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 مؤتمرالَعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الج�لة الملك محمد السادس، حفظه �، 

 5و 4 ، يوميْ "نحو طفولة آمنة"ا(س�مي للوزراء المكلفين بالطفولة دورته الخامسة، تحت شعار 

لمنظمة ا(س�مية اقّر ، في م2018فبراير  22و 21 ليوميْ  ، الموافقْين،ـھ1439جمادى الثانية 

بالتعاون مع وزارة في الرباط، عاصمة المملكة المغربية، ، -إيسيسكو -للتربية والعلوم والثقافة 

ا:سرة والتضامن والمساواة والتنمية ا8جتماعية في المملكة المغربية، وبالتنسيق مع منظمة 

عدد من أصحاب المعالي مّثلھا ان وأربعون دولة تاثنوقد شارك في المؤتمر . التعاون ا(س�مي

  . المنظمات العربية وا(س�مية والدولية من عددو ،وفودالرؤساء  والسعادة

معالي ا:ستاذ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف وقد حضر الجلسة ا8فتتاحية  .1

 معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري،بحقوق ا(نسان في حكومة المملكة المغربية، و

السيدة ھجران ومعالي ، - إيسيسكو -المدير العام للمنظمة ا(س�مية للتربية والعلوم والثقافة 

رئيسة لجنة الدولة المكلفة با:سرة والمرأة وقضايا الطفولة في جمھورية أذربيجان، حسينوفا، 

بسيمة ومعالي السيدة ورة الرابعة للمؤتمر ا(س�مي للوزراء المكلفين بالطفولة، رئيسة الدّ 

الحقاوي، وزيرة ا:سرة والتضامن والمساواة والتنمية ا8جتماعية في حكومة المملكة المغربية، 

ا8جتماعية في الجمھورية  السياساتفاطمة بتول سايان كايا، وزيرة ا:سرة و الدكتورةومعالي 

ن العام المساعد ا:ميعادة السفير ھشام يوسف، سوممثلة رئاسة القمة ا(س�مية الحالية، التركية، 

عدد من ومنظمة التعاون ا(س�مي، ل ممثل ا:مين العام ،للشؤون ا(نسانية والثقافية وا8جتماعية

المملكة ن لدى و، وسفراء الدول ا:عضاء المعتمدالمغربية أصحاب المعالي أعضاء الحكومة

  .والضيوف، وعدد من كبار الشخصيات المغربية

آيات ب ا8فتتاحية الجلسة بدأتساء وفود الدول ا:عضاء، وبعد التقاط صورة جماعية لرؤ .2

معالي ا:ستاذ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق  قامبّينات من الذكر الحكيم،  ثم 

ھھا صاحب الج�لة بقراءة الرسالة الملكية السامية التي وجّ ا(نسان في حكومة المملكة المغربية، 

التي استھلھا ج�لته بالترحيب بالوفود المشاركة و، ، إلى المؤتمرالسادس، حفظه � الملك محمد

عضاء عن التقدير ولجميع الدول ا:للمنظمة ا(س�مية للتربية والعلوم والثقافة  معرباً  ،في المؤتمر

نحو طفولة "ومشيداً باختيار موضوع ، المبذولة في مجال حماية الطفولةالخّيرة للجھود  الكبير
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من  الوعي الجماعي بما يھّدد أطفال العالم ا(س�ميشعاراً لھذا المؤتمر الذي يجّسد  ليكون ،"منةآ

وتبادل  ،في دول العالم ا(س�مي ةواقع الطفول ىويمثل مناسبة للوقوف عل ،مخاطر كثيرة

 . التجارب والخبرات والتفكير الرصين في أفضل السبل لرفع التحديات التي تواجھھا الطفولة

استعداد  داً مجدّ  ،ته التزام المملكة المغربية الثابت بالعمل ا(س�مي المشتركد ج�لوأكّ 

وضمان أمنھا  تجربته في مجال حماية الطفولة جميع أشقائهالمغرب ليضع رھن إشارة 

وإحداث برلمان  ،الطفل لحقوقمعالمھا إنشاء المرصد الوطني أھّم ، والتي من بين ورعايتھا

وتعززت ھذه المكاسب . لتربية على الديمقراطية وروح المواطنةالذي أصبح مدرسة ل الطفل

، من خ�ل إقامة المؤسسات المختصة ووضع التشريعات ال�زمة لدعم حماية (نجازاتوا

الذي نّص على سعي الدولة لتوفير الحماية  ،2011 سنة ا:طفال، وخاصة من خ�ل دستور

ا:طفال، وعلى إحداث المجلس ا8ستشاري  القانونية وا8عتبار ا8جتماعي والمعنوي لجميع

لLسرة والطفولة، ومن خ�ل اعتماد مدونة متقدمة لLسرة تراعي المصلحة الفضلى للطفل 

ن مثل مراجعة القانو ،ة من القوانين ذات الصلةعوتصون حقوقه، والمبادرة إلى إصدار مجمو

تفعيل  ، كما تمّ يل ا:طفال القاصرينالقانون المتعلق بمنع تشغو المتعلق بمنح الجنسية المغربية،

  . خدمات صندوق التماسك ا8جتماعي

وذّكر ج�لته بحرص المملكة المغربية على ا8نخراط في مختلف ا8تفاقيات والمعاھدات 

8تفاقية ا:مم  1993 سنة الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وبأنھا كانت رائدة في ا8نضمام منذ

من خ�ل اعتماد استراتيجية وطنية  ،المھاجرين شملت ھذه الحماية أيضاً و. المتحدة لحقوق الطفل

للھجرة واللجوء، كما أشار ج�لته إلى ا:وضاع المأساوية التي تعانيھا الطفولة في شتى أرجاء 

 سيوية بسبب الحروب والصراعات، داعياً و8سيما في بعض البلدان العربية وا(فريقية واN ،العالم

 إلى تحمل مسؤولياتھا التاريخية ، على الخصوص،لي والقوى الكبرى الفاعلة فيهوالمجتمع الد

وإلى المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات (نقاذ ا:طفال من التھديدات والمخاطر التي يتعرضون 

دعا ج�لته إلى تعزيز التضامن والتعاون بين دول العالم ا(س�مي وا8ستثمار في قضايا و. لھا

عن تطلعه (صدار  ة وإقامة شراكات بناءة ومبتكرة في مجال حماية الطفولة، معبراً الطفول

  . لضمان مستقبل أطفال العالم ا(س�مي ،توصيات عملية قابلة للتطبيقالمؤتمر 

معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة ا(س�مية ألقى ثم  .3

بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء ، كلمة رّحب في بدايتھا -إيسيسكو  - للتربية والعلوم والثقافة

ة الملك ج�ل إلى متقدّ و الدولية المشاركة،و ا(قليمية وأعضاء الوفود والسفراء وممثلي المنظمات

لھذا المؤتمر،  الّسامية، على الرعاية يات التقدير والعرفانآ، بأسمى � حفظه، محمد السادس

من إشادة بالمنظمة ھة إلى أعضاء المؤتمر الرسالة الملكية السامية الموجّ  ل به فيتفضّ وعلى ما 
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وعلى الدعم الموصول الذي تلقاه ا(يسيسكو من حكومة المملكة  ،ا(س�مية للتربية والعلوم والثقافة

من أفكاٍر الرسالة الملكية السامية ما احتوته على والمغربية بتوجيھات كريمة من ج�لته، 

رسمية للمؤتمر  مرجعيةوثيقة  بحيث تمثل ھذه الرسالة ،وجيھاٍت حكيمة حول قضايا الطفلوت

كما توجه معاليه بالتحية والتقدير إلى معالي ا:ستاذة بسيمة الحقاوي، وزيرة  .يھتدي بتوجھاتھا

ھا من ، على ما قّدمته وزارتا:سرة والتضامن والمساواة والتنمية ا8جتماعية في المملكة المغربية

 .خدمات وتسھي�ت (نجاح أعمال ھذا المؤتمر

وأشار معالي المدير العام إلى أن المؤتمر ا(س�مي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، 

ينعقد في ظل ظروٍف صعبٍة وأوضاع مضطربة في بعض الدول ا:عضاء في منظمة التعاون 

وأصبح معھا عدد  ،ب العالم معاناةا(س�مي، أضحت معھا شعوب ھذه الدول من بين أكثر شعو

ا:طفال الذين يعانون من غياب ا:من وا8ستقرار في تزايد مستمر، ويأتي في مقدمتھم أطفال 

فلسطين الذين يعّدون ا:كثر معاناة بسبب انتھاك المحتّل ا(سرائيلي لحقوقھم المتعارف عليھا 

المسلحة مثل سوريا واليمن والصومال وليبيا  كما تتفاقم معاناة ا:طفال في مناطق النزاعات. دولياً 

ر عن يعبّ " نحو طفولة آمنة"وأكد معاليه أن الشعار الذي تم اختياره لھذا المؤتمر . وأفغانستان

، معتبراً أّن المھمة الرئيسة التي يتوجب ا8ضط�ع بھا لتحقيق الھدف المنشود من انعقاد المؤتمر

مشك�ت التي يعانونھا مثل التشغيل وا8ستغ�ل وتدني من العنف والتوفير الحماية لLطفال 

ينبغي أن يكون في صدارة ا:ولويات وفق مبادئ الشريعة  ،مستوى الخدمات الصحية وا8جتماعية

كما أشار إلى أن الدورة  .وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل ،ا(س�مية والقانون الدولي ا(نساني

ربع السابقة في كل من الرباط والخرطوم وطرابلس وباكو، للدورات ا: الحالية ستكون استكما8ً 

من الوثائق المرجعية المتخّصصة، والتي منھا وثيقة مشروع ا(طار العام  وبأنھا ستناقش عدداً 

لحماية ا:طفال من العنف، الذي سيكون خريطة طريق للتصدي لھذه الظاھرة، داعياً إلى ا8نتقال 

  .شعارات إلى ا(نجاز، خدمة للطفولة وقضاياھامن التنظير إلى التطبيق ومن ال

ة ھجران حسينوفا، رئيسة الدورة الرابعة للمؤتمر ا(س�مي للوزراء سيدمعالي ال ثم ألقت .4

المكلفين بالطفولة، رئيسة لجنة الدولة المكلفة با:سرة والمرأة وقضايا الطفولة في جمھورية 

قدير إلى المملكة المغربية ومنظمة ا(يسيسكو الشكر والت بعباراتفيھا توجھت كلمة  أذربيجان،

على حسن تنظيم المؤتمر، وعلى حفاوة ا8ستقبال وكرم الضيافة، معّبرة عن إشادتھا بع�قات 

وبالدعم التي حظيت به جمھورية أذربيجان  التعاون الوثيقة بين جمھورية أذربيجان وا(يسيسكو

أنه في ظل الظروف إلى  توأشار. للمؤتمرخ�ل احتضانھا للدورة السابقة  ،من ا(يسيسكو

وما شھدته عدد من دول العالم ا(س�مي من نزاعات وصراعات، فإن القضايا المرتبطة  الراھنة

متزايدة من أطفال  ى با:ولوية وبا8ھتمام البالغ، مشيرة إلى أن أعداداً ظبالطفولة ينبغي أن تح
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والحرمان من حقوقھم، ومن مسؤوليات دولنا أن  العالم ا(س�مي يعانون اليوم من العنف والفقر

كما  .كالتربية والتعليم والصحة ،ساسية:ينتفعون فيھا بالمرافق والخدمات ا ،توفر لھم بيئة أمنة

ذّكرت بأن معظم الدول ا:عضاء في منظمة التعاون ا(س�مي منخرطة في العديد من ا8تفاقيات 

ة ا:مم المتحدة لحقوق الطفل، داعية إلى تطوير أنظمة الدولية ذات الصلة، والتي منھا اتفاقي

ووضع آليات عملية لحماية ا:طفال من ا8نتھاكات وا8ستغ�ل، ومعبرة عن ا8عتزاز بنقل مناسبة 

وعن الثقة بأن الدورة الخامسة ستسفر عن قرارات  ،المؤتمر إلى حكومة المملكة المغربيةرئاسة 

 . مھمة لحماية ا:طفال في العالم ا(س�مي

بعد ذلك، تم تسليم رئاسة الدورة الخامسة للمؤتمر ا(س�مي للوزراء المكلفين بالطفولة إلى  .5

المملكة  معالي ا:ستاذة بسيمة الحقاوي، وزيرة ا:سرة والتضامن والمساواة والتنمية ا8جتماعية في

ا8عتزاز باحتضان المملكة المغربية، تحت الرعاية  المغربية، التي ألقت كلمة عّبرت فيھا عن

التي تنعقد تحت  ،الملكية السامية، للدورة الخامسة للمؤتمر ا(س�مي للوزراء المكلفين بالطفولة

مديرھا العام للجھود تقديرھا العميق لمنظمة ا(يسيسكو ول كما عّبرت عن ."نحو طفولة آمنة"شعار 

دعماً للعمل ا(س�مي المشترك في مجال الطفولة وفي غيره من المجا8ت  ،التي تبذلھا ا(يسيسكو

المؤتمر الذي يمثل فرصة لتبادل  ھذا ثقتھا بأن أعربت عنو. التي تدخل ضمن اختصاصاتھا

تدابير عملية ملموسة  الممارسات المثلى في مجال حماية الطفولة، لن يتوانى عن التوصية باتخاذ

بعض لحماية أطفال العالم ا(س�مي وضمان تمتعھم بحقوقھم، خاصة في ظل التحو8ت التي تعرفھا 

، وما أفرزته من حاجات ملحة ترتبط بموضوع الحماية، خاصة عندما يكون الدول ا:عضاء

لتقدير لWيسيسكو وفي ختام كلمتھا، جّددت عبارات الشكر وا. ا:طفال ضحايا للحروب والنزاعات

   . ومنظمة التعاون ا(س�مي وجمھورية أذربيجان رئيسة الدورة السابقة للمؤتمر

معالي السيدة فاطمة بتول سايان كايا، ممثلة رئاسة القمة ا(س�مية الحالية،  ألقت ،بعد ذلك .6

الشكر بعبارات فيھا توجھت كلمة وزيرة ا:سرة والشؤون ا8جتماعية في الجمھورية التركية، 

والتقدير إلى المملكة المغربية وا(يسيسكو على حسن التنظيم وكرم الضيافة، كما أشادت بحسن 

، مشددة على ھشاشة أوضاع ا:طفال الذين يعانون في عدد من مناطق اختيار موضوع المؤتمر

العالم ا(س�مي من انتھاكات حقوقھم بسبب ا(رھاب والھجرة القسرية الناتجة عن الحروب 

واستعرضت في كلمتھا السياسات ا8جتماعية التي اعتمدتھا الجمھورية التركية من أجل . النزاعاتو

تحقيق الرفاه لمختلف الفئات ا8جتماعية ومنھا فئة الطفولة، استناداً إلى النصوص الدستورية 

اليھا أن معوأكدت . والتزاماً بمضامين ا8تفاقيات الدولية التي انخرطت فيھا تركيا ،والتشريعية

 ،ا8لتزام بتنمية الطفولة ورعايتھا يدعو بالضرورة إلى تمكين جميع ا:طفال من حقوقھم ا:ساسية

وھو ما يتطلب . والتي منھا حقھم في التعليم وفي حياة 8ئقة مع أسرھم وحقھم في تنمية قدراتھم
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 و8 يكون الفقر مبرراً  8ئقاً  في كنف عائ�تھم، حتى ينمو ا:طفال نمواً  ،مساعدة ا:سر المعوزة

بسبب ا8ستغ�ل السيئ  ،أطفال اليوملھا  يتعرضكما نبھت إلى المخاطر التي . (بعادھم عن أسرھم

والتي منھا خدمات ا8نترنيت، داعية إلى  ،من بعض الجھات لتكنولوجيا المعلومات وا8تصا8ت

كما . بحقھم من خ�ل ا8نترنيتتوفير الحماية ال�زمة لLطفال من ا:خطار والجرائم المرتكبة 

 ،لWحاطة بأطفال ال�جئين السوريين في تركيا الحكومة التركيةذّكرت بالجھود التي بذلتھا وتبذلھا 

  . لتأمين حقھم في التعليم وغير ذلك من الحقوق ا:ساسية

المساعد للشؤون ا(نسانية والثقافية  سعادة السفير ھشام يوسف، ا:مين العامّ ثم ألقى  .7

الدكتور يوسف بن  ،ا:مين العام للمنظمة معالي كلمةوا8جتماعية في منظمة التعاون ا(س�مي، 

والتي تقّدم فيھا بخالص الشكر للملكة المغربية، حكومة وشعباً، بقيادة صاحب الج�لة  أحمد العثيمين،

العمل ا(س�مي  الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربية، على الجھود المبذولة في سبيل دعم

المشترك، إلى معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام لWيسيسكو وفريق 

من أجل النھوض بالشأن الثقافي والعلمي والتربوي التي يبذلونھا العمل معه، على المساعي الدؤوبة 

التي يواجھھا أطفال العالم في دول العالم ا(ٍس�مي، والتي منھا القضايا المتعلقة بالتحديات 

يعّبر عن قلق شعوب الدول ا:عضاء من " نحو طفولة آمنة"أن شعار ھذه الدورة  راً ا(س�مي، معتب

ا:وضاع ا:منية وا8جتماعية وا8قتصادية التي تؤثر سلباً في م�يين ا:طفال في العالم ا(س�مي، 

أعداد ال�جئين والنازحين بسبب الحروب  وبخاصة في المناطق التي شھدت زيادة غير مسبوقة في

بما يعانيه أطفال فلسطين بسبب  ، بصفة خاصة،وذّكر. مال ا(رھابيةعوالنزاعات والكوارث وا:

انتھاكات ا8حت�ل ا(سرائيلي، وأطفال الروھينغا في ميانمار نتيجة ا:عمال الوحشية للجماعات 

 .بب النزاعات المسلحةا(رھابية، وأطفال سوريا واليمن والصومال، بس

ما زال ھدفاً بعيد  ،1989أن إعمال الحقوق التي أقرتھا اتفاقية حقوق الطفل لعام أشار إلى و

أن الدورة الحالية للمؤتمر ا(س�مي للوزراء المكلفين بالطفولة تعّد مناسبة لتقييم ما المنال، و

الدورة الرابعة للمؤتمر التي انعقدت أنجزته الدول ا:عضاء في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أقرتھا 

 مال حق ا:طفال في التعليم والرعاية الصحية الم�ئمةع( ،2013في أذربيجان في نوفمبر 

وأّكد ضرورة تعزيز تدابير  .والحماية من مختلف أشكال ا(ساءة والعنف التي يتعرضون لھا

حماية ا:طفال من مختلف أشكال  الحماية التشريعية والقضائية في الدول ا:عضاء لكفالة وضمان

الدول ا:عضاء إلى مزيد ا8نخراط في المبادرات والعھود والمواثيق التي من شأنھا  العنف، داعياً 

 . تعزيز التزامھا برعاية ا:طفال وحمايتھم وتأمين مستقبل مشرق لھم

 ،"الما:طفال يرسمون الع"بعنوان لمجموعة من ا:طفال فني بعد ذلك، تم تقديم عرض  .8

 .رمزية لLطفال الذين شاركوا في العرض اياتقديرية وھد اتوتسليم شھاد
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مع  للمتحدثين في المنّصةوفي ختام الجلسة ا8فتتاحية للمؤتمر، أُِخَذْت صورةٌ جماعية  .9

  . ا:طفال المشاركين في العرض الفني

العزيز بن  قام في مستھلھا معالي الدكتور عبد وعقد المؤتمر بعد ذلك جلسة إجرائية، .10

مت به تقدّ  بعرض مقترحٍ  عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة ا(س�مية للتربية والعلوم والثقافة

لدمج  ،الدول ا:عضاءعدد من مع  بعد مشاوراتٍ  ،ا:مانة العامة لمنظمة التعاون ا(س�مي

 ،شؤون ا�جتماعيةللإس�مي  وزاري مؤتمرٍ  المؤتمر ا(س�مي للوزراء المكلفين بالطفولة في

لكبار السّن وذوي  ا8جتماعي الضمانووالرفاه، ا:سرة والطفولة و مؤسسة الزواجيشمل 

ا8حتياجات الخاصة في العالم ا(س�مي، تعقده ا:مانة العامة لمنظمة التعاون ا(س�مي 

 المؤتمر علىوافق وقد . وا(يسيسكو، بالتعاون مع المؤسسات المعنية في منظمة التعاون ا(س�مي

مع  ،اعتماد مشروع جدول ا:عمال ومشروع البرنامج الزمني وبناًء عليه، تم ھذا المقترح،

مؤتمر لل الخامسةتشكيل مكتب الدورة  كما تمّ ، تعديلھما في ضوء متطلبات المقترح المعتمد

 : على النحو التالي ا(س�مي للوزراء المكلفين بالطفولة

  المملكة المغربية :الرئيس  -

  :نواب الرئيس  -

 جمھورية السودان  ••••

 جمھورية بنغ�ديش الشعبية  ••••

 جمھورية السنغال ••••

 جمھورية أذربيجان : المقرر  -

المعروضة عليه في جدول  والدراساتالتقارير الوثائق واط�ع المؤتمر على وبعد  .11

 :الية أبدى بشأنھا الم�حظات التوالمعّدة من ا(يسيسكو وسيسريك والمملكة المغربية، أعماله، 

ضامن والمساواة والتنمية تشكر ا(يسيسكو وسيسريك ووزارة ا:سرة وال -

 .ا8جتماعية المغربية على إعداد ھذه الوثائق

التأكيد على أھمية التحديث المتواصل والتحيين المستمر للمعلومات والمعطيات  -

 .الخاصة بالدول ا:عضاء

مزيد من التنسيق والتشاور حّث المؤسسات ا(س�مية وا:ممية المتخصصة على ال -

 .لتوحيد ا(حصائيات المتعلقة بقضايا ا:طفال
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دعوة الدول ا:عضاء إلى المزيد من التعاون مع المؤسسات ا(س�مية المتخصصة  -

ھا ھذه المؤسسات للدول ھالعاملة في مجال الطفولة وا8ستجابة للطلبات التي توج

 .�زمةا:عضاء، للحصول على المعلومات والمعطيات ال

إي�ء عناية خاصة لدراسة واقع ا:طفال الذين يعيشون في مناطق ا8حت�ل  -

 .والنزاعات واللجوء

تقارير وكلمات رؤساء وفود الدول ا�عضاء والمنظمات ثم استمع المؤتمر إلى  .12

وأشاد بالجھود المبذولة من الدول ا�عضاء وأخذ المؤتمر علماً بھا، المشاركة، في مجال الطفولة؛ 

في إطار التزاماتھا  ،رعاية الطفولة وتربيتھا وحمايتھا لتأمينالمنظمات الدولية وا8قليمية الموازية و

جھود في تنفيذ  القرارات الصادرة عن دورات ھذه الودعاھا إلى مواصلة  ؛الدولية وا8قليمية

أولوياتھا بما يلبي حاجيات الدول ا�عضاء و ،المؤتمر ا8سCمي للوزراء المكلفين بالطفولة

 .وسياساتھا العامة في ھذا المجال

في ضوء موافقته على دمج المؤتمر في إطار مؤتمر وزاري إسCمي للشؤون و .13

عقد الدورة ا�ولى للمؤتمر الوزاري الجديد المذكور أعCه، في ضيافة قّرر المؤتمر اKجتماعية، 

  .2019الجمھورية التركية، خCل عام 

حول حماية أطفال العالم إع�ن الرباط تمد المؤتمر وخ�ل جلسته الختامية، اع .14

، ثم ألقى معالي المدير العام واعتمدھا قرارات المؤتمر درس مشاريع، كما ا)س�مي من العنف

 معالي السيدة بسيمة الحقاوي، رئيسة المؤتمر،الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، و

الملك محمد السادس،  إلى صاحب الج�لة امتنانة شكر و، ثم رفع المؤتمر برقيكلمتيھما الختاميتين

  . كريمتين حفظه �، على ما أحاط به المؤتمر من رعاية وعناية
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@Ša‹Óæd“i@ @

Þë‡u@þaÞbàÇ@ @
  

مقر ا�يسيس!كو، للوزراء المكلفين بالطفولة المنعقد في  الخامسإن المؤتمر ا�س�مي 
الس!ادس، ج�لة المل!ك محم!د صاحب التحت الرعاية السامية ل، المملكة المغربية، في الرباط

   ،"نحو طفولة آمنة"م، تحت شعار 2018 فبراير 22-21 يومي ،عاھل المملكة المغربية

-ط.م.و.إ.م(ف!ي الوثيق!ة  الخامس!ةبعد اط�عه على مشروع جدول أعمال دورت!ه  -
  ؛)5/2018/1.1

  وبناًء على ما دار من مناقشات، -

ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z    

-ط.م.و.إ.م(كم!ا ج!اء ف!ي الوثيق!ة  للم!ؤتمر الخامس!ةجدول أعمال ال!دورة  اعتماد -

 .)معتمد 5/2018/1.1
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@Ša‹Óæd“i@ @

�ß�Ûa@wßbã
Ûa@ @
  

مقر ا�يسيس!كو، للوزراء المكلفين بالطفولة المنعقد في  الخامسإن المؤتمر ا�س�مي 

الس!ادس، ج�لة المل!ك محم!د صاحب التحت الرعاية السامية ل، المملكة المغربية، في الرباط

   ،"نحو طفولة آمنة"م، تحت شعار 2018 فبراير 22-21 يومي ،عاھل المملكة المغربية

ف!!!ي الوثيق!!!ة  الخامس!!!ةالزمن!!!ي لدورت!!!ه  البرن!!!امجبع!!!د اط�ع!!!ه عل!!!ى مش!!!روع  -
 ؛)5/2018/1.2-ط.م.و.إ.م(

 وبناًء على ما دار من مناقشات، -

@ïÜí@bß@Š‹ÔíZ@ @

-ط.م.و.إ.م( كما جاء في الوثيقة للمؤتمر الخامسةللدورة  الزمني البرنامج اعتماد -

  . )معتمد 5/2018/1.2
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@Ša‹Óæd“i@ @

‹¸û¾a@knØß@ÝîØ“m@ @
  

مقر ا�يسيس!كو، للوزراء المكلفين بالطفولة المنعقد في  الخامسإن المؤتمر ا�س�مي 
محم!د الس!ادس، ج�لة المل!ك صاحب التحت الرعاية السامية ل، المملكة المغربية، في الرباط

   ،"نحو طفولة آمنة"م، تحت شعار 2018 فبراير 22-21 يومي ،عاھل المملكة المغربية

  على ما تم من مقترحات، ءً بنا -

ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z@ @

 : كما يلي الخامسة للمؤتمر ا�س�مي للوزراء المكلفين بالطفولة،تشكيل مكتب الدورة 

 المملكة المغربية : الرئيس -

   : نواب الرئيس -

  السودانجمھورية  -

  جمھورية بنغ�ديش الشعبية -

 جمھورية السنغال -

  جمھورية أذربيجان  : المقرر -
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@Ša‹Óæd“i@ @

@ÑäÈÛa@‹çbÄß@Þìy@ò�aŠ†@ÞbÐ þa@‡š@ @
  

مق��ر ا�يسيس��كو، ف��ي لل��وزراء المكلف��ين بالطفول��ة المنعق��د ف��ي  الخ��امسإن الم��ؤتمر ا�س���مي 
ج�لة الملك محمد الس�ادس، عاھ�ل المملك�ة صاحب التحت الرعاية السامية ل، المملكة المغربية، الرباط

   ،"نحو طفولة آمنة"م، تحت شعار 2018 فبراير 22-21 يومي ،المغربية

إذ يسترشد بتعاليم ا�س�م التي تدعو إلى توفير الحماية ل1طفال ورعايتھم وضمان حقوقھم،  -
 بما في ذلك حقھم في الحياة الكريمة والنماء المطرد،

ل�تفاقيات والعھود وا�ع�نات الدولي�ة وا�قليمي�ة ذات الص�لة  ا5ساسوإذ يذكر بالمضامين  -
 ،بضمان حقوق ا5طفال وحمايتھا

وإذ يستحض��ر ا8لتزام��ات ال��واردة ف��ي ا�ع�ن��ات الص��ادرة ع��ن ال��دورات ا5رب��ع للم��ؤتمر  -
إع��ن الرب�اط، إع��ن الخرط�وم، إع��ن ط�رابلس، (ا�س�مي لل�وزراء المكلف�ين بالطفول�ة 

 وبخاصة ما يتصل منھا بتوفير الحماية ل1طفال،) باكو إع�ن

تماع إل��ى الع��روض ض��د ا5طف��ال وا8س�� ا8ط���ع عل��ى الدراس��ة ح��ول مظ��اھر العن��فوبع��د  -
 ،المقدمة بشأن محاورھا

  وبناء على ما دار من مناقشات، -

ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z@ @

 .المؤتمر بشأنھا، مع ا5خذ بم�حظات أعضاء العنف ضد ا5طفال الدراسة حول مظاھراعتماد  .1

على أن حقوق الطفل ھي حقوق أصيلة له، وغير قابلة للتجزئة، وأن المبادئ التأكيد  .2
ا5ساس المتمثلة في مصلحة الطفل الفضلى، يجب أن تراعى في جميع القضايا التي تتعلق 

 .بالطفل، وإعطاء ا5ولوية في البرامج والمشروعات للشرائح ا5كثر عرضة للعنف
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ھود المبذولة من قبل الدول ا5عضاء كافة، منذ انضمامھا إلى اتفاقية حقوق الجب ا�شادة .3
الطفل، في مجال النھوض بقضايا الطفولة وتأمين مصلحتھم الفضلى، ومختلف حقوقھم في 

وضع إلى تعزيز ھذه الجھود ب والدعوة، البقاء والنماء والحماية من شتى مظاھر العنف
خطط عمل وطنية تعنى بالتصدي لكل أشكال العنف ضد ا5طفال في مختلف الفضاءات، 

 . تسترشد فيھا با5دوات الدولية وا�قليمية والوطنية ذات الصلة

الدول  يي في مؤازرة المؤسسات الحكومية فبجھود منظمات المجتمع المدنا�شادة  .4
وحمايتھا من شتى  بتنمية الطفولةوالبرامج الخاصة  ا5عضاء في صياغة وتنفيذ السياسات

 .مظاھر العنف

ل ا�سرائيلي ضد ا5طفال الفلسطينيين في ا5راضي �ممارسات سلطات ا8حتإدانة  .5
اءة الموجھة إليھم، ودعوة المنظمات ة، واستنكار كل مظاھر العنف وا�سالفلسطينية المحتل

الدول ا5عضاء على تقديم حث و ،ى فضح تلك الممارسات والتصدي لھاوالھيئات الدولية إل
 .كل أشكال الدعم لتطوير وتعزيز برامج حماية الطفولة في فلسطين

مأساوية في مناطق  على ضرورة توفير الحماية ال�زمة ل1طفال الذين يعيشون أوضاعاً ؤكد ي .6
 ودعوةوأطفال الروھينغا، ا، النزاع والحروب وا8حت�ل، وخاصة في كاشمير، وفي سوري

ل�زمة لھم، والخدمات ا8جتماعية لى تأمين ا8حتياجات ا�نسانية اإصة الجھات الدولية المخت
 .القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلةورية المنصوص عليھا في رالض

المحتلة كارباخ و في أراضي ناغورنا5طفال في رعاية  ور ا5سرة والوالديندعلى  ديالتأك .7
توفير الرعاية ل ا5سر ودعمھاھذه وحمايتھم من العنف، وما يستدعيه ذلك من تحصين حياة 

 .الواجبة ل1طفال

على حماية الطفل من جميع أشكال العنف، من خ�ل توفير خدمات الصحة العامة، العمل  .8
 ي�دماج، خاصة العنف ضد ا5طفال فا وإعادة والتعليم والخدمات ا8جتماعية، والتأھيل

ومراكز الرعاية، ودور ا�قامة، وفضاءات الكشفية المؤسسات الخدماتية، بما في ذلك المدارس 
 .العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة ضد ا5طفال منة، إضافة إلىالمؤسسات اMو

ك على حظر جميع أشكال العنف ضد ا5طفال، وفي جميع ا5وضاع، بما في ذلالعمل  .9
وأنواع المعاملة القاسية أو وبة البدنية، والممارسات التقليدية الضارة قجميع أشكال الع

ضائية قأو المؤسسات التربوية أو البنيات وا5ماكن، سواء في ا5سرة ة، وفي جميع النيالمھ
 .ة، أو في أماكن العمليأو ا�ص�ح

مية، يالتربوية والبرامج التعلوق الطفل وثقافة ال�عنف من خ�ل المناھج قبح يالوعنشر  .10
 روإط�ق حم�ت إرشادية لتوعية الرأي العام، بمن فيھم ا5طفال أنفسھم، بشأن اMثا

 .، وترويج قيم وثقافة ال�عنفعلى الطفللكل أشكال العنف الضارة 

آليات آمنة وعملية وناجعة وسھلة المنال، يقوم من خ�لھا ا5طفال وممثلوھم  وضع .11
بوجود ھذه اMليات نف ضد ا5طفال، وإحاطة ا5طفال العأشكال  كلوآخرون با�ب�غ عن 

 .وا�ب�غ عنھا، وطلب الدعم والمشورة لتقديم الشكاوى

في ، �س�ميتعاون امنظمة الوا�يسيسكو بالجھود وا�نجازات المقدرة التي تقوم بھا ا�شادة  .12
 .ا إلى مواصلة تلك الجھودمودعوتھمجال رعاية الطفولة وحمايتھا، 

  .ھذه الوثيقةإعداد المدير العام لQيسيسكو ومعاونيه على شكر  .13
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@Ša‹Óæd“i@ @

@‹í‹Ôm@kíŠ‡nÛaë@òîÇbànuüaë@òí†b—nÓüaë@òîöb—y⁄a@tb¢þa@�×‹ß
@òîßý!⁄a@Þë‡ÜÛIÚ‹&î!@Hõb›Çþa@Þë‡Ûa@À@ÞbÐ þa@Éšë@åÇ@ @

ïßý!⁄a@æëbÈnÛa@òàÄäß@À@ @
  

مقر ا�يسيس!كو، للوزراء المكلفين بالطفولة المنعقد في  الخامسإن المؤتمر ا�س�مي 
ج�لة المل!ك محم!د الس!ادس، صاحب التحت الرعاية السامية ل، المملكة المغربية، في الرباط

   ،"نحو طفولة آمنة"م، تحت شعار 2018 فبراير 22-21 يومي ،عاھل المملكة المغربية

 ؛"مظاھر العنف ضد ا5طفال" الدورةن الوثيقة الرئيسة لھذه إذ يسترشد بمضامي -

وض!ع ا5طف!ال ف!ي ال!دول ا5عض!اء ف!ي منظم!ة ع!ن التقري!ر  ا;ط�ع علىوبعد  -
الذي أعده مركز ا5بحاث ا�حصائية وا;قتصادية وا;جتماعية  التعاون ا�س�مي

 ؛)SESRIC(والتدريب للدول ا�س�مية 

  وبناء على ما دار من مناقشات، -

ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z@ @

مع أخذ وضع ا5طفال في الدول ا5عضاء في منظمة التعاون، عن التقرير  اعتماد .1

 .مر بعين ا�عتبار �غناء مضامينهم�حظات أعضاء المؤت

ا�حصائية وا;قتصادية وا;جتماعية والتدريب للدول مركز ا5بحاث  شكر .2
الدول ا5عضاء والمنظمات المتخصصة  ودعوةعلى إعداد ھذا التقرير ا�س�مية 

 عاون ا�س�مي إلى تفعيل مضامينهوالمراكز والمؤسسات التابعة لمنظمة الت

 .وترجمتھا إلى مبادرات وبرامج وأنشطة ميدانية
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@Ša‹Óæd“i@ @

ÞbÐ þa@ÝîÌ“m@ñ‹çbÃ@Þìy@òÔîqë@ @
b�@ð‡—nÛa@Ýj�ë@ïßý�⁄a@#bÈÛa@À@ @

  

مق�ر ا�يسيس�كو، ف�ي لل�وزراء المكلف�ين بالطفول�ة المنعق�د ف�ي  الخامسإن المؤتمر ا�س�مي 
ج�ل��ة المل��ك محم��د الس��ادس، عاھ��ل ص��احب التح��ت الرعاي��ة الس��امية ل، المغربي��ةالمملك��ة ، الرب��اط

   ،"نحو طفولة آمنة"م، تحت شعار 2018 فبراير 22-21 يومي ،المملكة المغربية

إذ يسترش��د بتع��اليم ا�س���م ويؤك��د التزام��ه بھ��ا، 1س��يما م��ن حي��ث دعوتھ��ا إل��ى ت��وفير  -
إناث�اً وذك�وراً، بم�ا ف�ي ذل�ك الح�ق ف�ي الحي�اة الرعاية الواجبة ل6طفال وضمان حقوقھم، 

 الكريمة، والنماء المطرد، وتحقيق آمالھم وطموحاتھم،

ا�س���مي لل��وزراء المكلف��ين  للم��ؤتمر ا=رب��عوإذ يستحض��ر م��ا ص��در ع��ن ال��دورات  -
م��ن ) 2013، وب��اكو 2011، وط��رابلس 2009الخرط��وم ، و2005الرب��اط ( بالطفول��ة

 لطفولة في العالم ا�س�مي،تعھدات تروم النھوض بقضايا ا

وإذ يذكر بمبادئ ا=مم المتحدة واتفاقياتھا بش�أن حق�وق الطف�ل، وب�إع�ن أھ�داف التنمي�ة  -
 ، ووثيقة عالم جدير با=طفال،2030-2016المستدامة 

بش�أن الح�د  ،1973لع�ام  )138(منظمة العمل الدولي�ة رق�م اتفاقيتي وإذ يذكر بمضامين  -
بش�أن خط�ر أس�وأ أش�كال عم�ل ، 1999لع�ام  )182(ورق�م  ا=دنى لس�ن عم�ل ا=طف�ال،

 بشأن خطر عمل ا=طفال، 1995ا=طفال، وبإع�ن كوبنھاكن لعام 

 ، "ظاھرة تشغيل ا=طفال في العالم ا�س�مي وسبل التصدي لھا"ط�عه على وثيقة وبعد ا - 

  وبناء على ما دار من مناقشات، -

ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z@ @

، مع ا=خذ "ا=طفال في العالم ا�س�مي وسبل التصدي لھاظاھرة تشغيل "وثيقة اعتماد  .1
 .بم�حظات أعضاء المؤتمر
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 بشأن الحد  )138(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  علىدق بعد الدول التي لم تصادعوة  .2

أسوأ أشكال عمل ا=طفال،  بشأن حظر )182(طفال، وا1تفاقية رقم ا=دنى لسن عمل ا=
 .امإلى المصادقة على ا1تفاقيتين وتفعيل مضامينھ

ا1لتزام بالتصدي لظاھرة عمل ا=طفال من خ�ل تطوير التشريعات الوطنية تجديد  .3

 .وم�ءمتھا مع القوانين الدولية ذات الصلة، وسن تشريعات خاصة بالتصدي للظاھرة

 تنموية تھدف إلى الحد من الفقر وتنھض بالتعليموطنية واستراتجيات سياسات اعتماد  .4

لتنامي ظاھرة تشغيل ا=طفال وتزايد انتشارھا، وبخاصة  باعتبارھما أحد ا=سباب ا=ساس

 .في الدول ذات ا=وضاع ا1قتصادية الصعبة

الدول  يالمدني المعنية بحماية الطفولة فجھود وإنجازات منظمات وھيئات المجتمع تعزيز  .5

وا1تفاقيات  وتمكينھا من وسائل إنفاذ وإعمال التشريعات الوطنية والقوانينا=عضاء، 

 .تشغيل ا=طفال لظاھرةالدولية في تصديھا 

التعليم ا=ساسي، بحيث يستوعب جميع الت�ميذ في  التعليم وخاصة في مرحلة يفالتوسع  .6

واتخاذ ا�جراءات باعتبارھا  قضية تنموية، سن ا�لزام، وتطوير المنظومة التعليمية 

ال�زمة للحد من ظاھرة تسرب ا=طفال من المدارس والھدر المدرسي، وتمكينھم من 

 .ا1ستفادة من برامج التعليم المھني

اھتمام جاد بتأمين حصول ا=طفال العاملين على أجر عادل ومنصف، وحماية ھذا  إي�ء .7

ا=جر، والتأكد من التزام أصحاب ا=عمال بقواعد تحديد ساعات العمل اليومية وا=سبوعية، 

 .وعدم السماح بالعمل ا�ضافي أو التشجيع عليه بالنسبة ل6طفال

ة لمفتشي الشغل تنظيم دورات تدريبيوفتيش الشغل الجھاز الرقابي الخاص بتتطوير  .8

وآليات مكافحة تشغيل المكلفين با�شراف على منع تشغيل ا=طفال، وتدريبھم على أساليب 

 .فق التشريعات الوطنية المعمول بھاا=طفال، و

إلى تشغيلھم  باLثار الوخيمة للنزاعات المسلحة على ا=طفال، مما يؤدي التوعية .9

 .النزاعات، وبخاصة ا=طفال النازحين وال�جئينتلك  يواستغ�لھم ف

للتصدي لقضية تشغيل ا=طفال،  ةا�ع�م وا1تصال والوسائط ا1جتماعي وسائل دعوة .10

 عنبة الجسدية والنفسية والصحية المترت والعمل على توعية الرأي العام بالمخاطر

 .تشغيل ا=طفال وانعكاساتھا على التنمية المجتمعية

ا=مانة العامة لمنظمة التعاون ا�س�مي والمؤسسات المتخصصة ا�يسيسكو و دعوة .11

لى مواصلة جھودھا في النھوض بالطفولة وحمايتھا في إ ،ذات الصلة ،الھ والتابعة

الدول ا=عضاء، وتضمين خطط عملھا البرامج والمشروعات الخاصة بحماية ا=طفال 

 .والحد من تشغيلھم

  .ھذه الوثيقة إعداد يسكو ومعاونيه علىالمدير العام لMيس شكر .12
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@ @

@Ša‹Óæd“i@ @

òÓŠë@òª‡ä¾a@òîßìàÈÛa@ò�bî�Ûa@Þìy@ @
@òîi‹Ì¾a@òØÜà¾a@À@òÛìÐİÛa@òíbà¨)2015-2025(@ @
ð‰îÐänÛa@# ìÛa@wßbã'Ûaë )2015-2020(  

 Iòîi‹Ì¾a@òØÜà¾a@åß@òß‡Ôß@òÓŠëH@ @

مق�ر ا�يسيس�كو، ف�ي لل�وزراء المكلف�ين بالطفول�ة المنعق�د ف�ي  الخامسإن المؤتمر ا�س�مي 
ج�ل��ة المل��ك محم��د الس��ادس، عاھ��ل ص��احب التح��ت الرعاي��ة الس��امية ل، المملك��ة المغربي��ة، الرب��اط

   ،"نحو طفولة آمنة"م، تحت شعار 2018 فبراير 22-21 يومي ،المملكة المغربية

الورقة حول السياسة العمومية المندمج�ة لحماي�ة الطفول�ة ف�ي المملك�ة بعد ا�ط�ع على  -
 )2020-2015(والبرنامج الوطني التنفيذي ) 2025-2015(المغربية 

 ،ممثل المملكة المغربيةعرض وبعد ا4ستماع إلى  -

  وبناء على ما دار من مناقشات، -

ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z@ @

المندمجة لحماية الطفولة في المملكة السياسة العمومية "الورقة حول  بمحتوى ا�شادة .1
الدول  ودعوة ")2020- 2015(والبرنامج الوطني التنفيذي ) 2025- 2015(المغربية 

 .ا9عضاء إلى ا4ستئناس بھذه التجربة الرائدة، في سياق التعاون الثنائي ومتعدد ا9طراف

والتضامن والمساواة ا9سرة ، ممثلة بوزارة المملكة المغربيةبجھود حكومة  ا�شادة .2
، في ا�ص�حات الھيكلية الكبرى التي قامت بھا لتطوير والتنمية ا4جتماعية

على المستويات كافة، وتوجيھھا ا4ستراتيجيات والسياسات في مجال حماية الطفولة 
 .الشاملةفي جھود التنمية  ا9طفال بما يساھمين ال�زمة لتمكالعناية 
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@Ša‹Óæd“i@ @

ÞbÐ c@òíb¼@Þìy@âbÇ@Šb g@ @
ÑäÈÛa@åß@ïßý�⁄a@�bÈÛa@ @

@ @

مقر ا�يسيس كو، ف ي للوزراء المكلفين بالطفولة المنعقد في  الخامسإن المؤتمر ا�س�مي 
ج�ل ة المل ك محم د الس ادس، عاھ ل ص احب الالرعاية السامية لتحت ، المملكة المغربية، الرباط

   ،"نحو طفولة آمنة"م، تحت شعار 2018 فبراير 22-21 يومي ،المملكة المغربية

 بعد ا�ط�ع على وثيقة مشروع إطار عام حول حماية أطفال العالم ا�س�مي من العنف، - 

 في الموضوع، واستناداً إلى العرض الذي قدمه المدير العام ل3يسيسكو -

دراس  ة ح  ول مظ  اھر "واستحض  اراً لمض  امين وتوجھ  ات الوثيق  ة الرئيس  ة للم  ؤتمر  -
 ،"العنف ضد ا?طفال وآليات الحماية

  .وبناء على ما دار من مناقشات -

ïÜí@bß@Š‹Ôí@Z@ @

مع ا?خذ " عام حول حماية أطفال العام ا�س�مي من العنفالطار ا�"وثيقة اعتماد  .1
 .المؤتمربم�حظات أعضاء 

حول حماية أطفال العالم ا?خذ بتوجھات ا�طار العام  الدول ا?عضاء إلىدعوة  .2
بمضامينه في سياساتھا وخطط عملھا الوطنية التنموية واAسترشاد  ا�س�مي من العنف

 .الخاصة بتوفير الحماية لCطفال وتأمين حقوقھم

المتخصصة مي وا?جھزة العامة لمنظمة التعاون ا�س� ا?مانةا�يسيسكو ودعوة  .3
، وبخاصة في أوساط منظمات وھيئات المجتمع بھذا ا�طار العاملتعريف ، للھا والتابعة

 .المدني العاملة في مجال رعاية الطفولة وحماية حقوقھم في الدول ا?عضاء

 .المدير العام ل3يسيسكو ومعاونيه على إعداد ھذه الوثيقةشكر  .4
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@Ša‹Óæd“i@ @

†ìÏë@õb�úŠ@‹íŠbÔmë@pbàÜ×@õb›Çþa@Þë‡Ûa@ @
òîÛë‡Ûaë@òîàîÜÓ⁄a@pbàÄä¾aë@ @

@ @

مقر ا�يسيس!كو، للوزراء المكلفين بالطفولة المنعقد في  الخامسإن المؤتمر ا�س�مي 
ج�لة المل!ك محم!د الس!ادس، صاحب التحت الرعاية السامية ل، المغربيةالمملكة ، في الرباط

   ،"نحو طفولة آمنة"م، تحت شعار 2018 فبراير 22-21 يومي ،عاھل المملكة المغربية

وبعد استماعه إلى الكلمات والتقارير التي ق!دمھا رؤس!اء وف!ود ال!دول ا/عض!اء  -
  والدولية،  ا�قليميةالمنظمات ممثلو و

@bß@Š‹Ôí@ïÜíZ 

والدولي!!ة،  ا�قليمي!!ةبتق!!ارير وكلم!!ات ال!!دول ا/عض!!اء والمنظم!!ات  يأخ��ذ علم��اً  -
وي!!دعوھا إل!!ى مواص!!لة جھودھ!!ا ف!!ي مج!!ال دع!!م قض!!ايا الطفول!!ة وت!!وفير ال!!دعم 

  .ال�زم في ھذا الشأن
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@Ša‹Óæd“i@ @

@ñŠë‡Ûa@†bÔÈãa@æbØßò�†b�Ûa@bèãbßŒë@‹¸ûàÜÛ@ @

@ @

ف�ي مق�ر ا�يسيس�كو، لل�وزراء المكلف�ين بالطفول�ة المنعق�د ف�ي  الخامسإن المؤتمر ا�س�مي 

ج�ل��ة المل��ك محم��د الس��ادس، عاھ��ل ص��احب الل تح��ت الرعاي��ة الس��امية، المملك��ة المغربي��ة، الرب��اط

   ،"نحو طفولة آمنة"، تحت شعار م2018فبراير  22-21 يومي ،المملكة المغربية

ث الص��ادر ع��ن ال��دورة الرابع��ة وا1ربع��ين لمجل��س -4/44الق��رار رق��م  با�ش��ارة إل��ى -

وزراء الخارجية في منظم�ة التع�اون ا�س��مي، واس�تناداً إل�ى م�ا عرض�ه الم�دير الع�ام 

والثقافة ـ إيسيسكو ـ عن التوافق بين منظم�ة التع�اون  مللمنظمة ا�س�مية للتربية والعلو

لل��وزراء المكلف��ين بالطفول��ة ف��ي  ا�س���مي ا�س���مي وا�يسيس��كو عل��ى دم��ج الم��ؤتمر

  ،لوزراء الشؤون ا=جتماعيةموّسع مؤتمر 

@ïÜí@bß@Š‹ÔíZ@ @

ب��دمج الم��ؤتمرات القطاعي��ة الوزاري��ة الخاص��ة بمؤسس��ة ال��زواج وا1س��رة والطفول��ة يرح��ب  - 

والرفاه، والضمان ا=جتماعي لكبار السن وذوي ا=حتياجات الخاص�ة ف�ي الع�الم ا�س��مي، 

في م�ؤتمر وزاري للش�ؤون ا=جتماعي�ة ف�ي ال�دول ا1عض�اء، ال�ذي س�تتولى ا1مان�ة العام�ة 

بالتع��اون م��ع المؤسس��ات المعني��ة ف��ي منظم��ة عق��ده �يسيس��كو اولمنظم��ة التع��اون ا�س���مي 

  .التعاون ا�س�مي

ا�يسيس��كو إل��ى مواص��لة تق��ديم التق��ارير التنفيذي��ة والدراس��ات الميداني��ة والخط��ط  ي��دعو -

 .ا=ستراتيجية في مجال الطفولة إلى مؤتمر وزراء الشؤون ا=جتماعية
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الت��ي ب��ذلھا الم��دير الع��ام لCيسيس��كو، ال��دكتور عب��د العزي��ز ب��ن عثم��ان  المتمي��زةب��الجھود  يش��يد - 

كم�ا ين�وه  ،التويجري، ومعاونوه من أجل عق�د ال�دورات الس�ابقة للم�ؤتمر ف�ي أحس�ن الظ�روف

بال��دول ا1عض��اء الت��ي استض��افت ھ��ذه ال��دورات وس��اھمت ف��ي إنجاحھ��ا، ويش��كر الجھ��ات 

  .خرجاتھاالمتخصصة التي شاركت فيھا وعززت نتائجھا وم

الجھات المعنية بقضايا الطفولة في الدول ا1عضاء إلى المزي�د م�ن التش�اور والتنس�يق  يدعو - 

والتع��اون م��ع الجھ��ات التنظيمي��ة للم��ؤتمر ا�س���مي ل��وزراء الش��ؤون ا=جتماعي��ة م��ن أج��ل 

 .إبراز قضايا الطفولة في أعمال المؤتمر وقراراته وتوصياته

الجمھورية التركية  ضيافة راء الشؤون ا=جتماعية فيالمؤتمر ا�س�مي ا1ول لوزعقد  -

  .2019خ�ل عام 

 




