منظمـة العمـل العربيـة

كلمة
معالي السيد /فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية
في حفل افتتاح ورشة العمل االقليمية حول
" سياسات الحد من عمل االطفال "
شرم الشيخ  4 – 3 ،ديسمبر /كانون االول 5102

بسم هللا الرحمن الرحيم

سعادة االستاذ  /حسن البيالوي
االمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية
السادة الخبراء االفاضل
األخوات واألخوة األعزاء
اسعد هللا صباحكم بكل الخير
بداية اود ان انقل لكم تحيات معالي االستاذ /فايز
المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية وتمنياته
لكم بطيب االقامة والتوفيق في اعمالكم ويطيب لنا
ونحن نفتتح اعمال ورشة العمل حول سياسات الحد
من عمل االطفال ان نعرب عن سعادتنا البالغة بعقدها
بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية هذه
المؤسسة العريقة التي نعتز بالتعاون معها ونفتخر
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بالشراكة معها في تنفيذ هذه الورشه والتي نامل ان
تكون بداية النشطة عديدة مشتركة .

االخوة واالخوات :
ان األطفااال الااذين يشااكلون ن ااا سااكان العااالم هاام
أمااال المساااتقبل خ فمااان خدلهااام تتحااادد مدماااح الحيااااة
المستقبلية ألى مجتمع مهما تكن درجة تقدمه وازدهاره
خ لذا فإنه بقدر ما يحظى به األطفال من اهتمام ورعاية
وحماية فى مختلا مراحل سنهم المبكرة بقدر ما تازداد
قاادرتهم علااى العطااام لمجتمعاااتهمخ وحتااى يااتم دعااداد
أطفالنااا ادعااداد الجيااد ليكونااوا رجااال المسااتقبل عليناااا
االهتماااااام باااااالتعليم أوال حيااااا ان األ ااااال والمبااااادأ
االخدقي يقتضي عدم تشغيل األطفال قبل انهام مراحل
التعليم االساسي وبلاوههم سان الرشادخ دال ان

اعوبة

الحياااة فااى ظاال ظااروا اجتماعيااة واقت ااادية قاسااية خ
وتدنى مستوى معيشة بعض األسر دلى درجة ال ت ابح
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قادرة فيها على توفير احتياجاتها األساسايةخ تادفعها دلاى
تشااغيل ابنااهااا فااى ساان مبكاارة خ باعتبااار العماال البااديل
الوحيد للتسول أو الجريمة واالنحراا.
ولقااد حاولاات التشااريعات الدوليااة والوطنيااة خ منااذ بدايااة
القاارن الحااالىخ وضااع ضااوابط علااى الحااد األدنااى لساان
القباااول فاااى العمااالخ دال أن نجاحهاااا فاااى تحقياااق بعاااض
االنجازات فاى هاذا المجاال لام يواكباه نجاال مما ال فاى
مجال وضع حد الستغالل عمل األطفالخ وهى الظااهرة
التاااى طرحااات نفساااهاخ بلبعادهاااا المختلفاااة علاااى سااااار
الحكوماااات والمنظماااات الدولياااة وادقليمياااةخ واحتلااات
بالفعاال فااى الساانوات األخياارة ساالم األولويااات ألنشااطتها
وبرامجهااا تجاوبااا مااع األفكااار والمفاااهيم االجتماعيااة /
ادنسااانية المتناميااة التااى لاام تعااد تحتماال مااا يتعاارض لااه
عمل االطفال من استغدل وتعسا.

4

االخوة واالخوات :
ان الحاادود والفااوارن بااين دلغااام عماال االطفااال ووضااع
حااد السااتغدل هااذا العماال خ قااد تباادو واهيااة للغايااةخ ال
سيما أنه يوجد تعارض جوهرى بين هدفى "دلغام عمال
األطفال" و"تنظيم هذا العمل فى مواجهة كال اساتغدلخ
ودضااااافام ال ااااابغة ادنساااااانية علياااااه" لتجناااااب قساااااوة
االستغدل والتعسا فى بعض األحيان.
ولكاان الممارسااات الواقعيااة تؤكاادخ بمااا ال يااد مجاااال
للشكخ أن ادلغام الكامل والفعال لعمل األطفالخ الذى
هو فى حد ذاته هادا طماولخ قاد يبادو هيار واقعاىخ
و اااااعب المناااااال والتحقياااااقخ فاااااى ظااااال الظاااااروا
االجتماعيااة واالقت ااادية والسياسااية لااذا  -ودلااى أن
يتحقق هذا ادلغام المنشود  -خ فإن المنطق يستوجب
وضع حد لمختلا أشكال ومظاهر االساتغدل الشاااع
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والااذي يتم اال فااي تشااغيل االطفااال فااي اعمااال شاااقة
كبديل رخاي

عان القاوى العاملاة مان الكباار خ وفاي

ظل شروط وظروا عمل أبعد ما تكون عن الحماياة
خ مايعااد خرقااا لكافااة التشااريعات والمعااايير الخا ااة
باااالحقون االساساااية فاااي العمااال  .خا اااة وأن اك ااار
القطاعااااات اسااااتدراجا لعماااال االطفااااال هااااو القطااااا
الزراعي هير المنظم هيكليا أو تشريعيا أو عماليا .
األخوات واألخوة األفاضل ،،
ال شااك أن تقاادما ملحوظااا قااد تحقااق فااى مجااال عماال
األطفاااال مااان خااادل تبناااى معاااايير دولياااة ود ااادار
تشريعات وطنية مان شالنها ادساهام فاى بلاورة أساس
وقواعااااد الحمايااااة القانونيااااة ودنشااااام ليااااات وأدوات
لر اااد تطبيقهاااا ورقابتهاااا خ وماااع ذلاااك فاااإن ظااااهرة
اسااتغدل عماال االطفااال ال تاازال متفشااية فااى معظاام
بلدان العالمخ متقدمة أو نامية على حد ساوامخ وبشاكل
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ي ياااار القلااااق خا ااااة فااااي ظاااال الظااااروا السياسااااية
واالقت اااادية واالجتماعياااة التاااي تمااار بهاااا المنطقاااة
العربية خ مما يستلزم العمال بشاكل جااد علاى تطاوير
التشااريعات ورساام السياسااات الفعالااة للحااد ماان هااذه
الظاااهرة ولعلنااا نجتمااع الياااوم بحضااور هااذه النخباااة
المتميااازة مااان الخبااارام والمشااااركين الاااذين ا اااق فاااي
قدرتهم على

ياهة سياساات وبارامت تنفيذياة نادعم

بهااا جهودنااا فااي السااعي نحااو تطااوير التشااريعات ماان
خدل تفعيل ومتابعة اتفاقيات العمال العربياة المتعلقاة
بهااذا الشاالن خ وكااذلك االسااتراتيجية العربيااة للحااد ماان
عماال االطفااال لعلنااا نسااتطيع ان نقاادم للاادول العربيااة
بعض السياسات الفاعلة التي تسهم فاي الحاد مان هاذه
الظاهرة .
أكااارر شاااكري وتقاااديري للااادكتور  /حسااان البااايدوي
االمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية وفرياق
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المجلااس علااى جهااودهم فااي التنساايق والتحضااير لعقااد
هاااذه الورشاااة وتمنيااااتي لورشاااتكم ان تخااار بنتااااات
وتو اايات فاعلااة ساانعمل ف اي منظمااة العماال العربيااة
وضاااعها موضاااع التنفياااذ مااان خااادل الشاااراكة باااين
أطراا االنتاا ال د اة فاي الادول العربياة ومنظماات
المجتمااااع الماااادني وكافااااة الجهااااات المعنيااااة بقضااااايا
الطفولة .
وفقكم هللا والسدم عليكم ورحمة هللا وبركاته خخخ
فايز المطيري
المدير العام لمنظمة العمل العربية
رانيا
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