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@æýÇgÂbi‹Ûa@@ @

"@Ýuc@åßÑäÈÛa@åß@ïßý�⁄a@�bÈÛa@ÞbÐ c@òíb¼"  

  

ول ا�عضاء المشاركين في المؤتمر ا�س�مي الخامس للوزراء رؤساء وفود الدّ  نحن

مدينة مقر المنظمة ا�س�مية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ في فين بالطفولة، المنعقد في المكلّ 

لصاحب تحت الرعاية السامية ،  م2018 فبراير 22و 21 يومي، المغربية عاصمة المملكة، الرباط

  ،"نحو طفولة آمنة"تحت شعار  ،الج�لة الملك محمد السادس، عاھل الملكة المغربية

وضمان والّرفق بھم ورعايتھم ل0طفال  الحمايةبتعاليم ا�س�م التي تدعو إلى توفير  إذ نسترشد

  ماء المطرد وتحقيق آمالھم وطموحاتھم؛في الحياة الكريمة والنّ  ھمحقفي ذلك  ، بماوذكوراَ  حقوقھم، إناثاً 

وإع�ن حقوق الطفل  ،من عھد حقوق الطفل في ا�س�م لكل;  ا�ساس بالمضامين روإذ نذكّ 

، ھاب ةالملحق ةا>ختياري تورعايته في ا�س�م، وا>تفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكو>

؛ "عالم جدير با�طفال"، وبأھداف وثيقة التنمية المستدامةأھداف المتحدة بشأن  وبإع�ن ا�مم

وبتوصيات دراسة ا�مين العام ل0مم المّتحدة حول العنف ضّد ا�طفال، وبقرارات ا�مم المتحدة 

وبضرورة العمل على تشجيع والمنظمات الدولية ذات الّصلة بضمان حقوق ا�طفال وحمايتھا، 

  من الحماية المقررة لفائدة ا�طفال؛ قدرتحقيق أعلى إلى سعيا  ،اواسع وا�عمال الكامل لھتصديق الال

الصFادر عFن المFؤتمر ا�س�Fمي ا�ول " إع'�ن الرب'اط"ا>لتزامات الواردة في وإذ نستحضر 

FFذي للFFة، الFFين بالطفولFFوفمبر عُ وزراء المكلفFFي نFFة، فFFة المغربيFFي المملكFFاط، فFFي الربFFد فFF؛ 2005ق

الصادر عن المFؤتمر ا�س�Fمي الثFاني للFوزراء المكلفFين " إع�ن الخرطوم"تزامات الواردة في وا>ل

" إع'�ن ط'رابلس"، و2009بالطفولة، الذي عقد في الخرطFوم، فFي جمھوريFة السFودان، فFي فبرايFر 

بيFا، الذي اعتمده المؤتمر ا�س�مي الثالث للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي عقFد فFي طFرابلس، فFي لي

الFFFذي اعتمFFده المFFFؤتمر ا�س�FFFمي الّرابFFFع للFFFوزراء المكلفFFFين  "إع'''�ن ب'''اكو"و ؛2011فFFي فبرايFFFر 

  ،2013 ، في نوفمبرجانأذربي جمھورية في باكو، في بالطفولة، الذي عقد

با�طار العام حول حماية أطفال العالم ا�س�Fمي مFن العنFف، وتوجھاتFه العامFة،  وإذ نسترشد

  ا�س�مي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة،الصادر عن المؤتمر 

 المبFادئ وأن للتجزئFة، قابلFة غيFرو ،لFه أصFيلة حقFوق ھFيالّطفFل  حقFوق أن علFىوإذ نؤكد 

والحFّق فFي الحيFاة والبقFاء والّنمFاء، والحFّق  وعدم الّتمييFز الُعليا الطفل مصلحةفي  المتمّثلة ا�ساس

ا�ولويFة فFي  وأن تعطFى، بالطفFلالتFي تتعلFق  يا القضFافFي جميFع  تراعFى أن يجFب ،في المشاركة

  ،رضة للعنفا�كثر عُ  للشرائحالبرامج 
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فFي دولنFا الحكوميFة  الھيئFاتبجھFود منظمFات المجتمFع المFدني فFي مFؤازرة عمFل  وإذ نشيد

في صياغة وتنفيFذ السياسFات والبFرامج الخاصFة بتنميFة الطفولFة فFي كFل مجFا>ت الحيFاة ا�عضاء 

ا�طفFFال وتFFأمين مختلFFف حقFFوقھم  قضFFاياالنھFFوض بفFFي  كش''ريك أس''اسورھا بFFدا>جتماعيFFة، و

  ،اء والحماية من شتى مظاھر العنفوحاجياتھم في البقاء والنم

من انتھاكات لحقوقھم ا�ساسّية وا�نسانية في الفلسطينيون ما يتعرض له ا�طفال  وإذ ندين

ارات ا�مم المتحدة والشرعية الدولية التأكيد على ضرورة تطبيق قر مع ظل ا>حت�ل ا�سرائيلي،

  ،مدنيين، خاصة ا�طفال منھموتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية ال ھذا ا>حت�لفي إنھاء 

ما يتعّرض له أطفال الروھينغا من تھجير قسرّي وعنف نفسّي وجسدّي وحرمFان  ندين كما

اعيFFة، فFFي ظFFّل الممارسFFات مFFن حقFFوقھم ا�ساسFFية، ومFFن الخFFدمات الصFFحية والتربويFFة وا>جتم

العدوانيFFFة وال�ّإنسFFFانية للسFFFلطات فFFFي ميانمFFFار، ونFFFدعو المجتمFFFع الFFFدولي، بھيئاتFFFه ومؤّسسFFFاته 

المتخّصصة، إلى حماية ھؤ>ء ا�طفال وتأمين عودتھم في كنف أَُسرھم إلى وطنھم، وتمكينھم من 

  والكرامة البشرية، حقوقھم كمواطنين يتمتعون بالمعاملة المبنّية على العدل والمساواة

، بما فيھا ا�سFر الموّسFعة، فFي رعايFة الطفFل وحمايتFه وفFي ل0سر الرئيس بالدورواعترافاً 

رعايFة التFوفير لالّتوعيFة ب، ھFاتحصFين حيFاة ا�سFرة ودعم، وما يستدعيه ذلFك مFن ضده منع العنف

  ،جيدة ل0طفالال

مFن  الطفFلوقاي'ة  التFي ترّكFز علFى ،�وجFها متعFّددةلمقاربFة الّشFاملة ل با�ھمية البالغةوإقراراً 

 ھFاودور، م والخدمات ا>جتماعيةالصحة العامة والتعليتوفير خدمات جميع أشكال العنف، من خ�ل 

لرفع الضرر من خ�ل آليات محFددة  والتدخل المباشرفي منع وقوع الممارسات العنيفة على الطفل، 

مؤسسFFات الالعنFFف ضFFد ا�طفFFال فFFي  فFFي حالFFة خاصFFة، جادم''وال''ـتأھيل وإع''ادة ا/وكFFذلك الع�FFج 

  ، ا�منية والقضائيةمؤسسات ال، بما في ذلك في المدارس ومراكز الرعاية ودور ا�قامة والخدماتية

، منFذ انضFمامھا إلFى اتفاقيFة حقFوق كاّفFة ا�عضFاءدول الFالجھود المبذولة من قبل  ُنقّدروإذ 

ومختلف حقوقھم في البقاء والنماء  الُعليامصلحتھم الطفل في مجال النھوض بواقع ا�طفال وتأمين 

والحماية من شتى مظاھر العنف، والتي تجسدت بوجه خاص في التزامھا باتخاذ جملة من التدابير 

  ،بالنھوض بواقع الطفولةواTليات والبرامج الكفيلة 

كال العنFف مFن جميFع أشF الحماية الكاملة لجمي'ع فئ'ات ا8طف'البتوفير التزامنا وتعبيراً عن 

المFFدارس والمؤسسFFات التعليميFFة وا�سFFرة، فFFي : وا>سFFتغ�ل وا�ھمFFال ضFFمن المواقFFع المختلفFFة

ومرافFق ا>حتجFاز والتوقيFف، وأمFاكن العمFل،  الرعايFة، ومراكFز ا�ص�Fح،مؤسسFات ا�خرى، و

   ،عاّمة والشارع، وا�ع�م وفي المجتمع
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  : على القيام بما يليعزمنا نعلن 

INNNN �í�Èm@a�nÛüaßpb@îÛë‡Ûaò@Þý‚@åß@Z@@@ @

البروتوكو>ت و في ا�س�م الطفل حقوق عھد علىالمصادقة، في حالة لم يكن قد تم ذلك، 

جميع صكوك حقوق ا�نسان الدولية وا�قليمية ذات وا>ختيارية الملحقة باّتفاقية حقوق الّطفل، 

وغيره من ضروب المعاملة  الصلة التي توفر الحماية ل0طفال بما فيھا اتفاقية مناھضة التعذيب

أو المھينة وبرتوكولھا ا>ختياري؛ واتفاقيتا منظمة العمل الدولية  أو العقوبة القاسية أو ال�إنسانية

المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل  )182(المتعلقة بالسن ا�دنى للعمل، ورقم  )138(رقم 

ة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول ا�طفال؛ واتفاقية ا�مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظم

�المكمل >تفاقية ا�مم ، والمعاقبة عليه, وبخاصة النساء وا�طفال, شخاصمنع وقمع ا>تجار با

  ، المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

IINNNN @�í�Èmpaõa‹u⁄a@îä ìÛaò@@ÝÐİÛa@òíbà¢@òÜ—Ûa@paˆÞý‚@åß@@Z@ @

تأخذ ، ضد ا�طفال بالتصدي لكل أشكال العنفعنى تُ  خطط عمل وطنيةاستراتيجيات ووضع  .1

العام لحماية أطفال العالم  ا�طاربوتسترشد ذات الصلة،  القوانينالتشريعات و بعين ا>عتبار

  .ذات الّصلةوا�قليمية وبا�دوات الّدولية  ،وتوجھاته العامة ا�س�مي من العنف

ص موارد كافية لمعالجة يللعنف ضد ا�طفال، وتخص والفعليةمعالجة ا�سباب الجذرية  .2

تلك ا�سباب عند وضع  واستحضار ،الوقاية منهعوامل الخطر ومنع العنف قبل حدوثه و

 والفوارقعدم المساواة وا�نصاف والسياسات ا>قتصادية وا>جتماعية التي تعالج الفقر 

عدم خرى التي تؤدي إلى والتكدس الزائد عن الحد في المدن والعوامل ا� ا>جتماعية

انعدام الرابط مثل التصّدي لعوامل الخطر المباشرة، دون إغفال  ،المجتمع استقرار وتماسك

  . وغيرھابين الوالدين والطفل، وتفكك ا�سر، 

لبدنية، والممارسات حظر جميع أشكال العنف ضد ا�طفال، بما في ذلك العقوبة االعمل على  .3

المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال�إنسانية أو المھينة، وفي جميع  وأنواعالتقليدية الضارة، 

البيئات وا�ماكن سواء في ا�سرة أو المؤسسات الّتربوية والتعليمة أو المؤسسات الّرعائية 

  .حليمأو القضائّية أو ا�ص�حية أو في أماكن العمل أو المجتمع ال

بھدف ، لعنفاامج مناھضة وتنفيذ سياسات وبر قضايا النوع ا>جتماعي عند وضعمراعاة  .4

  .بدون أي تمييز لمخاطر التي تواجه الفتيات والفتيان فيما يختص بالعنفل التصدي
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وضع المناھج التربوية والبرامج من خ�ل  نشر الوعي بحقوق الطفل وثقافة ال�عنف .5

 ،بمن فيھم ا�طفال أنفسھم ،لتوعية الرأي العام ثقيفية وا�رشاديةالتّ الحم�ت  التعليمية وتنظيم

بشأن اTثار الضارة التي يتركھا العنف على ا�طفال، وتشجيع وسائط ا�ع�م والتقنيات 

وترويج  ،ثقافة حقوق الّطفلنشر على  ومنّظمات المجتمع المدني الجديدة ل�تصال والتواصل

المواقف التي تتغاضى عن العنف ضد  تعديلوقويم السلوك من أجل ت ،عنفقيم وثقافة ال�

، بما في ذلك ا�دوار النمطية للجنسين والتمييز، وقبول العقوبة ا طبيعياً ا�طفال أو تعتبره أمرً 

  .دية الضارةالبدنية والممارسات التقلي

 ترامفسح المجال لمشاركة ا�طفال واحمن خ�ل  ل0طفال و�جلھم ضمان المشاركة الواسعة .6

له ورصده،  والتصديمنع العنف ضدھم القضايا المتعلقة بحقوقھم وبحمايتھم وھم في جميع ئآرا

تعزيز و، ضدھم دعم وتشجيع منظمات ا�طفال والمبادرات التي يقودھا أطفال لمعالجة العنفو

ت والقطاع الخاص والمنّظما منّظمات المجتمع المدنيووالمؤسسات التعليمية ا�سر الشراكة مع 

ا�قليمية والّدولية ذات الّصلة، والسعي لتعزيز المسؤولية الّتضامنية المشتركة وتأسيس الّشبكات 

  . لرصد أشكال العنف ضد ا�طفال وحمايتھموالّشراكات المجتمعية 

خدمات صحية واجتماعية توفير من خ�ل  توفير خدمات ا�ص�ح وا�دماج ا>جتماعي .7

ذلك الرعاية قبل دخول المستشفى وفي  بما فيطفال وشاملة، تكون سھلة المنال ومراعية ل0

الحا>ت الطارئة، والمساعدة القانونية ل0طفال، و�سرھم عند ا>قتضاء، عندما ُيكَتشف 

تصميم الخدمات الصحية وخدمات العدالة الجنائية والخدمات و العنف أو يتم الكشف عنه،

  .طفالا>جتماعية بحيث تفي با>حتياجات الخاصة ل0

توفير التدريب ا�ولي والتدريب ، وتعزيز قدرات جميع من يعملون مع ا�طفال ول0طفال .8

لذين يعملون مع جميع أولئك اذين ُيكِسبان المعرفة وا>حترام لحقوق الطفل للأثناء الخدمة ال

يعملون ھم ممن أو لغير، وبخاصة في رياض ا�طفال والتعليم ا>بتدائي، ا�طفال ول0طفال

ع ا�طفال وا�ُسر، أو ل0طفال وا�ُسر، من أجل منع العنف ضد ا�طفال وكشفه م

صياغة وتنفيذ مدونات قواعد السلوك ومعايير الممارسة الواضحة، التي له، و والتصدي

  .ضد ا�طفال تشمل حظر ورفض جميع أشكال العنف

 آليات آمنة تضمنتعن العنف ضد ا�طفال، للتبليغ ومناسبة  عمليةإنشاء أنظمة وخدمات  .9

ون با�ب�غ عن العنف ھم وآخرويقوم من خ�لھا ا�طفال وممثل ،، وسھلة المنالوناجعة

فيھم ا�طفال الموجودون في مؤسسات  نيكون جميع ا�طفال، بم وضمان أن ضد ا�طفال،

يمكن من خ�لھا  علم بوجود آليات لتقديم الشكاوى وا�ب�غ عنھا، الرعاية والعدالة، على

النظر وطلب الدعم والمشورة، بأمان و0طفال أن يقوموا با�ب�غ عن ا>عتداء والتحدث ل

العمل و .في ابتكار طرق أخرى لZب�غ عن العنف باستخدام التكنولوجيات الحديثةكذلك 
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وفقا أو مندوب حماية الّطفولة إنشاء نظام �مين المظالم أو مفوض لحقوق الطفل  على

بشكل  والتنسيق. )مبادئ باريس(ركز مؤسسات حقوق ا�نسان الوطنية للمبادئ المتعلقة بم

تتمتع  وضمان أنوثيق مع وكا>ت أخرى تعمل في مسائل الصحة العامة وحماية ا�طفال، 

وحيثما  الصعيد الوطني والمحلي،المؤسسة بو>ية واضحة لرصد حقوق ا�طفال على 

  .لقة بانتھاكات حقوق ا�طفال والتحقيق فيھاأن تتمتع بالكفاءة لتلقي الشكاوى المتعوأمكن، 

ذات الصلة بالعنف ضد   البحوثإعداد استحداث وتنفيذ نظام منھجي لجمع البيانات الوطنية و .10

ونشرھا ، على المعايير المتفق عليھا دولياَ مبنية ام مؤشرات وطنية ستخدوتحليلھا باا�طفال 

جيل بيانات حا>ت الو>دة والوفاة إنشاء وحفظ سج�ت لتسو. المحرزبغرض رصد التقدم 

إنشاء وحفظ بيانات عن ا�طفال و ،ودة حاليا، مع تغطية وطنية كاملةإن لم تكن موج ،والزواج

وغير ذلك من  ،وجودين في نظام العدالة الجنائيةالذين > يحظون برعاية الوالدين، وا�طفال الم

  .حا>ت العنف ضد ا�طفال

IIINNNN ‰îÐänÛa@ëÈibn¾aë@Õî4änÛaò@Þý‚@åß@Z 

الطفولة، بالتنسيق مع ا�مانة العامة لمنظمة العمل في مجال بمواصلة  تكليف ا/يسيسكو .1

تنفيذ مضامين ھذا ا�ع�ن مع جھات ا>ختصاص  التعاون ا�س�مي، ودعوتھا إلى متابعة

 .في الدول ا�عضاء

من أجل خرى، والمؤسسات المختصة ا�إلى تعزيز التعاون مع اليونيسف  دعوة ا/يسيسكو .2

، والعمل على حمايتھم والنھوض بأوضاعھم، لذين يتعرضون للعنفا رصد أوضاع ا�طفال

 .وذلك بالتنسيق مع الدول ا�عضاء والشركاء المعنيين على الصعيد الدولي وا�س�مي وا�قليمي

 �يسيسكو في خدمة قضايا الطفولة في العالماقوم بھا تبالجھود المقّدرة التي  ا/شادة .3

ا�س�مي، والتنويه بالبرامج وا�نشطة التي نفذتھا المنظمة لفائدة ا�طفال في الدول 

إلى مواصلة ھذه الجھود في إطار خطط عملھا واستراتيجياتھا  ودعوتھا ا�عضاء،

المؤتمر ا�س�مي للوزراء المكلفين دورات المتخصصة ذات الصلة، واستناداً إلى قرارات 

 .وتوصياتھا ووثائقھا المرجعيةا حتى اTن التي تم عقدھبالطفولة 

 با�نشطة والبرامج ا�نسانية التي تنفذھا ا�مانة العامة لمنظمة التعاون ا�س�مي ا/شادة  .4

ضين  )ا>جتماعيةا�نسانية والثقافية وشؤون الإدارة ( من أجل النھوض با�طفال، >سيما المعر]

نزاعات وا�يتام، وذلك من خ�ل توفير الغذاء منھم للكوارث الطبيعية وسوء المعاملة وال

 .والمأوى والتربية والتعليم وغيرھا من الخدمات الضرورية
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ا�مانة العامة لمنظمة التعاون ا�س�مي وا�دارة العامة لZيسيسكو إلى رفع ھذا  دعوة  .5

ا�ع�ن والقرارات الصادرة عن المؤتمر إلى مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة 

 .س�مي، وتعميمھا على المنظمات العربية وا�س�مية والدولية ذات الصلةا�

، ممثلة في وزارة ا�سرة والتضامن والمساواة والتنمية ا>جتماعية المملكة المغربيةشكر   .6

ا�س�مي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة  التسھي�ت التي وفرتھا لعقد المؤتمرعلى 

وعقده في أحسن الظروف، والتعبير عن  المؤتمر زمة �نجاحال�وعلى توفير الوسائل 

 لرعاية ج�لة الملك محمد السادس له، ولما لقوه من كريمامتنان المشاركين في المؤتمر 

   .الوفادة وحسن ا>ستقبال


