منظمـة العمـل العربيـة

البيان الختامي لورشة عمل
"سياسيات الحد من عمل األطفال"
شرم الشيخ 4 – 3 :ديسمبر  /كانون األول 2015
عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع المجمس العربي لمطفولة والتنمية وبرنامج الخميج العربي لمتنمية
"أجفند" ورشة إقميمية بعنوان" سياسات الحد من عمل األطفال" ،خالل الفترة من  4 – 3ديسمبر /كانون
األول  2015بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

شارك في أعمال الورشة  40مشارك يمثمون  9دول عربية (األردن – تونس – الجزائر – جيبوتي –
السعودية – السودان – فمسطين – لبنان – مصر) يمثمون و ازرات العمل العربية ،وم نظمات أصحاب
األعمال ،و منظمات العمال  ،والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون االجتماعية لدول الخميج العربي،
ومسئولي الطفولة في الدول العربية ،وعدد من المنظمات اإلقميمية والدولية ذات العالقة والصحافة واإلعالم.
جاءت ىذه الورشة في إطار االىتمام بقضية عمل األطفال باعتبارىا من قضايا الحقوق األساسية التي يجب
التركيز عمييا ومحاولة إيجاد الحمول ليا من خالل تبنى سياسات فاعمة لمحد م نيا ،خاصة وانيا قد شيدت
تزايدا ممحوظا في أعدادىا في المنطقة العربية خالل اآلونة األخيرة ،بسبب األزمات االقتصادية واالجتماعية
والتحوالت السياسية والصراعات المسمحة .وىدفت الورشة إلى بحث كافة الجوانب المرتبطة بيذه الظاىرة
والتعرف عمى الخطوات التي تسير عمييا الدول والجيود التي تبذل سعيا إلى نحو تطبيق سياسات متكاممة
تقوم عمى ضرورة توفير الرعاية الالزمة لألطفال الذين أجبرتيم الظروف االقتصادية عمى العمل وحمايتيم
من األضرار المحتممة التي تؤثر عمى نموىم الروحي والجسدي والذىني والنفسي ،وتطوير التشريعات العربية
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بما يكفل حماية األطفال من كافة أشكال االستغالل االقتصادي وتحديد سن أدنى لاللتحاق بالعمل وفرض
عقوبات عمى التشغيل غير المشروع ليم  ،والوقوف عمى الدور المتنامي لمؤسسات المجتمع المدني في الحد
من عمل االطفال ،وكذلك التعرف عمى دور االعالم في الترويج لسياسات الحد من عمل االطفال.
تحديات
وانطالقا من إدراك المشاركين لخطورة المرحمة التي تمر بيا المنطقة العربية ،وما تواجيو من ّ

سياسية واقتصادية واجتماعية ،كان ليا تداعياتيا السمبية عمى قضية عمل االطفال عمى المستوى الكمي
والنوعي من تعدد األنماط واألشكال التي تعبر عن انتياك صارخ لحقوق ىؤالء األطفال وتعرضيم لألخطار
الجسدية والنفسية ،وىو ما يفرض ضرورة التعاون المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعمة
لمناىضة الظاىرة،
واعتماداً عمى جممة القيم والمبادئ واألىداف التي تضمنتيا اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكالت االختيارية
الممحقة بيا ،والمواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية المعنية ،خاصة االتفاقيات

 138بشأن الحد األدنى

لالستخدام واالتفاقية رقم  182بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال،
يدعو المشاركون الدول العربية التي لم تصادق بعد لمتصديق عمى االتفاقيات العربية المتعمقة بيذا الشأن،

خاصة االتفاقية رقم  18لسنة  1996بشأن تشغيل األحداث وتطبيق أحكاميا باعتبارىا خطوة ميمة في

سبيل الحد من ىذه الظاىرة .ويوصوا باآلتي:

 .1دعوة الدول العربية إلى بناء نظم حماية متكاممة لألطفال بما في ذلك األطفال العاممين من خالل
اتخاذ تدابير الزامية تعتمد عمى النيج الحقوقي المتكامل وتقوم عمى وضع السياسات ونظم الحماية
االجتماعية وسن وتفعيل التشريعات وتوفير الخدمات والرصد وتنمية القدرات البشرية وبناء الشراكات.
 .2توفير الدعم إلجراء البحوث والدراسات حول ظاىرة عمل األطفال واتجاىاتيا ،مع التركيز عمى توفير
اإلحصاءات الدقيقة عن حجم الظاىرة واسبابيا واآلثار المترتبة عمييا.
 .3الدعوة الى تفعيل وتكامل دور الييئات والجيات المعنية بما فييا أطراف اإلنتاج الثالث ومؤسسات
المجتمع المدني لتصبح قادرة عمى التعامل اإليجابي مع ظاىرة عمل األطفال.
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 .4تفعيل دور المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي في رصد ومتابعة وتحميل األداء اإلعالمي
لقضايا حقوق الطفل بما في ذلك قضايا عمل األطفال ،والعمل عمى تنمية قدرات اإلعالميين
وتمكينيم ،بيدف تقويم وترشيد األداء اإلعالمي ليتوافق مع النيج الحقوقي والتنموي ،ويمتزم بالمبادئ
المينية ،ويسيم في دعم ومناصرة قضايا الطفولة العربية.
 .5وضع قضايا عمل األطفال بعناصرىا المختمفة في قائمة أجندة اىتمامات اإلعالم العربي ،من خالل
تبني الحمالت اإلعالمية المتكاممة واليادفة في مختمف وسائل اإلعالم بما في ذلك مواقع التواصل

االجتماعي ،لتقديم الرسائل اإلعالمية التي تعالج القضية من جوانبيا المختمفة ،وفق قوالب ومضامين

متنوعة وجاذبة.

 .6العمل عمى تطبيق وتطوير وتفعيل القوانين والتشريعات والمواثيق والمعاىدات اإلقميمية والدولية ذات
العالقة ،بما يدعم دور منظمات حقوق األطفال والمؤسسات النقابية العمالية في الرقابة والمتابعة
والتفتيش لتوفير الرعاية والتأىيل والحماية لألطفال العاممين وتجنيبيم األخطار.

 .7االىتمام بتطوير نظم الضمان االجتماعي لألسر الفقيرة وتفعيل نظام تأمين البطالة ونظم اإلعانات
العائمية وتطوير نظم قروض المشاريع الصغيرة ،بما يضمن توفير الدعم الفني والمادي لألسر
الفقيرة ،لتمكين أبنائيم من متابعة الدراسة وعدم الدفع بيم إلى سوق العمل في سن مبكرة.

 .8العمل عمى ادماج حقوق الطفل ضمن مقررات المراحل التعميمية المختمفة ،لمتوعية بالمخاطر التي
يتعرض ليا األطفال خاصة العاممين منيم.
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