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ن العام لجامعة الدول العربية  معالي األمي 
 

 ممثلي المنظمات األممية والدولية : السادة أصحاب السعادة 
 

 المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربيةأصحاب السعادة : السادة 
 

 الحضور الكريم
 

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ي البداية أدعو 
 
صاحب المغفور له الوالد سيدي لوالمغفرة  مةحبالر الي سبحانه وتعهللا  ف

ي فعالية اليومي  سالسمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز الذي 
 
 سموه الريادية لجهود  ،كرم ف

ي مجال الطفولة
 
تهرحمه هللا ع سموه حيث آمن، يةمنوالت ف االعتناء بأن  ىل مدار مسير

ي  النظر  إعادة يجب" أقوالهن وم، يقيةقحهد هادف لتنمية باألطفال مدخل أساسي لكل ج
ن
 ف

 المشكالت جذور  معالجة طريق عن الطفولة، بشئون المعنية والنظم السياسات

ي  والثقافية، االجتماعية
 له وتتيح وثقافته، الطفل قدرات ز تعز  وتعليم تنشئة أساليب وتبنن

 . "واإلبداع للمشاركة الفرصة

 الحضور الكريم 

جامعة الدول العربية  رعايةباون الفاعل التع ذا ير عىل هلص الشكر والتقداخب نتوجه

اكة وبا ي للطفولة و منظمة العمل العربية و  منظمة العمل الدولية كل من  بير  لشر المجلس العرب 

متحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، حيث سعت هذه المنظمات ال ماألمومنظمة والتنمية 

ي الح الأجل ص ا للعمل منالخمس جميع   ك .. نم ، وقدمتطفل العرب  وذجا رائعا للعمل المشير
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ية جهدا تنسيقيا ومتابعة بروح من الحماس والصدق رغم ما شهدت المراحل ا حيث لتحضير

قلة المعلومات واألرقام وعدم و  صقها نواجه الدراسة من صعوبات وتحديات من أبرز 

ي محداثتها. 
 
ة خطوة جديدة ف اكة الممير  ة التعاون اال ونعتي  هذه الشر ي سير اتيج  ة ير  كاف بسير

كاء.   الشر

ي للطفولقضية عمل األطفال فقد أول وعن  اهتماما متعاظما  ة والتنميةالمجلس العرب 

، ب ي
 و دكان له و القضية منذ مطلع تسعينيات القرن الماض 

 
ي  را

 
رصد ظاهرة عمل األطفال  ف

ي لتاو 
 
ي ذلك الدراالعربية،  الدولصدي لها ف

 
ذ نفييبية إضافة إل تر سات واألدلة التدوأعد ف

ي وصون كرامته ووقف استغالله مشاري    ع تنموية من  شأنها إعمال حقوق الطفل العرب 

اكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة العم ومنها ايضا اقتصاديا،  ي ل العربية الشر
 
إعداد ف

اتيجية العربية ي العام  للحد من عمل األطفال االسير
 
ا   . 2011ف ي المجلس كة وجاءت شر

 
 ف

ي نحنال اسةإعداد هذه الدر 
ة الممتدة، بصدد عرض نتائجها اليوم  تر استكماال لهذه المسير

اسا  ،قوف عىل واقع الظاهرةللو  تنفيذا لتوصيات لجنة الطفولة العربيةو  ولتكون نتائجها ني 

 . الظاهرة والحد منها فاعلة لمكافحة ال العلمية والعملية عديد من التدخالتهاديا لل

 حضور الكريم ال

م نحو إنهاء عمل  ه وفق التقديرات العالمية بشأن عمل األطفال أنأنلقد أكدت الدراسة 
ّ
التقد

 خال
 
مليون طفل  152وجود  ير  تب(، حيث 2016- 2012)السنوات  لاألطفال كان بطيئا

ي 
 
 خطرة. جميع أنحاء العالم، ومنهم ما يقارب النصف يميعملون ف

 
ي ارسون أعماال

 
أما ف

، بسبب تشير التقديرات إلطقة العربية فالمن  ارتفاع عدد األطفال العاملير  لتصل إل ماليير 

ة من موجات  المنطقة ما شهدته  اعات اعاتمن الص كبير ي أ والي  
دت إل نزوح المسلحة، التر

يد السكان،  ايير واألعراف اإلجتماعية وسوء التعليم والمعإل المشاكل االقتصادية  إضافةوتشر

 . يةالموات غير 
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ي الدول العربية"حول  اءت الدراسةلقد ج
 
ي توقيت حاسم وحساس، ل "عمل األطفال ف

 
كون تف

ورة االهتمامل -معطيات علمية وبناء عىل  - بمثابة دعوة رصيحة القضية عىل كافة  بهذه ص 

ي يتعرضون لها وهم يعانون ن أجل حماية أطفالنا ووقف كم االنتهاكات الالمستويات م
تر

وح، إضافة اللجو  لعمل من أجل تحسير  الخدمات الصحية والتعليمية ا التحفير  نحو  إلء والي  

مون بتنواالجتماعية، فكلنا  ألطفال بجميع إنهاء عمل ا نحو  أهداف التنمية المستدامةفيذ ملير 

 . 2025 أشكاله بحلول عام

 مالحضور الكري

ي ل كاء من المنظمات  ذ يجدد إ لطفولة والتنميةالمجلس العرب  إل المزيد تطلع يالشكر للشر

ي 
أولويات أجندة الطفولة العربية، والشكر موصول تتصدر أن  يجبلخدمة هذه القضية التر

اند.ح ة، ومنسقة الدراسلبحوث واالستشاراتلفريق البحث من مؤسسة ا ، والشكر ياة عسير

يكةممن المنظ فرق العمللو ، و غزالةفاء أبيهالدكتورة ة لسفير لسعادة االجزيل  ي  ات الشر
التر

 . الفعاليةلهذه نفيذ لتبالتحضير واوأسهمت تابعت سير العمل بالدراسة 

ي للطأوجه الشكر للدكتور حسن البوختاما  فولة والتنمية يالوي أمير  عام المجلس العرب 

ي أسسها الوالد عىل ما قامو المؤسسات اب املير  الع بالمجلس، وكل باألمانة العامة والعاملير  
ا لتر

 . ته رحمه هللابه من جهد من أجل استمرار مسير 

 طفالنا مستقبلنافأل معا ليعيش أطفالنا طفولتهم ... فلنعم

 وهللا الموفق،،

 ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/

