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األمني العام جلامعة الدول العربية
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افتتاح أعمال فعالية إطالق

دراسة "عمل األطفال يف الدول العربية"

األمانة العامة 7 :مارس 2019

صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز

صاحبة السمو الملكي األميرة هبة اهلل بنت طالل بن عبد العزيز

صاحبة السمو الملكي األميرة الجوهرة بنت طالل بن عبد العزيز

األميرة الجوهرة بنت خالد السديري

الدكتورة ربا جرادات

المدير اإلقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية

السيد فايز المطيري

مدير عام منظمة العمل العربية

الدكتور حسن البيالوي

أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية

السيد السيد عبد السالم ولد أحمد

الممثل اإلقليمي لمكتب الشرق األدنى وشمال أفريقيا بمنظمة

األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)

السيدات والسادة وفود الدول األعضاء ،وممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية،
الحضور الكريم،

يشرررفني أن أفتررتك معكررم اليرروم أعمررال فعاليررة عطررالق فدراسررة عمررل األطفررال فرري

الرردول العربيررةف الترري تررم اعتمرراد توصرريات ا مررةخ ار خررالل الرردورة الرابعررة للقمررة العربيررة
التنمويررة :اتقتصررادية واتجتماعيررة الترري عقرردت فرري الجم وريررة اللبنانيررة بترراري 20

ينرراير  ،2019كوثيقررة استرشررادية لرردعم ج ررود الرردول األعضرراء للقضرراء علررى هررذ

الظاهرة ،ت دف على تقدير حجم ظاهرة عمل األطفال فري الردول العربيرة ،واجرراء تقيريم
دوري لإلنجازات والتحديات التي تواجه هذ الظاهرة في المنطقة العربية.
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واننررري عذ انت رررز هرررذ الفرصرررة ألعبرررر عرررن خرررالا الشررركر والتقررردير لشرررركا نا

األساسرريين فرري ععررداد هررذا الدراسررة :منظمررة العمررل الدوليررة ،ومنظمررة العمررل العربيررة،
والمجلررس العربرري للطفولررة والتنميررة ،ومنظمررة األمررم المتحرردة لألغذيررة والزراعررة ،علررى

ج ودهم المبذولة وتعاون م المقدَّر خالل فترة ععداد الدراسة ،كمرا ت يفروتني أن أتقردم
بالشكر والتقدير لفريق العمل الفني والسادة الخبراء بمركز البحوث واتستشارات.

السيدات والسادة،

ش دت السنوات الماضية اهتماماً متزايداً من قبل جامعة الردول العربيرة بقضرايا
الطفرل فرري المنطقررة العربيررة والن ررو ب وضراعه وانفرراذ حقوقرره ،بمررا يراعرري مصررلحته

الفضررلي وبمررا يتماشررى مررا حقوقرره األصرريلة والمكفولررة لرره فرري اتتفاقيررات والمعاهرردات
اإلقليمية والدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت علي ا كافة الدول العربية

وكررذلا البروتوكرروتت اإلضررافية الملحقررة ب ررا ،واتتفاقيررات الصررادرة عررن منظمررة العمررل

الدولية ،باإلضافة الى فأجنردة التنميرة المسرتدامة  2030ف التري اعتمردها قرادة العرالم

في سبتمبر  2015في قمة أممية تاريخية.
السادة الحضور،

نجتمررا اليرروم لمناقشررة قضررية هامررة تررةرق مجتمعنررا العربرري وهرري قضررية عمررل

األطفال والتي تعتبر عنفاً ممارساً ضد هةتء األطفال ويحرم م من حقروق م األساسرية

في التمتا بالحياة الطبيعية في سنوات م األولى من أعمارهم ،تلا السنوات التي تعتبر
األهم في تشركيل شخصريات م وسرالمة بنيران م العقلري والنفسري ،علرى جانرب حرمران م

من التعليم والصحة والحماية والنماء ،فضالً عن ازديراد هرذ القضرية خطرورة فري ظرل
ما تمر بره عردد مرن دول المنطقرة مرن عرهراب ونزاعرات وحرروب مسرلحة ،حيرث تشرير
رردل انتشرررار عمرررل األطفرررال فررري البلررردان المتررر ثارة بالنزاعرررات
اإلحصرررا يات علرررى أن معر ا
معردل انتشرار العمرل الخطرر يزيرد بنحرو
المسلاحة أعلى من
أن ا
المتوسط العالمي ،كما ا
ا

 %50في البلدان المت ثارة بالنزاعات المسلاحة منه في العالم ب جمعه.
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وت يغفل علينا حجم التراجا واتنتكاسات التي أصابت حقوق األطفال في الفتررة

األخيرة نتيجة للتحوتت السياسرية واتقتصرادية واتجتماعيرة ،ومرا صراحب ا مرن لجروء

ونزوح وتشتت لألسر ،األمر الذي كان له انعكاسات سلبية على األطفال ..ناهيا عن
التحديات الكبرى المترتبة على هذ الظروف الصعبة من عدم اتلتحاق برالتعليم وعردم

الحصررول علررى الخرردمات الصررحية المناسرربة ،بررل وتفشرري عرردد مررن األمر ار

الترري تررم

القضرراء علي ررا ن ا ي راً فرري سررنوات سررابقة ،وسرروء التغذيررة ،والررزوا المبكررر والررزوا

القسررري وعمررل األطفررال فرري أعمررال خطرررة ،وجرراءت علررى رأس هررذ التحررديات تجنيررد

اتطفررال واشرراك م فرري عمليررات مسررلحة او أعمررال ترررتبط بالنزاعررات بلغررت ذروت ررا فرري
جما ونقل المةن واألسلحة للجماعات المسرلحة ،وجمرا أشرالء المروتى ..ممرا يجعلنرا
نضيف على قا مة الحقوق التي ننادي ب ا ألطفالنرا فالحرق فري الطفولرةف ..حيرث تتررا

هررذ التحررديات بصررمات غررا رة ت يمكررن الررتخلا من ررا بسر ولة لرردى كررل طفررل شرراءت

الظروف أن يتعر

ل ا.

الحضور الكريم،

عن قضررية عمررل األطفررال هرري قضررية متعررددة الجوانررب ،فباإلضررافة علررى الجوانررب

الحقوقية التي ت تخفى علرى أحرد هنراا العديرد مرن الجوانرب اتقتصرادية واتجتماعيرة

ل ذ القضية التي تشكل حا الً دون القضاء على هذ الظاهرة المتفاقمة ،ف نراا عردد
مررن األولويررات الترري يجررب العمررل علي ررا ومن ررا علررى سرربيل المثررال محاربررة الفقررر،
والتمكين اتقتصادي لألسرة ،فالدول اتكثرر فقر ارً تسرجل معردتت أعلرى لعمرل األطفرال،

كما أن هذ المعدتت هي ،بشركل عرام ،أعلرى فري المنراطق الريفيرة مقارنرة بالمنراطق
أن
الحضرررية ،ويررررتبط كرررذلا عمررل األطفرررال ارتباطررراً وثيقرراً بالتسررررب المدرسررري حيرررث ا
األطفال العاملين الذين يرتادون المدرسة يميلون على العمل لساعات أق ال من غيرهم.
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عن الطفل العامل وخاصة في األعمال المصنفة ك سوأ اشكال عمل األطفال وفي

األعمال الخطررة ،هرو طفرل يرتم اغتيرال أحالمره كرل يروم وكرل سراعة ،ف رو يجرد نفسره

يعمل في ظل ظروف خطرة ت تتناسب ما بنيانه الجسمي أو تكوينه النفسري ،أو يجرد
نفسه مرغماً على حمل سرالح بردتً مرن تواجرد فري المدرسرة مرا أقرانره او اسرتمتاعه
ب بسط حقوقه المكفولة له ..ف ذا الطفل مازال يحلم ب ن يعري

العالم.

طفولتره كسرا ر أطفرال

وفرري هررذا السررياق ،جرراءت مبررادرة الجامعررة العربيررة ومررن خررالل هررذ الشررراكة

المقدَّرة ما الج ات الدولية واإلقليمية ذات العالقرة ،إلعرداد هرذ الدراسرة ال امرة التري

تلقي الضوء على اتتجاهات والخصا ا الر يسية لعمل األطفال في المنطقة العربية،

وتسلط الضوء على عدد من التوصيات ب دف معالجة هذ المس لة.
السيدات والسادة،

فرري ختررام كلمترري ت يسررعني عت أن أتقرردم بالشرركر مرررة أخرررى علررى كافررة الشررركاء

الذين ساهموا في ععداد هذ الدراسة ال امة ،كمرا أتقردم بالشركر علرى الردول األعضراء
وممثلررري المنظمرررات الدوليرررة واإلقليميرررة ووكررراتت األمرررم المتحررردة ومنظمرررات المجتمرررا

المردني والخبرراء واتكرراديميين والشخصريات العامررة الررذين حرصروا علررى المشرراركة فرري
أعمال هرذ الفعاليرة ،ونتطلرا علرى المضري قردماً فري تنفيرذ مرا جراء ب را مرن توصريات

ووضرررا خطرررة عمرررل تنفيذيرررة مرررن أجرررل تسرررليط الضررروء علرررى التحرررديات وتقيررريم كافرررة

اتنجازات التي تقوم ب ا الدول العربية للقضاء على عمل األطفال.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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