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 ط/ محمد

 األطفالعمل  للحد مناالستراتيجية العربية 
 

 األطفال.عمل أواًل: منطلقات الحد من 
 ثانيًا: المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها، والتي تشتمل:

 التخطيط واإلدارة العامة والحاكمية. (1)
 التشريعات. (2)
 األطفال.عمل دور النظام التعليمي في التعامل مع قضايا  (3)
 لتطوعي.اك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع دور كل من القطاعين الحكومي والخاص بما في ذل (4)
 . والعالجية والتمكينيةيشمل اإلجراءات واآلليات الوقائية البعد االجتماعي، و (5)
 البعد االقتصادي وارتباطه بالبعد االجتماعي. (6)
 البعد الدولي. (7)
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 ط/ محمد

 أواًل: منطلقات اإلستراتيجية
 
فدي  ، وظدروف وردروا العمدل    العمدل تشدريعات  منظمة العمل العربية نحو توحيدد  من أهداف    انطالقًا (1)

 ظروف ورروا عمل األحداث؛، وما خّصه دستورها من االهتمام باألقطار العربية كلما أمكن ذلك
أو الظددروف المجتمعيددة ظددروف    أجبددرت  بضددرورة تددوفير الرعايددة الالحمددة لذحددداث الدد ين    يمانااًاوإ (2)

مددن األادرار المحتملدة التدي تددؤنر علدا نمدّوه  الروحددي أو      علددا العمدل، وحمدايت     السدائدة فدي بيهدت      
 أو المعرفي؛ االجتماعيأو الجسمي أو ال هني أو النفسي 

واالجتمداعي   تنمية الشاملة ببعدي ا االقتصدادي األقطار العربية نحو تحقيق الإليه مع ما تسعا    وتمشيًا (3)
 األحداث؛عمل وصواًل إلا االستغناء عن 

مع ما جاء في االتفاقية الدولية لحقدو  الطفدل، بشدحق حدق الطفدل فدي الحمايدة مدن االسدتغالل             ًاقواتسا (4)
 خاصة وحماية متميزة؛االقتصادي، وحاجته إلا رعاية 

 ت الدولية والعربية في ه ا الشحق؛لما جاء في االتفاقيا   كًااروإد (5)
قتصدادي علدا التشدغيل واألجدور     في االعتبار بعد  االنعكاسدات السدلبية لبدرامص اإلصدال  اال        وأخذًا (6)

االجتماعي، وتقليص دور الدولة التشغيلي واالستثماري وما يتطلبه ذلدك مدن ج دود كبيدرة فدي       واإلنفا 
صددغر،  ميددة الصددناعات الصددغيرة ومتناهيددة ال   التدددريا التحددويلي وج ددود ممانلددة للتشددغيل الدد اتي وتن     

 رامص؛تضررة من تطبيق تلك البجتماعية للفهات المالحماية االو
فدي  بالحاجة إلا تطوير تشريعات العمدل والتشدريعات ذات العالقدة فدي جواندا متعدددة، بمدا           وشعورًا (7)

 األطفال؛عمل بالمتعلقة ذلك القضايا 
لضددرورة اإلحاطددة الدائمددة بمعلومددات سددو  العمددل والج ددد المسددتمر المنسددق لزيددادة القابليددة     وتقااديرًا (8)

تطلبه ذلك من نظد  معلومدات   اإلنتاج وما يللتشغيل من قبل مكاتا التشغيل ومؤسسات التدريا ومواقع 
 رًا للتغيير في الوظائف وال ياكل؛وتطوير في إدارات العمل واعتبا

ير االجتماعية في التبادل التجاري الدولي، وأخ ًا في االعتبار مرامي إعالق للشروا والمعاي   وتحسبًا (9)
 األطفال؛عمل ومحددات جديدة علا في العمل، والتي تضع معايير  األساسيةوالحقو   المبادئ

لقددو  بمددا نددّص عليدده الميثددا  العربددي للعمددل مددن تحقيددق العدالددة االجتماعيددة ورفددع مسددتو  ا       وعماااًل (11)
 األقطار العربية؛العاملة في 

منظمة العمل العربية مدن أحقيدة جميدع البشدر فدي السدعي وراء رفداهيت          لما جاء في دستور    وتحقيقًا (11)
 األطفال؛عمل سات ذلك علا قضايا المادية والروحية في حرية وتكافؤ وعدالة وانعكا

ي تشدريعات  متمانلدة فد  للوصول إلا تحقيق أهدداف منظمدة العمدل العربيدة فدي بلدوي مسدتويات           وسعيًا (12)
 ؛وأنرها فا توفير الحماية االجتماعية التا تحد من عمل األطفال العربيةالتحمينات االجتماعية 

لما نّصت عليه األحكام الواردة في اتفاقيات العمدل العربيدة المتعلقدة بتدحمين وتعمدي  التحميندات          وتنفيذًا (13)
يات العمل الدولية وفي الموانيق والع دود الصدادرة   االجتماعية وك لك ما ورد بشحن ا من أحكام في اتفاق
الد ي ندصص صدراحة علدا حدق كدل        اإلنسداق لحقدو   عن األم  المتحددة، وفدي مقددمت ا اإلعدالق العدالمي      

 م اإلنمائي في الميداق االجتماعي؛آخ ين بعين االعتبار التقد االجتماعيإنساق في الضماق 
 خر  وتؤنر في ا؛تتحنر كل من ما باألبحق العالقة بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية    يمانًاوإ (14)
 وفي مقدمت ا:العربية والدولية لتحقيق متطلبات االتفاقيات    سعيًاو (15)

 ( بشحق عمل األحداث.1996) لعام( 18العربية رق  ) العمل تفاقيةا 

 (  لعام 138اتفاقية العمل الدولية رق )(بشحق الحد األدنا لسن عمل األطفال.1973 ) 

 (  بشحق حظر أسوأ أركال عمل األطفال.1999( لعام )182اتفاقية العمل الدولية رق ) 
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 ط/ محمد

 ثانيَا: المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها االستراتيجية
 

 : التخطيط واإلدارة العامة والحاكمية المحور األول:
 

 دافـــاأله
السعي إلا أق تكوق أنشطة وفعاليات التخطيط علا المسدتو  الدوطني مسدؤولية مشدتركة لجميدع الشدركاء        -1

األطفدال فدي القطداعين الحكدومي وايدر الحكدومي بمدا فدي ذلدك مؤسسدات المجتمدع            عمدل  المعنيين بقضدايا  
 .التطوعيالمدني والقطاع 

البعدد االجتمداعي بشدكل     االعتبدار األطفدال فدي   عمل مراعاة أق يحخ  التخطيط في مجال التعامل مع قضايا  -2
بدين األسدر واالنعكاسدات االجتماعيدة الناجمدة عدن       خاص ال ي ُيعنا بالفقر والبطالة والتفداوت االجتمداعي   

 .االقتصاديباإلاافة إلا البعد  التسّرب من المدارس
 
 

 السياسات واإلجراءات العامة
 
 المؤسسات المعنية.ومستو  وفعالية التنسيق والتكامل بين أعمال الج ات تطوير  -1
 األطفال.عمل السعي لزيادة الالمركزية في إدارة الفعاليات واألنشطة المتعلقة بقضايا  -2
األطفدال بمدا فددي ذلدك قضدايا التمويدل وتوحيدع األدوار بددين       عمدل  اعتمداد خطدط رداملة للتعامدل مددع قضدايا       -3

 تطوير التشريعات واير ذلك.الشركاء المعنيين و
 تطوير قدرات العاملين في مجاالت التخطيط واإلدارة العامة في القطاعين الحكومي واير الحكومي. -4
األطفدال للمسداعدة   عمدل  توفير اإلحصاءات والبيانات والمعلومات الالحمة عن القضدايا المتعلقدة ب  ارورة  -5

ويشددمل ذلددك النددواحي الكميددة واألبعدداد النوعيددة    فددي واددع الخطددط التطويريددة الالحمددة فددي هدد ا المجددال     
 األطفال.عمل والتوحيع الجغرافي والقطاعي ل

المتابعددة والتقيددي  بصددورة دوريددة للخطددط والنشدداطات التددي يددت   راح اددرورة تطددوير إجددراءات وآليددات إبدد -6
 األطفال.عمل تنفي ها للتعامل مع قضايا 

العدداملين فددي القطدداع ايددر الحكددومي لضددماق  تطددوير قدددرات العدداملين فددي مجددال التخطدديط وبخاصددة مددن    -7
 مساهمت   الفاعلة في ه ا المجال.

*  *  * 
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 ط/ محمد

 التشريعات : المحور الثاني
 

 دافــاأله
األطفال ب دف دعد  األهدداف العامدة لتطدوير التعامدل مدع       عمل السعي لتطوير التشريعات المتعلقة بقضايا  -1

 لعالقة.ا القضايا ذات
التددوا م فددي السياسددات العامددة بالبعدددين االقتصددادي واالجتمدداعي علددا المسددتويين العربددي    السددعي لتددوفير  -2

 والقطري من ج ة والبعد الدولي من ج ة نانية، مع مراعاة الخصوصيات العربية وخاصة الثقافية من ا.
 

 السياسات واإلجراءات العامة
( 1996( لسدنة ) 18العمل علا قيام األقطار العربية التي ل  تصاد  بعد علا اتفاقية العمل العربية رقد  )  -1

 األطفال.عمل بالمصادقة علي ا علمًا بحن ا االتفاقية العربية الوحيدة بشحق بشحق عمل األحداث 
  بعددين االعتبددار  تطددوير التشددريعات المتعلقددة بظدداهرة التسددول ومددن هدد  معّراددين لالنحددراف. مددع األخدد      -2

 التحنيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ذات العالقة.
تحقيق الحماية التشريعية منعًا إلقصاء األطفال من أصول فقيرة وهشدة للعمدل فدي مواقدع عمدل بعيددة عدن         -3

 إقامت  .أماكن 
 األطفال.عمل تطوير التشريعات المتعلقة بالتحمينات االجتماعية بما في ذلك القضايا المتعلقة ب -4
األطفدال فدي القطداعين الحكدومي وايدر الحكدومي       عمدل  تحمين مشاركات الج ات المختلفة المعنية بقضدايا   -5

 الج ود الموج ة لتطوير التشريعات ذات العالقة.بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني في 
علدا تطدوير التشدريعات    االستفادة من التشدريعات العالميدة علدا المسدتويين الددولي والقطدري لدد  العمدل          -6

 األطفال.عمل العربية ذات العالقة ب
معالجة الخلل في تشريعات بع  األقطار العربيدة التدي اسدتبعدت قدوانين العمدل في دا، فهدات مدن األطفدال           -7

 من حماية قانوق العمل.
*  *  * 
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 ط/ محمد

 : األطفالعمل قضايا  دور النظام التعليمي في التعامل معالمحور الثالث: 
 
 

 دافـــاأله
ممدا يددع  التوجده العتمداد ذلدك كحدد أدندا         اإللزامدي اعتماد سن الخامسة عشرة الحدد األدندا لسدن التعلدي       -1

ة عشرة  كحد أدنا لسن العمل امن الظروف المناسبة فدي األعمدال   اعتماد سن الثامن لسن العمل. وك لك
 الخطرة.

تفعيددل دور النظددام التعليمددي ببعديدده النظددامي وايددر النظددامي بمددا فددي ذلددك التعلددي  والتدددريا الم نددي فددي       -2
 األطفال.عمل التعامل مع قضايا 

 
 السياسات واإلجراءات العامة

 .اإللزامياالهتمام بمعالجة التسّرب من مرحلة التعلي  األساسي  -1
ز علدا المنداطق   العربيدة، مدع األخد  بعدين االعتبدار التركيد      العناية الالحمة لمحو األمّية في األقطار  إبالء -2

 لحاحًا بحاجات ا االجتماعية.الريفّية واألكثر إ
 ، مما يساعد علا الَحْد من التسّرب من المدرسة.األساسيالتعلي  تحقيق مجانية التعلي  في مرحلة  -3
 مالئمًا لسن الطفل.إتاحة فرص مالئمة للتدريا الم ني للمتسربين من المدارس متا كاق ذلك  -4
إتاحددة الفددرص لذطفددال المتسددربين مددن المدددارس للعددودة إلددا مدارسدد   السددتكمال تعلدديم   وتطددوير             -5

 الممارسات والمعالجات التي تضمن توافر المعلومات والمتابعة ل  ه الفهة من الطلبة.
يتعرادوق لمشدكالت   الد ين  إنشاء وتنظدي  الخددمات االجتماعيدة المدرسدية السداعية إلدا متابعدة األطفدال          -6

 اجتماعية أو تعليمية.
 مع عائلة الطالا حيث تقي .االهتمام بنوعية التعلي  ومضمونة مع تحمين التواصل  -7
االهتمددام بالجوانددا المختلفددة لشخصددية المددتعّل  ومراعدداة الفددرو  الفرديددة والعمددل علددا تفددادي العددادات       -8

اإلسداءة بجميدع    حظدر و ير والمشاركة بشدكل عدام،  االجتماعية السلبية وإبراح الثقافة الوطنية وحرية التعب
 أركال ا بما في ا البدنية والنفسية.

المعّل  قبل الخدمة وتدريبه في أنناء الخدمة ليكدوق لده دور فاعدل فدي التعامدل مدع قضدايا         بإعداداالهتمام  -9
 األطفال.عمل التسّرب و

 ،نقياًل علا الشريحة األقل دخاًل من األسرخف  نفقات التعلي  التي تتحمل ا األسرة والتي أصبحت عبهًا  -11
 الكتا واير ذلك. نماقوأمثل الرسوم المدرسية 

تطددوير خدددمات التوجيدده واإلرردداد الم نددي والددوظيفي الموج ددة للطلبددة مندد  مرحلددة مبّكددرة فددي النظددام          -11
 التعليمي.

ليمي سواء ما يتعلق مدخالت وعمليات النظام التعالتوّسع في إجراء الدراسات والبحوث الرامية لتطوير  -12
المعّلد  أو الخلفيدة االجتماعيدة ألسدرة الطالدا ب ددف تطدوير القددرات علدا التعامدل مدع            من ا بالمن اج أو 

 األطفال.عمل قضايا 
*  *  * 
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 ط/ محمد

مؤسساات المجتماع المادني والقطاا       دور كل من القطاعين الحكومي والخاص بماا فاي كلا     المحور الرابع:
 : التطوعي

 
 دافـــاأله
تطددوير اآلليددات والممارسددات التددي تسددتخدم ا الج ددات الرسددمية والحكوميددة فددي متابعددة وتقيددي  ومسدداءلة        -1

مؤسسات القطاع الخاص التي لدي ا أحداث عاملوق، ويشمل ذلك ظاهرة التسدّول وانعكاسدات ا السدلبية فدي     
 المجتمع.

تطدوير دور القطداع الخدداص بمدا فددي ذلدك مؤسسددات المجتمدع المددني والقطدداع التطدوعي فددي التعامدل مددع          -2
األطفال ويشمل ذلك المعرفة المناسبة بالتشريعات والخطط الحكومية ب  ا المجال، كما يشدمل  عمل قضايا 

 قضايا التمويل وتقدي  الخدمات المساندة.
األطفددال فددي القطدداعين   عمددل ميددع الشددركاء المعنيددين بقضددايا    تددحمين التعدداوق والمشدداركة الفاعلددة بددين ج     -3

 الحكومي واير الحكومي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني في تقدي  الخدمات المساندة المنشودة.
 

 السياسات واإلجراءات العامة
المسدت دفة وفدي   األطفال من الفهدات  عمل ارورة توفير الخدمات والتس يالت المرافقة للتعامل مع قضايا  -1

 مقدمت ا األحداث العاملين.
األطفددال عمددل تركيدز الج ددود فدي الخدددمات المسداندة وإعطدداء األولويدة لمعالجددة األعمدال األكثددر خطدورة ل       -2

 المعنوي أو االجتماعي. أوالروحي  أووالتي تنعكس علا نموه البدني أو العقلي 
 ارورة توفير خدمات الضماق االجتماعي للعاملين األحداث. -3
 ارورة تحمين خدمات التحمين الصحي. -4
العمددل علددا تددحمين التمويددل الددالحم مددن المصددادر المختلفددة ذات العالقددة للخدددمات المسدداندة فددي القطدداعين     -5

 الحكومي واير الحكومي لضماق مستو  مناسا للتنفي  من النواحي الكمية والنوعية.
وفير بيهددة عمددل مناسددبة مددن النددواحي اددرورة قيددام صدداحا العمددل الدد ي يتددوافر لديدده أحددداث عدداملوق، بتدد  -6

الصحية وعدد ساعات العمل، ومن األمثلة علا ذلك متطلبات السالمة العامة واإلنارة والت ويدة والمرافدق   
 الصحية واير ذلك.
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 ط/ محمد

 

 أشكال عمل األطفال
 
واألعمددال اإلباحيددة أسددوأ أرددكال عمددل األطفددال وأكثرهددا خطددرًا والمحّرمددة تحريمددًا مطلقددًا: مثددل الدددعارة      -

 وتجارة المخدرات والنزاعات المسّلحة والر  والعبودية واالتجار باألطفال وعبودية الدين .
أعمال ت ددد سدالمة األطفدال أو صدحت   أو نمدوه  البددني أو النفسدي أو األخالقدي وتوصدف هد ه األعمدال             -

ت وأفدراق الزجداج والمسدابك ور     بكون ا "تعّرض األطفال للخطدر" مثدل األعمدال الميكانيكيدة والكيماويدا     
األسمدة ومبيدات اآلفات وحمل الصناديق وصناعة ودبااة الجلود والعمل في المنداج  وصدناعة الخدراطي     

 ومواسير البالستيك.
 
*  *  * 
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 ط/ محمد

 : ةـــيـنـيـكـمـواآلليات الوقائية والعالجية والت اإلجراءاتالبعد االجتماعي ويشمل  المحور الخامس:
 

 فداــــاأله
 األطفدال األطفدال وفدي مقددمت      عمدل  تمكين الفهات المست دفة من الخددمات المسداندة بالتعداوق مدع قضدايا       -1

وعددائالت   والفهددات والمؤسسدات التددي تمددثل   تمثددياًل مباردرًا مددن المسدداهمة بالتعامددل مددع    أنفسدد  العداملوق  
 .األطفالعمل قضايا 

المختلفة الوقائية من ا والعالجيدة والتمكينيدة بشدكل متكامدل      بحصناف اواآلليات  اإلجراءاتالسعي الستثمار  -2
 .األطفالعمل حسا الحاجة لد  التعامل مع قضايا 

 
 العامة واإلجراءاتالسياسات 

عمدل  بوالعائالت المعنية  أنفس  االحداث العاملين  إلاوالتوعوية وتوجي  ا  اإلعالميةحيادة تركيز الج ود  -1
 ق مشاركت   الفاعلة.اضمل معرفت   الكافية بالقضايا ذات العالقةمن بما يض األطفال

 األطفال.عمل لعالقة با مراعاة تطوير القدرات التمكينية لد  تطوير التشريعات ذات -2
إجراء الدراسات والبحوث الرامية إلا التعدّرف إلدا الحاجدات الفرديدة واألسدّرية التدي ت ددف إلدا تطدوير           -3

 بحنفس   آخ ين بعين االعتبار بيهات العمل والبيهات االجتماعية واير ذلك. مشاركت   في توّلي قضاياه 
األطفدال علدا   عمدل  والبياندات ونظد  المعلومدات المتعلقدة بقضدايا       اإلحصداءات العمل علا إنشداء وتطدوير    -4

عمدل  مستو  الجنس والموقع الجغرافي والبيهدة االجتماعيدة، والمسداعدة علدا التعداوق الررديد مدع قضدايا         
 فال.األط

عنايددة خاصددة لتطددوير القدددرات التمكينيددة للفهددات المسددت دفة وعدددم االقتصددار بشددكل رئيسددي علددا       ايددالء  -5
 اإلجراءات واآلليات الوقائية والعالجية را  أهميت ا.

  صدغر سدن   مثدل    خطدر راد  لال تعدّرض االحدداث ل   بحعمدال الخطدرة   األعمدال العمل ما أمكدن علدا تبدديل     -6
 والنسيص وقطاع الزراعة. األح يةوتجميع أجزاء  ازل الخيوا والتطريز

*  *  * 
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 ط/ محمد

 : بالبعد االجتماعي ارتباطهوالبعد االقتصادي  المحور السادس:
 
 

 دافـــاأله
لتحقيق المتطلبات والتوج ات الواردة في االتفاقية العربية واالتفاقيات الدوليدة السدابق ذكرهدا علدا     السعي  -1

 ممكنة. المستو  المحّلي في اقرب فرصة
الواردة في االتفاقية العربيدة واالتفداقيتين    األهدافارورة تحمين التمويل الالحم ال ي يدع  السعي لتحقيق  -2

 .أعالها ملي يتين المشار إالدول
 

 السياسات واإلجراءات العامة
األطفدال مدن الندواحي الكميدة     عمدل  بنداء وتطدوير ردبكة معلومدات ذات العالقدة ب     بقيام منظمة العمل العربية  -1

والنوعية وتطوير قدرات المؤسسدات والج دات القطريدة للقيدام ببنداء ردبكات ا المعلوماتيدة واسدتثمارها فدي          
 .الدورية بحعمال اتقارير البيانات واإلحصاءات والأعمال ا، علا أق تقوم بإصدار 

األطفال، واماق اتسا  السياسدات  مل عكافحة ربط سياسات التنمية االقتصادية لذسر الفقيرة بسياسات م -2
  ا.  وعدم تضارب

بددين األج ددزة الحكوميددة والمنظمددات ايددر الحكوميددة مددن نددواحي إتاحددة   تطددوير وإدامددة التعدداوق والتنسدديق   -3
 واإلحصاءات لغايات اإلعداد االستراتيجي.البيانات 

تطدوير  اإلعانات العائليدة و  بطالة ونظ التحمين تماعي لذسر الفقيرة وتفعيل نظام تطوير نظ  الضماق االج -4
بما يضمن توفير الدع  الفندي والمدادي للعدائالت الفقيدرة      متناهية الصغروالصغيرة  نظ  قروض المشاريع

 لتمكين أبنائ   من متابعة الدراسة.
العقوبددات  بتطبيددق الحددزممددة الرقابددة الفاعلددة و األدنددا لذجددور وإدا لعمددل بالحددد أصددحاب ا التددزاماددماق  -5

 وتطوير أج زة تفتيش العمل وأدائ ا.القانونية 
*  *  * 
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 ط/ محمد

 : الدوليالعربى والبعد المحور السابع: 
 

 دافـــاأله
 األطفال.عمل الدولية المتعلقة بالعربية والعربية علا االتفاقيات  األقطارتوقيع السعي نحو استكمال  -1
علددا  األطفددالعمددل والتوج ددات المتعلقددة باسددتثمار مددا ورد فددي االتفاقيددات الدوليددة فددي تطددوير التشددريعات   -2

 المستويين العربي والقطري.
 

 السياسات واإلجراءات العامة
تطوير العالقات المؤسسية بين منظمة العمل العربية وأذرع ا التنفي ية المعنية من ناحية وبين المؤسسدات   -1

 األطفال من ناحية أخر .عمل الدولية العاملة في مجال التعامل مع قضايا 
العمل علا عقد اتفاقيات ننائية أو جماعية مع أقطار ومؤسسدات  التفاعل مع الخبرات الدولية واستثمارها و -2

 دولية علا المستويين العربي والقطري.
كححددد المرجعيددات الرئيسددة  اإلنسدداقالدوليددة المتعلقددة بحقددو  العربيددة وواالتفاقيددات  باإلعالنددات االسددت داء -3

 .األطفالعمل العامة لتطوير التشريعات والممارسات ذات العالقة بالتعامل مع قضايا 
حيدث أعلندت    ليس مطلقدًا،  األطفالاالست داء بتوج ات وتقيي  اللجنة الدولية لحقو  الطفل بحق تحري  عمل  -4

 ، وال يحدرم   مدن حقدوق  ، قدد يكدوق مفيددًا       بحق: "العمل ال ي ال يمثل ت ديدًا لصحة المراهقين أو لتعليم 
 ". لتنميت  

األطفدال ممدا قدد    عمدل  والثقافية العربية لد  استثمار الج دود الدوليدة فدي مجدال      االجتماعيةمراعاة األبعاد  -5
 الكامل بالتوج ات الدولية. التقيديحول من 

 
◘ ◘ ◘ 

 
 
 


