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صاحب السمو الملكي األمير / عبد العزيز بن طالل بن  -

 عبد العزيز آل سعود 

، ورئيس برنامج  رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية 

 الخليج العربي للتنمية ) اجفند (  

 

 سعادة الدكتورة / هيفاء أبو غزالة  -

 األمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون االجتماعية 

 العامة لجامعة الدول العربية  باألمانة

 

 سعادة الدكتورة / ربا جرادات  -

 المدير االقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية 

  

نتاج الثالثة  أطراف اإل والسيدات والسادة ممثل -

   والدولية.والهيئات الوطنية والمنظمات االقليمية 

 

 فاضلالسادة الخبراء األ -

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
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عمدل األطفدال تفشدددددي ظداهرة  عنددمدا ن ا الطرف عن  

 /ن تال براءتهم بال شددددد  فإننا بسدددددبب أزمة طارئة،  

سدببا  فقد يكون هذا العمل  /وننته  حقوقهم المشدروعة

نموهم قة إعاشدددرا  لتسدددربهم من مقاعد الدراسدددة ومبا

  2021ولعدل إعالن عدام    /البددني والنفسدددددي والدذهني

السدنة الدولية للقضداء علع عمل األطفال يعتبر اعترافا  

قضدداء علع أسددوأ أشددكال دوليا  بتراجع التقدم المحرز لل

خالل العقدد    تحقيقهدا  تم  التي  واالنجدازات  عمدل األطفدال

تداعيات  أثرتفقد    /الماضددددي للتصدددددي لهذة الظاهرة

وندا الصدددددحيدة وانعكداسددددداتهدا اإلقتصددددداديدة جدائحدة كور

وخاصددددة   واالجتماعية علع العمال في معظم القطاعات

القطاعات الهشدة والقطاع غير المنظم ومشداريع األسدر 

 /وكرسددددت الفقر /من معدالت البطالةزادت  و ،المنتجة

 /وأدخلت بعا الفئات والشرائح في دائرة الفقر المدقع

والتحدا  أعدداد   /ظداهرة عمدل األطفدالفدددت إلع تفداقم  

جراء تددني دخدل    /كبيرة بصدددددفوف األطفدال العداملين

األسدددددر وتسدددددريح العدديدد من العمدال في القطداعدات 

مما تسدددبب في  /وتعطل المدارس مؤقتا   /المتضدددررة  

أطول في ظروف بيئة  لسددداعات عملزيادة اسدددت اللهم  

عمل أسددددوء وأخطر وخاصددددة مع تعرضددددهم الحتمال 

  ته المتحورة.اإلصابة بالفيروس وسالال
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 سيداتي سادتي..

  المعيشدة،   مسدتويات  إلع انخفاا  االقتصدادية السدابقة  األزمات  أدت

 انتكاسدات  الدخل  والمتوسدطة  المنخفضدة  الدول  من  العديد وشدهدت

ولعدل    /األطفدال  عمدالدة  من  الحدد  المحرز في  التقددم  في  درامداتيكيدة

العمدل الجداد والددؤوب  تدداعيدات جدائحدة كوروندا تتطلدب مندا    عمق

  جزء فال يمكن لنا السماح بضياع  /للخروج والتعافي بدقل الخسائر

من أطفدال جيدل يفترا إعددادة جيددا  ليواكدب الثورة الصدددددنداعيدة 

الرابعدة ليتمكن من إيجداد فرع عمدل الئقدة في أسدددددوا  عمدل  

فطول أمد هذة    /مسددددتقبلية ليس فيها للمتسددددرب من التعليم مكانا  

األزمدة قدد يبطف فداعليدة البرامج والتددابير المتخدذة علع مسدددددتو  

كورونا،  أزمة  ال في زمن  تفشدددددي وباء عمدل األطفد  الدول للحدد من

ويجعل الصددورة الكاملة لتدثيراتها العميقة ضددبابية، مع اسددتمرار 

 انعدام األمن االقتصادي وحالة عدم اليقين التي خلفتها الجائحة.

تعزيز التعاون والشددددراكات من خالل الحوار  منا   سددددتدعيوهذا ي

االجتمداعي البنداء بين أطراف اإلنتداج الثالن من جهدة، والجهدات  

الحكومية المعنية، والقطاعين العام والخاع ومؤسدسدات المجتمع  

المدني والمنظمات العربية والدولية ذات الصددددلة من جهة أخر ، 

جدائحدة علع األسدددددر الالتخداذ تددابير عداجلدة للتخفيف من تدداعيدات  

مع األخذ باالعتبار عند إقرار سددياسددات    /عامة واألطفال خاصددة

العميقة وغير المباشدرة علع   ثيراتهاوبرامج الحماية االجتماعية تد

من    والمنخرطين الجددد في سدددددو  العمدل  العداملينأعدداد األطفدال  

خالل عالج الخلدل ونقداط الضدددددعف والبحدن عن حلول مسدددددتددامدة  

 وجذرية لمعالجة أسباب عمل األطفال.

 



4 
 

 

 حضورأعزائي ال

األطفدال بداهتمدام منظمدة    لمكدافحدة عمدوأنشدددددطدة  لقدد حظيدت برامج  

تضدددددمنت معايير العمل العربية  حين    /منذ نشددددددتها  العمل العربية

من خالل تحدديدد الحدد األدنع لسدددددن للحدد من هدذة الظداهرة  أحكدامدا   

 أقرتكما    /صدددحة وسدددالمة األحدان العاملين  يتحموأخر  العمل  

،  بشددددددن عمدل األحددان  1996عدام ل 18رقم  عربيدة  العمدل  الاتفداقيدة 

  2010أصددرت االسدتراتيجية العربية للحد من عمل األطفال عام  و

إضافة إلع الندوات القومية وحلقات النقاش القطرية الخاصة بعمل  

األطفال والتي تعتبر من البرامج واألنشدددطة الدائمة في خطة عمل  

 .  منظمة العمل العربية

جهودندا  ل  لتواصدددددفي هدذة النددوة الهدامدة هو    إن اجتمداعندا اليومو

األمداندة العدامدة لجدامعدة الددول العربيدة  من    المبدذولدة مع شدددددركدائندا

لوقوف علع لالمنظمدات والهيئدات المعنيدة بمكدافحدة عمدل األطفدال  و

مزيدد من األطفدال إلع سدددددو  دفع  لمنع  التددابير الواجدب اتخداذهدا  

  /والحفاظ علع المكتسدبات التشدريعية للحد من عمل االطفال  /العمل

إلدع الديدوم  أدعدوكدم  تدطدويدر  وإندندي  عدلدع  مدعدددا     وتدحدددديدددن   الدعدمدددل 

لتواكب المت يرات  للحد من عمل األطفال"  االسدددتراتيجية العربية  "

الدول العربية ألي أزمات طارئة    جابةتدهب واسدتدعم  المسدتجدة وت

والمسدداهمة في تحقيق أهداف   /لحماية أجيال المسددتقبل  مسددتقبلية

   . 2030التنمية المستدامة  

  

 النجاح والتوفيق.كل   ندوتناألعمال أتمنع    ...ختاما  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
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