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 الندوة القومية حول

نحو خطة عربية للقضاء على ظاهرة عمل االطفال و على وجة الخصوص 

 أسوأ أشكال عمل االطفال فى البلدان العربية

 ((  2006ديسمبر / كانون األول    21  –  19))  دمشق  ,  
 

 

 

 

 

 



 أوال :مبررات عقد الندوة: 

لة الطفولة اإلنسان إحدى المحطات الرئيسيية ييم مسييري حيياي اإلنسيانك تاركية تشكل مرح 

تجعيل منية كائنيا  وتجاربها أعمق البصمات وأبعدها غورا يم بناء شخصييت,ك يمميا أن عبر أحداثها

والتييم تف ييم إليي  خلييق  اجتماعيييا متكيفييا ميية محيطيية وإمييا أن توييرل يييي, بييوور التنيياير والتييوتر

 ر قادري عل  المشياركة ييم ديية عجلية التنميية بمجتمعاتهياأ بييد أن هنيا شخصية غير سوية وغي

 مشكالت عديدي قد تعكر صفو الطفولة وتقوض دعائم استقرارهاك لعيل مين أبراهيا مشيكلة عمالية

خيا  أسيوأ أشيكال األطفال التم باتت تسيجل معيد ت متااييدي ومقلقية ييم العقيود األخييري بشيكل 

 عمل األطفالأ

ن أن ق ييية تشييويل األطفييال قييد احتلييت حييياا هامييا ميين أجنييدي اهتمامييات وعليي  الييرغم ميي 

الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والدولية إ ياية إلي  اليدور الهيام اليوى تمارسي, م سسيات 

المجتمة المدنم ي  هوا المجال والوى كان مين ابيرا إيجابياتي, تراجية نسيبة األطفيال العياملين بيين 

إال أن األرقااام مالالاات بالمائيية حسييبما تشييير التقييارير الدوليييةك 11ة بنسييب 2004و  2000عييام 

 126ملياون طفال يعملاون فاى مختلا  دول العاالم ,مان بيان م  218مفلعة ,فما لال هناك نحو 

مليون يعملون فى ما تام االصاط ع علياة بأساوأ أشاكال عمال األطفاال وفقاا لماا جااء فاى اتفاقياة 

 . 1999لعام  182العمل الدولية رقم 

لواك يقد ارتأت منظمة العمل العربيية بالتعياون مية وااري الشيئون ا جتماعيية والعميل يي     

الجمهورية العربية السورية أهمية التنسيق معا لعقيد نيدوي قوميية تنياقه هيوض الق يية تحيت عنيوان 

"نحو خطة عربية للقضاء على ظاهرة عمال األطفاال وعلاى وجاة الخصاوص أساوأ أشاكال عمال 

 ل" األطفا

 

 ثانيا : أهدا  الندوة :

دراسييية كايييية مظييياهر ا سيييتوالل ا قتصيييادو لاطفيييال يييي  اليييدول العربيييية وتحدييييد ا ثيييار  – 1

ا جتماعية والنفسية الناجمة عن تسرب األطفال من التعليم وناوحهم إل  سوق العمل يي  محاولية 

 ا ثار المترتبة عليهاألتحديد ا ليات المناسبة لرية الوعم لدى المعنيين بهوض الق ية و

التعرف عل  العالقة بين الفقر والتسرب من التعليم وانتشار البطالة بين الكبار وتأثيرهيا علي  – 2

 عمل األطفالأ



الوقوف عل  ا ثار ا قتصادية السلبية المترتبة عل  ارتفاع أعداد األطفال العاملين ي  اليوطن  -3

 ديريةأالعربم خاصة ييما يتعلق بالصناعات التص

ا ليييات الالاميية للعمييل عليي  تفعيييل دور قييوانين العمييل العربييية  واقتييرا مناقشيية  -4

 واتفاقيات العمل العربية والدولية لحماية األطفال من ا ستوالل ا قتصادوأ

تبييادل التجييارب والخبييرات الناجحيية ييي  مجييال الحييد ميين مظيياهر الفقيير وانتشييار  -5   

جفيييف المنييابة الرئيسييية لظيياهري ا سييتوالل ا قتصييادو البطاليية بييين الكبييار كمحاوليية لت

 لاطفالأ

 

 ثالثا : أوراق عمل المؤتمر :

 عمل األطفال ي  الدول العربيةأأأأالظاهريأأأسبابها أأأأثارهاأ – 1

 أين عمل األطفال من مثلث الفقر و التسرب من التعليم والبطالةأ – 2

ل خاصييية يييي  قطييياع الصيييناعات ا ثيييار ا قتصيييادية الناجمييية عييين عميييل األطفيييا-3

 التصديريةأ

 أمكايحة ظاهري عمل ا طفالالعمل العربية ي   منظمةدور  -4

نماوج عربية ناجحة ي  مجال الحد من عمل األطفال يي  اليدول العربيية وعيروض  -5

 قطرية (أ

 

 رابعا: الج ات المنفذة:

نسييق مية وااري منظمة العمل العربية وإداري الحماية ا جتماعية (بالتعياون والت -1

 ون ا جتماعية والعمل بالجمهورية العربية السورية أئالش

 خامسا : الج ات المدعوة للمشاركة :

 ممثلو أطراف اإلنتاج الثالثة ي  الدول العربيةأ -

 ممثلو المجالل العليا للطفولة ي  الدول العربيةأ -

 ا تحاد العام لورف التجاري والصناعة والاراعة للبالد العربيةأ -



 ا تحاد الدولم لنقابات العمال العربأ -

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية /إداري الطفولةأ  -

 المجلل العربم للطفولة والتنميةأ -

 صندوق األمم المتحدي للطفولة واليونيسيف(  -

 منظمة العمل الدوليةأ -

ممثلو م سسات المجتمة المدنم المعنية بق ايا األطفال ي  الجمهوريية العربيية  -

 السوريةأ

 أ(الندويمريق قائمة بأسماء السيدات و السادي المشاركين ي  أعمال و

 

 :الندوةسادسا: سير أعمال 

عقدت الجلسة ا يتتاحية ي  تميام  المريقك حيثعقدت الندوي ويقا للبرنامج الامنم 

و التي   17/12/2006الساعة التاسعة والنصف مين صيبا  ييوم الثالثياء المواييق 

اليدكتور إبيراهيم قوييدر الميدير العيام لمنظمية العمييل  معيالمهيا بكلمية أسيتهلت أعمال

تالهييا كلميية معييالم الييوايري ديييا  الحييج عييارف وايييري العمييل و الشييئون  العربيييةك

 رعايتهاأا جتماعية بالجمهورية العربية السورية و الت  عقدت الندوي تحت كريم 

 أ ومريق كلمات ا يتتا  (

العمل الخاصية بمحياور عميل  ألوراق عملك عرضمين تل  ول  و عل  مدى يو -

تميات الندوي بمداخالت  وقدالمريقك  الامنمالندوي عل  النحو الوارد ي  البرنامج 

ا علي  أوراق العميل بيأعمالهيا تعقي ييمقيمة تقيدم بهيا السييدات و السيادي المشياركين 

 ييية المقدميية أغنييت م ييامينها و سيياهمت ييي  تو يييج العديييد ميين جوانييب الموا

تم تقديم عدد من العيروض القطريية  بشأنهاك كماالمطروحة وتقريب وجهات النظر 

حية علي  المسيتوى العربيية يي  جاييرات عين وجيود عيدد مين التجيارب النأ التمو 

و تييم تعميييم  األطفييال و خاصيية ييي  أسييوأ األشييكالمجييال التصييدو لظيياهري عمييل 



وثيقها كأوراق عمل بحثيية ا ستفادي من هوي التجارب بعر ها عل  المشاركين و ت

 مقدمة لهوض الندوي والت  جاءت عل  النحو التالم :

 

نتيجيية للمناقشييات ا يجابييية المستفي يية حييول كييل مييا و كفااى ختااام أعمااال الناادوةو

و السادي المشياركون يي  أعميال النيدوي إلي  إقيرار مجموعية السيدات  سبقك توصل

ار حييين إعييداد الصييياغة النهائييية والتييم سيييتم أخييوها ييي  ا عتبيي التاليييةالتوصيييات 

   :لمشروع ا ستراتيجية العربية للق اء عل  عمل األطفال

 :دعوة أطرا  اإلنتاج الث ثة في الدول العربية للعمل على – أوال:

تشييجية البحييوث والدراسييات خاصيية الميدانييية منهييا و المتعلقيية برصييد مجييا ت  أ1

عمل األطفال يم الدول العربية وشروط وظروف عملهم خاصة ما يندرج منها 

تحيييت مفهيييوم أسيييوأ أشيييكال عميييل األطفيييال لتكيييون بمتنييياول جميييية الم سسيييات 

 العربمأ والهيئات المعنية بمتابعة هوض الق ية خاصة صانعم القرار يم الوطن 

األطفيال للوقيوف علي     و ة نظيام إحصيائم خيا  برصيد عميلالعمل عل– أ2

الحجم الحقيقم لهوي الظاهري و األسباب الم دية  نتشارها لتكون عاميل مسياعد 

حين صياغة اإلستراتيجيات و خطط العمل الوطنية والبرامج المطلوب و عها 

 أللحد من هوي الظاهري

 على:عربية للعمل حكومات الدول ال دعوي - ثانيا

دمييج ق ييية الق يياء عليي  عمييل األطفييال ييي  األطيير الرئيسييية الخاصيية بالتنمييية  أ1

واإلجراءات المتعلقة بتحقيق األهداف اإلنمائية لالفيية الثالثية و خصوصيا منهيا 

( و تلي  المتعلقية األول ا ستراتيجيات المرتبطة بالحد من الفقروالهدف اإلنمائم

 ثالثــــــيـةرا الهيدف رقيم ـــيـ(و أخيالثيانمهدف اإلنمائم بتويير التعليم للجميةوال

 و المتعلق بالق اء عل  كاية أشكال التمييا  د النساء والفتياتأ     

إعادي النظر ي  التشريعات الخاصة بملاامية ومجانية التعليم ي  الوطن العربي   أ2

ة ليتواييق مية للتأكيد عل  أهمية رية سن التعليم اإللاامم ي  كاية الدول العربيي

الحد األدن  للسن المسمو  بية للعميل ويقيا لمعيايير العميل العربيية والدوليية مية 

إيجاد اآللية المناسابة لمراقباة جدياة تطبياق تلاك التشاريعات و تاوفير التمويال 

 أال لم لتحقيق كفالة واقعية لمجانية التعليم



يي  اليدول العربيية العمل علي  تطيوير المنياهج الدراسيية و نظيم التعلييم القائمية  أ3

لتطوير مخرجاتها و التأكيد مين مواءمتهيا مية متطلبيات سيوق العميل يي  اليدول 

  العربية كوسيلة  ستعادي قناعة جمهور العرب بالجدوى ا قتصادية للتعليم أ

التأكيييد عليي  أهمييية العمييل ميين أجييل إيجيياد الحلييول المناسييبة لمعالجيية أو يياع  أ4

دراسية يي  جميية مراحيل التعلييم و خاصية األطفال اللوين تسيربوا مين مقاعيد ال

المرحلتين ا بتدائية والمتوسطة بحيث يتم إتاحة الفرصة لهم لمواصيلة الدراسية 

 مري أخرى أ

 

 1996لعام  18دعوي الدول الت  لم تصدق بعد عل  اتفاقية العمل العربية رقم  أ5

لسين  بشيأن الحيد األدني  138بشأن عمل األحداث و اتفاقية العمل الدوليية رقيم 

العمل للتصديق عليهما و إيجاد ا ليية المناسيبة لتفعييل ومراقبية تطبييق األحكيام 

 الواردي يم هوي ا تفاقياتأ

تطوير التشريعات الوطنية المنظمة لعمل األحداث و لينظم ال يمان ا جتمياعم  أ6

بحيث تشيمل الفئيات المسيتثناي مين نطياق تطبييق القيوانين بميا ييهيا العياملين يي  

راعييم والقطيياع غييير المنظمأميية  ييروري العمييل عليي  إيجيياد صيييوة القطياع الا

مناسبة لتويير التوطية التأمينية الالامة بكاية مجا تها و بخاصية الصيحية منهيا 

 أ ي  هوض القطاعات لاطفال العاملين

تفعيل نظم التأمين  د البطالة واإلعانات العائلية القائمة ي  إطار نظم ال مان  أ7

ل العربية بهدف تويير مصدر دخل مناسب للعائالت الفقيري ا جتماعم ي  الدو

 وحت  تمثل أحد آليات الق اء عل  الحاجة ا قتصادية لعمل األطفال

تطييوير الجهيياا الرقييابم الخييا  بتفتيييه العمييل و دعميي, بشييريا وماديييا وتييويير  أ8

 كاية الوسائل الالامة لتمكين, من مراقبة تطبيق التشريعات الوطنية الهادية إلي 

   األطفالأمكايحة عمل األطفال و عل  وج, الخصو  أسوأ أشكال عمل 

العمل عل  تشجية قيام الجمعييات األهليــيـة وات ا هتميام برعايية الطفولــــــيـة  أ9

و دعمهييا ماديييا و معنويييا للمسيياهمة ييي  نشيير الييوعم لييدى أسيير األطفــــــييـال 

 وض الظاهري السلبية أالعاملين و تنفيو برامج التدخل الالامة للق اء عل  ه

دعوي منظمات العمال والتي  تعيد محركيا أساسييا للجهيود الراميية إلي  الق ياء - ثالثا :

عليي  عمييل األطفييال كونهييا منظمييات كثيفيية العييدد و تشييول مكانيية هاميية عليي  

مستوى المجتمة المدنم ك للعمل كمرصد للمراقبة و اتخاو اإلجراءات المباشيري 



ير الحلول البديلة عين طرييق تنظييم بيرامج تدريبيية تويللحد من عمل األطفال و

و حريية لاطفال العاملين لرية مهاراتهم وقدراتهم و لطر  أيكيار لمشيروعات 

وإيجاد التمويل لهيا كتنفيو لصيالج األطفيال العياملين للنهيوض بأو ياعهم  تنموية

 ا قتصادية و ا جتماعية أ

القييييام بيييدورها الفعيييال  ييييمار دعيييوي منظميييات أصيييحاب األعميييال لالسيييتمر - رابعا: 

الجهييود الوطنييية الهادييية للق يياء عليي  عمييل األطفييال و خاصيية  يييميللمسيياهمة 

سليط ال وء عل  مخاطر عميال و ت الوعمأسوأ األشكال و ول  من خالل نشر 

ك قطيياع الصييناعات التصييديرية يييمخاصيية األطفييال عليي  الصييناعات العربييية 

علي  تيويير وسيائل  األعميالأصيحاب  إل  بول الجهيود الالامية لحيث باإل اية

لاطفيال الليوين أ يطرطهم ظيرويهم للعميل وتيويير  الالاميةالحماية والرعايية 

شروط وظروف عمل آمنة لهم بما يتوايق مة تشريعات العمل العربية والدوليية 

 المجالأالصادري ي  هوا 

يي  اليوطن العربم بكاية وسائل, للتصيدو لق يية عميل األطفيال دعوي اإلعالم  خامسا:

العربم و كشف و إدانة عمل األطفال كمشيكلة حقيقيية قائمية  بيد مين معالجتهيا 

والعمييل عليي  توعييية الييرأو العييام خاصيية ميين خييالل البييرامج الموجهيي, لاسييري 

األطفيال  انخيراطوالطفل بالمخاطر الجسيدية والنفسيية والصيحية المترتبية علي  

 وا جتماعيةأة ا قتصادية ي  سوق العمل و انعكاساتها عل  عمليات التنمي

ــــيـة دعوي كل من منظمة العمل العربية و األمانية العامية لجامعية اليدول العربيسادسا:

الجهييود المبووليية بهييدف صييياغة  يييم لالسييتمرارو المجلييل العربييم للطفوليية 

وعلي  وجية  العربيماليوطن  ييمإستراتيجية عربية للق ياء علي  عميل األطفيال 

األطفال مة التأكيد علي   يروري موايياي أطيراف  الخصو  أسوأ أشكال عمل

اإلنتاج الثالثة و المجالل العليا للطفولة ي  الوطن العربم بنسيخة مين مشيروع 

ييهييا قبييل إقرارهييا ميين المجييالل الواارييية  الفنييمالييرأو  إلبييداءا سييتراتيجية 

 المتخصصةأ

ميية  ,كلييوييي  الختييام توجيي, المشيياركون يييي, بالشييكر والتقييدير للجهييات المنظميية 
التأكيييد عليي  أهمييية ترجميية هييوض التوصيييات إليي  حقيقيية عليي  أرض الواقيية ميين خييالل 

تأكيييد حرصييها عليي  حماييية  يييماسييتجابة كاييية الجهييات المييدعوي للتنفيييو للقيييام بييدورها 
  العربأغد مشرق من األطفال  يموأمل,  العربممستقبل الوطن 


