إطالق دراسة "عمل األطفال يف الدول العربية"
كلمة
عبد السالم ولد أحمد ،المدير العام المساعد والممثل اإلقليم ر
للشق األدن وشمال أفريقيا
ي
لمنظمة األغذية والزراعية لألمم المتحدة (الفاو)

معال السيد أحمد أبو الغيط ،األمي العام لجامعة الدول العربية،
ي
سمو األمي عبد العزيز بن طالل عبد العزيز ،
معال السفية هيفا أبو غزالة ،األمي العام المساعد و رئيس قطاع الشئون األجتماعية لجامعة الدول العربية،
ي
األقليم لمنظمة العمل الدولية،
قليم للعمل الالئق ،ونائب المدير
السيد فرانك هاجمان ،المدير األ
ي
ي
السيد حمدي أحمد ،مدير عام منظمة العمل الدولية،
سمو األمراء واألميات،
ممثل مندوبيات الدول العربية،
أصحاب السعادة والسفراء
ي
السفارات والمنظمات الدولية،
الحضور األعزاء،
ر
اإلقليم الهام.
فن أن أشارك يف هذا االجتماع
.1
ي
ي
يرسن ويرس ي
 .2لقد أنجزت الدول العربية الكثي يف مجال تحقيق التنمية المستدامة ،وال سيما يف قطاعات الصحة وتحسي
معايي العيش والتعليم.
 .3ومع ذلك ،ما تزال هذه الدول تواجه العديد من التحديات ال ر
الغذان والتنمية
مشيكة يف سعيها لتحقيق األمن
ي
الزراعية الشاملة باإلضافة إىل تحقيق التنمية المستدامة عىل المدى الطويل.
السكان الرسي ع ،والديون ،وندرة الموارد
 .4ومن أهم هذه التحديات غياب االستقرار واألمن ،والفقر ،والنمو
ي
اع ،باإلضافة إىل التأثيات الملحوظة لتغي
المائية ،وهشاشة الموارد الطبيعية ،ومحدودية اإلنتاج الزر ي
المناخ.
 .5تؤمن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) أن بناء القدرة عىل الصمود والسالم المستدام هما
الحل األساس لتعزيز رفاهية السكان والقضاء عىل الفقر ف منطقة ر
الرسق األدن وشمال أفريقيا.
ي
ي
 .6وتعمل المنظمة اآلن عىل تطوير جدول أعمال تعزيز وبناء القدرة عىل الصمود ،وتقدم الدعم الذي ال يقترص
عىل العمليات الطارئة بل يعزز سبل العيش المستدامة وبناء القدرات.
 .7تعمل الفاو يف الدول األعضاء المتأثرة والغي متأثرة بالياعات يف إطار مبادراتها اإلقليمية الثالث يف المنطقة
ُ
وهم :مبادرة ندرة المياه ومبادرة الزراعة األرسية للحيازات الصغية ومبادرة بناء القدرة عىل الصمود لتحسي
الغذان والتغذية.
األمن
ي

السيدات و السادة،
ً
الجماع ،وانتشار انعدام
أكي عدد من الياعات يف العالم ،وهذ يؤدي إىل اليوح
 .8تشهد هذه المنطقة حاليا ر
ي
الغذان وزيادة الفقر يف المناطق الريفية.
األمن
ي
ً
 .9واألطفال هم ر
أكي األفراد ضعفا يف مجتمعنا ،وعمالة األطفال ال تقترص فقط عىل قطاع الزراعة والبناء
والعمل العشوان ف ا ر
لمرسوعات الصغية ومتناهية الصغر ،ولكن هناك زيادة ملحوظة يف االستخدام
ي ي
المبارس وغي ال ر
ر
مبارس لألطفال يف العنف المسلح وأنواع أخرى من العمل القرسي.
 .10وتشي التقديرات إىل أن  13.4مليون طفل ،أو ما يعادل  %15من جميع األطفال يف المنطقة العربية ،هم
1.
من األطفال العاملي
ر
لحقيق لعمالة األطفال قد يكون أعىل من ذلك بكثي ،وهو أمر
 .11وتقول منظمة العمل الدولية أن المستوى ا
ي
يصعب قياسه ألن عمل األطفال رييكز يف القطاع غي المنظم.
 .12ومن هذا المنطلق ،يعكس اهتمام جامعة الدول العربية بإنهاء عمل األطفال ،وذلك لوعيها التام بالنتائج
االجتماع والمستقبل يف المنطقة العربية.
السلبية لهذه الظاهرة عىل التنمية المستدامة والسالم
ي
السادة الكرام ،
ر
الغذان ،وبناء القدرة عىل الصمود يف
الن تواجه األمن
ي
 .13لقد بات من الرصوري معالجة المخاطر المتعددة ي
منطقة ر
الرسق األدن وشمال أفريقيا من خالل االستثمار يف الحماية االجتماعية وإيجاد سبل لتقليل مستوى
الضعف من خالل برامج الحماية االجتماعية واإلنتاجية ووضع سياسات فعالة.
ر
الن تواجهها المنطقة تحتاج إىل بناء ررساكات متعددة األبعاد لتحقيق أهداف التنمية
 .14إن التحديات ي
المستدامة يف المنطقة.
اإلقليم عىل توسيع وتعزيز ررساكاته مع المنظمات اإلقليمية والدولية.
وف هذا السياق ،يعمل مكتب الفاو
 .15ي
ي
ر
العرن للطفولة
وتظهر هذه الرساكات هنا اليوم متمثلة يف تعاوننا مع جامعة الدول العربية ،والمجلس
ري
ً
ر
الن بذلت معنا جهودا مكثفة لمكافحة
والتنمية ،ومنظمة العمل العربية ،ومنظمة العمل الدولية الشقيقة ،ي
ر
وف الدول العربية.
تفش أسوأ وأخطر أشكال عمل األطفال يف مجال الزراعة عىل الصعيد
العالم ي
ي
ي
الغذان الذي تسىع إليه الفاو وهدف ضمان العمل الالئق الذي تسىع إليه منظمة
 .16إن هدف تحقيق األمن
ي
العمل الدولية متداخالن إىل حد بعيد ويكمل بعضهما البعض ،حيث أن معايي العمل الالئق يف الزراعة
اع.
تسهم يف تحقيق التنمية المستدامة يف القطاع الزر ي
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الحضور األعزاء ،
ً
ً
 .17تشي آخر التقديرات إىل أن عدد األطفال العاملي يف مجال الزراعة حول العالم شهد ارتفاعا مطردا من 98
مليون طفل إىل  108مليون طفل منذ  2012وذلك بعد ر
أكي من عقد من االنخفاض المستمر.
 .18وتسببت الياعات طويلة األمد والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ والهجرة القرسية بلجوء الكثي من
األطفال للعمل.
 .19وال يقترص هذا التوجه المقلق عىل تهديد رفاهية الماليي من األطفال فقط ،بل يقوض الجهود الرامية إىل
القضاء عىل الجوع والفقر يف العالم.
 .20لذلك ،من المهم العمل مع المجتمعات والوزارات المعنية والسلطات المحلية واألطفال وأرسهم.
ينبىع علينا
 .21لقد اعتاد األطفال يف منطقتنا مساعدة أرسهم يف مزارعهم ،فهذا جزء من ثقافتنا وتقاليدنا.انما ي
ر
الن قد يتعرضون لها.
مراعاة أعمارهم ،نوع العمل وأثر المخاطر ي
ً
ر
الن تستهدف أسوأ أشكال عمل األطفال ما يزال محدودا ،لذلك
 .22كما أن تطبيق قواني وبرامج عمل األطفال ي
يستمر األطفال يف االنخراط يف أسوأ أشكال العمل.
ر
ه أن عمالة األطفال ترتبط عىل نطاق واسع
الن تجعل معالجة عمل األطفال عملية معقدة ي
 .23ومن األسباب ي
ر
الن يقوم بها األطفال غي ضارة ويمكنهم االستفادة منها.
بالفقر ،وبعض أنواع األعمال ي
ر
الن يمكن أن يقوم بها الطفل وما
 .24باإلضافة إىل
أنه ليس من السهولة االتفاق عىل أشكال العمل المقبولة ي
ً
ً
يعتي عمال ضارا لألطفال وما هو ليس بعمل ضار.
ر
وف قطاع الزراعة ،يعمل األطفال يف مجموعة واسعة من األنشطة يف مجال انتاج الحبوب والفواكه
 .25ي
ً
ً
والخرصاوات ورعاية الماشية وصيد األسماك،والغابات ،وهذا قد يكون خطيا وقد يؤثر سلبا عىل صحتهم
ونموهم.
ر
الن يمكن لألطفال
 .26وعىل الرغم من ذلك ،فعلينا كمنظمة الفاو عىل األقل ،أن نمي بي أشكال العمل المقبولة ي
القيام بها ونعمل عىل التوعية والحماية.
ر
الن من شأنها الحد من
تبن تدابي محددة السياق يف مجال التقنيات والممارسات ر
واليامج ي
لك نتمكن من ي
 .27ي
عمل األطفال.

السيدات والسادة،
ً
 .28تدعو الفاو دائما إىل توفي عمل الئق يف المناطق الريفية.
 .29لذا طورت الفاو ،منذ  ،2012بعض الخطوط التوجيهية المفيدة حول الممارسات الزراعية الواجب أخذها
باالعتبار عند معالجة األسباب الكامنة خلف عمالة األطفال يف القطاع.
ً
إيضا الفاو بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،باطالق دورات تعليمية ر
إلكيونية ودليل شامل
 .30وقامت
للعاملي يف مكافحة عمل األطفال يف قطاع الزراعة ،تمت ترجمتها للعربية يف لبنان،
 .31ر
ترسح هذه الدورة التعليمية قضية عمل األطفال يف قطاع الزراعة وتوضح للممارسي يف القطاع كيف يمكن
لليامج الزراعية المساعدة يف التصدي لعمل األطفال يف قطاع الزراعة والحد منها.
ر
ً
أيضا ر
اقياحات حول طريقة التنسيق مع الجهات المعنية يف وضع وتنفيذ ومتابعة المبادرات
 .32وتقدم الدورات
ر
وف مجاالت المزارع وتربية الماشية
الن تساهم يف الحد من عمل األطفال يف قطاع الزراعة بشكل عام ي
ي
والغابات ومصايد األسماك عىل وجه الخصوص.
 .33تعد الجهود المبذولة للقضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال ،ر
والن تشمل تحديث ووضع قواني عمل
ي
ر
لتلق الشكاوى المتعلقة بعمل األطفال والتحقيق فيها ،من القضايا الرئيسية يف المنطقة.
جديدة وتوفي آلية ي
السادة الكرام،
االليامات ر
 .34تدعو الفاو جميع الدول األعضاء ف جامعة الدول العربية إىل تنفيذ ر
الميتبة عليها بموجب
ي
االتفاقيات الدولية والقواني الوطنية من خالل القضاء عىل جميع أنواع عمل األطفال لديها ،وال سيما تلك
البلدان المتأثرة بالعائالت النازحة والالجئة.
الوع
المدن من أجل تعزيز
 .35نحن نتطلع إىل التعاون المستمر من المنظمات الدولية واإلقليمية والمجتمع
ي
ي
والدعوة إىل التصدي لفقدان جيل المستقبل.
 .36شاكرين لكم حسن سماعكم.

