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CL/199/10(b)-R.1 المجلس الحاكم 

 51البند  6152 أغسطس/  أب 51

 

 

 تقارير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة لالتحاد البرلماني الدولي

شغيل لمكافحة االتجار باألطفال وت)ب( ندوة إقليمية حول تنسيق التآزر لعمل برلماني واسع النطاق 
 األطفال وتعزيز التعاون الثالثي وبين بلدان الجنوب

 6132حزيران/يونيو  31-31أبوجا )نيجيريا( 

استمرار االتجار باألطفال وتشغيلهم يتطلب جهوداً متجددة وتنسيقاً بين األفراد ذوي الصلة للحد من إن 
يقعون ضحية  الذين ،اآلفة، والتي تشكل تهديداً خطيراً لألطفالوالقضاء في نهاية المطاف على آثار هذه 

 لها

 بكاتشفإن البرلمانات هي في صلب اآلليات التي تهدف إلى تفكيك  ،خالل الصالحيات الدستوريةمن 
المافيا التي تغذي االتجار باألطفال وتشغيلهم، واقتراح إجراءات واسعة النطاق، وذلك لتوفير حماية أفضل 

 لطفل ودعمها كجزء من تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.حقوق ال

برلمانياً، بالتعاون مع منظمة العمل  27مشارك من بينهم  511تم تنظيم اجتماع أبوجا، والذي جمع نحو 
وحضرته بلدان وسط أفريقيا. وقد منح البرلمانيين اإلقليمي والوطني الفرصة لتقييم التقدم  ،(ILOالدولية )

بشأن مساهمة البرلمانات في  3153،الندوة األخيرة التي عقدت في أبوجا في يونيو  المحرز منذ انعقاد
مكافحة االتجار باألطفال وتشغيلهم؛ وتبادل األفكار حول تعاضد العمل المشترك الذي يمكن أن يحسن 

تخاذ االتي تهدف إلى معالجة االتجار باألطفال وتشغيلهم؛ وتحديد األولويات و  ،االستراتيجيات القائمة
تدابير لتنفيذها؛ واستكشاف إمكانيات التعاون بين األقاليم بين غرب ووسط أفريقيا، والتي من شأنها أن 

 تهدف إلى مكافحة تلك اآلفات.
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بتقديم التوصيات الواردة في التقرير أدناه، لتكون مصدر إلهام للعمل واسع  ،وفي نهاية الندوة قام المشاركون
 النطاق الذي كان مطلوباً.

 

يل لمكافحة االتجار باألطفال وتشغ ،ندوة إقليمية حول تنسيق التآزر لعمل برلماني واسع النطاق
 وتعزيز التعاون الثالثي وبين بلدان الجنوب ،األطفال

ندوة إقليمية اشترك في تنظيمها االتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع برلمان 
 لدول غرب أفريقيا )إيكواس( وبدعم من اليونيسيفالجماعة االقتصادية 

 ، أبوجا )نيجيريا(3152أيار/مايو  32 - 31برلمان الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
 

 استنتاجات الندوة

نحن، أعضاء برلمان الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والبرلمانات الوطنية لبنين والكاميرون وغانا 
 32-31مثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، قد اجتمعنا في أبوجا في الفترة من والنيجر، وم

ي التقينا لتقييم الطريقة التي يجري فيها تنفيذ توصيات الندوة اإلقليمية التي عقدت في أبوجا ف ،3152مايو 
ل هما اآلخر؛ وتباد؛ والنظر في جوانب العمل الوطني وبين األقاليم التي قد يعزز كل من3153يونيو 

 طويل.والالممارسات الجيدة؛ وتحديد األولويات والتخطيط لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط 
إن االتجار باألطفال وتشغليهم هو ضد مصلحة األطفال؛ فهي ال تزال قضايا الساعة على الرغم من تضافر 

قة رأس أولويات العمل البرلماني المتعل الجهود للقضاء عليها. ويجب وضعها أكثر من أي وقت مضى على
 بتعزيز حقوق الطفل.

، وكذلك السياق الذي أقيمت فيه، ونتائجها، 3153وفي هذا الصدد، تمَّ التذكير بندوة أبوجا حزيران/يونيو 
 بما في ذلك أهم المداوالت والتوصيات المتخذة.
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ل وفقاً جار باألطفال وتشغيلهم، وحماية األطفاكما تمَّ التذكير أيضاً باإلجراءات التي اتخذت لمكافحة االت
واتفاقية أسوأ أشكال تشغيل  ،(537)رقم  ،5723للحد األدنى للسن التفاقية منظمة العمل الدولية، 

 (.573)رقم  ،5777األطفال لمنظمة العمل الدولية، 
ي مفصل من روع بحثونظرا الستمرار وجود االتجار باألطفال وتشغيلهم، فنحن نرى بأنه ينبغي إجراء مش

ر ويجبرهم على اللجوء إلى االتجا ،أجل تحديد أسبابهما. وفي هذا الصدد، أدركنا أن الفقر يقيد األسر
باألطفال وتشغيلهم. وهذا األمر له عواقب كارثية على األسرة والمجتمع ككل. وقد قمنا باإلجماع بإدانة 

 تقبل.باعتبارها القوة الدافعة للمجتمع في المسهاتين اآلفتين اللتين تشكل تهديداً خطيراً لألطفال 

ومع ذلك، الحظنا أن الفقر غالبًا ما يكون تفسيرًا ضعيفًا لما يحرك االتجار باألطفال وتشغيلهم. وعلى 
 العموم، الحظنا أنه ال يوجد أسرة تم تعريفها بأنهم فقيرة قد تحررت حقاً من الفقر من خالل بيع أطفالها.

عمال نحو كلمة "العمل" والتمييز بوضوح بين أ نهجناعتقد أننا يجب أن نكون حذرين في وبالمثل، فإننا ن
خفيفة والعمل الذي يجب أن يتم حظره. لقد فهمنا بوضوح أن القضية لم تكن كثيرًا حول هذا النوع من 

رتبط بقيم تالعمل الذي يشكل جزء من طريقة تهيئة األطفال اجتماعيًا وإدخالهم إلى عالم الكبار، والتي 
أجدادنا. لكن المسألة قيد المناقشة كانت أكثر حول األعمال التي يمكن أن تؤثر سلبًا على النمو البدني 
والنفسي والفكري للطفل. ولذلك فهي مهمة في سياق عملنا، ولتجنب أي التباس، فقد أخذنا في االعتبار  

على غرس  . والحقيقة هي أننا لن تكون قادرينكل معايير التقييم عند التفريق بين هذين النوعين من العمل
أخالقيات العمل الصحية في أطفالنا فيما ننخرط في الوقت نفسه في حملة ال هوادة فيها ضد عمالة 

 األطفال.

وبالمثل، وللتحضير للعمل في المستقبل، فقد أصري ِّنا بوجوب إيجاد تعريف واضح لكلمة "االتجار" في 
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار  3ي هذا الصدد، علمنا، وفقاً للمادة وصف االتجار باألطفال. وف

باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
، أن عبارة "االتجار بروتوكول االتجارأو  بروتوكول باليرمو(، والمعروف أيضا باسم 3111الحدود )

و استخدام أ ،باألشخاص" والمعرفة بأنها "تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال األشخاص، عن طريق التهديد
أو إساءة استعمال السلطة أو موقف  ،أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع ،القوة أو غيرها من أشكال القسر
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سيطرة على شخص آخر، بغرض أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له  ،ضعف
 االستغالل ".

. إن على ما يعرف باالتجار بالرضع، والتي ندينها بشدة ،كما ركزت مناقشاتنا بشأن االتجار باألطفال أيضاً 
االتجار بالرضع يأخذ أبعاداً تثير القلق في المناطق الفرعية؛ وما لم نكن حذرين، فإن هذا االتجار، وهو ليس 

 ة، يمكن أن يغذي هذا النوع من االتجار الذي يرمي إلى استغالل األطفال.استغاللياً بالضرور 
ونظرا للطبيعة الخطيرة والمستمرة لتلك المشاكل، رأينا أنه من الضروري أن تتصرف بسرعة أكبر من خالل 

وقعنا  م االلتزام بالعمل التطوعي والشجاع، والذي أنشأ التزامًا إجباريًا لتحقيق نتائج لمصلحة شعوبنا. ومن
 كممثلين منتخبين للمواطنين "، فهذا قد يشمل:

 زيادة اليقظة والتعبئة من أجل مكافحة االتجار باألطفال، والعمل على نحو أكثر فعالية. -
 زيادة الوعي بين الناس بضرورة تعزيز حقوق الطفل والتعاون في تفكيك شبكات االتجار باألطفال. -
 النصوص التي يمكن الوصول إليها، وفهمها، وتطبيقها ونصَّها علىدعم الجهاز التشريعي، بما في ذلك  -

 اإلنفاذ، من خالل إدراج التدابير واإلجراءات العقابية سويًة لمساعدة ضحايا االتجار على العناية بهم.
مكين تحقيق لدول غرب أفريقيا لت ،إنشاء قانون يتم تطبيقه في جميع أنحاء مجتمع الجماعة االقتصادية -

 ام بين االستراتيجيات.االنسج
لمنح القروض من أجل تمكين اآلباء  ،تشجيع األنشطة المدرة للدخل من خالل إنشاء عمليات مبسطة -

 الذين يعوقهم الفقر؛
في جميع أنحاء مناطق غرب ووسط أفريقيا، وذلك كجزء من نهج فعال  ،تشجيع التعاون بين البرلمانات -

 لمكافحة االتجار باألطفال وتشغيلهم.

التحول خصيصاً إلى قضية الفقر وطرق الحد منه، فنعتقد أننا يجب أن نغتنم الفرصة التي يقدمها جدول وب
 52من أجل التنمية المستدامة، وقد تمَّ اعتمادها في العام الماضي، وتتكون من  ،3131األعمال الجديد 

بغي أن ين ،عمل الالئق للجميع()تعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وال ،7هدفاً. الهدف 
يسهم في تحسين رفاهية الناس. ويتعين علينا االنضمام إلى الجهود الجارية للمجتمع الدولي لتنفيذ تلك 

 األهداف.
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لقد تعلمنا دروساً هامة من خبراتنا الوطنية في مكافحة االتجار باألطفال وتشغيلهم، والتي يمكن أن نستخلص 
 يث:منها اإللهام، وذلك من ح

 إنشاء مجموعات مراقبة األحياء واللجان المدرسية لمكافحة االتجار باألطفال؛ -
 إعادة األطفال المتسربين إلى النظام الدراسي من خالل برامج التعليم؛ -
 إعداد برنامج لحماية العامالت في المنازل وتعزيز حقوقهم؛ -
كافحة نفيذ التشريعات في مجال محول ت ،طرح األسئلة البرلمانية الشفهية والمكتوبة على الحكومة -

 االتجار باألطفال وتشغيلهم؛
 المشاركة كبرلمانيين في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة عمل وطنية للقضاء على عمل األطفال؛ -
 إنشاء هيئات برلمانية تهدف خصيصاً التخاذ إجراءات ضد االتجار باألطفال وتشغيلهم؛ -
للمشاريع المتعلقة  ،اني لدعم تقديم القروض الصغيرة في دائرته/دائرتهاإحداث منحة كبيرة متاحة لكل برلم -

 بالتعليم والصحة، وتقديم المساعدة للشباب والنساء.

تلقينا التدريب على آليات لجنة الجماعة لمكافحة االتجار باألطفال وتشغيلهم، وعلى السياق القانوني 
لحماية  ،انتباهنا بشكل خاص إلى مسألة في غاية األهميةوالسياسي الذي أنشئت فيه هذه اآلليات. ولفت 

الطفل كإجراء وقائي وأكثر شمولية من حيث صلته بتعزيز حقوق الطفل، بما في ذلك مكافحة االتجار 
 باألطفال وتشغيلهم.

لدول غرب أفريقيا من أجل القضاء على  ،قدمت لنا معلومات مفصلة عن خطة عمل الجماعة االقتصادية
 كال عمل األطفال، والتي تهدف إلى:أسوأ أش

  توفير منصة محددة ومنسقة لتسهيل التدخالت لتنفيذ االلتزامات التي قطعتها الحكومات لتحسين
 الطريقة التي يتم من خاللها الترويج لحقوق الطفل؛

 لتزامات والتي من يمكن خاللها الوفاء باال ،توفير استجابة لدول الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
 التي قطعتها بالتصديق على الصكوك الدولية؛

  والذي يحث 3151-3112دعم الدول األعضاء في التزامها بتنفيذ برنامج العمل الالئق في أفريقيا ،
 الدول األعضاء على إعداد خطط عمل وطنية للقضاء على عمالة األطفال.
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ب الرئيسية لخطة العمل هذه. ولذلك، فإننا نوصي اآلن بامتالك الخطة كجزء من لقد اطلعنا على الجوان
 استعداداتنا للمساهمة في تنفيذه.

 االتجار باألطفال وتشغيلهم هو ظاهرة مستمرة ومتكررة، والتي يرتبط القضاء عليها ارتباطاً وثيقاً بالتنسيق بين
نيين تقد بأنه ينبغي يجب إقامة شبكة من جميع المعجميع االستراتيجيات. ومع أخذ ذلك في االعتبار، نع

اء تقنيين وماليين شركشبكة البرلمان  تضمفي مكافحة االتجار باألطفال وتشغيلهم. ولتحقيق ذلك، يجب أن 
ميزة الذين شاركوا يتسم ب ،والحكومة. إن دمج استراتيجيات مختلف األشخاص ومؤسسات المجتمع المدني
 يسعون خلف اإلجراءات المستهدفة.تضخيم جهود أولئك الذي 

 ،وفي نهاية مناقشاتنا، قمنا بتحديد األولويات التالية التي نود تنفيذها، بدعم من المؤسسات الدولية الشريكة
 ومنظمة العمل الدولية ولجنة الجماعة االقتصادية: ،بما في ذلك االتحاد البرلماني الدولي

ال بشأن االتجار باألطفال، وعمالة األطف ،لدولية القانونيةوا ،إجراء جرد للنصوص والصكوك اإلقليمية .5
 اإلقليمية وما إلى ذلك(؛ ،وخطط العمل ،والسياسات ،وحماية الطفل )االتفاقيات الدولية

هداف أإجراء دراسة للنصوص القانونية التي تتعلق االتجار باألطفال، وعمالة األطفال وحماية الطفل. من  .3
فيما بين الدول األعضاء في الجماعة والتماسك بين النصوص  ،هذه النصوصالدراسة النظر في تماسك 

والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. إن الدراسة تقترح إجراء تعديالت ، على مستوى الدولة ،القانونية
 لجعلها منسجمة فيما يتعلق بحماية الطفل؛ ،على األطر القانونية التي يمكن وضعها

على تصديق وضمان تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بشأن  ،اء في الجماعةتشجيع الدول األعض .3
االتجار باألطفال وتشغيلهم، وعلى حماية الطفل؛ وتشجيع تلك الدول على تعديل اإلطار القانوني 

 الوطني وفقاً لذلك، مع األخذ في االعتبار الحقائق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل بلد؛
 طفل؛حول االتجار باألطفال وتشغيلهم، وحماية ال ،برلمانيين من شأنه رفع مستوى الوعيوضع دليل لل .4
 لمكافحة االتجار باألطفال والعمل؛ ،وضع دليل للبرلمانيين حول الرقابة على عمل الحكومة .1
 تشجيع البرلمانات الوطنية في منطقة الجماعة االقتصادية إلى: .2

I.  هم؛أنشئت لمكافحة االتجار باألطفال وتشغيل ،وطنيةتعمل على المشاركة في لجان توجيهية 
II.  بشأن االتجار باألطفال وتشغيلهم، وحول  ،إقامة جلسات المعلومات الداخلية للبرلمانيين

 حماية الطفل؛ وتقديم الدعم لجهود توعية السكان؛



                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152سبتمبر  أيلول / 31      

 

ن الجماعة، اوبرلمان الجماعة من جهة؛ وبين برلم ،ضمان التعاون الفعال والتنسيق بين هيئة الجماعة .2
والنقدية لوسط أفريقيا، وشبكات المجتمع البرلمانية والمدنية من جهة أخرى،  ،والجماعة االقتصادية

والتي تشترك جميعها على حد سواء في مجال مكافحة االتجار باألطفال وتشغيلهم، وباتخاذ الخطوات 
 المنسقة المشتركة في هذا الصدد.

 
 3152أيَّار/مايو  32أبوجا، 
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 strengthening South-South and Triangular cooperation 
 

Abuja (Nigeria), 25-26 May 2016 
 
 
 

The continued existence of child trafficking and labour requires renewed efforts and 
greater coordination among relevant individuals so as to decrease and eventually 
eradicate the effects of this scourge, which constitutes a serious threat to the children 
who fall victim to it. 
 

Through their constitutional prerogatives, parliaments are at the heart of mechanisms 
designed to dismantle Mafia networks that fuel child trafficking and labour, and to 
propose wide-ranging actions, so as to better protect and promote children's rights as 
part of the implementation of the Convention on the Rights of the Child. 
 

The Abuja meeting, that gathered some 100 participants including 78 parliamentarians, 
was organized together with the International Labour Organization (ILO) and was 
attended by central African countries. It gave regional and national parliamentarians the 
opportunity to assess progress since the last seminar to be held in Abuja in June 2012 on 
the contribution of parliaments to the fight against child trafficking and labour; to share 
ideas about mutually reinforcing work that could improve existing strategies designed to 
tackle child trafficking and labour; to identify priorities and measures to implement them; 
and to explore possibilities for interregional cooperation between West and Central Africa, 
which would aim to combat those scourges.  
 

At the end of the seminar participants developed recommendations, in the report below, 
to inspire the wide-ranging action that was required. 
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Harmonizing synergies for wide-ranging parliamentary action 

against child trafficking and labour and strengthening South-South 
and Triangular cooperation 

 
Regional seminar jointly organized by the Inter-Parliamentary Union (IPU), the International Labour Organization 

(ILO), in cooperation with the Parliament of the Economic Community of  
Western African States (ECOWAS) and with the support of UNICEF 

 
ECOWAS Parliament, 25 to 26 May 2016, Abuja (Nigeria) 

 
 

SEMINAR CONCLUSIONS 
 
 
We, members of the ECOWAS Parliament, the national parliaments of Benin, Cameroon, Ghana and 
Niger, representatives of international organizations and civil society, gathered in Abuja from 25 to 26 
May 2016. We met to take stock of how the recommendations of the regional seminar held in Abuja in 
June 2012 were being implemented; to consider where national and interregional work might be 
mutually reinforcing; to share good practices; and to identify priorities and plan for their implementation 
in the short, medium and long term.  
 
Child trafficking and labour is against the best interests of the child; they continue to be topical issues, 
in spite of concerted efforts to eradicate them. They should feature more than ever among the 
priorities of parliamentary work related to promoting the rights of the child.  
 
In that regard, we were reminded of the June 2012 Abuja seminar, together with the context in which it 
was held, and its results, including the key arguments and recommendations made.  
 
We were also reminded of the actions that were committed to in order to combat child trafficking and 
labour, and to protect children in accordance with the ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) 
and the ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).  
 
In view of the continued existence of child trafficking and labour, we believe that a detailed research 
project should be carried out in order to determine their causes. In that regard, we recognized that 
poverty constrains families and forces them to resort to child trafficking and labour. That has 
disastrous consequences both for the family and for society as a whole. We unanimously condemned 
those two scourges, which constitute a serious threat to the children as the driving force of future 
society. 
 

Nevertheless, we noted that poverty is often a weak explanation for what drives child trafficking and 
labour. On balance, we noted that no family defined as poor was ever truly set free from poverty by 
the sale of their children.  
 

Similarly, we believe that we should be careful in our approach to the word "work" and clearly 
distinguish between light work and work that should be banned. We understood clearly that the issue 
was not so much about the sort of work that is part of the way children are socialized and introduced 
into the adult world, and that is linked to our ancestral values; rather, the issue under discussion was 
more one of work that could compromise the physical, psychological and intellectual development of 
the child. It is therefore important that, in the context of our work, and to avoid any confusion, we keep 
in mind all assessment criteria when differentiating those two types of work. The reality is that we 
would not be able to instil a healthy work ethic in our children while at the same time engaging in a 
relentless campaign against child labour. 
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Similarly, and to prepare for future work, we insisted that there should be a clear definition of the word 
"trafficking" in the description of child trafficking. In that regard, we were informed that, according to 
article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 
(2000), also known as Palermo Protocol or the Trafficking Protocol, the phrase “trafficking in persons” 
is defined as "the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of 
threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of 
power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve 
the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation."  
 
Our discussions on child trafficking also focused on what is known as baby trafficking, which we 
strongly condemned. Baby trafficking is taking on worrying proportions in the subregion; if we are not 
careful, such trafficking, which is not necessarily exploitative, could fuel the sort of trafficking that was 
designed to exploit children.  
 
Given the serious and persistent nature of those problems, we judged that it was imperative to act 
even more swiftly by committing to voluntary and courageous action, which established a binding 
obligation to deliver results for the benefit of our peoples. From our position as elected citizens' 
representatives, that will involve: 
 

- An increase in both vigilance and mobilization in order to combat child trafficking and labour 
more effectively; 

- A greater awareness among people of the need to promote the rights of the child and to 
cooperate in dismantling child trafficking networks; 

- A strengthened legislative body, including texts that are accessible, understandable, applicable 
and provide for enforcement, through the inclusion of both punitive measures and procedures to 
enable victims of trafficking to be cared for;  

- The establishment of a law applicable throughout the ECOWAS community to enable strategies 
to be harmonized; 

- The promotion of income-generating activities by establishing simplified processes for granting 
credit in order to empower parents who are held back by poverty; 

- The promotion of cooperation between parliaments throughout the regions of West and Central 
Africa, as part of an effective approach to combating child trafficking and labour. 

 

Turning specifically to the issue of poverty and ways in which it could be reduced, we believe that we 
should seize opportunity offered by the new 2030 Agenda for Sustainable Development. It was 
adopted last year and is made up of 17 goals. Goal 8 (promote inclusive and sustainable economic 
growth, employment and decent work for all) should contribute to an improvement in people's well-
being. We should join the ongoing efforts of the international community to implement those goals.  
 

We have learned important lessons from our national experiences of the fight against child trafficking 
and labour, from which we can draw inspiration, including in terms of:  
 

- Establishing neighbourhood watch groups and school committees to combat trafficking in 
children; 

- Bringing children who have stopped going to school back into the system through education 
programmes;  

- Setting up a programme for the protection of domestic workers and the promotion of their rights; 
- Asking the Government oral and written parliamentary questions about the implementation of 

legislation on combating child trafficking and labour; 
- Participating as parliamentarians in the national committee for monitoring the implementation of 

the national action plan for the elimination of child labour;  
- Establishing parliamentary bodies that are specifically designed to take action against child 

trafficking and labour;  
- Making a substantial grant available to each parliamentarian to support the provision of 

microcredit in his or her constituency for projects relating to education, health, and assistance to 
young people and to women. 

 

We received training on the mechanisms of the ECOWAS Commission for Combating Child 
Trafficking and Labour, and on the legal and political context in which these mechanisms have been 
established. Our attention was particularly drawn to the crucial issue of child protection as a preventive 
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and more all-encompassing measure as it relates to the promotion of the rights of the child, including 
the fight against child trafficking and labour.  
We were provided with detailed information about the ECOWAS plan of action for the elimination of 
the worst forms of child labour, which aims to: 
 

• Provide a specific and coordinated platform to facilitate interventions that give effect to the 
commitments made by Governments to improve the way in which the rights of the child are 
promoted;  

• Provide a response for the ECOWAS States through which they can fulfil the obligations that 
they have made by ratifying international instruments; 

• Support Member States in their commitment to implement the Decent Work Agenda in Africa for 
2007–2015, which urges Member States to prepare national plans of action for the elimination 
of child labour. 

 
We have been informed of the key aspects of this plan of action. Therefore, we now recommend that 
we take ownership of the plan as part of our preparations to contribute to its implementation. 
 
Child trafficking and labour is a persistent and recurring phenomenon, whose elimination is intrinsically 
linked to the coordination of all strategies. With that in mind, we believe that a network of all those 
involved in the fight against child trafficking and labour should be set up. To achieve that, the network 
must include parliament, technical and financial partners, civil society and the Government. Integrating 
the strategies of the various people involved has the advantage of amplifying the efforts of those 
pursuing targeted action. 
 
At the end of our discussions, we identified the following priorities that we wish to implement, with 
support from international partner institutions including the IPU, ILO and ECOWAS Commission:  
 

1. Conduct an inventory of regional and international legal texts and instruments on child 
trafficking, child labour and child protection (international conventions, regional policies and 
action plans etc.); 

 

2. Carry out a study of the legal texts that relate to child trafficking, child labour and child 
protection. The study would consider the coherence of such texts among ECOWAS Member 
States and the coherence between State-level legal texts and relevant international legal 
instruments. The study would propose adjustments to legal frameworks that would be designed 
to harmonize them in relation to child protection; 

 

3. Encourage ECOWAS Member States to ratify and ensure the implementation of relevant 
international instruments on child trafficking and labour, and on child protection; and encourage 
those States to adjust their national legal framework accordingly, while taking account of the 
economic, social and cultural realities of each country;  

 

4. Develop a handbook for parliamentarians that would raise awareness about child trafficking and 
labour, and child protection;  

 

5. Develop a handbook for parliamentarians about the oversight of Government action on 
combating child trafficking and labour;  

 

6. Encourage national parliaments in the ECOWAS region to: 
 

i. Seek to be involved in national steering committees established to combat child trafficking 
and labour; 

ii. Run internal information sessions for parliamentarians on child trafficking and labour, and on 
child protection; and provide support to efforts of awareness-raising of the population;  

 

7. Ensure effective collaboration and coordination between the ECOWAS Commission and 
ECOWAS Parliament on the one hand; and among the ECOWAS Parliament, the Central 
African Economic and Monetary Community, and parliamentary and civil society networks on 
the other, all of which are involved both in the fight against child trafficking and labour, and in 
taking joint, harmonized action in that regard. 

 
 

Abuja, 26 May 2016 
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