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 حيم  بسم هللا الرحمن الر 

برنامج الخليج  رئيس  عبد العزيز آل سعود  طالل بن  صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن          
 ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية  العربي للتنمية "آجفند"

 بمنظمة العمل الدولية  المدير اإلقليمي للدول العربية  لدكتورة/ ربا جرادات  سعادة ا        

 فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية  /األستاذ ادةسع         

 : الكريم ر الحضو ....قليمية والدولية، وممثلي المنظمات اإلعضاءالسيدات والسادة وفود الدول األ

أن   العربية  الدول  جامعة  باسم  معكمأيشرفني  حو   عمالأ  اليوم  فتتح  العربية  عمل    ل الندوة 

العربية الدول  في  كورونا"  وجائ  األطفال  تأتي  حة  "عمل  ل استكماال  والتي  دراسة  توصيات  تابعة 

التي تم اعتماد توصياتها خالل الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: األطفال في الدول العربية"  

بتاريخ   اللبنانية  الجمهورية  في  عقدت  التي  واالجتماعية  كوثيقة  2019يناير    20االقتصادية   ،

جهود   لدعم  الظاهرة،استرشادية  هذه  على  للقضاء  األعضاء  اليوم    الدول  اجتماعنا  يأتي  كما 

العربية   الطفولة  للجنة  والعشرون  الرابعة  الدورة  لتوصيات  على  لتنفيذا  الضوء  تسليط 

الوقوف على التدابير  بهدف    عمل األطفال في النطقة العربية،  جائحة كورونا على ظاهرة  تداعيات

ا  العمل واضعين الواجب اتخاذها حتى ال تصبح  إلى سوق  بمزيد من االطفال  للدفع  ألزمة ذريعة 

أعيننا   ووضع  نصب  للطفولة  والحمائية  الوقائية  السياسات  مجال  في  شاملة  عربية  رؤية  بلورة 

   خطة عمل مشتركة للحد من االنتهاكات التعلقة بظاهرة عمل األطفال.

ر لشركائنا األساسيين في إعداد  انني إذ انتهز هذه الفرصة ألعبر عن خالص الشكر والتقديو 

الدولية،   العمل  منظمة  الندوة:  "هذه  للتنمية  العربي  الخليج  العربي  آجفند"  برنامج  واملجلس 

ر و للطفولة والتنمية،    إلنجاح اعمالها منظمة العمل العربية، على جهودهم البذولة وتعاونهم القدَّ

 . مل الفني والسادة الخبراءكما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لفريق الع

 :السيدات والسادة
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التطور الكبير في العرفة بالفيروس السبب للمرض  و الوضع الوبائي في العالم  سار حبالرغم من ان

االنتشار   لنع  تتخذ  ان  يجب  التي  الحاسمة  االبتكار  ،  وباإلجراءات  في  الهائل  والتصنيع  والتطور 

اختباراتنتج عنه    والذي فعاله  للتشخيص  وجود  وللوقاية من مضاعفات    ولقاحات  للحماية 

لإال    ،،،بفيروس كورونا  اإلصابة السلبية  التداعيات  التي    أضافة لالنتكاسات  مثلتجائحة  لإن 

أصابت حقوق األطفال في الفترة األخيرة نتيجة للتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

لألسر،   وتشتت  ونزوح  لجوء  من  الظروف  ناهيوما صاحبها  هذه  على  الترتبة  التحديات  عن  ك 

بل  الناسبة،  الصحية  الخدمات  على  الحصول  وعدم  بالتعليم  االلتحاق  عدم  من  الصعبة 

 في سنوات سابقة وسوء التغذية، والزواج  
ً
وتفش ي عدد من األمراض التي تم القضاء عليها نهائيا

  العروضـة   اياالقض   ولعـلخطرة،  لاعمال  األ في  وبشكل خاص  عمل األطفال  زدياد ظاهرة  االبكر و 

لبحث   االجتماع   اهـذ   أعمـال  جـدول   على اليوم  انعقاده  تحظى  قضية    لهو خير دليل على أهمية 

  ، وفق محاور ترصدلا لها من تأثير على منظومة املجتمع ككل وعلى أمنه االجتماعي  بأهتمام كبير  

تقييم  و   كورونا،ائحة  جطفال في ظل  الفجوة الرقمية والتعليم عن بعد، وارتباط ذلك بعمل األ 

ل الحماية االجتماعية  ، إضافة ال على عمل األطفاللجائحة كورونا  األثر االقتصادي  ستجابات 

 .كورونا جائحةوأثرها على الحد من فقر االطفال، وارتباط ذلك بعمل األطفال في ظل 

 

 الحضور الكريم: 

 

اقبه وخيمه ما لم تكن الدول   حدوثه فياظهرت الجائحة ان انتشار األوبئة وارد   اي وقت وان عو

منظومه   خالل  من  والفعالة  السريعة  لالستجابة  استعداد  اقتصادية  على  و وتعليمية  صحية 

قادره   االفراد    علىصلبه  األكثر حماية  بطرق تعرضا    والفئات  غير    للمخاطر  او  ،  مباشرهمباشره 

االستراتيجيات    والتخطيط لوضعياسات  صعيد الس  تؤخذ علىاعتبارات يجب ان    لذلك فهناك
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االكثر   والفئات  املجتمعات  لحماية  والتغيرات  ،،،  للمخاطر  عرضةالالزمة  الجائحة  ومنذ اعالن 

اظهرت بما ال يدع مجاال للشك   والتيالكبيرة التي حدثت على الصعيد العالي واالقليمي والوطني  

بين ا النظم االقتصادية واالجتماعية والصحية  التداعيات والتي    ثرهاوتألدول  تفاوت  من هذه 

استدعي ذلك تغيير النهج    فقداألطفال  االكثر عرضه للمخاطر ومنهم  الفئات    علىكانت أكثر تأثيرا  

همها حماية الفئات  أتحديات ومن  هذه الالتبع في دول كثيره لبناء اليات التعافي والصمود امام  

للخطركثر  األ السياق .  عرضة  هذا  بح  وفي  ضرورة  فأننا  إلى  ماسة  إلى  عمل  اجة  خطة  وضع 

ل  الجهات  الدول  بادرة جامعة  استكماال  مع  رة  القدَّ الشراكة  إلقليمية  االعربية من خالل هذه 

العالقة،  والدولية   ط  يوتسللجائحة كورونا على عمل األطفال  التداعيات السلبية    لرصدذات 

 هذه السألة. معالجة بهدف  التوصيات الضوء على عدد من

 السادة الحضور: 

التي تمثل أولوية خاصة لحماية األطفال من  تعمل على عدد من القضايا  جامعة الدول العربية  إن  

بالواثيق   العربي  لاللتزام   
ً
وتفعيال حقوقهم،  إلنفاذ   

ً
سعيا ضدهم  المارس  العنف  أشكال  كافة 

وبصفة خاصة األطفال  بحماية  التعلقة  والدولية  العربية  السلحة    والعاهدات  النزاعات  في حاالت 

والعشرين للجنة    الرابعةوأنوه في هذا الصدد ما صدر عن توصيات الدورة    االستقرار،وظروف عدم  

صدر عنها توصيات هامة لحماية وتعزيز األردنية والتي  بالملكة  برئاسة  الطفولة العربية والتي عقدت  

 منها: حقوق األطفال على كافة الستويات 

اجندة    بهدف العربي، الوطن في الطفولة في لالستثمار التنمية ةأجند" إعداد - إعداد 

وخطة العمل تنفيذية لتكون بمثابة األجندة العربية للنهوض بأوضاع الطفولة في النطقة 

بعد   من    تضع  ،2030-2015ما  هدف  كل  ضمن  الطفل  حقوق  ألعمال  العمل  اوليات 
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التي سو  السبعة عشرة  التنمية الستدامة  تشكل محاور االجندة ويتضمن كل  اهداف  ف 

خاص    الى محور   باإلضافة  الرئيسية واالنشطة وجهة التدخل والؤشرات  ف محور: االهدا

   .تحدياتها مواجهة كورونا وسبلة جائح ألثر يعرض 

عام    30الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل في النطقة العربية بمناسبة مرور  "  إعداد  -

ا االتفاقية  اعتماد  الطفلعلى  لحقوق  بأثر  "لدولية  خاصا   
ً
جزءا الدراسة  تتضمن  كما   ،

 على حقوق االطفال في النطقة العربية. ورونا جائحة ك

يسعني  و ال  كلمتي  بالشكر أن  أال  إفي ختام  اللكي  لى  إ  أخرى مرة    تقدم  السمو  عبد  األمير  صاحب 

العزيز آل سعود للتنمية "آجفند" ورئيس  رئيس برنامج الخليج العر   العزيز بن طالل بن عبد  بي 

الدير اإلقليمي للدول العربية سعادة الدكتورة/ ربا جرادات  و ،  املجلس العربي للطفولة والتنمية

على   سعادة األستاذ/ فايز الطيري، مدير عام منظمة العمل العربيةو    ة،بمنظمة العمل الدولي

عضاء وممثلي النظمات الدولية  أل لى الدول ا إتقدم بالشكر  أكما    ،هذا االجتماع  إلنجاحدعمهم  

والخبراء  واإل العامة  واألكاديميينقليمية  في    والشخصيات  الشاركة  على  عمال  أالذين حرصوا 

 لى الض ي  إونتطلع    ،ا االجتماعهذ
ً
ما    قدما تنفيذ    توصيات ووضع خطة عمل  يصدر عنها منفي 

أجل   من  وتقييم  تنفيذية  التحديات  على  الضوء  الدول    ات االنجاز كافة  تسليط  بها  تقوم  التي 

 . العربية للقضاء على عمل األطفال

،،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  


