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  كلمة   

 العزيز بن عبد  صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن طالل

ي للطفولة والتنمية    رئيس المجلس العرب 

ي للتنمية "أجفند"و   رئيس برنامج الخليج العرب 

ي افتتاح الندوة العربية: 
 
 ف

ي الدول العربية وجائحة
 
 كورونا   عمل األطفال ف

 2021أغسطس   4

 

غزالة   أبو  هيفاء  الدكتورة  السفيرة  املاألمين  معالي  االجتماعية سالعام  الشئون  قطاع  رئيس  اعد 

 بجامعة الدول العربية  

 سعادة األستاذ فايز املطيري املدير العام ملنظمة العمل العربية  

 سعادة الدكتورة ربا جرادات املدير اإلقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية 

 أصحاب السعادة ممثلو الوفود الرسمية  

 الحضور الكريم 
 

 السالم عليكم و رحمة  هللا  و بركاته ،، 
  

  الشراكة بل و  ،  بموضوعها و توقيتها  الهامة    عقد هذه الندوةجهودكم ل  نرحب بكم و نشكر نود بداية أن  

التاريخية بين  هذه  العالقات    كما نثمن مسيرة.  من منظمات صديقة  هاالتي تقف وراء أعمال  املثمرة
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و هي؛) جامعة الدول العربية و منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية(  الشقيقة    املنظمات

 املجلس العربي  للطفولة و التنمية.  و  " أجفند"من برنامج الخليج العربي للتنمية  كل  و 

 

   األطفال  ل  م  ع    إن
 
محور   تصب  قضية و    في  تلك إنطالقة    نذممؤسساتنا    عمل  جوهر إهتماماتنا 

 .  فهذه  ؤسساتامل
 
من مباشرة و غير مباشرة  لهم  به  ما تتسبب  ب  األطفالحقوق  ل  القضية تمثل إنتهاكا

و    أضرار  عاطفية  ذهنيةبدنية  و من  انهم  حرمعن    مناهيك،  و  الصحة  في  والتعليم    حقوقهم  الرعاية 

، 2020فاألرقام  و اإلحصاءات، حسب التقارير الدولية و اإلقليمية بداية عام  والخدمات االجتماعية.  

 أطفال  يعد من األطفال العاملين.  10تذكر أن ما نسبته  واحد من كل 

 

 السيدات و السادة

الخليج    رصدلقد   والتنمية  للتنمية  العربيبرنامج  للطفولة  العربي  واملجلس  مع  "أجفند"  بعض  ، 

من خالل الدول العربية،  عدد من  التصدي لها في    ظاهرة عمل األطفال و دولية  القليمية و  اإلشراكات  ال

في مجال الشمول   تنموية  مشروعاتتنفيذ    ورش العمل و   األدلة التدريبية و وضع    إعداد الدراسات و 

و  الفقر  املالي  ناهيك عن  مكافحة  و   عقد،  العربية  الدول  العربية   شراكة مع جامعة  العمل  منظمة 

   .2011 عام حد من عمل األطفالفي العداد االستراتيجية العربية إل 

 

بين املجلس العربي  دراسة )عمل األطفال في الدول العربية( بالتعاون      2019عام  في  ننا أجرينا  إ كما  

العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة  منظمة العمل  جامعة الدول العربية و   للطفولة والتنمية و 
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جلس مل  والثالثون   ةالثامنفي الدورة  باإلعتماد    حظيت  حيثاألمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(،  

الشؤ  ووزراء  العرب،  االجتماعية  لون  الرابعة  الدورة  االقتصادية  في  التنموية  العربية  لقمة 

دعم جهود الدول في  وثيقة استرشادية    لتصبحواالجتماعية املنعقدة ببيروت في يناير من العام نفسه؛  

 لقضاء على ظاهرة عمل األطفال. في ااألعضاء 

 

ظاهرة عمل األطفال بشكل غير مسبوق، حيث دفعت بالكثير   فاقمتجائحة كورونا  أن  ،  من املؤسف

كلكم يعلم ما فسوق العمل اضطرارا، خاصة بين األطفال الالجئين والنازحين،   من األطفال لدخول 

 جنسي هميترتب على عمالة األطفال من إستغالل
 
في الحروب هم  و بيع أعضائهم و اإلتجار بهم و تجنيد  ا

أصبحت منطقتنا ، حتى  دريبهم لصالح جماعات إرهابية مسلحةتو    تهم  إستمالمن خالل  كمرتزقة أو  

املخاطر  عالية  بسببلألطفال  بؤرة  من    ،  تشهده  و حروب  إما  إستقرارضطرابات  عدم  عنه ،  و  نتج 

 . ارتفاع أعداد الالجئين و النازحين

 

 السيدات و السادة

اقع و املأمول في قضية عمل األطفال   إننا نتطلع أن تسهم هذه الندوة في ردم الهوة الواسعة بين الو

وأن تحقق أهدافها الرامية للحد من الدفع باملزيد من األطفال إلى سوق العمل، و وضع اإلجراءات 

الحمائية و تطوير الكفيلة بالحفاظ على املكتسبات التي  تحققت على  صعيد التشريعات و االجراءات  

 منظومة الحماية االجتماعية لتشمل الفئات األكثر احتياجا.  
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ننا نتطلع لتجديد اإللتزام باملزيد من العمل مع الشركاء من أجل تخفيف األزمة و كسر حلقة الفقر  إكما  

و عمل األطفال، و التصدي لتأثيرات جائحة كورونا بتفاقم عمالة األطفال، و العمل بما ينسجم مع  

بوضع و تطبيق ، باإلضافة للمواثيق و االتفاقيات الدولية. و ذلك  2030أهداف التنمية املستدامة  

األطر القانونية و التشريعية الالزمة و توفير العمل الالئق لألحداث و اإلندماج املالي و اعتماد سياسات 

و بناء قدرات املتخصصين و تعزيز فرص التعليم الجيد لألطفال   الحماية االجتماعية و الحد من الفقر  

 و رفع الوعي بقضية عمل األطفال.       

 

كل من   حضور الكريم، و ال  املتحدثين و لخبراء  ل  مع صادق التقدير ،لكم جميعا  بالشكر    أتوجه،،  ختاما 

 التنفيذ ألعمال هذه الندوة. اإلعداد و  و  في التحضير  أسهم

 

 حفظ  هللا الجميع  و سدد خطاكم 

  

    .و السالم  عليكم و رحمة  هللا  و بركاته                       


