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 األطفال عمالة للحد مناالستراتيجية العربية 

 

 : ةـــمقدم** 

 0891عدا   األطفال بشكل جددي  ألول مد ف  د عمل بدأ تسليط األضواء على مشكلة 
،  0891، وصد  ميثاق حقوق الطفل الع بى عا  ( األول)حيث عقد مؤتم  الطفل الع بى 

اإلطا  الع بى لحقوق الطفدل ، وتدوالى  0881األولى الصاد ف عا   وشملت الخطة الع بية
ية الخاصدة بحمايدة ي  باألطفال وعقد المؤتم ات الدو بعد ذلك صدو  وثيقة عال  ع بى جد

 0881و عاية األطفال الع ب خاصدة  دى  دل االحدتال والاتاعدات المسدلحة ، و دى عدا  
. األحددداث  ةلددابشدد ع عم( 09)ع بيددة  لدد  أصددد ت ما مددة العمددل الع بيددة اتفاليددة العمددل ال

األمدد  المتحدددف لما مددة العمددل الدوليددة م مددة  أوكلددت( 0898)عددا   وعلددى الصددعيد الدددولى
ثد  صدد  بعدد ذلدك  عداع . مساعدف الددول التد  تعداا  مدع المشدكلة وتمكيا دا مدع مواج ت دا

الدذ   الجتماعيدةااألطفدال  د  مدؤتم  القمدة عمدل مكا حة  مبادئما مة العمل الدولية بش ع 
 (.0881)عقد    كوبا اجع عا  

و دق أحددث  . األطفدال تطد ت تحددياا الداأاا أمدا  األسد ف الدوليدةعمدل وال تتال لضية 
مليدوع طفدل  د  الفأدة  101، الاداك حدوال  1119لعدا   اإلحصاأيات لما مة العمل الدوليدة

ع األعمددال مليددوع طفددل يما سددو 001 مددا  ماخ طددوع  دد  سددوق العمددل،  01-1العم يددة 
وو قا إلحصاأيات ما مة العمل الع بية الااك  .الخط ف ومع ضوع لخط  اإلصابة الجسيمة

تس بوا مع مقاعد الد اسدة والد  ماخ طدوع  دى  01 – 1مليوع طفل مع سع ( 01)حوالى 
اعتمددت ما مدة العمدل ولدد  .تفتقد  للحمايدة التشد يعية واالجتماعيدة  التد األعمال ال امشية 

عمدل يومداا عالميداا لمكا حدة  مدع كدل عدا  يوايدو/ حتي اع ش     الثاا  عش  معالدولية اليو
ف    عا   ، عادما عقدت ما مدة العمدل الدوليدة مؤتم الدا 1111األطفال، احتفل به ألول م ي

، وذلددك لماالشددة لضددية المتدداج ف " األطفددالعمددل مكا حددة "الحدداد  والتسددعيع تحددت عاددواع 
 .لتشغيل   واستغال   ت  ضد   اد باألطفال عب  الحدود

                   :اإلست اتيجيةستتااول الذه 

 .األطفال ةلعمامنطلقات الحد من : أوالا 

 :المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها، والتي تشتمل: ثانياا 

 .التخطيط واإلدا ف العامة والحاكمية (0)

 .التش يعات (1)

 .الاألطف ةلاعمدو  الا ا  التعليم     التعامل مع لضايا  (1)

ك مؤسسددات المجتمددع المدددا  دو  كددل مددع القطدداعيع الحكددوم  والخددال بمددا  دد  ذلدد (4)
 .لتطوع اوالقطاع 

 . والعاجية والتمكيايةالبعد االجتماع ، ويشمل اإلج اءات واآلليات الولاأية  (1)

 .البعد االلتصاد  وا تباطه بالبعد االجتماع  (1)

 .البعد الدول  (1)
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 منطلقات اإلستراتيجية: أوالا 

 

، العمدددلتشددد يعات ما مدددة العمدددل الع بيدددة احدددو توحيدددد مدددع أالددددا     اا انطالق    (0)

دده األلطددا  الع بيددة كلمددا أمكددع ذلددك دد  و دد و  وشدد وط العمددل  ، ومددا خصي

   و  وش وط عمل األحداث؛دستو الا مع االالتما  ب

أو  د و     أجبد ت  بض و ف تو ي  ال عاية الاتمدة لححدداث الدذيع    يماناا وإ (1)

مددع األضدد ا  علددى العمددل، وحمددايت   لسدداأدف  دد  بيأددت   ال دد و  المجتمعيددة ا

ال  ال وحدد  أو الجسددم  أو الددذالا  أو الافسدد   أو المحتملددة التدد  تددؤث  علددى امددوي

 أو المع   ؛ االجتماع 

تاميدة الشداملة ببعددي ا األلطا  الع بية احدو تحقيدق ال ليه مع ما تسعى    وتمشياا  (1)

 األحداث؛عمل اء عع واالجتماع  وصوالا  لى االستغا االلتصاد 

مع ما جاء    االتفاليدة الدوليدة لحقدوق الطفدل، بشد ع حدق الطفدل  د     اا قواتسا (4)

 خاصة وحماية متميتف؛الحماية مع االستغال االلتصاد ، وحاجته  لى  عاية 

 ت الدولية والع بية    الذا الش ع؛لما جاء    االتفاليا   كاا اروإد (1)

لتصدداد  كاسددات السددلبية لبدد امح اإلصددات اال دد  االعتبددا  بعدد  االاع   وأخ   اا  (1)

االجتمدداع ، وتقلدديل دو  الدولددة التشددغيل   واإلافدداقعلددى التشددغيل واألجددو  

واالستثما   ومدا يتطلبده ذلدك مدع ج دود كبيد ف  د  التدد يب التحدويل  وج دود 

حمايدة الصدغ ، وميدة الصدااعات الصدغي ف ومتاااليدة المماثلة للتشغيل الذات  وتا

 تض  ف مع تطبيق تلك الب امح؛لفأات المجتماعية لالا

بالحاجدة  لددى تطدوي  تشدد يعات العمدل والتشدد يعات ذات العالدة  دد     وش عوراا  (1)

 األطفال؛عمل بالمتعلقة    ذلك القضايا جوااب متعددف، بما 

لضدد و ف اإلحاطددة الداأمددة بمعلومددات سددوق العمددل والج ددد المسددتم     وتق  ديراا  (9)

تشددغيل مددع لبددل مكاتددب التشددغيل ومؤسسددات التددد يب الماسددق لتيددادف القابليددة لل

تطلبده ذلدك مدع ا د  معلومدات وتطدوي   د   دا ات العمدل اإلاتاج ومدا يوموالع 

  اا للتغيي     الو اأ  وال ياكل؛واعتبا
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للش وط والمعايي  االجتماعية    التبادل التجا   الدول ، وأخدذاا  د     وتحسباا  (8)

 دد  العمددل، والتدد  تضددع  األساسدديةوالحقددوق  المبددادئاالعتبددا  م امدد   عدداع 

 األطفال؛عمل ومحددات جديدف على معايي  

بمددا اددلي عليدده الميثدداق الع بدد  للعمددل مددع تحقيددق العدالددة االجتماعيددة    وعم  الا  (01)

 لقوى العاملة    األلطا  الع بية؛و  ع مستوى ا

لبشد   د  ما مة العمل الع بيدة مدع أحقيدة جميدع الما جاء    دستو     وتحقيقاا  (00)

سدات السع  و اء   دااليت   الماديدة وال وحيدة  د  ح يدة وتكدا ؤ وعدالدة وااعكا

 األطفال؛عمل ذلك على لضايا 

للوصول  لى تحقيق أالدا  ما مدة العمدل الع بيدة  د  بلدوو مسدتويات    وسعياا  (01)

وأث الدا  ددى تدو ي  الحمايددة  الع بيدة  تشدد يعات الت ميادات االجتماعيددة متماثلدة  د

 ؛التى تحد مع عمل األطفالاالجتماعية 

دت عليده األحكدا  الدوا دف  د  اتفاليدات العمدل الع بيدة المتعلقدة    وتنفي اا  (01) لما اصي

بتددد ميع وتعمدددي  الت ميادددات االجتماعيدددة وكدددذلك مدددا و د بشددد ا ا مدددع أحكدددا   ددد  

اتفاليات العمل الدولية و   المواثيق والع ود الصاد ف عع األمد  المتحددف، و د  

الددذ  اددلا صدد احة علددى حددق كددل  اإلاسدداعلحقددوق ع العددالم  مقدددمت ا اإلعددا

  اإلامداأ   د  الميدداع آخذيع بعيع االعتبدا  التقدد االجتماع  اساع    الضماع 

 االجتماع ؛

تت ث  كل ما مدا ب ع العالة بيع التامية االلتصادية والتامية االجتماعية    يماناا وإ (04)

 خ ى وتؤث   ي ا؛باأل

 :و   مقدمت اوالدولية الع بية لبات االتفاليات لتحقيق متط   سعياا و (01)

 بش ع عمل األحداث( 0881) لعا ( 09)الع بية  ل   العمل تفاليةا. 

   بشد ع الحدد األدادى لسدع عمدل ( 0811)لعدا  ( 019)اتفالية العمل الدولية  ل
 .األطفال

   بش ع ح   أسدوأ أشدكال عمدل ( 0888)لعا  ( 091)اتفالية العمل الدولية  ل
 .طفالاأل
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 المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها االستراتيجية: ثانيا  

 

 : التخطيط واإلدارة العامة والحاكمية :المحور األول

 

 ةــدمـقـم** 

علددى الدد ن  مددع التفدداوت الملمددوا بدديع األلطددا  الع بيددة  دد  مجددال التخطدديط 
 يمدا يتعلدق ويدذ،    التصدمي  واإلشد ا  علدى التاف( الحاكمية)واإلدا ف العامة ال شيدف 

بمكواات خطط التامية البش ية بشكل عا ، تبددو الحاجدة  لدى التطدوي   د  الدذا المجدال 
مثدل الدذه الحاجدة  وتشدمل. حاحداا  يمدا يتعلدق بالبعدد االجتمداع  مدع الدذه الخطدطلأكث   

مدا لده عالدة  سدواءا  طفدالاأل ةلاعمالمتعلق بقضايا  االست اتيجيةللتطوي  موضوع الذه 
والتمويدل ونيد  ونيد  الحكدوم  وتوتيع األدوا   د  القطداعيع الحكدوم   بالتش يعات
 .او  التفصيلية اُلااألبعاد الت  ت ا تغطيت ا    المحذلك مع ا

جة  لى التطدوي   د  الدذا المجدال  لدى توسديع لاعددف الج دات المعايدة ا كت الحتوت
لعالددة بالبعددد بددالتخطيط علددى المسددتوى الددوطا  و عددادف الا دد  بال ياكددل العامددة ذات ا

االجتمدداع   دد  التاميددة البشدد ية وبشددكل خددال عددد  االلتصددا  علددى دو  المؤسسددات 
أمددا الج ددات األخدد ى ال أيسددة التدد  يسددتدع  األمدد  تيددادف . الحكوميددة  دد  الددذا المجددال

ة المعايددة،  تشددمل القطدداع الخددال مشددا كت ا  دد  التخطدديط والتمثيددل  دد  ال ياكددل العامدد
 .ا    ذلك مؤسسات المجتمع المدا  والقطاع التطوع وني  الحكوم  بشكل عا  بم

 

 دافـــاأله

السع   لدى أع تكدوع أاشدطة و عاليدات التخطديط علدى المسدتوى الدوطا  مسدؤولية  -0
األطفددال  دد  القطدداعيع الحكددوم  عمددل مشددت كة لجميددع الشدد كاء المعايدديع بقضددايا 

 .وع التطوني  الحكوم  بما    ذلك مؤسسات المجتمع المدا  والقطاع 

 االعتبدا األطفدال  د   ةلاعمم اعاف أع ي خذ التخطيط    مجال التعامل مع لضايا  -1
بديع البعد االجتماع  بشكل خال الذ  ُيعاى بالفق  والبطالة والتفداوت االجتمداع  

ب مدع المددا ا باإلضدا ة  لدى  األس  واالاعكاسات االجتماعية الااجمدة عدع التسد ي
 .االلتصاد البعد 
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 واإلجراءات العامةالسياسات 

 .المؤسسات المعايةومستوى و عالية التاسيق والتكامل بيع أعمال الج ات تطوي   -0

عمددل السددع  لتيددادف الام كتيددة  دد   دا ف الفعاليددات واألاشددطة المتعلقددة بقضددايا  -1
 .األطفال

األطفدال بمدا  د  ذلدك لضدايا التمويدل  ةلاعماعتماد خطط شاملة للتعامل مع لضايا  -1
 .وا  بيع الش كاء المعاييع وتطوي  التش يعات وني  ذلكوتوتيع األد

تطدددوي  لدددد ات العدددامليع  ددد  مجددداالت التخطددديط واإلدا ف العامدددة  ددد  القطددداعيع  -4
 .الحكوم  وني  الحكوم 

تدو ي  اإلحصداءات والبياادات والمعلومدات الاتمدة عدع القضدايا المتعلقدة ض و ف  -1
الاتمددة  دد  الددذا المجددال  األطفددال للمسدداعدف  دد  وضددع الخطددط التطوي يددةعمددل ب

عمدل ويشمل ذلك الاواح  الكمية واألبعاد الاوعيدة والتوتيدع الجغ ا د  والقطداع  ل
 .األطفال

المتابعدة والتقيدي  بصدو ف دو يدة للخطدط  ات ضد و ف تطدوي   جد اءات وآليدات  ب -1
 .األطفالعمل والاشاطات الت  يت  تافيذالا للتعامل مع لضايا 

مجال التخطيط وبخاصة مدع العدامليع  د  القطداع نيد  تطوي  لد ات العامليع     -1
 .الحكوم  لضماع مساالمت   الفاعلة    الذا المجال

*  *  * 

 

 : التشريعات :المحور الثاني

 

 ةـــدمـقـم

تددو   التشدد يعات كمددا الددو متولددع اإلطددا  العددا  وال ياكددل الاتمددة والم جعيددة 
فاوتددت الددذه التشدد يعات مددع حيددث ولددد ت. األطفددال ةلدداعمالقااوايددة للتعامددل مددع لضددايا 

ومددع ااحيددة أخدد ى، يمكددع . تطو الددا وشددموليت ا تفاوتدداا ملموسدداا بدديع األلطددا  الع بيددة
و دد  الددذا المجددال صددد ت . االسددتاا ف باالتفاليددات الع بيددة كمصددد  آخدد  للتشدد يعات

بشدد ع عمددل األحددداث والتدد  صددادق علي ددا ( 0881)لعددا  ( 09)االتفاليدة الع بيددة  لدد  
المصدددد  اآلخددد  الدددذ  يمكدددع االسدددتاا ف بددده  يتعلدددق  اأمددد. ألطدددا   قدددط (1)حتدددى اآلع 

: السدابعالتفصيل  د  المحدو  بالمواثيق واالتفاليات الدولية كما سي د ش حه بش ء مع 
 .البعد الدول 
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وال يخفددى اع مثددل الددذه التشدد يعات  دد  موضددوع الددذه االسددت اتيجية لدده بعددداع 
 .ما البعد االجتماع  أيساع، أول ما البعد االلتصاد  وثااي 

 

 دافــاأله

األطفددال ب ددد  دعدد  األالدددا  عمددل السددع  لتطددوي  التشدد يعات المتعلقددة بقضددايا  -0
 .لعالةا العامة لتطوي  التعامل مع القضايا ذات

السع  لتو ي  التواؤ     السياسات العامدة بالبعدديع االلتصداد  واالجتمداع  علدى  -1
عدد الددول  مدع ج دة ثاايدة، مدع م اعداف المستوييع الع بد  والقطد   مدع ج دة والب
 .الخصوصيات الع بية وخاصة الثقا ية ما ا

 

 السياسات واإلجراءات العامة

العمل على ليا  األلطا  الع بية الت  ل  تصادق بعد على اتفالية العمل الع بية  ل   -0
بالمصددادلة علي ددا علمدداا ب ا ددا االتفاليددة بشدد ع عمددل األحددداث ( 0881)لسدداة ( 09)
 .األطفالعمل  بية الوحيدف بش ع الع

ضدديع لااحدد ا  -1 مددع . تطددوي  التشدد يعات المتعلقددة ب دداال ف التسددول ومددع الدد  مع ي
 .األخذ بعيع االعتبا  الت ثي ات االلتصادية واالجتماعية والثقا ية ذات العالة

تحقيق الحماية التش يعية ماعاا إللصاء األطفال مع أصدول  قيد ف والشدة للعمدل  د   -1
 . لامت  أماكع بعيدف عع  موالع عمل

تطددوي  التشدد يعات المتعلقددة بالت مياددات االجتماعيددة بمددا  دد  ذلددك القضددايا المتعلقددة  -4
 .األطفالعمل ب

األطفددال  دد  القطدداعيع  ةلدداعمتدد ميع مشددا كات الج ددات المختلفددة المعايددة بقضددايا  -1
الج ددود الحكددوم  ونيدد  الحكددوم  بمددا  دد  ذلددك مؤسسددات المجتمددع المدددا   دد  

 .لتطوي  التش يعات ذات العالة الموج ة

االستفادف مع التش يعات العالمية على المستوييع الدول  والقط   لدى العمل علدى  -1
 .األطفالعمل تطوي  التش يعات الع بية ذات العالة ب

معالجة الخلدل  د  تشد يعات بعد  األلطدا  الع بيدة التد  اسدتبعدت لدواايع العمدل  -1
 .لااوع العمل  ي ا،  أات مع األطفال مع حماية

*  *  * 
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 : األطفال ةلاعمقضايا  دور النظام التعليمي في التعامل مع: المحور الثالث

 

 مـقـدمـــة

األطفال  ةلاعميمكع للا ا  التعليم  اع يكوع له دو  كبي     التعامل مع لضايا 
 ب ددد  ت شدديد األسدداليب واألالدددا  المطلوبددة  دد  الددذا المجددال لتحقيددق األالدددا  العامددة

وكما الو متولع  قد تفاوت الذا الدو  تفاوتاا كبي اا بيع لط  ع بد  وآخد   د  . الم جوف
ضدددوء التطدددو  الدددذ  طددد أ علدددى آليدددات وتشددد يعات وأدوا  المعايددديع  ددد  القطددداعيع 

األطفال مدع ااحيدة، و د  ضدوء  ةلاعمالحكوم  وني  الحكوم     التعامل مع لضايا 
ت التشدد يعية  دد  الا ددا  التعليمدد  مددع ااحيددة الامددو الكمدد  والتطددو  الاددوع  والمعالجددا

األطفدال لديا  قدط عدع عمل دو  الا ا  التعليم     التعامل مع لضايا ويب ت . أخ ى
ط يددق التعلددي  الا ددام  و امددا بصددو ف ال تقددل أالميددة وأثدد اا مددع خددال التعلددي  نيدد  

 .الا ام 

 

 دافـــاأله

ممددا يدددع  التوجدده  اإللتامدد  اعتمدداد سددع الخامسددة عشدد ف الحددد األداددى لسددع التعلددي  -0
ة عشد ف  كحدد أدادى اعتمداد سدع الثاماد وكدذلك. العتماد ذلك كحد أداى لسع العمدل

 .لسع العمل ضمع ال  و  المااسبة    األعمال الخط ف

تفعيددل دو  الا ددا  التعليمدد  ببعديدده الا ددام  ونيدد  الا ددام  بمددا  دد  ذلددك التعلددي   -1
 .األطفالمل عوالتد يب الم ا     التعامل مع لضايا 

 

 السياسات واإلجراءات العامة

ب مع م حلة التعلي  األساس   -0  .اإللتام االالتما  بمعالجة التس ي

العااية الاتمة لمحو األميية    األلطدا  الع بيدة، مدع األخدذ بعديع االعتبدا    باء -1
 .لحاحاا بحاجات ا االجتماعيةت على المااطق ال يفيية واألكث   الت كي

ددد  مددع األساسدد التعلددي  ة التعلددي   دد  م حلددة تحقيددق مجاايدد -1 ، ممددا يسدداعد علددى الح 
ب مع المد سة  .التس ي

 تاحددة  دد ل ماأمددة للتددد يب الم ادد  للمتسدد بيع مددع المدددا ا متددى كدداع ذلددك  -4
 .ماأماا لسع الطفل
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 تاحة الف ل لحطفدال المتسد بيع مدع المددا ا للعدودف  لدى مدا سد   السدتكمال  -1
تعليم   وتطوي  المما سات والمعالجات الت  تضمع توا   المعلومدات والمتابعدة 

 .ل ذه الفأة مع الطلبة

الدذيع  اشاء وتا ي  الخدمات االجتماعيدة المد سدية السداعية  لدى متابعدة األطفدال  -1
 .ماعية أو تعليميةيتع ضوع لمشكات اجت

مددع عاألددة الطالددب حيددث االالتمددا  باوعيددة التعلددي  ومضددمواة مددع تدد ميع التواصددل  -1
 .تقي 

االالتمددا  بالجوااددب المختلفددة لشخصددية المددتعلي  وم اعدداف الفدد وق الف ديددة والعمددل  -9
علددى تفدداد  العددادات االجتماعيددة السددلبية و بدد ات الثقا ددة الوطايددة وح يددة التعبيدد  

 .اإلساءف بجميع أشكال ا بما  ي ا البداية والافسية ح  و ا ،والمشا كة بشكل ع

المعلي  لبل الخدمة وتد يبه    أثاداء الخدمدة ليكدوع لده دو   اعدل  بإعداداالالتما   -8
ب و  .األطفالعمل    التعامل مع لضايا التس ي

خف  افقات التعلي  الت  تتحمل ا األس ف والت  أصبحت عبأاا ثقياا على الش يحة  -01
 .الكتب وني  ذلك ثماعوأمثل ال سو  المد سية  ،ل دخاا مع األس األل

تطوي  خدمات التوجيه واإل شاد الم اد  والدو يف  الموج دة للطلبدة مادذ م حلدة  -00
 .مبكي ف    الا ا  التعليم 

ع     ج اء الد اسات والبحوث ال امية لتطوي   -01 مددخات وعمليدات الا دا  التوسي
المعليدد  أو الخلفيددة االجتماعيددة ألسدد ف بالما دداج أو  التعليمدد  سددواء مددا يتعلددق ما ددا

 .األطفالعمل الطالب ب د  تطوي  القد ات على التعامل مع لضايا 

*  *  * 
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مؤسس  ات  دور ك  ل م  ن القط  اعين الحك  ومي والخ  ال بم  ا ف  ي  ل    :المح  ور الراب  ع
 : المجتمع المدني والقطاع التطوعي

 

 ةـــــمقدم

ت   د  مؤسسدات القطداع الخدال مع مده يد أو ل كلدهاألطفداعمدل مع المعلدو  أع 
وخاصة    القطاع ني  الا ام  و   المؤسسات الصدغي ف والصدغ ى، ممدا يسدتدع  

، كمددا اع األطفددالعمددل الت كيددت علددى الددذه المؤسسددات  دد  الج ددود المبذولددة لمعالجددة 
لضدع  ج دود االعدا   األطفدالعمل ضع  دو  المجتمع المدا     التصدي  لمشكلة 

تطبيدق بد امح ااجحدة مدع  أولتوعية ولعد  التد يب الكا   على التعامل مع المشدكلة وا
 دد  القطدداع نيدد   األطفددالشدد ا ا اع تقلددل مددع حجدد  المشددكلة خاصددة  يمددا يتعلددق بعمددل 

وا  اا ألع جتءاا كبيد اا مدع األلطدا  الع بيدة يصدعب علي دا تحقيدق األالددا   ،ال سم 
سدتدع  التدد ج  د  السدع  احدو الدذه األالددا ، لصدي ف ممدا يتمايدة الماشودف    مددف 

الحاجددة  لددى مجموعددة مددع الخدددمات التدد  يمكددع اع يتوالالددا الشدد كاء المعايددوع تبدد ت 
األطفال مدع القطداعيع الحكدوم  ونيد  الحكدوم  بمدا  د  ذلدك مؤسسدات عمل بقضايا 

 .المجتمع المدا  والقطاع التطوع  لدع  السع  احو األالدا  الماشودف

 

 فداـــاأله

تطوي  اآلليات والمما سات الت  تستخدم ا الج ات ال سمية والحكومية    متابعة  -0
وتقيي  ومساءلة مؤسسات القطاع الخال الت  لدي ا أحدداث عداملوع، ويشدمل ذلدك 

ل وااعكاسات ا السلبية    المجتمع  . اال ف التسوي

تطددوي  دو  القطدداع الخددال بمددا  دد  ذلددك مؤسسددات المجتمددع المدددا  والقطدداع  -1
األطفددال ويشددمل ذلددك المع  ددة المااسددبة عمددل التطددوع   دد  التعامددل مددع لضددايا 

بالتشدد يعات والخطددط الحكوميددة ب ددذا المجددال، كمددا يشددمل لضددايا التمويددل وتقدددي  
 .الخدمات المساادف

األطفال عمل ت ميع التعاوع والمشا كة الفاعلة بيع جميع الش كاء المعاييع بقضايا  -1
الحكوم  بما    ذلك مؤسسدات المجتمدع المددا   د      القطاعيع الحكوم  وني 

 .تقدي  الخدمات المساادف الماشودف
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 السياسات واإلجراءات العامة

األطفدال  ةلداعمض و ف تدو ي  الخددمات والتسد يات الم ا قدة للتعامدل مدع لضدايا  -0
 .مع الفأات المست د ة و   مقدمت ا األحداث العامليع

مسدداادف و عطدداء األولويددة لمعالجددة األعمددال األكثدد  ت كيددت الج ددود  دد  الخدددمات ال -1
 أوال وحدد   أواألطفددال والتدد  تدداعكا علددى امددوه البدددا  أو العقلدد  عمددل خطددو ف ل

 .المعاو  أو االجتماع 

 .ض و ف تو ي  خدمات الضماع االجتماع  للعامليع األحداث -1

 .ض و ف ت ميع خدمات الت ميع الصح  -4

ع المصدداد  المختلفددة ذات العالددة للخدددمات العمددل علددى تدد ميع التمويددل الددات  مدد -1
المساادف    القطاعيع الحكوم  وني  الحكوم  لضماع مستوى مااسب للتافيذ مدع 

 .الاواح  الكمية والاوعية

ض و ف ليا  صاحب العمدل الدذ  يتدوا   لديده أحدداث عداملوع، بتدو ي  بيأدة عمدل  -1
لة على ذلدك متطلبدات مااسبة مع الاواح  الصحية وعدد ساعات العمل، ومع األمث
 .السامة العامة واإلاا ف والت وية والم ا ق الصحية وني  ذلك

 

 األطفال ةلاأشكال عم

 

مدة تح يمداا مطلقداا  ةلاأسوأ أشكال عم - مثدل الددعا ف : األطفال وأكث الا خط اا والمح ي
واألعمدددال اإلباحيدددة وتجدددا ف المخدددد ات والاتاعدددات المسدددليحة والددد ق والعبوديدددة 

 .باألطفال وعبودية الديع  واالتجا 

أعمددال ت دددد سددامة األطفددال أو صددحت   أو امددوال  البدددا  أو الافسدد  أو األخالدد   -
مثدل األعمدال الميكاايكيدة " تعد ي  األطفدال للخطد "وتوص  الذه األعمال بكوا دا 

والكيماويددات وأ دد اع التجدداج والمسددابك و   األسددمدف ومبيدددات اآل ددات وحمددل 
نة الجلود والعمل    المااج  وصااعة الخ اطي  ومواسي  الصااديق وصااعة ودبا

 .الباستيك

 

*  *  * 
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واآللي ات الوقائي ة والعالجي  ة  اإلج راءاتالبع د االجتم اعي ويش  مل  :المح ور الخ ام 
 : ةـــيـنـيـكـمـوالت

 

 ةـــــمقدم

مدع لضددايا للتعامددل واآلليددات الداعمدة لج ددود التعداوع  اإلجد اءاتيمكدع تصدداي  
 :األطفال  لى ثاثة أاواع عمل

دد  مدع التسد ب علدى اإلج اءات الولاأية الت  تشدتمل علدى سدبيل المثدال  أول ا الحي
 .وتطوي ه وني  ذلك اإللتام مع المد سة وتعمي  التعلي  

ا اإلج اءات واآلليات العاجية الت  تشدتمل علدى سدبيل المثدال علدى ج دود وثااي 
به ما دا وتقددي  الخد عادف الطفل العامل  لى المد سدة ب دمات المسداادف لححدداث عدد تسد ي

 .العامليع

وثالث ا اإلج اءات واآلليات التمكياية والت  تشتمل على سبيل المثال على تطدوي  
سددات التدد  األحددداث أافسدد   وعدداأات   والفأددات والمؤسلددد ات الفأددات المسددتفيدف مثددل 

 .ضاياال  ب افس  تولي  للضماع مساالمت   الفاعلة     تمثل   تمثياا مباش اا 

  لدىال اد ة  واإلج اءاتت الج ود المتعلقة بتطوي  الخدمات ت كومع الشاأع اع ت
الولاأية، وكذلك علدى الجواادب  واألبعادعلى الجوااب  األطفالعمل التعامل مع لضايا 

العاجيدة، ولليمدا تشدمل الدذه الج دود الجواادب واألبعداد ذات الطبيعدة التمكيايدة  واألبعاد
 .الت  تضمع تطوي  القد ات للفأات المستفيدف مع الذه الخدمات

 

 فداــــاأله

األطفدال عمدل تمكيع الفأات المست د ة مدع الخددمات المسداادف بالتعداوع مدع لضدايا  -0
وعاأات   والفأات والمؤسسات التد  تمدثل    أافس  العاملوع  األطفالو   مقدمت   

 .األطفالعمل مع لضايا  تمثياا مباش اا مع المساالمة بالتعامل

المختلفدة الولاأيدة ما دا والعاجيدة  ب صداا  اواآلليدات  اإلجد اءاتالسع  السدتثما   -1
 .األطفالعمل والتمكياية بشكل متكامل حسب الحاجة لدى التعامل مع لضايا 
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 العامة واإلجراءاتالسياسات 

 أافسد  اث العدامليع االحدد  لدىوالتوعوية وتوجي  ا  اإلعاميةتيادف ت كيت الج ود  -0
 مع معد  ت   الكا يدة بالقضدايا ذات العالدةبما يض األطفالعمل بوالعاأات المعاية 

 .ع مشا كت   الفاعلةاضمل

عمدددل لعالدددة با م اعددداف تطدددوي  القدددد ات التمكيايدددة لددددى تطدددوي  التشددد يعات ذات -1
 .األطفال

ية  جد اء الد اسدات والبحدوث ال اميدة  لدى التعد ي   لدى الحاجدات الف  -1 ديدة واألسد ي
الت  ت د   لى تطوي  مشا كت      تولي  لضاياال  ب افس   آخدذيع بعديع االعتبدا  

 .بيأات العمل والبيأات االجتماعية وني  ذلك

والبيااات وا   المعلومات المتعلقدة بقضدايا  اإلحصاءاتالعمل على  اشاء وتطوي   -4
االجتماعيدددة،  األطفدددال علدددى مسدددتوى الجددداا والمولدددع الجغ ا ددد  والبيأدددةعمدددل 

 .األطفالعمل والمساعدف على التعاوع ال شيد مع لضايا 

عاايددة خاصددة لتطددوي  القددد ات التمكيايددة للفأددات المسددت د ة وعددد  االلتصددا  ايدداء  -1
 .بشكل  أيس  على اإلج اءات واآلليات الولاأية والعاجية  ن  أالميت ا

خطدد  ل  االحددداث لال تعد ي  ب عمددالالخطدد ف  األعمدالالعمدل مددا أمكدع علددى تبددديل  -1
والاسدديح  األحذيددةوتجميددع أجددتاء    صددغ  سددا   مثددل نددتل الخيددوط والتط يددت ندد

 .ولطاع الت اعة

*  *  * 
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 : بالبعد االجتماعي ارتباطهوالبعد االقتصادي  :المحور الساد 

 

 ةــــمقدم

كما ويؤث  على الذه  األطفال ةلاعمالبعد االلتصاد     عالته مع لضايا يشتمل 
ط يدق مجموعدة مدع المتطلبدات والخصوصديات التد  يتضدمع ضايا ويت ث  ب دا عدع الق

وي تبط ذلك مباشد ف . بالتوج ات العالمية دالتقيي لسع العمل  يثما يت   األداىالحد  أالم ا
دد ب دا صداحب العمدل لحجدو  األدادىبالحد  كمدا يد تبط بقضدايا سداعات . التد  لليمدا يتقيي

االاعكاسدات االلتصدادية لاعتبدا ات  ت ت ذلك   لى  ةوباإلضا. اإلضا  العمل والعمل 
 .الصحية والضماع االجتماع  االجتماعية مثل الخدمات

، يقتضددد  الا ددد ف الشدددمولية ذات البعدددديع  ليددده اإلشدددا فوكدددل ذلدددك كمدددا سدددبق 
، آخددذيع بعدديع االعتبددا  األطفددالعمددل االلتصدداد  واالجتمدداع   دد  القضددايا المتعلقددة ب

( 0881)لسدداة ( 09) لدد  لع بيددة الددوا دف  دد  االتفاليددة الع بيددة التوج ددات الدوليددة وا
د بشدد ع الحدد( 0811)لعددا  ( 019) لدد  الدددوليتيع  واالتفدداليتيعبشدد ع عمددل االحددداث 

بشد ع ح د  أسدوأ أشدكال عمدل ( 0888)لعا  ( 091)األداى لسع عمل األطفال و ل  
 .األطفال

 

 دافـــاأله

وا دف  دد  االتفاليددة الع بيددة واالتفاليددات لتحقيددق المتطلبددات والتوج ددات الددالسددع   -0
 .الدولية السابق ذك الا على المستوى المحلي     ال ب   صة ممكاة

الددوا دف  دد   األالدددا ضدد و ف تدد ميع التمويددل الددات  الددذ  يدددع  السددع  لتحقيددق  -1
 .أعاها ملي يتيع المشا   االتفالية الع بية واالتفاليتيع الدول

 

 امةالسياسات واإلجراءات الع

 ةلدداعمبادداء وتطددوي  شددبكة معلومددات ذات العالددة ببليددا  ما مددة العمددل الع بيددة  -0
والاوعيدددة وتطدددوي  لدددد ات المؤسسدددات والج دددات األطفدددال مدددع الادددواح  الكميدددة 

القط يددة للقيددا  ببادداء شددبكات ا المعلوماتيددة واسددتثما الا  دد  أعمال ددا، علددى أع تقددو  
 . ية ب عمال االدوتقا ي  وال البيااات واإلحصاءاتبإصدا  

األطفدال، عمدل كا حدة  بط سياسات التاميدة االلتصدادية لحسد  الفقيد ف بسياسدات م -1
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 .  اوضماع اتساق السياسات وعد  تضا ب

بيع األج تف الحكومية والما مدات نيد  الحكوميدة تطوي  و دامة التعاوع والتاسيق  -1
 . واإلحصاءات لغايات اإلعداد االست اتيجمع اواح   تاحة البيااات 

بطالدة وا د  التد ميع تمداع  لحسد  الفقيد ف وتفعيدل ا دا  تطوي  ا   الضدماع االج -4
بمدا  متاااليدة الصدغ والصدغي ف  تطدوي  ا د  لد و  المشدا يعاإلعااات العاأليدة و

يضددمع تددو ي  الدددع  الفادد  والمدداد  للعدداأات الفقيدد ف لتمكدديع أبادداأ   مددع متابعددة 
 .الد اسة

 الحدت مدة ال لابدة الفاعلدة واألداى لحجدو  و دا لعمل بالحدأصحاب ا التتا ضماع  -1
 .العقوبات القااواية وتطوي  أج تف تفتي  العمل وأداأ ا بتطبيق

*  *  * 
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 : الدوليالعربى والبعد : المحور السابع

 

 مقدمـــــة

ب دددا الاددداك مجموعدددة مدددع االتفاليدددات والمواثيدددق الدوليدددة التددد  يجدددد  االالتمدددا  
يددات علددى المسددتوييع الع بدد  والقطدد   للسددع  احددو تحقيددق واعتبا الددا أحددد الم جع

ومدع الدذه االتفاليدات والمواثيدق . األطفدال ةلداعمالماشودف للتعامدل مدع لضدايا  األالدا 
الدوليددة  لدد  بشدد ع عمددل األحددداث ، و 0881لعددا  ( 09)الع بيددة  لدد  العمددل  اتفاليددة

ليدة العمدل الدوليدة ، واتفااألطفدال  أسوأ أشكال عمدل ح بش ع ( 0888)لعا  ( 091)
 .بش ع الحد األداى لسع عمل األطفال( 0811)لعا  ( 019) ل  

( 1)االتفالية الع بيدة الدو الع بية الموليعة على  األلطا ع عدد ومما يلفت الا   أ
 الدوليددة دولددة علددى االتفاليددة( 01)و األولددى الدوليددة دولددة علددى االتفاليددة( 01)دول، و
 األساسديةوالحقدوق  المبدادئما مة العمل الدوليدة بشد ع   عاعوصد  بعد ذلك . الثااية

 اإلشدا فوتجدد   .(0881)   العمل،    مؤتم  القمة االجتماعيدة الدذ  عقدد  د  عدا  
الدوليدة تشدي   لدى الت اجدع التدد يج   د  الع بيدة والعمدل  الاا  لى أع تقدا ي  ما متدى

مددع االتفاليددات  خطددو ف، وذلددك تجاوبدداا  األشددد األعمددالوبخاصددة  دد   األطفددالعمددل 
 .المذكو ف

الماشدددودف  األالددددا ع تحقيدددق الددددول ، أالع بدددى وعدددد المتعلقدددة بالب األبعددداد ِمدددع  و
تمييت حيث اع حقدوق  أوللكا ة دوع تف لة  اإلاساعيقتض  وجوب م اعاف كفالة حقوق 

 .للتجتأةني  لابلة  اإلاساع

 

 دافـــاأله

الدوليددة الع بيددة واالتفاليددات  الع بيددة علددى األلطددا توليددع السددع  احددو اسددتكمال  -0
 .األطفالعمل المتعلقة ب

استثما  ما و د    االتفاليات الدوليدة  د  تطدوي  التشد يعات والتوج دات المتعلقدة  -1
 .على المستوييع الع ب  والقط   األطفالعمل ب
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 السياسات واإلجراءات العامة

 ا التافيذية المعايدة مدع تطوي  العالات المؤسسية بيع ما مة العمل الع بية وأذ ع -0
األطفدال عمدل ااحية وبيع المؤسسات الدولية العاملة    مجدال التعامدل مدع لضدايا 

 .مع ااحية أخ ى

العمددل علددى عقددد اتفاليددات ثااأيددة أو التفاعددل مددع الخبدد ات الدوليددة واسددتثما الا و -1
 .جماعية مع ألطا  ومؤسسات دولية على المستوييع الع ب  والقط  

ك حدد  اإلاسداعالدوليدة المتعلقدة بحقدوق الع بيدة وواالتفاليات  إلعاااتبا االست داء -1
الم جعيات ال أيسة العامة لتطوي  التشد يعات والمما سدات ذات العالدة بالتعامدل 

 .األطفالعمل مع لضايا 

 األطفدال ةلدااالست داء بتوج ات وتقيي  اللجاة الدولية لحقوق الطفدل بد ع تحد ي  عم -4
العمدل الدذ  ال يمثدل ت ديدداا لصدحة المدد االقيع أو : "لادت بد عحيدث أع لديا مطلقداا،

 ". لتعليم  ، وال يح م   مع حقول  ، لد يكوع مفيداا لتاميت  

والثقا ية الع بية لدى استثما  الج ود الدوليدة  د  مجدال  االجتماعيةم اعاف األبعاد  -1
 .الكامل بالتوج ات الدولية التقيداألطفال مما لد يحول مع عمل 

 

 ◘◘ ◘ 

 

 

 


