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 السادة الحضور

 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته 

 

أكون  أرني  يس   اإلقليمية  هذه    في  ،اليوم    بينكم  ن  المنطقة  بعنوان/   ، الورشة  "عمل األطفال في 

عمل    ة  ظاهربين  ما    المتبادل    ر  ثي أالت ت لقي  الض وء  على  والتي س   ، "المناخية    العربية والتغيرات  

 المناخ.  غير  ت   ظاهرة  و   طفال  األ

  الجدير  أن من  كما    .المختلفة    جوانبهلى  بالتعرف ع  جدير    الموضوعين  الك    الواقع ، فإن  في  و 

الحال  -  أيضا   ي   -  بطبيعة  العربية  تعرف  أن  الطفولة  التدابير  المعنيون برعاية  مبتكرة   ال  على 

على فئة    اٍت بالغةٍ من تأثير  الفريدتانهاتان الظاهرتان    هما تفرز  معاإليجابي  للتعامل    كفيلة  ال

 األطفال. 

 السادة الحضور

  . اإلنسان في كل مكان  المشكالت التي يندى لها ضمير    أبرز من    ستظل    ، األطفال    عمالة    ن  إ

  من المؤسف    ، إالّ أن  ذا النوع من العمالة الرخيصة  هلالرافضة  الحمالت الكبيرة    بالرغم من ف



  شهدت ظهور  كما ، البلدانبعض في  ارتفاعا  ت سجلبل    ، ما زالت موجودة    األطفال أن عمالة

 في الفضاء االفتراضي الذي ي حاكي واقع  الحياة. الكبيرالتوسع واكبت   نوعيةٍ  طفراتٍ 

  القريب   ييني المدف  اإلنسانية  لمجتمعات امستقبل  ن ذلك سينعكس بشكل سلبي على  أوال شك  

السواء  البعيدو  ي    .على  القدرة من   أجيال  ظهورمن  خشى  حيث  بسبب عدم  التكوين،   ناقصة 

بسبب  الستقرار  وعدم ا  ء أو اللجو الفقر والجوع  لظروف قاهرة، من أبرزها    استكمال تعليمها

والصراعات   ب ين  التي  النزاعات  األطفال    حالت  من  الرعاية    فياألصيل    م هحقوبين   كثير 

 الكريم.  العيش  و 

،  كوكب األرضالحياة في  على    ا  سلبيةثارآ  لتغير المناخيظاهرة اكان ل  فقد  ،آخر    ومن جانبٍ 

الفقر ثم انتشار    الغذاءفجوات في  ذلك من  قاليم المناخية وما تبع  المواسم واألفي    داخلللت نتيجة  

بحثا عن أساسيات الحياة، لى دخول سوق العمل  إاألطفال  بقطاعات كبيرة من فئة  دفع  الذي  

 . ها المعروف على تعقيدقيدا تعاألطفال عمالة أدى إلى زيادة مشكلة مما 

 السادة الحضور

حيط  التي ت    المهددات    م  فه  في ت    كبيرا    وعيا    -للطفلعضاء البرلمان العربي  أ-أبناء كم  لقد أثبت  

الدورتين السابقيتين    في ناقشوا في جلساتهم الرسمية وحلقاتهم الحوارية  حيث  .  الطفولة العربية  ب 

 : هذه الورشة، مثلالمتصلة بموضوع  من القضايا   العديد  للبرلمان، 

 الصحةحق الطفل في 

 في التعليم  الطفل   قح 

 دور الطفل في السالم المجتمعي 

  كما .  الستدامةا   لموضوع  نقاشهم  ضمنالمناخ    ات تغيرتأثير  موضوع  طرحهم لباإلضافة ل  هذا 

  األمن  ثقافة    موضوع    ،في يوليو الماضي للبرلمان العربي للطفل،    خر جلسةآ في  ألعضاء  بحث ا

 . على الطفولة العربية ذلك ك ل   ساتوانعكا، تغيراتالم   ضوء   على الغذائي

 



 السادة المشاركون  

  ما بين  يةلمستقبل لشكل العالقة افي طرحها    ، جديدة  أن تكون إضافة  نطمح من هذه الورشة  إننا 

الوعي  نشر  و للدعم    حتاج ت التي  ذلك يعتبر من المجاالت  ألن    .التغيرات المناخية وحقوق الطفل

 . مباشر على حق الطفولة العربية في العيش الكريم حولها لما لها من تأثير  

 ي.. وتقدير  يشكر لكم   كرر  أوفي الختام، 

 .. مساعيكم بالنجاح  ل  وكل  ، وفقكم هللا

نةٍ  طفولةٍ  جل  أمن ومعا    .. سعيدةو  آم 

  تعالى وبركاته والسالم عليكم ورحمة هللا                    


