتارية مع كيانات حكومية أو غري حكومية والكيانات         على الشركات حني متارس أعماالً    
املوجودة يف سلسلة قيمها، أن تتجنب عن طريق اإلجراءات اليت تتخذها أو تلك الـيت               

التسبب يف اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان أو املسامهة فيها من          :  ما يلي  اتتخلف عن اختاذه  
 وقوعها؛ وأن تسعى إىل منع أو      دخالل األنشطة اليت تضطلع هبا، وأن تعاجل هذه اآلثار عن         

ختفيف اآلثار الضارة حبقوق اإلنسان اليت ترتبط ارتباطاً مباشراً بعملياهتا أو منتجاهتـا أو              
انظر تقريـر   (قاهتا التجارية، حىت عندما ال تسهم هي يف تلك اآلثار           خدماهتا يف إطار عال   

املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريهـا             
  ).١٣، الفقرة A/HRC/17/31من مؤسسات األعمال، 

تـأمني أال   وينبغي على املؤسسات التجارية أن تبذل العناية الواجبة وتعمل على             -١٠٨
  .يؤدي استخدامها للموارد الطبيعية إىل انتهاك حقوق اإلنسان لألطفال

  محاية حقوق اإلنسان لألطفال  -دال   
عمالً على التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت هلا أثرها علـى األطفـال،               -١٠٩

 هبـا   توصي املقررة اخلاصة بأن تتخذ احلكومات تدابري حتترم حقوق الطفل وحتميها وتفي           
  .على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل

وينبغي على احلكومات أن تزود أصحاب العمل مبعلومات عن السبل البديلـة              -١١٠
 هبا من األثر البيئي الضار على امليـاه والتربـة           وادحي أن   مامليسورة التكلفة اليت ميكن هل    

. شون حـول املنـاجم واحملـاجر   فهذا من شأنه أن يفيد صحة األطفال الذين يعي . واجلو
وينبغي على احلكومات أيضاً أن تقدم حوافز ألصحاب العمل الذين يفون مبعايري سـالمة      

 برنامج األمم املتحدة للبيئة ومشروع      ن قبيل البيئة ويعملون مع وكاالت األمم املتحدة م      
ة اإلمنـائي،  الذي أقامه برنامج األمم املتحـد ) Global Mercurz Project(الزئبق العاملي 

ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومرفق البيئة العاملية، وهـي الوكـاالت الـيت              
  .اكتسبت بالفعل خربة للتخفيف من اآلثار البيئية لتعدين الذهب
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وينبغي للحكومات أن تضع برامج إلجياد الوعي يف اجملتمعات احلدودية بـشأن              -١١١
اصة فيما يتعلق مبعاجلة الكيماويات الـسامة مثـل         املخاطر الصحية اليت تواجه بصفة خ     

وينبغي أن جترى على اجملتمعات احمللية اختبارات الكتشاف        . الزئبق والسيانيد والرصاص  
وينبغي تدريب العاملني احملليني يف جمال      .  وينبغي أن يزود امللوثون بالرعاية الطبية      ،التلوث

وينبغي هلذه الربامج أن متتـد      . عاجلتهالصحة طبياً على كيفية منع التلوث وتشخيصه وم       
أيضاً لضمان توعية العمال باألثر السليب األقل وضوحاً والطويل األجـل علـى البيئـة               

  .الذي يهدد األمن الغذائي والتنوع البيولوجي) واملياه التربة(
وينبغي للحكومات أن تزود اجملتمعات احلدودية باخلدمات األساسية من قبيـل             -١١٢

وينبغي على احلكومات أيضاً أن توفر العيادات الـصحية         . ب واملرافق الصحية  مياه الشر 
وتكفل إمكانية حصول اجملتمعات احمللية على اخلدمات الصحية ذات النوعية اجليدة جماناً            

هذا ميكن أن يرتقي حبياة األسر وظروفها الصحية ومن مث يقلل مـن    ف. أو بأسعار ميسورة  
  .األطفال للعمل معهانفقاهتا واحتياجها إىل أخذ 

وينبغي على منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية أن تعمل يف سبيل ضمان              -١١٣
رعاية الطفل أيضاً كي ال تكون األمهات يف وضع يصطحنب          بديلة يف جمال    توافر خدمات   

فيه األطفال معهن إىل مواقع املناجم واحملاجر بسبب عدم وجود أماكن حمددة ميكنـها أن           
  .عى األطفال أثناء عملهنتر

        


