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  البيان الختام  

اضية   الندوة العربية االفتر

  الدول العربية 
 
  ظل"عمل األطفال ف

 
 جائحة كورونا"  ف

 2021أغسطس / آب   4

العربيةبالشراكة   العمل  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  من  كل  الخلي  بين  واملجلس   ج وبرنامج  "أجفند"  للتنمية  العربي 

"عمل األطفال في    الندوة العربية    2021أغسطس/ آب    4يوم    عقدت  العربي للطفولة والتنمية ومنظمة العمل الدولية  

  جائحة كورونا" عبر تقنية الزووم.  في ظلالدول العربية 

طالل بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي    صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن  افتتح أعمال الندوة  كل من 

العام   األمين  غزالة  أبو  هيفاء  الدكتورة  السفيرة  ومعالي  والتنمية،  للطفولة  العربي  املجلس  ورئيس  "اجفند"  للتنمية 

ة العمل ماملساعد رئيس قطاع الشئون االجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة األستاذ فايز املطيري املدير العام ملنظ

 العربية، وسعادة الدكتورة ربا جرادات املدير اإلقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية.  

دراسة كمية  :  العربية استكماال ومتابعة لنتائج وتوصيات دراسة "عمل األطفال في الدول العربية وقد جاءت هذه الندوة  

(، 38قبل مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته )  من  ام اعتمادهتو ،  2019" التي اعدها الشركاء عام  ونوعية
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العام   من  يناير  في  ببيروت  املنعقدة  الرابعة  دورتها  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنموية  العربية  لتكون  2019والقمة  ؛ 

 ،  وثيقة استرشادية لدعم جهود الدول األعضاء للقضاء على ظاهرة عمل األطفال

توصي مع  العربيةل  تاوتماشيا  الطفولة  و جنة  جائحة ،  تداعيات  مواجهة  إلى  الرامية  اإلقليمية  التحركات  مع  اتساقا 

، وتواصال مع جهود الشركاء في تسليط الضوء على االنتهاكات  السنة الدولية للقضاء على عمل األطفالفي إطار  و   كورونا

عمل األطفال في املنطقة العربية، وبذال للمزيد من املساعي الحثيثة نحو حماية حقوق األطفال العاملين،  ة ر ه املتعلقة بظا

 إلى االتفاقيات واملواثيق الدولية واإلقليمية، بما في ذلك االتفاقية العربية رقم  
ً
بشأن عمل    1996لسنة    18وذلك استنادا

املست التنمية  أهداف  في  ماورد  ومع  االنتهاكات  مةاد األحداث،  من  للحد  شاملة  عربية  وخطة  رؤية  بلورة  نحو  وسعيا   ،

 املتعلقة بظاهرة عمل األطفال. 

بتأثير   هدفت التعريف  إلى  التدابير      الندوة  على  والوقوف  وعربيا،  عامليا  األطفال  عمل  على  كورونا  جائحة  وتداعيات 

األ  من  بمزيد  للدفع  ذريعة  األزمة  تصبح  ال  حتى  اتخاذها  على  فاطالواجب  الحفاظ  كيفية  ومناقشة  العمل،  سوق  إلى  ل 

األ  عمل  من  للحد  الحمائية  واالجراءات  التشريعية  االجتماعية  املكتسبات  الحماية  منظومة  تطوير  على  والتركيز  طفال، 

   كثر احتياجا.لتشمل الفئات األ

الندوة   أعمال هذه  في  طفولة عربيا، بال  عنيةملا  الوطنيةاآلليات    يمثلون دولة عربية    17من    مشارك  100أكثر من  شارك 

والدولية   اإلقليمية  املنظمات  ممثلي  إلى  إضافة  العمالية،  والنقابات  األعمال  وأصحاب  حكومات  من  اإلنتاج  وأطراف 

 ، والخبراء ذوي العالقة، واإلعالم. والجمعيات األهلية العاملة في مجال مكافحة عمل األطفالاملعنية، 

كما تم  ،  راض نتائج وتوصيات دراسة "عمل األطفال في الدول العربية"استعلها  ال خ  ة تميديتمهوقد بدأت الندوة بجلسة  

وتداعياتها كورونا  جائحة  ظل  في  تمت  التي  املستجدات  ضوء  على  العربية  الدراسة  لهذه  افية  استشر رؤية  تلك    ـتقديم 

https://endchildlabour2021.org/
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التي م  الرؤية  تبني  على  االجتماعية  تقوم  للعدالة  متكامل  االقموافهوم  للنمو  الحماية   ترتكز تصادي  زي  تحقيق  على 

حيث أثبتت كل التقارير الدولية واإلقليمية بأن الجائحة تسببت  ،  ةطنة اإليجابيوتنمية وبناء القدرات مع املوا االجتماعية  

  وسالمتهم   همصحتضر بأمما    مليون،   9ادة قد تصل إلى  يبز في العالم  مليون طفل    160  ملين إلىالعا في ارتفاع عدد األطفال  

 ونموهم. 

الفجوة الرقمية والتعليم عن بعد  ثالث جلسات علمية حاضر خاللها مجموعة من الخبراء العرب تناولت  تضمنت الورشة  

كورونا  جائحة  ظل  في  األطفال  بعمل  ذلك  األ و ،  وارتباط  وطريق    االتجاهات  :2020العاملية  رات  التقديطفال،  عمل 

 وارتباط ذلك بعمل األطفال في ظل جائحة ،تماعية وأثرها على الحد من فقر االطفالاستجابات الحماية االج ، و املستقبل

 كورونا.  

ات  ي، خاصة في ظل جائحة كورونا وما سببته من تداععمل األطفال  خطورة تأثير    يدركون الندوة وهم    واملشاركون في هذه 

خالل  ا من  سلبا  إقليميا،    زيادةنعكست  و عامليا  العاملين  األطفال  يعرضهم  عدد  الذي  من  ملاألمر  األضرار  زيد  خطر 

  حلقات مفرغة من الفقر ، ويؤدي إلى ويحد من فرصهم في املستقبل  ،حقوقهم وينتهكيهدد تعليمهم، و الجسدية والنفسية. 

األجيال بين  األطفال  الدوليالت   ز تعزي  إلى  دعون ي  ...وعمل  االجتماعية    واإلقليمي   عاون  التنمية  أجل  من  واملساعدة 

ويعمل على   ةشامل ومتكامل يضم برامج وقائي في إطار  حقوقي تنموي    وتوفير برامج مكافحة عمل األطفال  تصاديةواالق 

 يوصون باآلتي: .. ..طفال ضحايا العنف واالستغاللهيل األ أ دمج وت

ل تحقيق  وضمان سب واملعرضين للعمل  طفال املتسربين  و مالئمة لجميع حاالت األ ودة  جتوفير برامج تعليمية عالية ال .1

القصوى  مع  الفائدة  يترك  ،  ال  حتى  التعليم  في  الرقمي  التعلم  من  هؤالء  دمج  الخطأ  الجانب  على  أخرى  مرة  األطفال 

 الفجوة الرقمية.  
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االجتماعية  .2 الحماية  تعزيز  على  ذالشاملة    التأكيد  في  بما  ومناطق  خاصة    طفالأل ا ك  لللجميع  الريفية  البيئات  في 

والكوار  والصراعات  في  ثالنزاعات  يسهم  بما  والضعف ،  الفقر  ومنع  االجتماعي   تقليل  بين   واالستبعاد  والتمييز 

 .حتى ال تضطر األسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل األسرة، و الجنسين

التركيز على القضاء على    معأو وضعهم    نسياتهمجبغض النظر عن  ل  طفاأل ابرامج مكافحة عمل االطفال لجميع  توفير    .3

 أشكال عمل األطفال. أسوأ

الدولية   .4 االتفاقيات  على  املترتبة  االلتزامات  وفق  والتشريعية  القانونية  األطر  وإصالح  والقوانين  واإلقليمية  تطبيق 

 .أسوأ أشكالهخاصة الوطنية من أجل مواجهة عمل األطفال 

 ء قدرات املتخصصين في التعامل مع قضية عمل األطفال. بناالعمل على  .5

 . منهاإلجراءات التي يجب اتخاذها لحماية األطفال و   ،ثار السلبية لعمل األطفالباآلرفع الوعي  .6

األطفال .7 لفقر  تتصدى  التي  السياسات  من  متكاملة  مجموعة  األولوّيات  وضع  وتحديد  األبعاد،  ضرورة  املتعّدد  مع   .

 .   هحالة وكل بلد على حد عاة خصوصيات كلمرا

ركيز على برامج وسياسات   .8
ّ
فالت ي األطفال من خالل تيسير حصولهم، وبصرف النظر عن وضعهم االجتماعي،  االستثمار 

عن   فضال  الكافية،  والتغذية  عالية،  بجودة  تتسم  التي  والتعليمية  الصحية  الخدمات  من  متكاملة  حزمة  على 

 .جتماعيةاستحقاقات الحماية اال 

، مع إيالء حماية خاص والعاطلين عن العملر الحماية االجتماعية للعاملين في القطاع غير النظامي ولحسابهم التوفي .9

 .األطفال العاملين فيه األولوّية

 وفق املستجدات.  للحد من عمل االطفال ةالعربي ةتحديث االستراتيجيالعمل على  .10


