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 بين األوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة" : عمل األطفال" 

  2016ديسمبر  21 – 19الدار البيضاء ، 

 

 :م ــديـقـأوالً : ت

) ادارة الحماية االجتماعية والمعهد  العربية العمل منظمة عقدتفي اطار تحقيق االهداف المشتركة 

 والتنمية للطفولة العربي المجلس مع بالتعاونل بالجزائر( العربي للثقافة العمالية وبحوث العم

 بين األطفال عمل"حول  القومية الندوة ، بالمملكة المغربية االجتماعية والشؤون التشغيل ووزارة

 وزير الصديقي السالم عبد السيد معالي بحضور  "المستدامة التنمية وأهداف الراهنة األوضاع

 ،2016 ديسمبر 21 – 19  من الفترة وذلك خالل ،بالمملكة المغربية  اإلجتماعية والشؤون التشغيل

 .المغربية بالمملكة البيضاء بالدار الموفنبيك بفندق

دولة عربية   13مشاركا يمثلون أطراف االنتاج الثالثه في   55شارك في أعمال الندوة أكثر من 

مانة العامة لمجلس التعاون ، واأل يةالدول العرب ةمانة العامة لجامعممثلين عن األباالضافة إلى 

والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس  ، لدول الخليج العربية

 .  وعدد من المنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة ، التعاون لدول الخليج العربية

وتؤثر بشكل مباشر على ن العربي الوط اتأتي هذه الندوة في ظل ظروف بالغة الحساسية يمر به

طفال في الوقوف على التطورات النوعية التي طرأت على وضع األ، بهدف قضايا عمل االطفال 

 كيفية ادماج قضايا عمل االطفال في برامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومناقشةسوق العمل، 

 ث تغيير لألفضل.من أجل إحدا 2015التي أقرتها األمم المتحدة في سبتمبر عام 

  الندوة :أهداف ثانياً : 

  .دراسة تطور ظاهرة عمل االطفال في الدول العربية في ظل الظروف الراهنة 

  وباألخص االبعاد االجتماعية والوقوف على موقعع 2030تحليل اهداف التنمية المستدامة  :

 حقوق االطفال ضمنها.

 من البععرامج الوطنيععة لتنفيععذ أهععداف اقتععراآ يليععات لضععمان ادراج مكافحععة عمععل االطفععال ضعع

 التنمية المستدامة. 

  .تطوير السياسات المتعلقة  بحماية االطفال من العمل في ضوء أهداف التنمية المستدامة 
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  التعريع  بالمععايير العربيععة والدوليعة الخاكععة بمكافحعة عمععل االطفعال ومععد  مواءمتهعا مععع

 أهداف التنمية المستدامة.

 وة : : محاور الند ثالثا

 : قراءه تحليلية.  أهداف التنمية المستدامة ضمنحقوق االطفال  .1

 مكافحتها.   ويلياتأسوأ أشكال عمل األطفال  .2

في ضوء أهداف التنمية  : أليات تنفيذها من العمل طفال السياسات الوطنية المعنية بحماية اال .3

 المستدامة.  

عمل ودورها في تحقيق أهداف التنمية بأهمية حماية األطفال من الدور االعالم في التوعية  .4

 المستدامة . 

 معايير العمل العربية والدولية الخاكة بعمل األطفال وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة .  .5

دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة عمل االطفال ضمن البرامج التنفيذية ألهداف  .6

 . التنمية المستدامة 

 عمل االطفال.  الجهود العربية في مكافحة .7

االطفال وكيفية ربطها ببرامج تنفيذ أهداف تجارب الدول العربية في مجال مكافحة عمل  .8

 . التنمية  المستدامة 

 :  حفل االفتتاح :  رابعاً 

  2016دمسرمبة 19 الم افر   االثنرم  مر  برباح مر    العاشرة بدأ حفل االفتتاح في الساعة 

  اشتمل على كلمات لكل م  : 

 العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية ألقاها نيابة عنه المهندس / محمد  االمين

 رضا مدير ادارة تنمية المعرفة بالمجلس . 

  . سعادة االستاذ / فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية 

 وال ااا ون االجتماعياااة  لمعاااالي السااايد / عباااد السااازم الصاااديقي وزيااار الت ااا ي

 ية . بالمملكة الم رب
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لتعا نه االمجابي مر  منممرة العمرل تقدمةاً  هدمة تذكاةمة لمعالي ال زمة المدمة بتقدم   سعاد ث  قا  

االنشرةة التري تعقردها  إلنجراح حةبره علرى تر فمة كافرة التسر م ت  العةبمة في مختلف القضراما 

 .   في المملكة المغةبمة المنممة 

 : سير أعمال الندوة : خامسا

 ةقة عمل  خبمة حق ق االةفال / بسا  عمشه  تنا ل خ ل ا االستاذ: االولىجلسة العمل  -

تةأس اعمال  حقوق االطفال ضمن أهداف التنمية المستدامة : قراءه تحليلية "" بعن ا  

السمد / نضال ةض ا  ةئمس اللجنة التأسمسمة للجا  ال ةنمة العمالمة بالمملكة  هذه الجلسة

 العةبمة السع دمة . 

سلممه عضمي مدمة  الشرغل بر زاة  التشرغمل / تحدثت خ ل ا االستاذ  :العمل الثانية جلسة -

السياساات الوطنياة المعنياة بحماياة االطفاال "   حر ل  الشؤ   االجتماعمة بالمملكة المغةبمة 

ترةأس اعمرال هرذه الجلسرة من العمل: آليات تنفيذها في ضوء أهاداف التنمياة المساتدامة "    

 اللةمف شبمب المدمة الج  ي للتشغمل  الشؤ   االجتماعمة بج ة مةاكش . السمد / عبد 

محمرد كشر  خبمرة معراممة  ع قرات العمرل  ةقرة /  عرة  فم را االسرتاذ جلسة العمل الثالثاة : -

"معايير العمل العربية والدولية الخاصة بعمال اططفاال وعزقتهاا باهاداف التنمياة  عمل ح ل 

االسررتاذه / اممررا  سررمد احمررد سرركةتمة المررةأ   الةفررل  ذه الجلسررةتررةأس أعمررال هرر "  المسااتدامة

 باالتحاد العا  لعمال الس دا  . 

عممد كلمرة االعر    عادل عبد الغفاة / االستاذ الدكت ةخ ل ا  استعة  جلسة العمل الرابعة : -

دور االعاازم فااي التوعيااه باهميااة حمايااة اططفااال ماان العماال ودورهااا فااي "  جامعرره الن ضررة 

السرمد  / حنرم  الخلملري ةئرمس تةأس اعمرال هرذه الجلسرة   "  حقيق أهداف التنمية المستدامةت

 . فلسةم  بد لة قس  التفتمش ب زاة  العمل 

 ةقرة خبمرة حقر ق الةفرل  محمرد بر  جرة   خ ل ا الدكت ة/  : عة  جلسة العمل الخامسة -

السرمد /  هرذه الجلسرةأعمرال ترةأس " أسوأ أشكال عمل االطفال وآليات مكافحتها" ح ل عمل 

 العماةتي مستشاة  زمة التشغمل  الشؤ   االجتماعمة بالمغةب . عز الدم  

 جممله بمه خبمرة  الةف لرة  ةقرة عمرل حر ل  /   خ ل ا الدكت ةت تنا ل: العمل السادسة جلسة -

دور منظمات المجتمع  المعد ف فعف مكافحعة عمعل االطفعال ضعمن البعرامذ التنفيفيعة ألهعداف " 
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السرمد  / مامسره أحمرد عةر   سركةتمة المرةأ  ترةأس اعمرال هرذه الجلسرة التنمية المستدامة"  

  الةفل باالتحاد العا  لنقابات عمال مبة . 

ت  خ ل هذه الجلسة عرة  الج ر د العةبمرة فري مجرال مكافحرة عمرل :  جلسة العمل السابعة -

 االةفال متمثله في الج ات التالمة: 

 ةانمررا فرراة ق ةئررمس  حررد  المررةأ  قرردمت العررة  االسررتاذ :منظمااة العماال العربيااة /  

  الفئات الخابة بالمنممة.

  قدمت العة  االستاذ  / امما  ب ري الردم  مردمة المجلس العربي للطفولة والتنمية :

 اداة  االع   بالمجلس. 

 منرا سرعمد ممثلرة اداة  المرةأ  : قدمت العة  االستاذ  / مراجي مجامعة الدول العربية

 العامة لجامعه الد ل العةبمة .  باألمانة الةف لة   سةأل ا

تررةأس اعمررال هررذه الجلسررة السررمد / ةابرر  مقرردمش مرردمة المةكررز العةبرري الداة  العمررل 

 ت نس . ب التشغمل 

د ل العةبمرة فري لر: هري الجلسرة المخببرة لعرة  التجراةب الناجحرة ل الثامنةجلسة العمل  -

 تقدم  عة   م  ممثلي الد ل التالمة :  ، فقد ت  مكافحة عمل االةفال مجال 

   الس دا 

 مبة 

  م ةمتانما 

  . تةأس اعمال هذه الجلسه السمد / محمد ز بمةي ممثل اتحاد عمال الجزائة 

 قام باعمال السكرتارية الفنية :  

  مدمة إداة  الحمامة االجتماعمة   حمدي أحمد لسمد / ا -

 ل مدمة مع د الجزائةالقائ  باعما  السمد / عبد الحممد عةمب  -

 ةئمس  حد  المةأ   الفئات الخابة      ةانما فاة قالسمد  /  -

 ةئمس  حد  المشتةمات  المخاز     السمد  /  فاء غنم   -

 

 وتجارب الدول التي تم عرضها من قبل السيداتالخبراء السادة  اتقدم به التي ض والعرومن خالل 

 النتائج والتوكيات التالية :  فقد تم التوكل الى والسادة  المشاركين 
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 : النتائج والتوصيات :  سادسا 

إدراج مكافحة عمل األطفال كركن أساسي في الخطط والبرامج التي تعتمدها الدول العربية  -1

 .   لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نية إشراك كافه األطراف والجهات المعنية والتنسيق فيما بينها بهدف وضع وتنفيذ سياسات وط -2

 متكاملة لمكافحة عمل األطفال في كافة الدول العربية، وتشمل أهم عناكرها في:

a.  اإللغاء الفعلي والشامل ألسوأ أشكال عمل األطفال وكافة األعمال التي تعرض

 للخطر كحة أو سالمة أو أخالق األطفال.

b.  الحد التدريجي من تشغيل األطفال في غير الحاالت سابقة الذكر وكوالً إلى

 غاءه.إل

c.  الترفيع التدريجي في السن األدنى للقبول في العمل على أن ال تقل عن السن الذي

 / األساسي  يتوق  فيه التعليم اإللزامي

 اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة أسباب عمل األطفال وبصفة خاكة: -3

a. .القضاء على الفقر والحد من البطالة 

b. ل في سن الدراسة بدون أية عراقيلتوفير التعليم المجاني وإتاحته لكافة األطفا 

c. .الحد من التسرب المدرسي ومعالجة أسبابة 

d.  لالطفال الذين لم يحصلوا على التعليم كذلك إتاحة فرص مالءمة للتدريب المهني

 للمتسربين من الدراسة.

ضرورة اعتماد االكالحات التشريعية الالزمة للحد من ظاهرة عمل األطفال والعمل على  -4

 يضمن توفير بيئة يمنة لألطفال. تفعيلها، بما

إجراء البحوث والدراسات وتوفير االحصاءات والبيانات حول ظاهرة عمل األطفال بمختل   -5

جوانبها للمساعدة على التعرف بكل دقة وبشكل مستمر على حدة الظاهرة ووضع الخطط 

 والبرامج المناسبة لمكافحتها.

دور المعالجات اإلعالمية واستعمال تكنولوجيا دعوة المؤسسات اإلعالمية العربية إلى تعزيز  -6

االتصال ومواقع التواكل االجتماعي إلدراج قضية مكافحة عمل األطفال على أجندة اإلعالم 

 من أجل توعية الرأي العام بخطورتها على مستقبل الدول وسبل تفاديها.

فر السن األدنى تعزيز دور تفتيش العمل في مراقبة عمل األطفال وبشكل خاص التثبت من تو -7

القانوني للعمل، وضمان عدم تشغيل األطفال في األعمال التي تهدد سالمتهم أو كحتهم أو 
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اخالقهم، والحرص على االلتزام الكامل ألكحاب العمل باألحكام القانونية المنظمة لشروط 

 وظروف عمل األطفال.

بشأن عمل  1996لعام  18دعوة الدول العربية للمصادقة على اتفاقية العمل العربية رقم  -8

األحداث، وكذلك بذل المزيد من الجهود للتعري   بمعايير العمل العربية المتعلقة بعمل األطفال 

على أوسع نطاق لد  أطراف اإلنتاج الثالث في الدول العربية وتحقيق المالءمة الكاملة مع تلك 

 المعايير وعلى المستو  التشريعي وفي الممارسة العملية.

الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول العربية بشأن وضع وتنفيذ السياسات الوطنية تبادل  -9

لمكافحة عمل األطفال، ودعوة منظمة العمل العربية والمؤسسات التابعة لها والجهات األخر  

 المعنية لتكثي  أنشطتها في هذا المجال.

متعاملين مع قضية عمل االطفال، بما دعوة الجهات المنظمة إلى تبني برامج تدريبية  لكافة ال - 10

 يسهم في رفع قدراتهم نحو العمل على الحد من هذه الظاهرة.  

 

 وفي الختام : 

الحمامرة االجتماعمرة  إداة  أسرة العةبمرة  العمرللمنممة بالشكة  الند   ت جه المشاةك   في 

علرى حسر  االعرداد جزائة للثقافة العمالمة  بح ث العمرل برال المع د العةبي  بمكتب العمل العةبي

لفةمرر  المجلررس ،  الشرركة كررذل   ممررا اسرر   فرري انجرراح اعمررال النررد   التحضررمة  التنسررم  الجمررد 

العةبرري للةف لررة  التنممررة ،   زاة  التشررغمل  الشررؤ   االجتماعمررة بالمملكررة المغةبمررة علررى حسرر  

الشكة للساد  الخبةاء على  المغةبمة  ةالمملكاالستقبال  كة  الضمافة ، كذل   أةةاف االنتاج في 

  . ج  ده  في تقدم  أ ةاق العمل المتممز  .

 الندوة أعمالعلى ذلك اختتمت و

 2016ديسمبر  21الدار البيضاء ، 

 

 

 


