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 م: ــــتقدي  

 

طفال مبكرًا حيث نص دستورها على بقضية عمل األ منظمة العمل العربيةهتمام ا جاء

ومنذ ذلك الحين وتعمل المنظمة ، حداثألهتمام بالشروط والظروف التي يعمل بها ااإل ضرورة

ستغالل حماية األطفال العاملين من كافة أشكال اإلتطوير التشريعات العربية بما يكفل جاهدة على 

تحديد سن أدنى لاللتحاق بالعمل وفرض عقوبات على  وحث الدول على ضرورة ،االقتصادي

 . المشروع لهم يل غيرالتشغ

اع النهج الحقوقي لتطبيق ينطلق في رؤيته نحو اتبالمجلس العربي للطفولة والتنمية ن فإكذلك 

عداد مشروعات من خالل إ ،وتحقيق الحماية االجتماعية لكل األطفال دون تمييزحقوق الطفل اتفاقية 

وكفالة حقهم في الحماية  ،على تحقيق التنمية الشاملة لألطفال تركز ،وأنشطة داعمة لحقوق الطفل

العنف  بما في ذلك المخاطر الناتجة عن ،من المخاطر التي تعترض سبيل رفاههم ورعايتهم

 ستغالل.واإلساءة وكافة مظاهر اإل

 باألوضاعطفال ظاهرة مركبة متعددة الجوانب، ترتبط من ناحية تشغيل األمشكلة  تعدو

معدالت العنف التي  ، إضافة إلى ارتفاعفقرالوبطالة الاالقتصادية وما يرتبط بها من معدالت 

ة في المجتمع ولها أبعاد قن هذه الظاهرة لها جذور متعم، كما أطفال في سوق العمليتعرض لها األ

هذه الظاهرة في معظم دول العالم فال يوجد بلد لم وقد انتشرت  ،اجتماعية وأسرية ومؤسسية

عداد أوكل هذه االزمات فاقمت صراعات مسلحة،  ت سياسية أوأو تحوالزمات اقتصادية أليتعرض 

 وعلى رأسها ةئات الهشالفهي ومن المؤكد أن اكثر طبقات المجتمع تعرضا آلثار االزمات  ،الفقراء

 . المرأة والطفل

 

وبالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية ارتأت منظمة العمل العربية عقد هذه لذلك 

لخطوات على اوالتعرف  ،على كافة الجوانب المرتبطة بهذه الظاهرة للوقوف ،االقليميةالورشة 

تطبيق سياسات فاعلة للحد من ظاهرة عمل والجهود التي تبذل من أجل  ،الدولعليها  تسيرالتي 

 االطفال. 
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 :الورشةأهداف 

 

ى تأثيرهةةا علةةى حجةةم ونوعيةةة عمةةل   وضةةاع االقتصةةادية والسياسةةية الراهنةةة ومةةد  دراسةةة األ .1

 . طفالاأل

 طفال. حماية وسياسات الحد من عمل األاللتعرف على كيفية الربط بين سياسات ا .2

 طفال.  لتفتيش على عمل األمناقشة سبل وآليات تفعيل ا .3

 طفال. لمجتمع المدني في الحد من عمل األالوقوف على الدور المتنامي لمؤسسات ا .4

 طفال. الترويج لسياسات الحد من عمل األ التعرف على دور االعالم في .5

 

 : ورشةالمحاور  

 

 . طفالاية الطفل وسياسات الحد من عمل األالربط بين سياسات حم .1

 . طفاللمجتمع المدني في الحد من عمل األدور ا .2

 . طفالالحد من عمل األدور االعالم في  .3

 طفال. للحد من عمل األلتشريعات الرامية ودوره في تطبيق ا طفال التفتيش على عمل األ .4

  .  سياسات فاعلة للحد من عمل االطفالتطبيق  فيالجهود العربية  .5

 طفال. عمل األ مجالمنظمة العمل العربية في  دور .6

 

 : الجهات المدعوة للمشاركة

  بعض الدول العربيةوزارات العمل في . 

  العربيةالدول منظمات أصحاب األعمال في. 

  لعربيةاالدول منظمات العمال في . 

 .االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية 

 لنقابات العمال العرب. ياالتحاد الدول 

  سرة والطفولةألواالمرأة األمانة العامة لجامعة الدول العربية /إدارة. 

 اليونيسيف . 

 .منظمة العمل الدولية 
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 )برنامج الخليج العربي للتنمية )أجفند.  

 لوطنية للطفولة في الدول العربية. المجالس ا 

 

 : الجوانب اإلدارية والمالية

للسةعر الخةاب بالسةادة    وفقةا  مةاريتيم جةولي فيةل )خلةيج نعمةة(      فنةدق   يتكون اإلقامة واالجتماعةات فة  

 و هو كما يلي: ورشةأعمال ال ياركين والمشاركات فالمش

 مة.الضرائب والخدفطار واإلشاملة دوالر  58  غرفة مفــــردة: -

 الضرائب والخدمة.فطار واإل دوالر شاملة  63  :غرفة مزدوجة -

 يمثلها السادة المشاركين. يتذاكر السفر تتحملها الجهات الت -

 :تأشيرة الدخول

 

يرجى الحصول على تأشيرة الدخول للمشاركين من الدول التى يحتةا  مواطنيهةا لتأشةيرة دخةول      -

ل العربيةة  أية صعوبة يرجى مخاطبة منظمة العم وفى حالة وجود،  جمهورية مصر العربيةإلى 

 المصرية.  لحصول على تأشيرة الدخول لألراضىبوقت كاف ل ورشةقبل موعد انعقاد ال

 

 :ةالمراسالت وتأكيد المشارك
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