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 البيان الختامي للندوة القومية

 بين األوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة" :"عمل األطفال

 2016 كانون األول /ديسمبر 21 – 19الدار البيضاء: 

 

ي للطفولة والتنمية ووزارة التشغيل والشؤون  عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع المجلس العرب 
ن األوضاع الراهنة وأهداف التنمية  االجتماعية بالمملكة المغربية، الندوة القومية "عمل األطفال بي 

ة من   ، بفندق الموفنبيك بالدار البيضاء 2016ديسمت   21 – 19المستدامة"، وذلك خالل الفتر
 بالمملكة المغربية. 

ي أعمال الندوة أكتر من 
ن
 –السعودية  –ئر الجزا –تونس  –دولة عربية )األردن  11مشاركا من  55شارك ف
ن  –السودان  اج الثالثة موريتانيا( يمثلون أطراف اإلنت –المغرب  –مرص  -ليبيا  –الكويت  –فلسطي 

ن عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية، واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج  وممثلي 
عية بدول مجلس التعاون لدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتما

اء، واإلعالم.   الخليج العربية، وعدد من المنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة، والخت 

، بهدف الوقوف عىل التطورات  ي ي ظل ظروف بالغة الحساسية يمر به وطننا العرب 
ن
ي هذه الندوة ف

تأبر
ي سوق العمل، ومناقشة  

ن
ي طرأت عىل وضع األطفال ف

ي النوعية التر
ن
كيفية ادماج قضايا عمل االطفال ف

ي سبتمت  عام 
ن
ي أقرتها األمم المتحدة ف

من أجل إحداث  2015برامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التر
 تغيت  لألفضل. 

ي الندوة إذ يثمنون جهود الجهات المنظمة لعقد هذه الندوة الهامة، 
ن
 جزيل يوجهونو والمشاركون ف

افة أعمال الندوة ويؤكدون عىل أهمية تضافر كافة الجهود من مواجهة الشكر للملكة المغربية الستض
 مشكلة عمل األطفال. 

ا أمام تحقيق أهداف التنمية وإنه من المستدامة،  ويعلنون بأن إشكالية عمل األطفال تمثل تحديا خطت 
لطفل وفق ما أن إعمال حقوق اويؤكدون ، األهمية اتخاذ التدابت  الالزمة لضمان الحد من عمل األطفال

ي االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 
ن
ي وضعية  -جاء ف

ن
ي ذلك األطفال ف

ن
تمثل إطارا معياريا  - العملبما ف

 ، لتنمية الطفل الشاملة والمستدامةومرجعيا 

 العربيـة العمـل منظمـة
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 : ي
 ويوصون باآلبر

ي تعتمدها الدول العربية لتحقيق  -1
امج التر ي الخطط والت 

ن
إدراج مكافحة عمل األطفال كركن أساسي ف

 .   ف التنمية المستدامةأهدا
اك كافه األطراف والجهات المعنية والتنسيق فيما بينها بهدف وضع وتنفيذ سياسات وطنية  -2 إشر

 : ي
ن
ي كافة الدول العربية، وتشمل أهم عنارصها ف

ن
 متكاملة لمكافحة عمل األطفال ف

a.  ي تعرض للخطر اإللغاء الفعىلي والشامل ألسوأ أشكال عمل األطفال وكافة األ
عمال التر

 صحة أو سالمة أو أخالق األطفال. 
b.  .إىل إلغاءه 

ً
ي غت  الحاالت سابقة الذكر وصوال

ن
ي من تشغيل األطفال ف  الحد التدريج 

c.  ي العمل عىل أن ال تقل عن السن الذي يتوقف
ن
ي السن األدبن للقبول ف

ن
ي ف فيع التدريج  التر

 .  فيه التعليم اإللزامي واألساسي
 الكفيلة بإزالة أسباب عمل األطفال وبصفة خاصة: اتخاذ التدابت   -3

a.  .القضاء عىل الفقر والحد من البطالة 
b. ي سن الدراسة بدون أية عراقيل

ن
ي وإتاحته لكافة األطفال ف

 توفت  التعليم المجابن
c.  .الحد من الترسب المدرسي ومعالجة أسبابة 
d. ي للذين لم يلتحقوا بالتعليم والمت

ن من الدراسة. إتاحة فرص مالءمة للتدريب المهتن  رسبي 
يعية الالزمة للحد من ظاهرة عمل األطفال والعمل عىل تفعيلها، بما  -4 ورة اعتماد االصالحات الترسر رصن

 يضمن توفت  بيئة آمنة لألطفال. 
إجراء البحوث والدراسات وتوفت  االحصاءات والبيانات حول ظاهرة عمل األطفال بمختلف  -5

امج جوانبها للمساعدة عىل التعرف بكل دقة وب شكل مستمر عىل حدة الظاهرة ووضع الخطط والت 
 المناسبة لمكافحتها. 

دعوة المؤسسات اإلعالمية العربية إىل تعزيز دور المعالجات اإلعالمية واستعمال تكنولوجيا  -6
االتصال ومواقع التواصل االجتماعي إلدراج قضية مكافحة عمل األطفال عىل أجندة اإلعالم من أجل 

 م بخطورتها عىل مستقبل الدول وسبل تفاديها. توعية الرأي العا
ي  -7

ي مراقبة عمل األطفال وبشكل خاص التثبت من توفر السن األدبن القانوبن
ن
تعزيز دور تفتيش العمل ف

ي تهدد سالمتهم أو صحتهم أو اخالقهم، 
ي األعمال التر

ن
للعمل، وضمان عدم تشغيل األطفال ف

ام الكامل ألصحاب العمل باأل  ن وط وظروف عمل والحرص عىل االلتر حكام القانونية المنظمة لرسر
 األطفال. 

بشأن عمل األحداث،  1996لعام  18دعوة الدول العربية للمصادقة عىل اتفاقية العمل العربية رقم  -8
وكذلك بذل المزيد من الجهود للتعريف  بمعايت  العمل العربية المتعلقة بعمل األطفال عىل أوسع 

ي الدول العربية وتحقيق المالءمة الكاملة مع تلك المعايت  وعىل  نطاق لدى أطراف اإلنتاج الثالث
ن
ف

ي الممارسة العملية. 
ن
يعي وف  المستوى الترسر

ن الدول العربية بشأن وضع وتنفيذ السياسات الوطنية  -9 ات والممارسات الجيدة بي  تبادل الخت 
لجهات األخرى لمكافحة عمل األطفال، ودعوة منظمة العمل العربية والمؤسسات التابعة لها وا

ي هذا المجال. 
ن
 المعنية لتكثيف أنشطتها ف

ن مع قضية عمل االطفال، بما  - 10 ي برامج تدريبية  لكافة المتعاملي 
دعوة الجهات المنظمة إىل تبتن

ي رفع قدراتهم نحو العمل عىل الحد من هذه الظاهرة.  
ن
 يسهم ف


