منظمة العمل العربية
مكتب العمل العربي

الحلقة النقاشية العربية حول
" االتفاقية العربية رقم  18لسنة 1996
بشأن عمالة االحداث "
(القاهرة  30 – 28يونيو  /حزيران ) 2010

التقرير الختامي والتوصيـــــــــات

أو ًال  :تـقـديــم :
في اطار تنفيذ مكتب العمل العربي ( إدارة الحماية االجتماعية ) لخطه عمله لعام
 ،2010وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية تم عقد
الحلقة النقاشية العربية ثالثية االطراف حول االتفاقية العربية رقم  18لعام 1996
بشأن عمالة االحداث .
حضر الندوة  50مشاركا من  7دول عربية يمثلون إطراف اإلنتاا الاثالث فاي
(البحاااارين  ،اليااااعودية  ،ياااالطنة عمااااان  ،العاااارا  ،فليااااطين  ،لبنااااان  ،مصاااار )
باإلضافة إلى ممثلين عن االمانة العامة لجامعة الدول العربية  ،االتحاد الدولي لنقاباا
العماال العارب  ،اتحااد فاارف التجاارة والصاناعة والزراعااة للابالد العربياة  ،المجلا
العربي للطفولة والتنمية  ،اتحاد يفراء الطفولة العرب .
عقد

الندوة في فند يفير – الدقي خاالل الفتارة مان  30 – 28يونياو حزياران

 ، 2010ويأتي عقدها في هذه الفترة بدعوة من معالي السيدة  /عائشة عبدد الاداد
وزيددرة القددوع العاملددة والامددرة بمماوريددة مصددر العربيددة ألن التطااوير التشااريعي
للقوانين هو أولى مراحل القضاء على ظاهرة عمالة االطفال  .ومنظمة العمل العربية
خط ا خطااوا وايااعة نحااو تطااوير التشااريعا العربيااة التااي تتعل ا بمعالجااة قضااية
عمالة االطفال حياث وضاع

المنظماة مناذ عاام  1967أحكاماا تتعلا بعمال االحاداث

توج باالتفاقية العربية رقم  18لعام  1996بشأن عمل االحداث عالجا مان خاللهاا
كافة الجوانب المتعلقة بحماية االطفال من دخول ياو العمال بتحدياد يان أدناى للعمال
كذلك أكد نصوص االنفاقية على ضرورة إلزامية التعليم حتى بلوغ تلك الين .
كما انها تضمن

يبل حماية لمان تضاطرهم الظاروف لالنخاراط فاي ياو العمال فاي

ين مبكرة بوضع ضوابط تكفل لالطفال العاملين ظروف عمل مالئمة لقدراتهم البدنياة
والصحية واالخالقية .
واليااوم تجاادد منظمااة العماال العربيااة النااداء للتصاادي علااى هااذه االتفاقيااة ومناقشااة كافاة
المعوقا

التي تحول دون التصدي عليها وتطاوير بعاا التشاريعا الوطنياة العربياة

بما يتوائم مع أحكام هذه االتفاقية .
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ثانيا  :أهداف الندوة :
 .1شرح أحكام االتفاقية العربية رقم  18لعام  1996بشأن عمل االحداث .
 .2مقارنة بنود االتفاقية والتشريعا

الوطنية الخاصة باالطفال في الدول العربية.

 .3التعرف على الصعوبا التي تحول دون التصدي على االتفاقية .
 .4دور أطراف االنتا في تطاوير التشاريعا الوطنياة للادول العربياة لتاتالءم ماع
بنود االتفاقية .
ثالثا  :محاور الندوة
 – 1االتفاقية العربية رقم  18لعام  1996بشأن عمل االحداث  :األحكام القانونية .
 – 2التطور التشريعي في الدول العربية ومدى مالئمته ألحكام االتفاقية .
 3ـ المعوقااا القانونيااة واالجتماعيااة واالقتصااادية التااي تحااول دون التصاادي علااى
االتفاقية .
 -4معايير العمل العربية والدولية ودورها في حماية االطفال مان العمال وحماايتهم فاي
العمل .
 -5دور تفتاايا العماال فااي االلتاازام بمعااايير العماال لالتفاقيااا العربيااة والدوليااة كااذلك
التشريعا

الوطنية .

 -6دور منظما

العمال وأصحاب االعمال في محاورة الحكوماا العربياة للتصادي

على االتفاقيا .
 – 7نماذ ناجحة في الحد من عمالة االطفال ( عروا قطرية ) .

رابعاً  :حفل االفتتاح :
بدأ حفل االفتتاح في اليااعة العاشارة مان صاباح ياوم االثناين الموافا 6 28
 ، 2010حيااث قااام معددالي االسددتاأ  /أحمددد محمددد لقمددان الماادير العااام لمنظمااة العماال
العربياااة بالقااااء كلماااة االفتتااااح التاااي رحاااب فيهاااا باااالوفود العربياااة المشااااركة كاااذلك
المشاركين من كافة الهيئا العربية ومنظما المجتمع المدني  ،كماا أكاد خاللهاا علاى
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أن قضية عمالة االطفال لم تعد ترفا اعالميا ولكنها مان قضاايا الحقاو االياياية التاي
يجب التركيز عليها ومحاولة ايجاد الحلول لها  ،كما اكد معاليه على ضارورة التاروي
لالتفاقيا العربية من اجل تصدي الدول عليها كخطوة اولاى لتوحياد تشاريعا العمال
العربية .

خامسا ً :سير أعمال الندوة :
اليوم االول :
قااام االيااتاذ خلياال أبااو خرمااة ماادير ادارة الحمايااة االجتماعيااة وعالقااا العماال
بمنظمة العمل العربياة فاي جلياا عمال الياوم االول باالتركيز علاى عارا لمعاايير
العمل العربية ودورها في حماياة االطفاال مان العمال وحماايتهم فاي العمال  ،كاذلك قاام
ييادته بعرا لكافة البنود القانونية وأحكام اإلتفاقية وشرح كل منها على حده .
ترأس ملسات اليوم االول السيدة  /صفية السيد أحمد سدكرتير المدرأوة واللفدل
باالتحاد العام لنقابات عمال مصر .
اليوم الثاني :
 ملسددة العمددل الثالثدة  :عاارا فيهااا الدددكتور  /بسدديوني عبددد هللا لتااأثير االوضااااالقتصادية واالجتماعية في التصادي علاى االتفاقياة العربياة رقام  18ليانة 1996
بشأن عمالة االحداث .
ملسددة العمددل الرابعددة  :تحاادث فيهااا االسددتاأ  /ممددال محمددد سددرور عاان معااايير
العمل العربية والدولية ودور الحوار االجتماعي بين أطراف االنتا في التصدي على
االتفاقيا .
ملسددة العمددل الخامسددة  :تحاادث فيهااا االسددتاأ  /محمددد الحسدديني دور تفتاايا
العمل في االلتزام بمعايير العمل العربية والدولية كذلك التشريعا الوطنية  ،كما ركاز
خاللهااا علااى أهميااة تفتاايا العماال كأحااد االذر الرئييييااة لضاامان التطبياا الفعااال
للقوانين .
تددرأس أعمددال ملسددات اليددوم الثدداني السدديدة  /سددوز محمددد قاسددم مدددير ادارة
مسددتويات العمددل الدوليددة بددوزارة القددوع العاملددة والامددرة بددوزارة القددوع العاملددة
والامرة .
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اليوم الثالث :
ملسة العمل السادسة  :تم خالل هذه الجلية عرا تجارب الدول العربية فاي
مجال تأهيل وتشغيل المعوقين كالتالي:
 .1لبنان -الييدة

نزهة شليطا ( ممثلة وزارة العمل )

 . 2مصر – الييدة صفية الييد أحمد (اتحاد عمال مصر )
 . 3مصر – الييد أحمد نظمي (وزارة القوى العاملة )
 . 4اتحاد يفراء الطفولة العرب – الييد حيين رمضان
.5
.6
.7
ترأس ملسات اليوم الثالث الدكتورة  /دينا الظاهر الباحث في المملس العربي لللفولة والتنمية .

وبعد عرا أورا العمل وااليتما إلى مداخال
تم التوصل إلى اقرار التوصيات التالية :

ومناقشا

الحضاور المتمياز

ة

 – 1تشجيع البحوث والدراسات خاصة الميدانية منها والمتعلقةة رصصةد مجةاعت مةط ال فةا

الدو العصرية وشصو وظصوف ملهم لتكون رمتناو جميع المؤسسات والهيئةات المعنيةة رمتارعةة ة
القضية خاصة صانع القصار

الو ن العصر .

 – 2العمط لى تطويص المنا ج الدراسية ونظم التعليم القائمة
والتأكد من موائمتها مع متطلبات سوق العمط

الدو العصريةة لتطةويص مجصجاتهةا

الدو العصرية كوسيلة عستعادة قنا ة جمهةور العةص

رالجدوى اعقتصادية للتعليم.
 – 3تفعيط نظم التأمين ضد البطالة واإل انات العائلية القائمة

إ ار نظم الضمان اعجتما

الدو العصرية رهدف تو يص مصدر دخط مناسة للعةائ ت الفقيةصة و تةى تمحةط ل ةد اليةات القضةا

لةى

الحاجة اعقتصادي لعمط ال فا .
 – 4تطةةويص الجهةةار الصقةةار الجةةا

رتفتةةيع العمةةط ود مةةا رشةةصيا ر وماديةارا وتةةو يص كا ةةة الوسةةائط

ال رمة لتمكينا من مصاقبة تطبيق التشصيعات الو نية الهاد ة إلى مكا حة مط ال فا .

4

 – 5العمط لى تشجيع قيام الجمعيات ال لية ذات اع تمام رص اية الطفولة ود مهةا ماديةا ر ومعنويةا ر
نشص الو

للمسا مة

لةدى لسةص ال فةا العةاملين وتنفية رةصامج التةدخط ال رمةة للقضةا

لةى ة

الظا صة السلبية.
 – 6د وة منظمات العما كونها منظمات كحيفةة العةدد وتشة ط مكانةة امةة لةى مسةتوى المجتمةع
المدن ا للعمةط كمصصةد للمصاقبةة واتجةاذ اإلجةصا ات المباشةصة للحةد مةن مةط ال فةا وتةو يص الحلةو
البديلةة ةةن صيةةق تنظةيم رةةصامج تدريبيةةة و ص يةة لل فةةا العةةاملين لص ةع مهةةاراتهم وقةةدراتهم ولطةةص
ل كةةار لمشةةصو ات تنمويةةة وإيجةةاد التمويةةط لهةةاا تنف ة لصةةالا ال فةةا العةةاملين للنهةةو

رأوضةةا هم

اعقتصادية واعجتما ية.

 – 7د وة منظمةات لصةحا ال مةا لنشةص الةو
ال فا

لى الصنا ات العصريةا راإلضا ة إلى ر

وتسةليء الضةو

لةى مجةا ص مةط

الجهةود ال رمةة لحةص لصةحا ال مةا

لى تو يص وسائط الحماية والص اية ال رمة لل فا ال ين اضطصتهم ظصو هم للعمط وتةو يص
شصو وظصوف مط امنة لهم رما يتوا ق مع تشصيعات العمط العصرية والدوليةة الصةادرة ة
ا المجا .
 – 8د وة لجهزة اإل

م ركا ة وسائلا للعمط لةى تو يةة الةصلي العةام خاصةة مةن خة

البصامج الموجهة للسصة والطفط رالمجا ص الجسدية والنفسية والصحية المصتبة لةى انجةصا
ال فا

سوق العمط وانعكاساتها لى مليات التنمية اعقتصادية واعجتما ية.

 – 9التنسيق مةع لصةحا العمةط الة ين يشة لون ال فةا رة لزامهم رتحديةد سةا ات العمةط
وتعيين يوم طلة لسبو ية وتطبيق قوا د الصحة والس مة المهنيةة ور ةع الجةور والحةوا ز
والتسجيط

التأمينات اعجتما يةا وتأمين التعليم والتدري .

 - 10ضةةةصورة دراسةةةة الجةةةدوى اعجتما يةةةة لمشةةةصو ات ورةةةصامج التنميةةةة اعجتما يةةةة
لل فا الت تنفة ا الهيئةات المحليةة والعصريةة والدوليةة لمعص ةة كفا تهةا ة تحقيةق ل ةدا ها
وك لك مط دراسات تقييميا لبعض القوانين المصتبطةة رمجةا الطفولةة لمعص ةة واقعيةا لقةدرة
التشصيعات والقوانين لى توجيا الت يصات اعجتما ية من لجط اكتشاف سبط ر ةع كفةا ة ة
القوانين

تحقيق ل دا ها .

 . 11د ةةوة منظمةةة العمةةط العصريةةة رالتنسةةيق مةةع الةةدو العصريةةة عصةةدار اعسةةتصاتيجية
العصرية لتفتيع العمط .
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وفي الختام :
توجااه المشاااركون فااي الناادوة لمعااالي الياايدة عائشااة عبااد الهااادا وزياارة القااوى
العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية بالشاكر والتقادير لرعايتهاا الكريماة العماال
الندوة والشكر والتقدير لمعالي مدير عاام منظماة العمال العربياة وأيارة إدارة الحماياة
االجتماعية بمكتب العمال العرباي علاى جهاودهم المتميازة فاي متابعاة القضاايا المتعلقاة
باالطفاال  ،كااذلك علاى الجهااود المبذولاة فااي االياتقبال والتنظاايم ماع أماال تكارار هااذا
النشاط ليشمل أنشطة أخرى تتعل بقضية عمالة االطفال .

وعلى ألك اختتمت أعمال الندوة
القاهرة 2010 / 6 / 30 :
رانيا
ل /رانيا
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