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تقديـم

يت�سمن هذا الكتيب وقائع وفعاليات اأ�سغال الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو 

لأطفال العامل الإ�سالمي، املنظم من قبل املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم 

والثقافة - اإي�سي�سكو -  بتعاون مع وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية 

الجتماعية يف الفرتة املمتدة ما بني 24 و 28 يونيو 2013 بالرباط، والذي 

عرف م�ساركة وازنة لأطفال العديد من دول العامل الإ�سالمي.

وقد �سكل هذا املنتدى فر�سة لتدعيم حق الطفل يف امل�ساركة وال�ستجابة 

الكاملة للمتغريات التي تعي�سها جمتمعاتنا الإ�سالمية وتوفري بيئة ت�سمح له 

بالعي�ش باأمان و�سط اأ�رسة ترعاه وتوفر له جميع الظروف املالئمة.

الإ�سالمي  العامل  اأطفال  بني  التعارف  اأوا�رس  لتعزيز  منا�سبة   مثل  كما 

كونه  اإىل  بالإ�سافة  متنوعة،  خلفيات  ذات  واأفكار  ثقافات  لتالقح  وبوثقة 

اإطارا للتعاون وال�رساكة بني الفاعلني املهتمني مبا�رسة باملو�سوع من اأجل 

النهو�ش بالق�سايا والن�سغالت ذات الهتمام امل�سرتكة، التي تهدف حفظ 

حق الطفل يف العي�ش الكرمي ويف املجمل اإىل حتقيق التنمية القت�سادية 

والجتماعية لفئات عريقة من اأبناء جمتمعنا الإ�سالمي.

اإن هذا الكتيب الذي يت�سمن تقارير �ساملة حول اأ�سغال الدورة الأوىل لهذا 

احلكومية وغري  للقطاعات  بالن�سبة  تاأكيد مرجعا  بكل  �سيكون  املنتدى، 

احلكومية، وكافة املهتمني بق�سايا الطفل لتتبع م�سار تطور جتربة م�ساركة 

ومتوا�سل  نف�سه  على  منفتح  بناء جمتمع  الإ�سالمي يف  العامل  الأطفال يف 

ومت�سامن ودميقراطي.
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اجلل�سة الفتتاحية

كلمة ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي

وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�سرة والتنمية الجتماعية 

  
و�صحبه  �آله  وعلى  �ملر�صلني  �أ�رشف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لرحيم  �لرحمن  �لله  ب�صم 

�أجمعني.

�ل�صيد ممثل �ملدير �لعام للمنظمة �لإ�صالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة؛

�ل�صيد وزير �ل�صباب و�لريا�صة �ملحرتم؛

�ل�صيد وزير �لرتبية �لوطنية �ملحرتم؛

�ل�صيد �ملدير �لتنفيذي للمر�صد �لوطني حلقوق �لطفل؛

�ل�صيد�ت و�ل�صادة ممثلو �لبعثات �لدبلوما�صية �ملعتمدة باملغرب؛

�ل�صيد�ت و�ل�صادة ممثلو �لقطاعات �حلكومية؛

�ل�صيد�ت و�ل�صادة ممثلي جمعيات �ملجتمع �ملدين؛

�ل�صيد�ت و�ل�صادة �خلرب�ء؛

طفالتي، �أطفايل �لأعز�ء.

ح�رش�ت �ل�صيد�ت و�ل�صادة

يطيب يل يف �لبد�ية با�صم حكومة �ململكة �ملغربية، �أن �أرحب بجميع �ل�صيوف من �لدول 

�لإ�صالمية و�لعربية �ل�صقيقة يف بلدهم �لثاين �ملغرب، رجال ون�صاء، طفالت و�أطفال.
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كما �أغتنم هذه �لفر�صة لأعرب عن �عتز�ز �ململكة �ملغربية بقر�ر �ملوؤمتر �لإ�صالمي للوزر�ء 

�لأوىل  �لدورة  ل�صت�صافة  �ملغرب  �ختار  �لذي  طر�بل�س،  يف  �ملنعقد  بالطفولة  �ملكلفني 

ملنتدى �لإي�صي�صكو  لأطفال �لعامل �لإ�صالمي.

اإن انعقاد الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سيكو لأطفال العامل الإ�سالمي ي�سكل حدثا 

نعرب  فر�سة  وهي  نوعه،  من  الأول  باعتباره  قيمة كربى  يكت�سب  مهما، 

من خاللها عن اعتزازنا لنطالق هذه املبادرة من بلدنا املغرب، الذي 

اجلاللة  ل�ساحب  الدائم  احلر�ش  بف�سل  وذلك  خا�سة،  عناية  الطفولة  يويل 

وحماية  الطفولة  باأو�ساع  النهو�ش  على  اهلل،  ن�رسه  ال�ساد�ش،  امللك حممد 

حقوقها، وكذلك النخراط ال�سخ�سي ل�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة 

م�ساهمة كافة  وبف�سل  الطفل،  الوطني حلقوق  املر�سد  رئي�سة  لال مرمي، 

املتدخلني والفاعلني يف جمال الطفولة من قطاعات حكومية وجماعات 

حملية، وجمتمع مدين.

اإن هذه املنا�سبة التي جمعت بيننا وبني �سيوفنا الأطفال الذين حلوا علينا 

من خمتلف الأقطار الإ�سالمية، لت�سكل فر�سة لأوجه لهم التحية واأرحب بهم 

يف بلدهم الثاين، واأنقل اإليهم حتيات اأ�سقائهم و�سقيقاتهن من املغرب.

وهي منا�سبة كذلك لأدعوهم اإىل اجللو�ش جميعا حول طاولة واحدة للتوا�سل 

بينهم، وتبادل الأفكار والتعبري عن تطلعاتهم واآفاقهم يف جو ي�سوده احلوار 

ال�سالم  اأ�س�ش  على  املبنية  الإ�سالمية  احل�سارة  غنى  ويعك�ش  والحرتام، 

والتاآخي والتعارف بني ال�سعوب والأديان واحل�سارات. 
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ولعل اجتماعنا اليوم وافتتاحنا للدورة الأوىل ملنتدى الإي�سيكو لأطفال العامل 

الطفولة يف  بتحديات  بالنهو�ش  التزامنا جميعا  دليل على  الإ�سالمي خلري 

العامل الإ�سالمي، وتدعيم حلق الطفل يف امل�ساركة وال�ستجابة للمتغريات 

التي تعي�سها جمتمعاتنا الإ�سالمية، والعمل جماعة على �سمان النمو ال�سليم 

لالأطفال والرتبية على ال�سلم والتعاي�ش، ومواكبة التطورات، وتوفري بيئة 

ت�سمح للطفل يف العي�ش باأمان و�سط اأ�رسة ترعاه وتوفر له جميع الظروف 

املالئمة. 

اإن وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية لتغدو ممتنة بالتعاون 

اجلاد واملثمر واملعهود مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف 

تنظيم دورة هذا املنتدى اإىل جانب  �رسكاء اخرين  وم�ساهمني كوزارة 

ال�سوؤون اخلارجية والتعاون، ووزارة الرتبية الوطنية، ووزارة ال�سباب والريا�سة 

واملر�سد الوطني حلقوق الطفل، والذين اأغتنم هذه الفر�سة لأ�سكرهم جميعا 

على اجلهود التي يبذلونها من اأجل اإجناح هذا املنتدى.

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة، طفالتي اأطفايل الأعزاء

التفاقية توقيعه على  الطفولة منذ  لق�سايا  بالغا  اهتماما  اأوىل املغرب  لقد 

مالءمة  وجهوده يف  بها،  امللحقة  والربوتوكولت  الطفل  حلقوق  الدولية 

اإىل  الرامية  والربامج  العمل  وو�سع جمموعة من خطط  الوطنية،  قوانينه 

حماية  ت�ستهدف  التي  والآليات  ه�سة،  و�سعية  الطفولة يف  باأو�ساع  النهو�ش 

الأطفال من جميع اأ�سكال العنف.
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ولعل اعتماد املغرب لد�ستور 2011 لي�سكل قفزة نوعية يف النهو�ش بحقوق 

الطفل، وتكري�سها باعتبارها حقوقا د�ستورية. كما تتوفر بالدنا على خطة 

العمل الوطنية للطفولة 2006 - 2015 »مغرب جدير باأطفاله«، نحن الن 

ب�سدد حت�سري املرحلة الثانية من خالل ال�رسوع يف اعداد �سيا�سة عمومية 

مندجمة حلماية الطفولة كجواب وطني لكل التحديات التي تطرحها حماية 

الطفولة من كل ا�سكال العنف.

امللك  اجلاللة  �ساحب  اأعطى  التي  الب�رسية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  اإن 

دعامة  بالفعل  تعترب   ،2005 �سنة  انطالقتها  اهلل،  ن�رسه  ال�ساد�ش،  حممد 

من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  ه�سة،  و�سعية  يف  بالطفولة  للنهو�ش  اأ�سا�سية 

لدعم  »تي�سري«  كربنامج  الأطفال،  متدر�ش  جمال  يف  الوطنية  الربامج 

متدر�ش الأطفال، و»عملية مليون حمفظة«، وبرامج اأخرى يف جمال ال�سحة 

كنظام التاأمني الإجباري على املر�ش، ونظام امل�ساعدة الطبية، وغريها 

من املبادرات وامل�ساريع التي ت�ستهدف النهو�ش باأو�ساع الطفولة ببالدنا.

ويعترب هذا املنتدى فر�سة لالطالع على بع�ش التجارب الوطنية كتجربة 

املر�سد الوطني حلقوق الطفل، وبرملان الطفل الذي يعترب جهازا اأ�سا�سيا 

لتحقيق م�ساركة الأطفال، ومدر�سة للدميقراطية واحلوار. وت�سكل  انعقاد 

دورات برملان الطفل  و املوؤثمرات الوطنية حلقوق الطفل فر�سة ي�سائل من 

خاللها الأطفال اأع�ساء احلكومة يف عدد من الق�سايا التي تهمهم.

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة، طفالتي اأطفايل الأعزاء

اأهمية  الإ�سالمي تكت�سي  العامل  الإي�سي�سكو لأطفال  الأوىل ملنتدى  الدورة  اإن 

واإمنا من حيث  فح�سب،  املغرب  اأر�ش  تنطلق من  باعتبارها  لي�ش  بالغة 

ا�ستغال  ال�سوابط، و�ستحدد طرق  �ستوؤ�س�ش ملجموعة من  كونها، كذلك، 

املنتدى واملنهجية التي �سيعتمدها يف املنتديات املقبلة اإن �ساء اهلل. 

اإن م�رسوع الإطار القانوين ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي الذي 

العتبار  بعني  لالأخذ  ملدعو  الدورة،  هذه  لأ�سغال  الأ�سا�سي  املحور  ي�سكل 

الإ�سالمية،  والإعالنات  والعهود  واملواثيق  احلنيف،  الإ�سالمي  ديننا  تعاليم 

وكذا املرجعيات الدولية اخلا�سة بحقوق الطفل التي �سادقت عليها كل 

دول العامل ويف مقدمتها الدول الإ�سالمية. 

وت�سوراتهم  اآرائهم  عن  للتعبري  لالأطفال  فر�سة  املنتدى  هذا  ي�سكل  كما 

وتطلعاتهم املرتبطة مبختلف رهانات حتقيق بيئة ح�رسية حترتم الطفل 
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وترعى جميع حقوقه بدون ا�ستثناء، علما اأن جل اقرتاحاتهم �ست�سكل جوهر 

العامل  لأطفال  الإي�سيكو  ملنتدى  الأوىل  الدورة  عن  �ست�سدر  التي  الر�سالة 

يف  بالطفولة  املكلفني  للوزراء  الرابع  املوؤمتر  اإىل  �سرتفع  والتي  الإ�سالمي، 

العامل الإ�سالمي، الذي �سينعقد يف باكو، عا�سمة اأدريبجان نهاية هذا العام 

اإن �ساء اهلل.

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة، طفالتي اأطفايل الأعزاء

على جمع  و�سهروا  عملوا  من  لكل  اجلزيل  بال�سكر  اأتوجه  اأن  اإل  ي�سعني  ل 

اأطفال  العامل الإ�سالمي يف هذا املنتدى، واأن اأنوه بعالقة التعاون املثمر مع 

الإي�سي�سكو والإ�سادة مبا تقوم به ل�سالح الطفولة. 

بالنجاح  املنتدى  هذا  اأطفالنا يف  اأعمال  تكلل  اأن  القدير  العلي  اأمتنى من 

عامل  اأجل  من  متاآخني،  مت�سامنني،  يد،  يف  يدا  يعملوا  واأن  والتوفيق، 

اإ�سالمي جدير باأطفاله.

وفقكم اهلل، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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كلمــة ال�سيد وزير الرتبية الوطنية

األقاها مدير التقومي وتنظيم احلياة املدر�سية والتكوينات امل�سرتكة بني الأكادمييات

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�رسف املر�سلني.

 

ال�سيدة وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية؛

ال�سيد املدير العام ملنظمة الإي�سي�سكو؛

ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة؛

ال�سيد ممثل املر�سد الوطني حلقوق الطفل؛

ال�سيدات وال�سادة ممثلو القطاعات احلكومية؛

ال�سيدات وال�سادة ممثلو املنظمات الوطنية والدولية؛ 

ال�سيدات وال�سادة ممثلو جمعيات املجتمع املدين؛

اأطفايل الأعزاء.

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة، اأيها احل�سور الكرمي

ي�سعدين اأن نلتقي اليوم يف منتدى الإ�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي، والذي 

القرار  على  بناء  املنتدى  هذا  اإن�ساء  مت  الأوىل حيث  دورته  بالدنا  حتت�سن 

بالطفولة،  املكلفني  للوزراء  والثالث  الثاين  الإ�سالمي  املوؤمتر  عن  ال�سادر 

والذي يهدف اإىل تعزيز اأوا�رس الت�سامن بني اأطفال العامل الإ�سالمي، وتوطيد 

املماثلة،  والعاملية  الإ�سالمية  الدول  يف  الأطفال  منتديات  بني  الروابط 

وتر�سيخ روح النتماء اإىل الأمة وقيم املواطنة الإن�سانية الكرمية، وقيم احلوار 

والدميقراطية والتعاي�ش والت�سامن والتاآخي، واإتاحة الفر�سة لالأطفال للتعبري 

عن اآرائهم وان�سغالتهم تفعيال حلقوق امل�ساركة، واإك�سابهم تقنيات احلوار 

والتوا�سل وقبول الختالف يف الراأي يف جو من الحرتام والإثراء املتبادل، 

وامل�ساعدة على توظيف اإمكانات الأطفال وقدراتهم لالإ�سهام الفعلي يف تنمية 

اأوطانهم وك�سب الرهانات التي يطرحها الو�سع العاملي اجلديد. 

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة

اإن م�ساركة وزارة الرتبية الوطنية يف هذه الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو 

خدمة  يف  م�ساهمتها  لر�سد  حقيقية  لفر�سة  الإ�سالمي  العامل  لأطفال 

الطفولة وعلى راأ�سها اأحد اأبرز حقوق الإن�سان الكونية ، األ وهو احلق املقد�ش 

يف الرتبية والتعليم كمرتكز وكرافعة لباقي احلقوق ال�سيا�سية والقت�سادية 

والثقافية والبيئية.
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و�سمانا لهذا احلق  ت�سعى الوزارة ويف اإطار اخت�سا�ساتها وبكل مكوناتها اجلهوية 

الفر�ش  تكافئ  وحتقيق  الأطفال  متدر�ش  تعميم  اإىل  واملحلية  والإقليمية 

للمرجعيات  تام  باحرتام  اجلن�سني  وبني  القروي واحل�رسي  املجالني  بني 

الإن�سان  بحقوق  واخلا�سة  والإ�سالمية  الدولية  والإعالنات  والعهود  واملواثيق 

وحقوق الطفل.

دائما يف اإطار �سمان حق التعليم اجليد وبالإ�سافة اىل تو�سيع العر�ش وتقريبه 

من املعنيني واحلمالت التح�سي�سية والتوعوية املكثفة والهادفة اإىل ت�سجيع 

بجودة  والرتقاء  القروي،  بالعامل  خا�سة  الفتيات  متدر�ش  ودعم  التمدر�ش 

اخلدمات الرتبوية.

املعوقات  ملواجهة  ومتكاملة  متنوعة  برامج  عدة  على  الوزارة  تعمل 

القت�سادية واجلغرافية والجتماعية والتي تقف حجرة عرثة اأمام النتظام 

يف الدرا�سة لدى اأطفال املناطق الريفية والأ�رس املحرومة كربنامج تي�سري 

واملبادرة امللكية مليون حمفظة والنقل املدر�سي وتو�سيع �سبكة الداخليات 

القروي،  بالو�سط  الإعدادي وخا�سة  الثانوي  بالتعليم  الطالب والطالبة  ودار 

واملدار�ش اجلماعاتية وتو�سيع قاعدة امل�ستفيدات وامل�ستفيدين من الرتبية 

من  اخلا�سة،  احلاجات  ذوي  بالأطفال  املتزايد  والهتمام  النظامية  غري 

خالل تو�سيع جتربة الأق�سام املدجمة وتهيئة الولوجيات باملوؤ�س�سات.

امل�رسوطة  املالية  للتحويالت  »تي�سري«  برنامج  فاإن  املثال  �سبيل  وعلى 

اإىل   6 من  العمرية  للفئة  التعليم  لإلزامية  الفعلي  التحقيق  اإىل  والهادف 

15 �سنة املنحدرة من الأ�رس املعوزة، والذي ي�ساهم يف احلد من ظاهرة 
الهدر املدر�سي من خالل التقلي�ش من الوقع ال�سلبي لبع�ش العوامل املوؤثرة 

عدد  انتقل  قد  للتمدر�ش،  املبا�رسة  الكلفة  قبيل  من  الرتبية  طلب  على 

امل�ستفيدين منه من 88،000 تلميذ عام 2008 اإىل 783،000 تلميذ هذه 

ال�سنة. و 860 األف من التلميذات والتالميذ �سي�ستفيدون بر�سم �سنة 2013 - 

2014،اأي بزيادة 77 األف م�ستفيدة وم�ستفيدا مقارنة مع �سنة 2013-2012.

اما بالن�سبة للمبادرة امللكية »مليون حمفظة« ف�سي�سل عدد امل�ستفيدين اإىل 

اأكرث من ثالثة ماليني وت�سعمائة األف. 

وبخ�سو�ش البعد الثاين واملتج�سد يف املناهج واحلياة املدر�سية باعتبار هذه 

تعمل  التي  القيم  ا�ستبطان كل  على  امل�ساعدة  القنوات  اأهم  من  الأخرية 

املناهج التعليمية على تر�سيخها يف �سلوكات املتعلمني واملتعلمات �سمانا 

احلقيقي  املحك  واحد،  اآن  ويف  واوجدانية،  والنف�سية  املعرفية  لتوازناتهم 
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لإبراز درجة ا�ستيعاب وتبطني املبادئ والقيم املدر�سة وامل�ستل امليداين  

الأن�سطة  التحول املن�سود من خالل  اإحداث  بها يف اجتاه  للنهو�ش  الأن�سب 

التفاعلية واملندجمة التي تخرتق التخ�س�سات واملواد التعليمية.

احلياة  مدخل  على  �رسكائها  مع  وبتعاون  الوطنية  الرتبية  وزارة  تراهن 

املدر�سية مبختلف جمالتها كاأن�سطة الرتبية على حقوق الإن�سان واملواطنة  

والرتبية البيئية والتنمية الـم�ستدامة  والأن�سطة الثقافية والفنية والإعالمية 

التعليمية  كاملجال�ش  التفعيل  اآليات  واعتماد  ال�سحية...  والرتبية 

واخلرجات  الريا�سية  واملباريات  الثقافية  وامل�سابقات  الرتبوية  والأندية 

املهرجان  من  التا�سعة  الدورة  تنظيم  مت  املثال  �سبيل  الرتفيهية...،وعلى 

الوطني للم�رسح املدر�سي خالل �سهر ماي 2013 مبدينة فا�ش وذلك حتت 

�سعار »امل�رسح املدر�سي من اأجل و�سط مدر�سي بدون عنف«.

كما مت الإحتفاء باليوم العاملي للمراأة لهذه ال�سنة واإجناز لوحات ت�سكيلية، 

م�ستوى كل  على  وذلك  للعنف«  ل  للم�ساواة  »نعم  �سعار  باملنا�سبة، حتت 

موؤ�س�سة تعليمية مبختلف الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، وقد �سجل 

يف هذا الإطار م�ساركة اأكرث من 1272 موؤ�س�سة تعليمية.

اأما بخ�سو�ش الأن�سطة حول الرتبية البيئة والتنمية امل�ستدامة:

فلعل احت�سان اململكة املغربية للموؤمتر ال�سابع للرتبية البيئية خري دليل 

على ما تقوم به الوزارة مع �رسكائها يف هذا املجال.  و �سكلت هذه املنا�سبة 

البيئية، حيث  الرتبية  الرائدة يف جمال  املغربية  التجربة  لعر�ش  فر�سة 
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مقاربات  ذات  الربامج  من  جمموعة  على  �رسكائها  رفقة  الوزارة  تعمل 

بيداغوجية حمكمة، من �ساأنها اأن ت�ساعد على بناء �سخ�سية الفرد من حيث 

وعيه باأهمية بيئته املحيطة و�رسورة املحافظة عليها ورعايتها. ومن بني 

هذه الربامج:

 675 املنخرطة  املوؤ�س�سات  عدد  و�سل  الإيكولوجية:  املدار�ش  برنامج   -

موؤ�س�سة منها 55 حائزة على اللواء الأخ�رس العاملي؛

- برنامج ال�سحفيون ال�سباب من اأجل البيئة: والذي يعترب برناجما رائدا 

لتح�سي�ش التالميذ ال�سباب بامل�ساكل البيئية املحيطة واإ�رساكهم يف اإيجاد 

حلول لها.

واأهم ما ميكن التذكري به يف اإطار الأن�سطة العلمية والتكنولوجية، التنظيم 

ال�سنوي للم�سابقات والأوملبياد يف جمال العلوم والتقنيات واأ�سبوع ال�سباب 

والعلم ب�رساكة مع اأكادميية احل�سن الثاين للعلوم والتقنيات. 

اأمام  اآفاق جديدة  اأن�سطة تنمية احل�ش املقاولتي التي ت�سعى اإىل فتح  وعن 

وربط  ال�سغل،  وعامل  املقاولة  ميدان  على  لالطالع  واملتعلمني  املتعلمات 

يف  وت�ساهم  واملالية،  والقت�سادية  الجتماعية  احلياة  مبجالت  التعلمات 

معرفة ما تزخر به املنطقة من موارد وفر�ش ال�ستثمار، ال�سيء الذي يفتح 

على  والوقوف  واملتعلمات،  للمتعلمني  ال�سغل  عامل  لولوج  ال�ستعداد  اآفاق 

يعرفها  التي  والتنظيمية  والقانونية  الإدارية  والتدابري  الإجراءات  خمتلف 

عامل املال والأعمال، مت  الحتفال باليوم املايل لالأطفال حيث قام 60.000 

بنك  فروع  فيها  مبا  بنكية  وكالة   900 من  اأكرث  بزيارة  وتلميذة  تلميذ 

املغرب.

ويف اإطار الأن�سطة ال�سحية والريا�سية يتم تطبيق العديد من الربامج ال�سحية 

والريا�سية الوطنية والدولية التي تعنى ب�سحة الأطفال واملراهقني من قبيل 

ن�رس الوعي ال�سحي كالرتبية الغذائية وال�سحة الإجنابية واجلن�سية ومكافحة 

التدخني واملخدرات والإدمان والعنف.

مع  وبتن�سيق  املدر�سي،  بالو�سط  والإدمان  والتدخني  العنف  وبخ�سو�ش 

الأوقاف  ووزارة  العدل  ووزارة  ال�سحة  ووزارة  الداخلية  كوزارة  �رسكائها 

الوزارة مقاربات متعددة  تعتمد  ال�رسطان،  داء  لال�سلمى ملحاربة  وموؤ�س�سة 

واآليات للتدخل من اأجل الوقاية واحلد من هذه الآفات التي اأ�سبحت ت�سكل 

خطرا حقيقيا لي�ش فقط على الأطفال الأبرياء واإمنا على املجتمع برمته.
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كانت  والأمنية،  والت�رسيعية  الرتبوية  املعتمدة،  املقاربات  من  فبالرغم 

ال�ستماع والو�ساطة  الأندية الرتبوية وخاليا  اأو عالجية، ورغم تعميم  وقائية 

ال�سلطات  التح�سي�سية من طرف  العنف وتكثيف احلمالت  ومراكز ر�سد 

اإعداديات  كربنامج  الربامج  بع�ش  وتفعيل  املدين،  واملجتمع  الأمنية 

املوؤ�س�سات  الأمنية يف حميط  الدوريات  وتكثيف  بدون تدخني،  وثانويات 

التعليمية، فاإن ربح رهان موؤ�س�سات خالية من كل الظواهر امل�سينة مازال 

الرقمي  التدفق  بف�سل  وتعقيدا  زاد خطورة  الأمر  واأن  �سعب املنال خا�سة 

وظاهرة الأنرتنيت الذي انت�رس ب�سكل لفت للنظر ول يخ�سع م�سمونه لأية 

مراقبة ول يخلو من اأي �سكل من اأ�سكال اخلطورة.

كيف ميكن حماية اأطفالنا من املخاطر املرتبطة بجرائم الأنرتنيت مع 

موا�سلة ال�ستفادة من خدماته؟

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة

كانت هذه بع�ش نقط القوة واأخرى حتتاج اإىل جمهود اإ�سايف متوا�سل مت 

عر�سها على هذا املنتدى لالإفادة وال�ستفادة كذلك من اآرائه.

الإ�سالمية  للمنظمة  والتقدير  بال�سكر  اأتوجه  اأن  الكلمة  هذه  نهاية  يف  واأود 

للرتبية والعلوم والثقافة ووزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية 

ولكل القطاعات احلكومية والهيئات واملنظمات وكل من �ساهم يف تنظيم 

هذا املنتدى الهام ق�سد النهو�ش بحقوق الطفل وق�ساياه.

القيادة  العزيز حتت  بلدنا  وخري  نا�سئتنا،  فيه خري  ملا  جميعا  اهلل  وفقنا 

الر�سيدة جلاللة امللك حممد ال�ساد�ش ن�رسه اهلل واأيده.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمــة ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة

األقاها مدير ال�سباب والطفولة وال�سوؤون الن�سوية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

الإ�سالمية  للمنظمة  العام  املدير  التويجري،  عثمان  العزيز  د.عبد  ال�سيد 

للرتبية والعلوم والثقافة اإي�سي�سكو؛

ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية؛

ال�سيد ممثل وزارة الرتبية الوطنية؛

ال�سيد املدير التنفيذي للمر�سد الوطني حلقوق الطفل؛

اأعزائي الأطفال امل�ساركني باملنتدى الأول املنعقد باملغرب.

ال�سيدات وال�سادة

ن اأرحب بالأطفال الأعزاء وال�سيوف الكرام يف بلدهم الثاين 
َ
ا�سمحوا يل بدايًة اأ

املغرب، واأدعوهم ل�ستغالل هذه املنا�سبة ل فقط على م�ستوى اأ�سغال هذا 

املنتدى، ولكن اأي�سا على امل�ستوى ال�سخ�سي لكت�ساف املعامل التي ميتاز 

يف  املتميزة  اللحظة  هذه  باأهمية  اأنوه  اأن  يفوتني  ل  كما  املغرب،  بها 

العناية ب�سوؤون الطفولة وحقوقهم، وبهذا  ظرفية يتطلع اجلميع للمزيد من 

احَلَدث الذي يجمع بني اأطفال العامل الإ�سالمي للحوار والنقا�ش حول ق�ساياهم 

و�سوؤونهم.

لحت�سان  بذلت  التي  احلثيثة  اجلهود  لكافة  تقديري  عن  لكم  اأعرب  كما 

يحظى  التي  الإ�سالمي،  العامل  لأطفال  الي�سي�سكو  ملنتدى  الأوىل  الدورة 

هذه  حتقق  اأن  اهلل  من  راجيا  الأوىل،  فعالياتها  احت�سان  ب�رسف  املغرب 

الدورة النتائج املتوخاة منها جت�سيدا لإرادتنا وطموحنا امل�سرتك بالتوجه 

نحو حتقيق املزيد من املكت�سبات لفائدة طفولتنا.

وامل�ساركة  املتعاونة  القطاعات  كل  اأ�سكر  اأن  املنا�سبة  بنف�ش  اأود  كما 

والرتتيب  التن�سيق  يف  جهودهم  على  الطفل،  للحقوق  الوطني  واملر�سد 

للتئام هذا املنتدى الذي ينظم تنفيذا لقرار املوؤمتر الإ�سالمي الثالث للوزراء 

املكلفني بالطفولة، املنعقد بطرابل�ش �سنة 2011، واإعمال ملقررات اإعالن 

الرباط حول ق�سايا الطفولة يف العامل الإ�سالمي ال�سادر عن املوؤمتر الإ�سالمي 

واإعالن   2005 نونرب  بالرباط يف  بالطفولة املنعقد  للوزراء املكلفني  الأول 

اخلرطوم ال�سادر عن املوؤمتر الإ�سالمي الثاين للوزراء املكلفني بالطفولة »من 

اأجل م�ستقبل اأكرث اإ�رساقا لأطفالنا«.
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ل�سك اأن ال�ستثمار بكفاءة يف جمال الطفولة، اأ�سبح اليوم مطلبا قويا متليه 

مبحيطها  املتاأثرة  الإ�سالمية،  املجتمعات  جتتازها  التي  التغيري  ظروف 

الدويل، واحلاجة اإىل جعل الرتبية والتعليم والثقافة عنا�رس اأ�سا�سية للنهو�ش 

بق�سايا الطفولة وتكري�ش حقوقهم كاإحدى الرهانات امللحة لدعم احرتام 

القادمة، وتعزيز مكانتهم داخل املجتمع يف  الإن�سان لدى الأجيال  حقوق 

»عامل جدير بطفولته«، لذا كان ان�سغال اململكة املغربية واهتمامها ب�ساأن 

امللك  اجلاللة  �ساحب  طرف  من  خا�سة  عناية  حمط  وحقوقهم  الأطفال 

حممد ال�ساد�ش ن�رسه اهلل، حتى تنعم الطفولة املغربية بحقوقها كاملة.

الت�رسيعات  ملالءمة  املبذولة  املهمة  اجلهود  خالل  من  ذلك  جت�سد  وقد 

الوطنية مع اللتزامات الدولية يف هذا املجال، وو�سع منظومة قانونية حتمي 

الد�ستور املغربي  التقدم من خالل  الطفل ب�سكل متزايد، كما تعزز هذا  

اجلديد، الذي اأعطى مكانة هامة حلقوق الطفل يف خمتلف مقت�سياته.

ال�سيدات وال�سادة

اأعزائي الأطفال

اعتبارا لالأهمية التي يكت�سيها هذا احلدث املتميز، يف حماية حقوق الطفل 

والت�سامح  املواطنة  قيم  تر�سيخ  مبداأ  على  تقوم  �سليمة،  تن�سئة  وتن�سئته 

واحلوار  للتوا�سل  ف�ساء  املنتدى  هذا  ي�سبح  اأن  نتطلع  فاإننا  والت�سامن، 

وامل�ساركة يف �سياغات القرارات التي تهم ق�سايا الطفولة، واأن جنعل من 

تنظيم منتدى الي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي، خطوة ايجابية نحو تعزيز 
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اآليات امل�ساركة يف �سفوف الأطفال يف عامل جدير بهم، من خالل تعزيز 

قيم الت�سامح واأوا�رس الت�سامن بني اأطفال العامل الإ�سالمي، ومتثني عالقات 

التعاون مع برملانات الأطفال يف العامل.

التي  الق�سايا  والنقا�ش يف  للتداول  �سانحة  فر�سة  املنا�سبة،  �ستكون هذه  لذا 

معلوم  هو  كما  اأ�سغالها  �ست�سفر  والتي  الطفل  حقوق  تر�سيخ  يف  �ست�ساهم 

بالر�سالة التي �سرتفعونها اإىل املوؤمتر الرابع باأدريبجان خالل ال�سنة اجلارية. 

اإن وزارة ال�سباب والريا�سة وحر�سا منها يف اأن تكون م�ساهمتها يف م�ستوى 

احلدث، فقد اأولينا اهتماما خا�سا ل�سمان ح�سن تاأطري املنتدى، خ�سو�سا 

عن  اأهمية  يقل  ل  الذي  تربوي،  ال�سو�سيو  بالتن�سيط  املتعلق  اجلانب 

امل�سامني التي �سيطرحها هذا املنتدى، عرب تعيني ثمانية من اأجود الأطر 

الخت�سا�ش  هذا  تفعيل  للم�ساهمة يف  الرتبوي،  التن�سيط  املتخ�س�سة يف 

يتميز  وثقافيا  فنيا  برناجما  الأطر  هذه  اأعدت  وقد  املنتدى،  مدة  طيلة 

النطالقة يف  �ستعطي  التي  الدورة  بهذه  يليق  والتوا�سل،  واملتعة  بالرتويح 

توايل الدورات املقبلة اإن �ساء اهلل.

اأجل  من  بالدعوة  املنرب  هذا  من  اأبادر  اأن  الكرمية،  املنا�سبة  تفوتني  ول 

اإعادة تفعيل اتفاقية التعاون املوقعة بني منظمة الي�سي�سكو ووزارة ال�سباب 

العامل  يف  الأطفال  م�سالح  خدمة  يف  الطريق  معا  نوا�سل  لكي  والريا�سة، 

العربي والإ�سالمي. واأن ننفتح على جمالت التعاون التي �ستمكن من ترجمة 

كل املبادرات واملخططات املوجة لفائدة الأطفال عرب العامل الإ�سالمي.

ويف اخلتام، ل ي�سعني اإل اأن اأمتنى لكم التوفيق يف اأ�سغالكم، اآمال اأن يوفر 

ال�سبل   الآراء حول  وتبادل  والنقا�ش  للحوار  مالئما  اإطارا  لكم  املنتدى  هذا 

فر�ش  وخلق  الإ�سالمي،  العامل  يف  الطفل  وحقوق  مكانة  بتعزيز  الكفيلة 

جديدة للتعاون والتن�سيق للنهو�ش ب�سوؤون الطفولة، كما ل يفوتني ان اأجدد 

ترحيبي بالأطفال الأعزاء وال�سيوف الكرام  متمنيا لهم اإقامة طيبة بيننا. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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كلمة ال�سيد م�سطفى دانيال 

املدير التنفيذي للمر�سد الوطني حلقوق الطفل 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�سيدة املحرتمة الأ�ستاذة ب�سيمة احلقاوي وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة 

والتنمية الجتماعية؛

ال�سادة ال�سفراء؛

والثقافة   والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  للمنظمة  العام  املدير  نائب  ال�سيد 

-اإي�سي�سكو-؛

ال�سادة ممثلي وزارة ال�سباب والريا�سة ووزارة الرتبية الوطنية؛

طفالتي، اأطفايل الأعزاء؛

دون اأن اأن�سى ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء اللجنة التنظيمية؛ 

احل�سور الكرمي.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،

ي�رسين با�سم املر�سد الوطني حلقوق الطفل الذي يت�رسف برئا�سة �ساحبة 

اأتناول الكلمة يف  ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال مرمي، وبا�سم جميعكم، 

احلقاوي  ب�سيمة  الوزيرة  ال�سيدة  ترتاأ�سه  الذي  الرفيع  احل�رسي  اللقاء  هذا 
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لقاء  لأول  الفتتاحية  اجلل�سة  ن�سارككم  ونحن  �سعادتنا  عن  لكم  لأعرب 

الإ�سالمية  املنظمة  مهنئني  الإ�سالمي،  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو  ملنتدى 

للرتبية والعلوم والثقافة وعلى راأ�سها ال�سيد املدير العام الدكتور عبد العزيز 

بن عثمان التويجري، وعن اجلهود التي متت من اأجل تنظيم هذه التظاهرة 

الكربى بتن�سيق  مع وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية 

واملر�سد  والريا�سة  ال�سباب  ووزارة  والوطنية  الرتبية  وزارة  مع  وبتعاون 

الوطني حلقوق الطفل.

اأيها احل�سور الكرمي

�ساأحاول اأن اأخل�ش حتى ل اأعيد ما قيل، واأكتفي بكل تاأكيد اأن هذه اجلل�سة 

املباركة التي يجتمع فيها اأطفال العامل الإ�سالمي وال�سيدة وزيرة الت�سامن 

وال�سادة  احلقاوي،  ب�سيمة  الأ�ستاذة  الجتماعية  والتنمية  والأ�رسة  واملراأة 

ال�سفراء واملهتمني واخلرباء يف هذا املقام الرمزي املحرتم.

اإن هذه اجلل�سة، هي يف احلقيقية افتتاح لأكرث من ور�ش واحد، فهي بالفعل 

افتتاح ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي يف دورته الأوىل ولكن ليتم 

الإعالن الر�سمي عن تاأ�سي�ش هذا املنتدى، وافتتاحا يف احلقيقية مل�سرية 

اإعالن  اجلل�سة  هذه  اأن  كما  الإ�سالمي،  العامل  لأطفال  واأخالقية  ح�سارية  

للتزامات الدول الإ�سالمية املنبثقة عن موؤمتر الوزراء املكلفني بالطفولة 

من اأجل اإيالء العناية الكافية بحقوق الطفل.

و�سيكون هذا املنتدى اأي�سا فر�سة لكم اأطفالنا وطفالتنا اإىل جانب املنظمني 

يف اإجناح هذا العمل اجلبار خالل مقامكم ببالدنا، ذلك انطالقا من جتربة 

عليه  اأكدت  كما  عليه،  ت�سهر  الذي  باملغرب  الطفل  لربملان  �سنة   15
ال�سيدة الوزيرة، �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال مرمي �سخ�سيا، حتت 

الرعاية ال�سامية والتوجيهات النرية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ش 

ن�رسه اهلل واأيده.

اأعانكم اهلل ووفقكم، واأمتنى لكم جل�سة يف م�ستوى ما ينتظره اجلميع، و�سكرا.  



24

كلمـة ال�سيد املدير العام للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة 

ـ اإي�سي�سكو ـ

األقاها مدير الثقافة والت�سال باملنظمة 

الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية  معايل الأ�ستاذة ب�سيمة احلقاوي، وزيرة 

الجتماعية؛

معايل الأ�ستاذ حممد اأوزين، وزير ال�سباب والريا�سة؛

�سعادة الأ�ستاذ حممدين الإدري�سي، ممثل وزير الرتبية الوطنية؛

حلقوق  الوطني  للمر�سد  التنفيذي  املدير  دانيال،  م�سطفى  ال�سيد  �سعادة 

الطفل؛

اأ�سحاب ال�سعادة؛

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة؛

اأبنائي وبناتي اأع�ساء منتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

اإليكم اليوم يف افتتاح الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو  ي�سعدين اأن اأحتدث 

والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  تعقده  الذي  الإ�سالمي  العامل  لأطفال 

ـ بالتعاون مع وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية  اإي�سي�سكو  ـ  والثقافة 

الجتماعية يف اململكة املغربية، ويف �سيافتها.
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وزيرة  احلقاوي،  ب�سيمة  الأ�ستاذة  معايل  لأحيي  املنا�سبة،  هذه  واأغتنم 

حفل  �سخ�سيًا  حل�سورها  الجتماعية،  والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن 

ل�سري  ال�سخ�سية  ملتابعتها  ال�سكر  جزيل  اأ�سكرها  واأن  الدورة،  هذه  افتتاح 

وتهيئة  الأ�سباب  توفري  على  وحر�سها  الدورة  لعقد هذه  والتح�سري  الإعداد 

والمتنان  ال�سكر  اأجدد  معاليها،  خالل  ومن  لنجاحها،  املنا�سبة  الظروف 

اإىل خمتلف امل�سالح والأق�سام يف وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية 

لهذا  والتح�سري  الإعداد  عبء  من  حتملوا  ما  على  وممثليها  الجتماعية، 

املنتدى اإىل جانب ممثلي منظمتنا الإ�سالمية ـ اإي�سي�سكو ـ.

كما اأتوجه بال�سكر والتقدير اإىل وزارة ال�سباب والريا�سة يف حكومة اململكة 

املغربية ملا قدمته من دعم و�سند لنا يف عقد هذه الدورة، خ�سو�سًا من 

تنفيذ  على  �سي�سهر  الذي  املتخ�س�سة  اأطرها  من  فريق  تكليف  خالل 

الربنامج الثقايف والفني والرتبوي امل�ساحب لهذه الدورة.

مراحل  كافة  مل�ساركتنا  الوطنية،  الرتبية  وزارة  اأحيي  اأن  يفوتني  ول 

الإعداد والتهيئ لعقد هذه الدورة، فلمندوبيها جزيل ال�سكر والعرفان. 

ومن الإن�ساف القول، يف هذه املنا�سبة، اإن املر�سد الوطني حلقوق الطفل 

يف اململكة املغربية، كان خري معني لنا يف الإي�سي�سكو منذ ثالث �سنوات، 

ونحن ُنعد لإن�ساء هذا املنتدى، فال�سكر واجب مو�سول اإىل الأ�ستاذ م�سطفى 

زمالئه  واإىل  الطفل،  حلقوق  الوطني  للمر�سد  التنفيذي  املدير  دانيال، 

ومعاونيه يف املر�سد كافة التحية والتقدير.

وي�رسين اأن اأرحب باأبنائي وبناتي من اململكة املغربية ومن الدول العربية 

الأخرى، اأع�ساء املنتدى يف دورته الأوىل، حامدًا اهلل تعاىل على �سالمتهم 

ومرافقيهم، متمنيًا لهم طيب الإقامة يف اململكة املغربية بلد املقر الدائم 

لالإي�سي�سكو، والنجاح والتوفيق يف اأعمالهم.

معايل الوزيرة،

اأ�سحاب ال�سعادة،  

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة،

اأبنائي وبناتي،

الأ�رسة  لبناء  الأ�سا�ش  الركيزة  التاريخ  عرب  بالأطفال  الهتمام  �سكل  لقد 

واملجتمع، وعنيت الأمم يف مراحل تفوقها احل�ساري بتعزيز رعاية الأطفال 

من خالل تبني �سيا�سات ومبادئ و�سعت الأ�رسة والأطفال مو�سع اهتمامها 

الأ�سا�سي على نحو جتلى يف العناية بتعليم الأطفال ورعايتهم �سحيًا، واإعدادهم 

روحيًا بو�سفهم طاقة امل�ستقبل الأ�سا�سية ل�سمان ا�ستمرار ورفعة الأمم.
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ومطلع  الع�رسين  القرن  خالل  نحو كبري  على  الهتمام  هذا  انعك�ش  وقد 

القرن احلادي والع�رسين على نحو متثل يف و�سع ق�سايا الطفل وحقوقه ومنائه 

هذا  وتواكب  والأمة،  والدولة  املجتمع  اإىل  الأ�رسة  يتجاوز  اهتمام  مو�سع 

اأ�سا�سية ل�سمان حقوق الأطفال ورعايتهم ومنائهم،  الهتمام مع و�سع وثائق 

احلروب  ويالت  يالقونها من  الأطفال  التي ظل  املعاناة  �سياق  وبخا�سة يف 

والنزاعات امل�سلحة.

اإعالن جنيف حلقوق الطفل عام 1924 عن  وبداأ هذا الهتمام مع �سدور 

اأول وثيقة دولية حلقوق الطفل. وعقب  ع�سبة الأمم وقتذاك، والذي يعد 

ز هذا الهتمام باإن�ساء �سندوق الأمم  قيام هيئة الأمم املتحدة عام 1945، تعزَّ

العاملي حلقوق  الإعالن  »اليون�سيف« عام 1946، و�سدور  املتحدة للطفولة 

جنيف  اإعالن  تطوير  ب�ساأن  املناق�سات  تتوج  اأن  قبل   ،1989 عام  الإن�سان 

ب�سدور »الإعالن العاملي حلقوق الطفل« عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

�سنة 1959. ولأن الإعالنات لي�ست ملزمة قانونيًا للدول، اإذ ل تتعدى �سلطتها 
الطفل ذات طابع  وثيقة دولية حلقوق  اإ�سدار  فكرة  انبثقت  الأدبي،  الإلزام 

اإلزامي، وتوجت اجلهود الدولية يف هذا الإطار بتبني اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة بالإجماع »التفاقية الدولية حلقوق الطفل« وذلك عام 1989، وهي 

هذه  بعد  اليوم  لكم  عمل  جل�سة  اأول  بقراءتها يف  �ستقومون  التي  التفاقية 

اجلل�سة الفتتاحية.

انعقد  الذي  العاملي  القمة  العامل يف موؤمتر  اأ�سدر زعماء  وبهذا اخل�سو�ش، 

عام 1990 نداءًا عامليًا عاجاًل ل�سمان م�ستقبل اأف�سل لكل طفل. واأ�سبحت 

اتفاقية حقوق الطفل، التي دخلت حيز التنفيذ يف �سبتمرب 1990، اأكرث 

معاهدات حقوق الإن�سان قبوًل لدى اجلميع، حيث تبعها �سدور بروتوكولني 

اختياريني، ا�ستهدفا حماية الأطفال من الجتار بهم وا�ستغاللهم يف البغاء ويف 

اإنتاج املواد الإباحية، واإ�رساكهم يف النزاعات امل�سلحة.

معايل الوزيرة،

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة،

اأبنائي وبناتي،

ل تخفى عليكم اجلهود التي تبذلها املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة 

- اإي�سي�سكو - لفائدة الأطفال والطفولة يف العامل الإ�سالمي، فمنذ ت�سعينات 

القرن املا�سي، والإدارة العامة لالإي�سي�سكو حتر�ش اأ�سد احلر�ش على ت�سمني 

ا�سرتاتيجيات عملها وخطط عملها الثالثية، الربامج والأن�سطة الهادفة اإىل 

النهو�ش بقطاع الطفولة يف الدول الأع�ساء. 
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وهكذا قامت املنظمة بعقد الع�رسات من املوؤمترات والندوات والجتماعات 

التي تناولت اأو�ساع الأطفال يف العامل الإ�سالمي، والتي خ�س�ست مو�سوعاتها 

ت�سغيل  كظاهرة  ح�سا�سية،  واأ�سدها  خطورة  الق�سايا  اأكرث  وبحث  لدرا�سة 

�سحايا  الأطفال  وحماية  املدر�سي،  الهدر  وظاهرة  لها،  والت�سدي  الأطفال 

احلروب والنزاعات امل�سلحة، وامل�ساواة بني اجلن�سني من الأطفال، واآخر 

هذه الندوات، الندوة الدولية حول كفالة الأطفال يف البالد الإ�سالمية وبالد 

املهجر، التي تعاونا يف عقدها مع رئا�سة جامعة القرويني يف مدينة فا�ش، 

اأعمال هذه الندوة الدولية بالحتفاء مبعايل  يف مايو املا�سي، وقد متيزت 

خالل  والعملية  العلمية  ولعطاءاتها  لها  تكرميًا  احلقاوي،  ب�سيمة  الأ�ستاذة 

ع�رسين �سنة.

ق�سايا  تتناول  التي  العديدة  والأبحاث  الدرا�سات  الإي�سي�سكو  اأ�سدرت  كما 

ق�ساياهم  املهم�سون:  »الأطفال  املثال  �سبيل  على  منها  والطفولة،  الطفل 

يف  الأطفال  و»دليل  الإ�سالمي«  العامل  اأطفال  يف  و»ال�ستثمار  وحقوقهم« 

و»دليل  املبكرة«،  و»الطفولة  اإ�سالمي«  منظور  من  الطفل  و»ق�سايا  الإ�سالم« 

تقنيات التن�سيط الثقايف لالأطفال يف املخيمات ال�سيفية«، و»الدليل العملي 

للمخاطر املرتبطة بجرائم الأنرتنيت املحدقة بالطفل«.

املنظمات  كربيات  مع  وال�رساكة  بالتعاون  الإجنازات  هذه  جاءت  وقد 

والعربية،  الإقليمية  واملوؤ�س�سات  واجلمعيات  الأممية  والربامج  الدولية 

املتحدة  الأمم  و�سندوق  واليون�سيف  واليون�سكو  العربية  الدول  كجامعة 

املنظمات  من  وغريها  والتنمية  للطفولة  العربي  واملجل�ش  لل�سكان، 

املتخ�س�سة.

ويف ال�سياق نف�سه، وتقديرًاُ لهذه الإجنازات، كلف موؤمتر القمة الإ�سالمي، 

املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافةـ  اإي�سي�سكوـ  بعقد املوؤمتر الإ�سالمي 

للوزراء املكلفني بالطفولة، واأ�سند لها اأمانته.

وهكذا عقدت الإي�سي�سكو املوؤمتر الأول يف الرباط، عا�سمة اململكة املغربية، 

 ،2009 ال�سودان، عام  والثاين يف اخلرطوم، عا�سمة جمهورية   ،2005 عام 

والثالث يف مدينة طرابل�ش، عا�سمة دولة ليبيا، عام 2011.

الرابع، يف مدينة باكو،  الإعداد والتح�سري لعقد املوؤمتر  نوا�سل  وها نحن 

عا�سمة جمهورية اأذربيجان يف نوفمرب من عام 2013 باإذن اهلل.
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معايل الوزيرة،

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة،

اأبنائي وبناتي،

لقرار  تنفيذًا  الإ�سالمي،  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو  منتدى  اإن�ساء  جاء  لقد 

الذي   )2011 )فرباير  بالطفولة  املكلفني  للوزراء  الثالث  الإ�سالمي  املوؤمتر 

انعقد يف مدينة طرابل�ش، عا�سمة دولة ليبيا، بعد اأن در�ش املوؤمتر الإ�سالمي 

الثاين للوزراء فكرته الأوىل يف مدينة اخلرطوم.

املكلفني  للوزراء  الثالث  الإ�سالمي  املوؤمتر  لقرار  وتنفيذًا  اليوم،  نحن  وها 

املوؤمتر  من  قانوين  وبتكليف  للمنتدى،  عامًا  اأمينًا  وب�سفتنا  بالطفولة، 

الأوىل  الدورة  نعقد  عليه،  والإ�رساف  اأمانته  بتحمل  الوزاري  الإ�سالمي 

متطلعني  املنتدى،  اأع�ساء  وبناتي  اأبنائي  بح�سوركم،  �سعداء  ملنتداكم، 

املنظمات  ت�سميكم  عليكم.  املعرو�سة  الق�سايا  يف  وروؤاكم  مناق�ساتكم  اإىل 

القانوين  الإطار  وي�سميكم  بالأطفال،  الدولية  والعهود  والتفاقيات  والهيئات 

للمنتدى »اأطفال العامل الإ�سالمي« واأ�سميكم هنا اليوم باأ�سبال وزهرات العامل 

الإ�سالمي، فاأنتم �سباب اليوم والغد، فمرحبًا بكم يف املقر الدائم ملنظمتكم 

الإ�سالمية.

بينكم،  فيما  التوا�سل  اإىل  املنتدى  اأع�ساء  وبناتي  اأبنائي  اأدعوكم  ختامًا، 

واأدعو الأع�ساء ال�سيوف اإىل التفاعل مع اأ�سقائكم من الأع�ساء ممثلي اململكة 

فهي  املغربية،  اململكة  يف  الطفل  برملان  جتربة  على  لالطالع  املغربية 

جديرة بالهتمام والتاأمل.

كما اأتطلع اإىل نتائج اأعمالكم، فاأنا مدعو حلملها اإىل اأ�سحاب املعايل الوزراء 

املكلفني بالطفولة يف موؤمترهم الرابع، الذي �سيعقد باإذن اهلل، يف نوفمرب 

»ر�سالة  وخ�سو�سًا  اأذربيجان،  جمهورية  عا�سمة  باكو،  مدينة  يف  القادم 

املنتدى« التي �ستتوج اأعمالكم، و�ساأكون بحول اهلل، اأمينًا موؤمتنا يف حملها، 

مدافعًا عن اأمانيكم واآمالكم، منحازًا اإىل تطلعاتكم وان�سغالتكم.

وفقكم اهلل و�سدد خطاكم، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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    جل�سات املنتدى
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جل�سات املنتدى

عر�ض حـول الي�سي�سكو: الن�سـاأة والأهـداف  

تعريف باملنظمة

)بالإجنليزية:  )الإي�سي�سكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة 

والعلوم  الرتبية  تعنى مبيادين  الإ�سالمي  للموؤمتر  تابعة  ISESCO (( منظمة 
والثقافة والت�سال يف البلدان الإ�سالمية، مقرها الرباط. املدير العام للمنظمة 

هو عبد العزيز بن عثمان التويجري.

تاريخ

كان القرار الأعلى ال�سادر عن موؤمتر القمة الإ�سالمي الثالث مبكة املكرمة 

يف 25 - 28 يناير 1981م، تاأكيدًا لإن�ساء جهاز اإ�سالمي دويل جديد �سمن 

اأجهزة العمل الإ�سالمي امل�سرتك يف اإطار منظمة املوؤمتر الإ�سالمي، يحمل 

اإ�سم: »املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة«.

التوجه

ت�سعى املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة، ح�سب اأهدافها املعلنة، 

اإىل توطيد ال�سلة بني الدول الأع�ساء يف عدة جمالت مثل الرتبية والعلوم 

والثقافة، كما ت�سعى للتن�سيق بني املوؤ�س�سات املتخ�س�سة التابعة للمنظمة،

لغات العمل يف الإي�سي�سكو هي العربية والإجنليزية والفرن�سية.

اأع�ساء املنظمة

ين�ّش ميثاق املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة على اأن كَلّ دولة 

ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي، ت�سبح ع�سوًا يف الإي�سي�سكو بعد توقيعها 

ر�سميًا على امليثاق، وبعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية والت�رسيعية لقرار 

الن�سمام واإ�سعار الإدارة العامة لالإي�سي�سكو بذلك خطيًا، ول يحق لأي دولة 

ع�سوًا  تكون  اأن  الإ�سالمي،  املوؤمتر  مراقب يف منظمة  اأو غري  غري ع�سو 

بالإي�سي�سكو. وقد بلغ عدد الدول الأع�ساء يف املنظمة الإ�سالمية حتى الآن 

)مايو 2007 م( خم�سني )50( دولة، من جمموع الدول الأع�ساء يف منظمة 

املوؤمتر الإ�سالمي البالغ عددها �سبعًا وخم�سني )57( دولة.
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الأهــداف

ت�ستمل اأهداف الإي�سي�سكو على ما يلي: 

الع�ساء يف جمالت  الدول  بني  وتعميقه  وت�سجيعه  التعاون  تقوية   )1
الرتبيه والعلوم والثقافه وتطويرها يف �سوء القيم واملثل ال�سالمية؛

2( تدعيم التفاهم بني ال�سعوب يف الدول الأع�ساء وخارجها، وامل�ساهمة 

يف اإقرار ال�سلم والأمن يف العامل ب�ستى الو�سائل ول �سيما عن طريق 

الرتبية والعلوم والثقافة والت�سال؛ 

3( التعريف بال�سورة ال�سحيحة لالإ�سالم والثقافة الإ�سالمية، وت�سجيع احلوار 

بني احل�سارات والثقافات والأديان والعمل على ن�رس قيم ثقافة العدل 

احل�ساري  للمنظور  وفقًا  الإن�سان  وحقوق  احلرية  ومبادئ  وال�سالم 

الإ�سالمي؛

4( ت�سجيع التفاعل الثقايف ودعم مظاهر تنوعه يف الدول الأع�ساء مع 

احلفاظ على الهوية الثقافية وحماية ال�ستقالل الفكري؛

التـابعــة  املتـخ�سـ�سة  املـوؤ�سـ�سات  بيـن  والتن�سـيق  التـكامل  تدعـيم   )5

والثقــافة  والعلــوم  التــربـيـة  فـي جمـالت  الإ�ســالمي  املـوؤتـمر  ملنـظمة 

والت�سـال وبيــن الــدول الأعـ�سـاء فـي الإي�سـي�سكو؛

6( الهتمام بالثقافة الإ�سالمية واإبراز خ�سائ�سها والتعريف مبعاملها يف 

الدرا�سات الفكرية والبحوث العلمية واملناهج الرتبوية؛

الدول  يف  الرتبوية  املنظومات  بني  والرتابط  التكامل  على  العمل   )7

الأع�ساء؛

8( دعم جهود املوؤ�س�سات الرتبوية والعلمية والثقافية للم�سلمني يف الدول 

غري الأع�ساء يف الإي�سي�سكو. 
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قراءة يف التفاقية الدولية حلقوق الطفل

اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة التفاقية الدولية حلقوق الطفل عام 

1989، اإن احلقوق الواردة فى هذه الوثيقة تخ�ش جميع الأطفال دون متييز.

وتهدف التفاقية اإىل و�سع معايري للدفاع عن الأطفال �سد الإهمال والإ�ساءة 

اللذين يواجهونهما، ب�سورة يومية وبدرجات متباينة، يف جميع البلدان.

وحتر�ش التفاقية على اإف�ساح املجال للفروق الثقافية وال�سيا�سية ولالختالفات 

املادية بني الدول. اأما اأكرث العتبارات اأهمية فهو م�سلحة الطفل الف�سلى.

جمموعات  ثالث  اإىل  التفاقية  عليها  ن�ست  التي  احلقوق  تق�سيم  وميكن 

رئي�سية:

التمتع: 

عليها  احل�سول  اأو  بعينها  خدمات  اأو  اأ�سياء  تلقي  ويف  التملك،  يف  احلق 

)ال�سم واجلن�سية، الرعاية ال�سحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية املعوقني 

والأيتام..(.

احلماية:

الوالدين،  عن  )الف�سل  املوؤذية  واملمار�سات  الأفعال  من  احلماية  يف  احلق 

الإ�ساءة  اجلن�سي،  اأو  التجاري  ال�ستغالل  احلربية،  الأعمال  يف  النخراط 

البدنية اأو النف�سية..(. 

امل�ساركة: 

ومع  حياته.  على  توؤثر  قرارات  اتخاذ  لدى  راأيه  ُي�سمع  اأن  الطفل يف  حق 

راد، على فر�ش للم�ساركة يف  تطور قدراته، ينبغي للطفل اأن يح�سل، باطِّ

واإبداء  القول  )حرية  الكبار  لالندماج يف حياة  له  تهيئًة  ن�ساطات جمتمعه 

الراأي، الن�ساط الثقايف والديني واللغوي..(.

الديباجة:

حتدد الديباجة الإطار الذي �سيتم على اأ�سا�سه تف�سري املواد الأربع واخلم�سني 

لالتفاقية  ال�سابقة  الرئي�سية  الن�سو�ش  ذكر  على  الديباجة  وتاأتي  لالتفاقية. 

وال�سادرة عن الأمم املتحدة، والتي توؤثر ب�سورة مبا�رسة على الأطفال: اأهمية 

اخلا�ستني،  والرعاية  ال�سمانة  واأهمية  للطفل؛  املت�سق  التطور  يف  الأ�رسة 
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مبا يف ذلك احلماية القانونية املنا�سبة قبل الولدة وبعدها؛ واأهمية التقاليد 

والقيم الثقافية لكل �سعب يف منو الطفل. 

ملخ�ش احلقوق من اتفاقية حقوق الطفل 

فيما يلى ملخ�ش لهم حقوق الطفل : 

�رسهم، اأو مع اأولئك الذين يتولون رعايتهم 
ُ
• لالأطفال احلق يف البقاء مع اأ

على نحو اأف�سل؛

• لالأطفال احلق يف احل�سول على غذاء كاف وماء نظيفة؛
• لالأطفال احلق يف التمتع مب�ستوى معي�سة لئق؛

• لالأطفال احلق يف الرعاية ال�سحية؛
ني؛ • لالأطفال املعوقني احلق يف رعاية وتدريب خا�سَّ

• لالأطفال احلق يف اللعب؛
• لالأطفال احلق يف التعليم املجاين؛

• لالأطفال احلق يف احلفاظ على �سالمتهم ويف عدم اإهمالهم؛
• ل يجوز ا�ستخدام الأطفال كاأيد عاملة رخي�سة اأو كجنود؛

الدينية  �سعائرهم  ومزاولة  لغتهم  با�ستخدام  لالأطفال  ال�سماح  ينبغي   •
وثقافتهم؛

• لالأطفال احلق يف التعبري عن اآرائهم ويف عقد الجتماعات للتعبري 
عن وجهات نظرهم. 
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الطفل واحلق يف بيئة ح�سرية

رئي�ض ق�سم العلوم الإن�سانية (خبري متخ�س�ض, املدر�سة الوطنية للهند�سة املعمارية)

ال�ستنتاجات الأولية من الت�سخي�ش اجلماعي ال�رسيع للحق يف بيئة ح�رسية �سليمة 

انطالقا من حقوق الطفل

من حيث املحور املتعلق بالأن�سطة الرتويحية لحظ الأطفال اأنه بالرغم 

برجمة  وخا�سة  تنق�سهم  الرتويحية  الف�ساءات  فاإن  حر  وقت  توفرهم  من 

اأماكن  الف�ساءات احل�رسية تنق�سها  اأن  بالفتيات. كما  الأن�سطة املتعلقة 

الت�سال مع الطبيعة.

وفيما يتعلق بالأن�سطة الثقافية والفنية فاإنها غري متوفرة مبا يكفي، خا�سة 

وان الفتيات ي�ستكني من عدم �سماح الأ�رس مب�ساركتهن يف اخلرجات التي 

قد تتم خارج اأوقات الدرا�سة خوفا عليهن.

ويف املحور املتعلق باحلياة يف الو�سط احل�رسي، يحتاج الطفال اإىل خاليا 

اإن�سات حيث عربوا على انه ل يجدون من ي�ستمع اإليهم من خارج و�سطهم 

الأ�رسي، كما انهم يطالبون اإ�رساكهم يف اإعداد الربامج املوجهة بالرغم 

اأقرانهم يف الرتافع حول حقوق الطفل يف الربامج  اأنهم يجلوا ح�سور  من 
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اإعداد  والتلفزية. وهو ما يتطلب متكينهم من ممار�سة حقهم يف  الإذاعية 

امل�ساريع والربامج املوجهة اإليهم. 

اأن تطور  اإل  العربية حتت�سنهم  الثقافة  فاإن  الأطفال  اأما ما يتعلق باحرتام 

الف�ساءات احل�رسية اأ�رس بعالقات اجلوار.

وعلى م�ستوى الأمن واحلماية �سجل الأطفال اأخطار حركة املرور وزحمة 

اإىل بع�ش الأمان يف  اأنهم يفتقدون  التي ت�رس بجودة احلياة. كما  ال�سوارع 

مدنهم اإذا ما كانوا لوحدهم خا�سة بعيدا عن منازلهم اأو يف اوقات متاأخرة.

غياب  مع  مدنهم  اأماكن  بع�ش  يف  النظافة  تدين  من  ا�ستكوا  انهم  كما 

مراحي�ش عمومية واإن وجدت فاإن ا�ستعمالها ل يكون دون م�ساكل. 

وعلى م�ستوى احلق يف التمدر�ش فاإنهم �سجلوا ان هناك اأطفال لزالوا غري 

متمدر�سني اأو اأن البع�ش منهم ل يحب املدر�سة ملا يتعر�سون اإليه من زجر 

اأو عقاب دون مراعاة للم�ساكل التي يعانونها يف متدر�سهم. و�سجل البع�ش 

نق�سان املكتبات اأو عدم ح�سن ا�ستغاللها مما يوؤثر �سلبا على اطالعهم وتنمية 

معارفهم وتو�سيع ثقافتهم. ولحظوا عدم وجود املاء ال�سالح لل�رسب وللنظافة 

بال�سكل الكايف يف بع�ش املدار�ش وكذا تدين جودة املراحي�ش بها.

كما ي�ستنتج من اآرائهم انهم ل ي�ساركون يف احلياة املدر�سية على م�ستوى 

اآراءهم نادرا ما تطلب. وا�ساروا  اأو امل�ساركة فيها كما ان  اتخاذ القرارات 

اإىل انت�سار العنف املدر�سي يف بع�ش اأو�ساط التالميذ )الذكور منهم على 

اخل�سو�ش(.
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املنزلية،  احلياة  يف  التح�سن  الأطفال  �سجل  اخلا�سة،  احلياة  يخ�ش  وفيما 

واإن لحظ بع�سهم النفراط يف عالقات اجلوار من خالل عدم وجود خاليا 

الإن�سات والهتمام مب�ساكلهم على م�ستوى احلي اأو الأ�رسة حيث اأن الأ�رسة 

تبقى مالذهم الوحيد. كما لحظوا ان ت�سغيل الأطفال لزال ظاهرة منت�رسة 

بالرغم من اجلهود املبذولة، واأن الأطفال تنق�سهم احلرية يف التعبري عن 

اآرائهم، كما انهم ل زالوا بحاجة اإىل املزيد من احلماية والرعاية.

ال�سو�ساء،  هو  احل�رسية  الف�ساءات  يف  يكرهونه  ما  اأن  اإىل  الأطفال  واأ�سار 

ال�سري،  وحوادث  النظافة،  انعدام  مع  والتلوث  اخل�رساء،  الف�ساءات  قلة 

والكتظاظ بالإ�سافة اإىل ال�سكن الع�سوائي وما ي�سكله زحف الإ�سمنت على 

الطبيعة.

غري ان ما يحلمون به هو الهدوء والأمن وال�سكينة باملدن حيث الف�ساءات 

اخل�رساء واأماكن اللعب الآمنة والنوادي ال�سينمائية ودور الثقافة وال�سباب 

الأ�سا�سية حتى  القرب  توفري خدمات  للمدينة  التحتية  البنيات  تنمية  مع 

�سليمة  بيئة  يف  الأطفال  ويرتعرع  بنا�سئتنا  اأهل  احل�رسية  ف�ساءاتنا  تكون 

تتوفر على اإطار حياة جيد و�سامن جلودة احلياة.
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طرف  من  عليه  وامل�سادقة  للمنتدى  القانوين  الإطار  م�سروع  تقدمي 

الأطفال امل�ساركني

بالطفولة  املكلفني  للوزراء  الثالث  الإ�سالمي  املوؤمتر  معتمد من 

)فرباير 2011، طرابل�ش،ليبيا( 

مت تخ�سي�ش جل�سة العمل الأوىل لدرا�سة  م�رسوع الإطار القانوين للمنتدى 

الذي اأعدته الإ�سي�سكو، والذي يت�سمن الديباجة و7 اأبواب تتناول التعريف، 

واملرجعيات، والأهداف، والع�سوية، واجتماعات املنتدى، وجلان املنتدى 

املتخ�س�سة وال�سكرتارية الدائمة موزعة على 14 مادة.

بق�ساياه يف  والنهو�ش  الطفل  بواقع  الرقي  اإىل  ي�سعى  الذي  الإطار  هذا  يعد 

اإىل  وي�سعى  الإ�سالمي،  العامل 

واأوا�رس  الت�سامح  قيم  تعزيز 

والتاآخي  والت�سامن  التعاون 

الإ�سالمي،  العامل  اأطفال  بني 

مع  التعاون  عالقات  ومتتني 

العامل،  الأطفال يف  برملانات 

اأخالقية  قوة  فهو  ولذلك 

حقوق  لتفعيل  واآلية  وثقافية 

الأطفال يف عامل جدير بهم.

اإىل العر�ش  وبعد ال�ستماع 

لإي�سي�سكو  الذي قدمه ممثل 

لالأطفال امل�ساركني بخ�سو�ش 

هذا امل�رسوع، متت مناق�سته 

اأبدوا  من قبل الأطفال الذين 

مالحظاتهم وا�ستف�ساراتهم 

حوله. 

وبعد ال�ستماع اإىلالتو�سيحات التي قدمت لهم، متت امل�سادقة بالإجماع على 

الإطار القانوين ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي من قبل الأطفال 

امل�ساركني.
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مترن امل�ساركون الأطفال على كيفية ا�ستغال جلان املنتدى ح�سب الإطار 

القانوين، ومت ت�سكيل جلان هذه الدورة من قبل الأطفال اأنف�سهم وقبول ع�سوية 

الأطفال يف كل جلنة على حدة ح�سب ميول ورغبة كل طفل، وتوزعت 

على ال�سكل التايل:

1 - جلنة حقوق الطفل: وتكونت من اأربعة دول هي اململكة املغربية، ليبيا 
جمهورية ال�سودان، واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية؛

2 - جلنة الرتبية والثقافة: والإعالم وتكونت من �سبع دول هي دولة الكويت، 
ودولة الإمارت العربية املتحدة، جمهورية العراق، اجلمهورية ال�سومالية، 

دولة فل�سطني، ليبيا واململكة املغربية؛

3 - جلنة ال�سحة والبيئة وحقوق املعاقني: وتكونت من خم�ش دول هي 
اململكة املغربية، واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية، ودولة الإمارات العربية 

املتحدة، واجلمهورية اللبنانية، واجلمهورية التون�سية؛

4 - جلنة ال�سوؤون الجتماعية والت�سامن: وتكونت من ثالثة دول هي اململكة 
املغربية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، ودولة فل�سطني؛

وتكونت من �ستة دول هي جمهورية  5 - جلنة التعاون الإ�سالمي والدويل: 
العراق، واململكة املغربية، واجلمهورية التون�سية، و�سطنة عمان، وجمهورية 

ال�سودان، واجلمهورية اليمنية.
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    اجلل�سة اخلتامية 
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اجلل�سة اخلتامية

كلمة ال�سيد العربي الثابت

الكاتب العام لوزارة الت�سامن واملراأة والأ�سرة والتنمية الجتماعية 

ب�صم �لله �لرحمن �لرحيم، و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�رشف �ملر�صلني.

والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  باملنظمة  والت�سال  الثقافة  ال�سيد مدير 

املحرتم؛

ال�سيد املدير التنفيذي للمر�سد الوطني حلقوق الطفل املحرتم؛

ال�سيد ممثل ووزارة ال�سباب والريا�سة املحرتم؛

ال�سيد ممثل وزارة الرتبية الوطنية املحرتم؛

اأطفايل الأعزاء.

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة

ي�سعدين اأن اأح�رس معكم اأ�سغال هذه اجلل�سة اخلتامية للدورة الأوىل ملنتدى 

 24 الإثنني  يوم  فعالياته  انطلقت  الذي  الإ�سالمي  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو 

يونيو 2013، والتي دامت اأ�سغاله طيلة خم�سة اأيام. 
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اأطفال  بني  الت�سامن  اأوا�رس  تعزيز  منه  الهدف  الذي كان  املنتدى  هذا 

العامل الإ�سالمي وتوطيد الروابط بني منتديات الأطفال الإ�سالمية، وتوحيد 

الت�سورات والتطلعات امل�سرتكة بني اأطفال العامل الإ�سالمي.

واملحاور  للمنتدى،  القانوين  الإطار  امل�ساركون  الأطفال  تدار�ش  لقد 

املو�سوعاتية الأ�سا�سية التي تهم ق�سايا الطفولة يف العامل الإ�سالمي، اإ�سافة اإىل 

ا�ستفادتهم من بع�ش الربامج ال�سو�سيوثقافية  والفنية املتنوعة. 

كما ناق�ش  امل�ساركون طريقة ال�ستغال ومنهجية العمل التي �ستعتمد يف  

املنتديات املقبلة اإن �ساء اهلل.

واأغتنم هذه املنا�سبة لأتوجه بال�سكر والتقدير اإىل كل امل�سوؤولني باملنظمة 

الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة - اإي�سي�سكو على ما بذلوه من جهود جتلت 

يف جودة  تنظيم وح�سن ت�سيري اأ�سغال هذا املنتدى متمنيا اأن متتد ج�سور 

التعاون وال�رساكة بيننا يف تنظيم م�ساريع م�ستقبلية اإن �ساء اهلل. 

كما اأتقدم بال�سكر اجلزيل اإىل اأطر املر�سد الوطني حلقوق الطفل، واأع�ساء 

نادي قدماء برملان الطفل الذين واكبوا تاأ�سي�ش هذا املنتدى، ومل يذخروا 

وممار�ساتهم  خرباتهم  بذلك  موظفني  اأ�سغاله  وتتبع  مواكبته  يف  جهدا 

املتميزة يف جمال احلوار والتوا�سل وامل�ساركة. 
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�سكري  وعميق  امتناين  خال�ش  عن  لأعرب  كذلك  الفر�سة  هذه  واأنتهز 

اإىل اأطر وزارة ال�سباب والريا�سة، الذين كان لهم الف�سل الكبري يف اإجناح 

خالل  من  الإ�سالمي  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو  ملنتدى  الأوىل  الدورة  هذه 

العمل  يف جو من امل�سوؤولية واليقظة يف تن�سيط وتاأطري ومرافقة الأطفال 

وفني حمكم  ثقايف  برنامج  وفق  املنتدى  هذا  والعمل طيلة  امل�ساركني، 

وغني  مكن هوؤلء الأطفال من التعارف والن�سجام فيما بينهم.

كما ل تفوتني الفر�سة اأن اأ�سكر اأطر وزارة الرتبية الوطنية واأطر التعاون 

الوطني على ح�سن تعاونهم وم�ساهمتهم يف اإجناح هذا املنتدى.

واملراأة  الت�سامن  وزارة  اأطر  مبجهودات  لأنوه  الفر�سة  هذه  اأغتنم  كما 

والأ�رسة والتنمية الجتماعية، وخا�سة اأطر مديرية حماية الأ�رسة والطفولة 

العامة  والأ�سخا�ش امل�سنني، ومديرية املوارد الب�رسية وامليزانية وال�سوؤون 

على ما اأ�سدوه من اأجل اإجناح فعاليات هذا املنتدى.  

ويف اخلتام، اأمتنى لكل امل�ساركني عودة ميمونة اإىل بلدانهم، اآمال اأن يكون 

هذا املنتدى قد حقق اأهدافه.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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كلمة ال�سيد م�سطفى اأحمد علي

مدير الثقافة والت�سال باملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم –اإي�سيكو-

اأ�سحاب ال�سعادة،

ح�رسات ال�سيدات وال�سادة،

اأبنائي وبناتي اأع�ساء منتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

يطيب يل با�سم معايل الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، املدير العام 

للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة –اإي�سي�سكو- اأن اأخاطب اجلل�سة 

الذي  الإ�سالمي،  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو  الأوىل ملنتدى  للدورة  اخلتامية 

والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزارة  مع  بالتعاون  الإ�سالمية،  منظمتكم  عقدته 

والتنمية الجتماعية املغربية طيلة الأيام اخلم�سة املن�رسمة.

وي�سعدين يف هذه املنا�سبة اأن اأتوّجه با�سم معاليه، بال�سكر والعرفان والتقدير 

لوزارة الت�سامن واملراأة والتنمية الجتماعية ووزارة ال�سباب والريا�سة ووزارة 

الرتبية الوطنية واملر�سد الوطني حلقوق الطفل يف اململكة املغربية، على 
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ما بذلته هذه املوؤ�س�سات من جهد مت�سل على مدى الأ�سهر املن�رسمة يف 

الإعداد والتح�سري الدقيق املحكم لعقد هذا املنتدى، يف دورته الأوىل التي 

ت�سع الب�سمة الوراثية املوؤ�س�سة له ولدوراته القادمة باإذن اهلل.

واأخ�ش بال�سكر الإخوة اخلرباء املوؤطرين على اختالف وزاراتهم وموؤ�س�ساتهم 

من  كبريًا  جزءًا  اقتطعوا  الذين  وخرباتهم،  اخت�سا�ساتهم  تنّوع  وعلى 

اأوقاتهم الثمينة لنقل معارفهم وخرباتهم لأبنائنا الأطفال من خالل الإعداد 

الوثائق  ودرا�سة  املتخ�س�سة  العمل  لور�سات  والتنفيذ  والتاأطري  والتح�سري 

والثقافية  الرتبوية  للفقرات  والإعداد  والرتتيب  املنتدى،  على  املعرو�سة 

والدرا�سات امليدانية.

التكوينات  مركز  خاللها  من  اأ�سكر  خا�سة  فقرة  اأفرد  اأن  يل  لبد  كما 

وامللتقيات الوطنية باململكة املغربية، على كرم ال�سيافة وح�سن الوفادة 

اإقامة  تي�سري  اأجل  من  امل�ستطاع  يف  ما  كل  وبذل  ال�ستقبال،  وحرارة 

الأطفال ومرافقيهم وا�ست�سافتهم، فلهم، موظفني وعاملني، �سادق عبارات 

ال�سكر والتقدير.

القادمني من كل من  الأطفال  الثناء والتقدير لأبنائنا  اأفرد عبارات  كما 

وفل�سطني  وُعمان  والعراق  وال�سومال  وال�سودان  واجلزائر  وتون�ش  الإمارات 

م�ساق  على جت�سمهم  واليمن،  وموريتانيا  واملغرب  وليبيا  ولبنان  والكويت 

ال�سفر وتوا�سلهم وتبادلهم التجارب واخلربات وتفاعلهم فيما بينهم ومع اأ�سقائهم 

الإيجابية  م�ساركتهم  وعلى  املغربية،  اململكة  يف  الطفل  برملان  اأع�ساء 

باملنتدى  الو�سول  وعلى  املتخ�س�سة،  واللجان  العمل  ور�سات  يف  الفاعلة 

التي  املنتدى،  ور�سالة  اخلتامي  التقرير  واملتمثلة يف  املرجوة  غاياته  اإىل 

�سوف يحملها معايل الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، املدير العام 

اإىل  الإ�سالمي،  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو  ملنتدى  العام  الأمني  لالإي�سي�سكو، 

اأ�سحاب املعايل الوزراء املكلفني بالطفولة يف موؤمترهم الرابع الذي �سوف 

يعقد باإذن اهلل يف باكو، عا�سمة اأذربيجان يف مطلع نوفمرب القادم.

و�سوف توا�سل الإي�سي�سكو باإذن اهلل تعاىل اهتمامها بالأطفال من خالل تطبيق 

خطط عملها وا�سرتاتيجياتها وبراجمها الهادفة اإىل النهو�ش بقطاع الطفولة، 

و�سوف تويل عناية خا�سة، وم�ساعفة لق�سايا الأطفال املتعددة التي ت�سمل يف 

طفال والهدر املدر�سي وحماية الأطفال من �سحايا احلروب 
ّ
تنوعها ت�سغيل الأ
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و�سمان  والعمل على رعاية حقوقهم  واللجوء،  والنزوح  والت�رسد  والنزاعات 

الأمة  حياة  ل�ستمرار  ال�سامنة  امل�ستقبل  طاقة  بو�سفهم  ورعايتهم،  منائهم 

واحلفاظ على هويتها الثقافية واحل�سارية.

لكم  والمتنان  والتقدير  ال�سكر  عبارات  بتكرار  اأكتفي  اأطيل،  اأن  اأريد  ل 

جميعًا اأطفال م�ساركني، وخرباء موؤطرين، وم�رسفني مرافقني، اإعالميني 

وموظفني وعاملني، رجال ون�ساًء على ما قدمتموه من دعم وجهد من اأجل 

جعل هذا املنتدى حقيقة قائمة، وموؤ�س�سة فاعلة.

وعزم  ثقة  يف  تتطلعون  واأنتم  خطاكم  وي�سدد  يوفقكم  اأن  تعاىل  اهلل  �سائال 

وثبات اإىل م�ستقبل م�رسق وواعد.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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التقرير اخلتامي

للدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي

الإي�سي�سكو  ملنتدى  الأوىل  الدورة  انعقدت  وعونه،  تعاىل  اهلل  من  بتوفيق 

والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  نظمتها  التي  الإ�سالمي،  العامل  لأطفال 

الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية  بالتعاون مع وزارة  –اإي�سي�سكو-  والثقافة 

الجتماعية يف اململكة املغربية، ويف �سيافتها، وذلك  خالل الفرتة من 24 

اإىل 28 يونيو 2013 يف مدينة الرباط، عا�سمة اململكة املغربية. 

يف  الأع�ساء  العربية  الدول  ميثلون  طفاًل  اأربعون  الدورة  هذه  يف  و�سارك 

التون�سية،  واجلمهورية  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  وهي:  الإي�سي�سكو 

واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، وجمهورية ال�سودان، واجلمهورية 

ودولة  فل�سطني،  ودولة  عمان،  و�سلطنة  العراق،  وجمهورية  ال�سومالية، 

وليبيا،  املوريتانية،  الإ�سالمية  واجلمهورية  اللبنانية،  واجلمهورية  الكويت، 

واململكة املغربية، واجلمهورية اليمنية. 

وقد  مت اإعداد م�رسوع  اإن�ساء منتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي بناء 

على القرار ال�سادر عن املوؤمتر الإ�سالمي الثاين للوزراء املكلفني بالطفولة 

املنعقد  يف مدينة اخلرطوم، عا�سمة جمهورية ال�سودان، خالل الفرتة من 

للوزراء  الثالث  الإ�سالمي  املوؤمتر  ومت عر�سه على   ،2009 4 فرباير  اإىل   2
املكلفني بالطفولة املنعقد بطرابل�ش، عا�سمة ليبيا 2011،  الذي اعتمده 

وطلب عر�سه على الأطفال اأع�ساء املنتدى يف دورته الأوىل.

 وينطلق منتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي يف ت�سوره وعمله من 

والدولية  الإ�سالمية  والإعالنات  والعهود  واملواثيق  الإ�سالمية،  املرجعية 

اإ�رساف الإي�سي�سكو،  اخلا�سة بحقوق الإن�سان وحقوق الطفل . ويعمل حتت 

ب�سفتها الأمانة الدائمة للمنتدى، ويعقد دورة عادية مرة كل �سنتني وذلك 

قبل انعقاد املوؤمتر الإ�سالمي للوزراء املكلفني بالطفولة. 

الطفل،  دائمة وهي: جلنة حقوق  يت�سكل املنتدى من خم�ش جلان  كما 

املعاقني،  والبيئة وحقوق  ال�سحة  والإعالم، وجلنة  والثقافة  الرتبية  وجلنة 

وجلنة ال�سوؤون الجتماعية والت�سامن، وجلنة التعاون الإ�سالمي والدويل.
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اأيام من خالل خم�ش جل�سات  الدورة طيلة خم�سة  اأعمال هذه  وانتظمت 

عمل على النحو التايل:

اجلل�سة الفتتاحية؛• 

اجلل�سة التنظيمية؛• 

جل�سة العمل الأوىل: تقدمي م�رسوع الإطار القانوين وامل�سادقة عليه • 

من طرف الأطفال امل�ساركني، وت�سكيل جلان املنتدى؛

جل�سة العمل الثانية: انطالق اأ�سغال جلان املنتدى؛• 

جل�سة العمل الثالثة: موا�سلة اأ�سغال اللجان وقراءة يف نتائج اأعمالها؛• 

اللجان، ومداخلة حول مو�سوع •  تقارير  الرابعة: تقدمي  العمل  جل�سة 

»الطفل واحلق يف بيئة ح�رسية«؛

التقرير •  واعتماد  اللجان،  وتقارير  نتائج  عر�ش  اخلتامية:  اجلل�سة 

اخلتامي ثم قراءة ر�سالة املنتدى التي �ستعر�ش على املوؤمتر الإ�سالمي 

للوزراء املكلفني بالطفولة يف دورته الرابعة.    

وقد مت على هام�ش املنتدى، تنظيم م�سابقات ثقافية وحفالت فنية متنوعة 

لالأطفال امل�ساركني حتت اإ�رساف وتاأطري من وزارة ال�سباب والريا�سة، ف�سال 

عن تنظيم زيارات ميدانية ملقر الربملان املغربي بغرفتيه، ومقر املر�سد 

مبدينة  التاريخية  املاآثر  واأهم  املغربية،  باململكة  الطفل  حلقوق  الوطني 

الرباط، وم�سجد احل�سن الثاين مبدينة الدار البي�ساء.

وزيرة  ب�سيمة احلقاوي،  الأ�ستاذة  برئا�سة معايل  الفتتاحية  اجلل�سة  انعقدت 

املغربية،  اململكة  يف  الجتماعية  والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن 

الثقافة والت�سال بالإي�سي�سكو، ممثال  اأحمد علي، مدير  والدكتور م�سطفى 

للمنظمة  العام  املدير  التويجري،  عثمان  العزيز  عبد  الدكتور  ملعايل 

ال�سباب  وزير  ال�سيد  والثقافة-اإي�سي�سكو-، وممثل  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية 

يف  الوطنية  الرتبية  وزير  ال�سيد  وممثل  املغربية،  اململكة  يف  والريا�سة 

اململكة املغربية، وال�سيد املدير التنفيذي للمر�سد الوطني حلقوق الطفل 

باململكة املغربية . 

   وقد افتتحت اأ�سغال هذه الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل 

الإ�سالمي بتالوة اآيات بينات من الذكر احلكيم، ثم تناولت الكلمة بعد ذلك 

والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزيرة  احلقاوي  ب�سيمة  الأ�ستاذة  معايل 
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احلكومة  با�سم  خاللها  من  ورحبت  املغربية،  اململكة  يف  الجتماعية 

املغربية بامل�ساركني، موؤكدة على اأن هذه املنا�سبة فر�سة للتوا�سل بني 

اأطفال العامل الإ�سالمي،  وتبادل الأفكار والتعبري عن تطلعاتهم واآفاقهم يف جو 

ي�سوده احلوار والحرتام، ويعك�ش غنى احل�سارة الإ�سالمية املبنية على اأ�س�ش 

ال�سالم والتاآخي والتعارف بني ال�سعوب والأديان واحل�سارات. 

كما اأ�سارت اإىل كون هذا املنتدى حدثا هاما لإبراز التحديات التي تواجه 

الطفولة العربية والإ�سالمية، ومنا�سبة لرت�سيخ مبداأ امل�ساركة بني الأطفال 

وتوطيد اأ�س�ش ال�سلم وال�سالم.

للمجهودات  تطرقت   كما 

منذ املغرب  بها  قام   التي 

التفاقية على   امل�سادقة 

الطفل حلقوق   الأممية 

امللحقة  والرببوتوكولت 

مالءمة يف  وجهوده    بها، 

مع الوطنية   قوانينه 

وو�سع الدولية،   املواثيق 

 خطط عمل وبرامج تهدف

باأو�ساع النهو�ش   اإىل 

خطة �سيما  ل   الطفولة، 

للطفولة الوطنية   العمل 

ترتب وما   ،2015  -  2006 

لهذه املرحلي  التقييم   عن 

و�سع �رسورة  من   اخلطة 

مندجمة عمومية   �سيا�سة 

كل من  الطفولة   حلماية 

وال�ستغالل، العنف   اأ�سكال 

الطفولة باأو�ساع  النهو�ش  ت�ستهدف  التي  وامل�ساريع  املبادرات  من  وغريها 

  باململكة املغربية.

ومن جهة اأخرى اأبرزت اأن اعتماد اململكة املغربية لد�ستور 2011 ي�سكل 

قفزة نوعية يف النهو�ش بحقوق الطفل وتكري�سها باعتبارها حقوقا د�ستورية.

وبهذا ال�سدد،  نوهت ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي، وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة 

والتنمية الجتماعية بدور املر�سد الوطني حلقوق الطفل باململكة املغربية 
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الذي ترتاأ�سه الأمرية اجلليلة لال مرمي، كما نوهت بعالقة التعاون املثمر 

مع منظمة الإي�سي�سكو والإ�سادة مبا تقوم به ل�سالح الطفولة واملجهودات التي 

ي�سكل  اإذ  الأول يف اململكة املغربية،  اأجل عقد هذا املنتدى  بذلتها من 

رهانات  املرتبطة مبختلف  وتطلعاتهم  اآرائهم  للتعبري عن  لالأطفال  فر�سة 

حتقيق بيئة ح�رسية حترتم الطفل وترعى حقوقه، حيث �ست�سكل جوهر 

الر�سالة التي �ست�سدر عن هذه الدورة الأوىل والتي �سرتفع اإىل املوؤمتر الإ�سالمي 

الرابع للوزراء املكلفني بالطفولة، الذي �سينعقد يف باكو، عا�سمة اأذريبجان، 

نهاية �سنة 2013 م اإن �ساء اهلل.

ومن جهته، نوه ممثل ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة يف اململكة املغربية، 

يف كلمته، باأهمية هذا امللتقى والنتائج املتوخاة منه، موؤكدا على �رسورة 

الإن�سان  حقوق  لدعم  ا�سرتاتيجي  كرهان  الطفولة  جمال  يف  ال�ستثمار 

املواطنة  لقيم  تر�سيخ  من  الجتماعية  التن�سئة  تتطلبه  وما  والطفولة، 

والت�سامح والإ�رساك الفعلي لالأطفال، وذلك عن طريق التعاون وال�رساكة 

مع اجلهات املعنية ومع برملانات العامل.    

بعد ذلك، تناول الكلمة ال�سيد ممثل ال�سيد وزير الرتبية الوطنية باململكة 

املغربية، تطرق فيها اإىل اأهمية تر�سيخ روح النتماء اإىل الأمة وف�سح املجال 

حق  واعتبار  مالحظاتهم،  واإبداء  حرية  بكل  راأيهم  عن  للتعبري  لالأطفال 

الطفل يف الرتبية والتعليم حًقا اأ�سا�سًيا وجوهرًيا ينعك�ش على كافة احلقوق 

الوطنية  الرتبية  وزارة  بها  تقوم  التي  املجهودات  اإىل  اأ�سار  كما  الأخرى، 

العمل  اإطار تفعيل مكونات خطة  الفر�ش وما حققته يف  يف م�سار تكافئ 

الوطنية يف جمال الطفولة، وبرنامج تي�سري، والأن�سطة التفاعلية املوازية 

ر�سد  اإىل  اإ�سافة  والبيئية  الرتبوية  والأندية  الطفل  حقوق  على  كالرتبية 

مظاهر العنف املدر�سي ومواجهته.

كلمته  يف  الطفل  حلقوق  الوطني  للمر�سد  التنفيذي  املدير  واأ�سارال�سيد 

اإىل اأن الإعالن الر�سمي لتاأ�سي�ش منتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي 

ما هو اإل تد�سني مل�سرية اأخالقية واإن�سانية ينبغي اأن ترتجم اإىل التزامات 

فعلية وتطبيقها يف اأر�ش الواقع من اأجل النهو�ش بحقوق الطفل يف العامل 

الإ�سالمي، و خلق بيئة ح�رسية �سليمة واآمنة، من خالل ت�سجيع الإ�رساك 

تخ�ش  التي  والربامج  ال�سيا�سات  و�سع  يف  الإ�سالمي  العامل  لأطفال  الفعلي 

الأطفال. كما دعا اإىل ال�ستئنا�ش بالتجربة التي راكمها برملان الطفل يف 

اململكة املغربية ملدة خم�سة ع�رس �سنة، ونادي قدماء برملان الطفل الذي 

راكم خربة ميكن توظيفها يف التاأ�سي�ش لهذا املنتدى.
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ثم األقى الدكتور م�سطفى اأحمد علي، مدير الثقافة والت�سال يف الإي�سي�سكو، 

العام   املدير  التويجري،  عثمان  بن  العزيز  عبد  الدكتور  معايل  كلمة 

للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة –اإي�سي�سكو- عرب فيها عن �سكره 

وتقديره ملعايل الأ�ستاذة ب�سيمة احلقاوي، وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة 

ال�سخ�سية  وملتابعتها  الدورة  هذه  افتتاح  لرتوؤ�سها  الجتماعية،  والتنمية 

والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزارة  يف  والأق�سام  امل�سالح  ملختلف  وتعبئتها 

والتنمية الجتماعية للتح�سري لهذا املنتدى اإىل جانب املنظمة الإ�سالمية 

ـ اإي�سي�سكو ـ.

كما توجه بال�سكر اإىل وزارة ال�سباب والريا�سة يف حكومة اململكة املغربية،  

الأمرية  ال�سمو امللكي  برئا�سة �ساحبة  الطفل  الوطني حلقوق  واإىل املر�سد 

اجلليلة لال مرمي ، على ما بذله من جهود م�سكورة لإجناح املنتدى، ورحب 

اأع�ساء  املغربية،  واململكة  العربية  الدول  من  امل�ساركني  الأطفال  بكل 

املنتدى يف دورته الأوىل، متمنيًا لهم طيب الإقامة يف اململكة املغربية 

بلد املقر الدائم لالإي�سي�سكو، والنجاح والتوفيق يف اأعمالهم.

واأكد املدير العام يف كلمته على اجلهود التي تبذلها املنظمة الإ�سالمية 

العامل  يف  والطفولة  الأطفال  لفائدة  ـ  اإي�سي�سكو  ـ  والثقافة  والعلوم  للرتبية 

الثالثية  عملها  وخطط  ا�سرتاتيجيات  ت�سمني  على  وحر�سها  الإ�سالمي، 

الدول  الطفولة يف  بقطاع  النهو�ش  اإىل  الهادفة  والأن�سطة  الربامج  املتتالية 

والجتماعات  والندوات  املوؤمترات  الع�رسات من  نفذت  الأع�ساء، حيث 

التي تناولت اأو�ساع الأطفال يف العامل الإ�سالمي، والتي خ�س�ست مو�سوعاتها 

لدرا�سة وبحث اأكرث الق�سايا خطورة واأ�سدها ح�سا�سية. 

وختم املدير العام كلمته بالتاأكيد على اأهمية »ر�سالة املنتدى« التي �ستتوج 

اأ�سغال هذه الدورة حيث �ستعمل الإي�سي�سكو ب�سفتها الأمانة الدائمة للمنتدى، 

على تقدميها �سمن وثائق املوؤمتر الإ�سالمي الرابع للوزراء املكلفني بالطفولة، 

الذي �سينعقد باإذن اهلل، يف نوفمرب 2013 يف مدينة باكو، عا�سمة جمهورية 

اأذربيجان.

وقد مت عقد جل�سة تنظيمية مت خاللها تقدمي برنامج ومو�سوع املنتدى، كما 

�سملت تقدمي عر�ش حول الإي�سي�سكو: الن�ساأة والأهداف، مت قراءة يف التفاقية 

الدولية حلقوق الطفل التي اأعدها املر�سد الوطني حلقوق الطفل.
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جل�سة العمل الأوىل:

للمنتدى  القانوين  الإطار  لدرا�سة م�رسوع  الأوىل  العمل  تخ�سي�ش جل�سة  مت 

ممثل  قدمه  الذي  العر�ش  اإىل  ال�ستماع  وبعد  الإي�سي�سكو،  اأعدته  الذي 

الإي�سي�سكو لالأطفال امل�ساركني بخ�سو�ش هذا امل�رسوع ، متت مناق�سته من 

قبل الأطفال الذين اأبدوا مالحظاتهم وا�ستف�ساراتهم حوله، وبعد ال�ستماع اإىل 

التو�سيحات التي قدمت لهم، متت امل�سادقة بالإجماع على الإطار القانوين 

ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي من قبل الأطفال امل�ساركني.

وبعد النتهاء من العر�ش الذي قدمه ممثل املر�سد الوطني حلقوق الطفل 

حول جتربة برملان الطفل يف املغرب الذي تلته  ت�ساوؤلت وا�ستف�سارات 

واأجوبة، عكف امل�ساركون الأطفال على التمرين على كيفية ا�ستغال جلان 

قبل  من  الدورة  هذه  جلان  ت�سكيل  ومت  القانوين،  الإطار  ح�سب  املنتدى 

الأطفال اأنف�سهم وقبول ع�سوية الأطفال يف كل جلنة على حدة ح�سب ميول 

ورغبة كل طفل. وت�سكلت  على ال�سكل التايل:

جلنة حقوق الطفل وتكونت من اأربعة دول هي اململكة املغربية، . 1

الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية  ال�سودان،  جمهورية  ليبيا 

ال�سعبية؛ 

دولة . 2 هي:  دول  �سبع  من  وتكونت  والإعالم  والثقافة  الرتبية  جلنة 

العراق،  جمهورية  املتحدة،  العربية  الإمارت  ودولة  الكويت، 

اجلمهورية ال�سومالية ، دولة فل�سطني، ليبيا واململكة املغربية؛

جلنة ال�سحة والبيئة وحقوق املعاقني وتكونت من خم�ش دول هي: . 3

اململكة املغربية، واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية، ودولة الإمارات 

العربية املتحدة، واجلمهورية اللبنانية، واجلمهورية التون�سية؛

هي: . 4 دول  ثالثة  من  وتكونت  والت�سامن  الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة 

ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  املغربية،  اململكة 

ودولة فل�سطني؛

جلنة التعاون الإ�سالمي والدويل وتكونت من �ستة دول هي: جمهورية . 5

العراق، واململكة املغربية، واجلمهورية التون�سية، و�سلطنة عمان، 

وجمهورية ال�سودان، واجلمهورية اليمنية.
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جل�سة العمل الثانية والثالثة: 

ويف اليوم الثاين من الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي 

الثالثاء 25 يونيو 2013، انطلقت اأ�سغال اللجان، وبا�رست كل جلنة عملها 

وا�ستمرت طوال اليومني الثاين والثالث.

وخل�ست كل جلنة اإىل جمموعة من املقرتحات والتو�سيات جنمل اأهمها 

فيما يلي:

العمل على حماربة ظاهرة الهدر املدر�سي، وو�سع ما يلزم من برامج • 

من اأجل رفع مردودية التعليم مبختلف م�ستوياته؛

�سمان تكافئ الفر�ش يف الولوج اإىل املعرفة لكافة اأطفال بلدان العامل • 

الإ�سالمي بغ�ش النظر عن لونهم اأو جن�سهم اأو لغتهم؛

املدر�سة •  دور  تر�سيخ  مع  املدر�سي  العنف  اأ�سكال  كافة  حماربة 

كف�ساء لن�رس القيم الأخالقية وثقافة حقوق الطفل؛

توفري الرعاية ال�سحية جلميع الأطفال من خالل اعتماد خمططات • 

حكومية تعنى ب�سحة الأم والطفل، وذلك �سعيا اإىل تخفي�ش معدل 

الوفيات لدى الأطفال؛

على •  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  بالأطفال  ال�رسورية  العناية  اإيالء 

كافة امل�ستويات واإدماجهم يف املجتمع؛
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اإىل حماية الأطفال من •  اإعطاء الأولوية للربامج احلكومية الرامية 

كافة اأ�سكال �سوء املعاملة والعنف وال�ستغالل؛ 

املحتلة، •  الفل�سطينية  الأرا�سي  اأبناء  مع  الإ�سالمي  الت�سامن  تاأكيد 

والدعوة اإىل تقدمي كل اأ�سكال الدعم، واإدانة العتداءات الإ�رسائيلية 

باعتبارها اأعمال منافية للقيم الإن�سانية والأخالقية املتعارف عليها؛

الطفل، ومتكينه من •  �سخ�سية  تقوية  الإعالم يف  التاأكيد على دور 

اأ�سكاله  بجميع  الإعالم  و�سائل  تعزيز  خالل  من  التعبري،  يف  حقه 

يف براجمها الهادفة اإىل ن�رس ثقافة حقوق الطفل يف بلدان العامل 

ونبذ  والت�سامح  الختالف  وقبول  احلوار  مبادئ  واإر�ساء  الإ�سالمي، 

العنف؛

تر�سيخ قيم الت�سامن الجتماعي للعناية بالأطفال يف و�سعية ه�سا�سة • 

ورعايتهم وحماية  حقوقهم؛

ن�رس الوعي بثقافة امل�ساواة بني اجلن�سني عرب املقررات الدرا�سية • 

وو�سائل الإعالم، م�ستح�رسين قيم ديننا احلنيف، وتراثنا الإ�سالمي؛

وطنية •  خطط  و�سع  خالل  من  الأطفال،  ت�سغيل  مع�سلة  معاجلة 

وبرامج تنفيذية بهدف الق�ساء التدريجي على هذه الظاهرة.

جل�سة العمل الرابعة: 

ويف اليوم الرابع من هذه الدورة، مت تقدمي عر�ش لالأطفال امل�ساركني حول 

يف  خبري خمت�ش  طرف  من  ح�رسية«  بيئة  يف  واحلق  »الطفل  مو�سوع 

جمال البيئة.

وكانت ال�ستنتاجات الأولية من الت�سخي�ش اجلماعي ال�رسيع للحق يف بيئة 

ح�رسية �سليمة انطالقا من حقوق الطفل على ال�سكل التايل:

من حيث املحور املتعلق بالأن�سطة الرتويحية ل حظ الأطفال  اأنه بالرغم 

برجمة  وخا�سة  تنق�سهم  الرتويحية  الف�ساءات  فاإن  حر  وقت  توفرهم  من 

اأماكن  الف�ساءات احل�رسية تنق�سها  اأن  بالفتيات. كما  الأن�سطة املتعلقة 

الت�سال مع الطبيعة.

وفيما يتعلق بالأن�سطة الثقافية والفنية فاإنها غري متوفرة مبا يكفي، خا�سة 

وان الفتيات ي�ستكني من عدم �سماح الأ�رس مب�ساركتهن يف اخلرجات التي 

قد تتم خارج اأوقات الدرا�سة خوفا عليهن.
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ويف املحور املتعلق باحلياة يف الو�سط احل�رسي، يحتاج الطفال اإىل خاليا 

اإن�سات حيث عربوا على انه ل يجدون من ي�ستمع اإليهم من خارج و�سطهم 

الأ�رسي، كما انهم يطالبون اإ�رساكهم يف اإعداد الربامج املوجهة بالرغم 

اأقرانهم يف الرتافع حول حقوق الطفل يف الربامج  اأنهم يجلوا ح�سور  من 

اإعداد  والتلفزية. وهو ما يتطلب متكينهم من ممار�سة حقهم يف  الإذاعية 

امل�ساريع والربامج املوجهة اإليهم. 

اأن تطور  اإل  العربية حتت�سنهم  الثقافة  فاإن  الأطفال  اأما ما يتعلق باحرتام 

الف�ساءات احل�رسية اأ�رس بعالقات اجلوار.

وعلى م�ستوى الأمن واحلماية �سجل الأطفال اأخطار حركة املرور وزحمة 

اإىل بع�ش الأمان يف  اأنهم يفتقدون  التي ت�رس بجودة احلياة. كما  ال�سوارع 

مدنهم اإذا ما كانوا لوحدهم خا�سة بعيدا عن منازلهم اأو يف اوقات متاأخرة. 

غياب  مع  مدنهم  اأماكن  بع�ش  يف  النظافة  تدين  من  ا�ستكوا  انهم  كما 

مراحي�ش عمومية واإن وجدت فاإن ا�ستعمالها ل يكون دون م�ساكل.

وعلى م�ستوى احلق يف التمدر�ش فاإنهم �سجلوا ان هناك اأطفال لزالوا غري 

متمدر�سني اأو اأن البع�ش منهم ل يحب املدر�سة ملا يتعر�سون اإليه من زجر 

البع�ش  التي يعانونها يف متدر�سهم. و�سجل  اأو عقاب دون مراعاة للم�ساكا 

نق�سان املكتبات اأو عدم ح�سن ا�ستغاللها مما يوؤثر �سلبا على اطالعهم وتنمية 

معارفهم وتو�سيع ثقافتهم. ولحظوا عدم وجود املاء ال�سالح لل�رسب وللنظافة 

بال�سكل الكايف يف بع�ش املدار�ش وكذا تدين جودة املراحي�ش بها.
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كما ي�ستنتج من اآرائهم انهم ل ي�ساركون يف احلياة املدر�سية على م�ستوى 

اآراءهم نادرا ما تطلب. وا�ساروا  اأو امل�ساركة فيها كما ان  اتخاذ القرارات 

اإىل انت�سار العنف املدر�سي يف بع�ش اأو�ساط التالميذ )الذكور منهم على 

اخل�سو�ش(.

املنزلية،  احلياة  يف  التح�سن  الأطفال  �سجل  اخلا�سة،  احلياة  يخ�ش  وفيما 

واإن لحظ بع�سهم النفراط يف عالقات اجلوار من خالل عدم وجود خاليا 

الإن�سات والهتمام مب�ساكلهم على م�ستوى احلي اأو الأ�رسة حيث اأن الأ�رسة 

تبقى مالذهم الوحيد. كما لحظوا ان ت�سغيل الأطفال لزال ظاهرة منت�رسة 

التعبري عن  بارغم من اجلهود املبذولة. واأن الأطفال تنق�سهم احلرية يف 

اآرائهم. كما انهم ل زالوا بحاجة اإىل املزيد من احلماية والرعاية.

ال�سو�ساء،  هو  احل�رسية  الف�ساءات  يف  يكرهونه  ما  اأن  اإىل  الأطفال  واأ�سار 

ال�سري،  وحوادث  النظافة،  انعدام  مع  والتلوث  اخل�رساء،  الف�ساءات  قلة 

والكتظاظ بالإ�سافة اإىل ال�سكن الع�سوائي وما ي�سكله زحف الإ�سمنت على 

الطبيعة.

غري ان ما يحلمون به هو الهدوء والأمن وال�سكينة باملدن حيث الف�ساءات 

اخل�رساء واأماكن اللعب الآمنة والنوادي ال�سينمائية ودور الثقافة وال�سباب 

الأ�سا�سية حتى  القرب  توفري خدمات  للمدينة  التحتية  البنيات  تنمية  مع 

�سليمة  بيئة  يف  الأطفال  ويرتعرع  بنا�سئتنا  اأهل  احل�رسية  ف�ساءاتنا  تكون 

تتوفر على اإطار حياة جيد و�سامن جلودة احلياة.
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ر�سالة الأطفال امل�ساركني 

يف الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي املوجهة اإىل املوؤمتر 

الإ�سالمي الرابع للوزراء املكلفني بالطفولة يف العامل الإ�سالمي (باكو, نونرب 2013)

�لرباط، 28 يونيو 2013

ب�صم �لله �لرحمان �لرحيم

لأطفال  الإي�سي�سكو  ملنتدى  الأوىل  الدورة  يف  امل�ساركون  الأطفال  نحن 

العامل الإ�سالمي، التي نظمتها املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة –

اإي�سي�سكو-، ووزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية يف اململكة 

الوطنية،  الرتبية  ووزارة  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  مع  بتعاون  املغربية، 

واملر�سد الوطني حلقوق الطفل، خالل الفرتة املمتدة من 24 اإىل 28 يونيو 

2013 يف مدينة الرباط، عا�سمة اململكة املغربية.

حقوق بعهد  ن�سرت�سد   اإذ 

واإعالن الإ�سالم،  يف   الطفل 

يف ورعايته  الطفل   حقوق 

الأمم واتفاقية   الإ�سالم، 

الطفل حلقوق   املتحدة 

الختيارية  والربوتوكولت 

من وغريها  بها،   امللحقة 

الإ�سالمية  املعاهدات 

والدولية ذات ال�سلة.

باملجهودات  ن�سيد  واإذ 

فتئت  ما  التي  املتميزة 

الإي�سي�سكو  منظمة  تبذلها 

بحقوق  النهو�ش  جمال  يف 

يف  البناء  ودورها  الطفل، 

مل�سار  التاأ�سي�ش  �سبيل 

جميع  حوله  يلتئم  ح�ساري 

اأطفال دول العامل الإ�سالمي.
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واإذ نوؤكد اعتزازنا بامل�ساهمة يف التاأ�سي�ش ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل 

الإ�سالمي، باعتباره ف�ساء لرت�سيخ احلق يف امل�ساركة الفعلية عند الأطفال، 

واإبداء اآرائهم بكل حرية.

واإذ نعرب عن كون هذه الدورة �سكلت منا�سبة موفقة لبناء اأ�س�ش عمل هذا 

القادمني من خمتلف  الأطفال  بني  والتعاون  واحلوار  وللتعارف  املنتدى، 

الذي  ال�سيء  وتنوعها،  الثقافات  بغنى  تزخر  التي  الإ�سالمي،  العامل  بلدان 

يعترب عن حق، اأول مك�سب لأع�ساء املنتدى يف �سبيل التدار�ش املنتظم 

لأولويات الطفل يف العامل الإ�سالمي والدفاع عنها. 

واإذ نوؤمن باأنه »ل يهـم العالـم الـذي �سنرتكـه لأولدنـا، بقـدر مـا يهـم الأولد 

البقاء  يف  الطفل  حقوق  لتكري�ش  و�سعيا  العالــم«،  لهـذا  �سنرتكهـم  الذيـن 

نابعا  واإن�سانيا  ووطنيا  دينيا  التزاما  باعتباره  وامل�ساركة،  واحلماية  والنماء 

من قيم الأمة الروحية واحل�سارية.

اأ�سحاب  بها  يقوم  التي  اجلهود  نثمن  فاإننا  املنطلقات،  لهذه  واعتبارا 

والثقافية  والتنمية الجتماعية  والأ�رسة  بالطفولة  الوزراء املكلفني  املعايل 

العامل  بلدان  يف  الطفل  حقوق  احرتام  اأجل  من  الربملانية  واملوؤ�س�سات 

الإ�سالمي، وندعوهم اإىل:

اإعمال وتفعيل حقوق الطفل كما هي متعارف عليها يف التفاقيات • 

املتحدة  الأمم  واتفاقية  والإ�سالمية،  العربية  والعهود  واملواثيق 

حلقوق الطفل، والربوتوكولت الختيارية امللحقة بها، باعتبارها 

اإطارا مرجعيا خلدمة م�سالح الطفل الف�سلى؛

موا�سلة و�سع وتطوير خطط عمل تعنى ب�سحة الأم والطفل، وذلك • 

اأمومة  و�سمان  الأطفال،  لدى  الوفيات  معدل  تخفي�ش  اإىل  �سعيا 

�سليمة،  من خالل تي�سري الو�سول اإىل اخلدمات ال�سحية؛

جعل مو�سوع ال�سحة النف�سية والعقلية لدى الطفل اأولوية يف �سيا�سات • 

ال�سحة العمومية لدول العامل الإ�سالمي؛

�سمان تكافوؤ الفر�ش يف الولوج اإىل املعرفة لكافة اأطفال بلدان العامل • 

الإ�سالمي، بغ�ش النظر عن جن�سهم، اأو لغتهم، اأو لونهم، اأو و�سعهم 

الجتماعي؛

اعتماد خطط عمل •  املدر�سي، من خالل  الهدر  احلد من ظاهرة 

تعميم  على  واحلر�ش  واأ�رسهم،  لالأطفال  املعي�ش  والواقع  تتالءم 

التمدر�ش و�سمان جودته يف جميع دول العامل الإ�سالمي؛
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التوعية •  طريق  عن  املدر�سي،  العنف  اأ�سكال  جميع  حماربة 

والتح�سي�ش يف �سفوف الأطفال ومعلميهم، مع رد العتبار لالأ�ستاذ؛

يف •  املتمثل  لالأطفال،  املوّجه  والثقايف  الأدبي  الإنتاج  ت�سجيع 

امل�سارح  واإقامة  املكتبات  واإن�ساء  املجالت  واإ�سدار  الكتب  تاأليف 

املتخ�س�سة؛

على •  والعمل  �سعبة،  و�سعية  يف  لالأطفال  حمائية  منظومة  توفري 

الت�رسد،  قبيل  من  والإق�ساء،  التهمي�ش  م�سببات  كل  معاجلة 

والت�سول، والنزوح، واللجوء؛

اإيالء عناية خا�سة لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة، والعمل على • 

اإدماجهم يف املجتمع مع مراعاة خ�سو�سياتهم؛

ظاهرة •  وحماربة  املخدرات،  تعاطي  مبخاطر  الأطفال  توعية 

الإدمان من خالل تنظيم حمالت حت�سي�سية، وتوفري الرعاية الطبية 

والنف�سية والجتماعية لالأطفال �سحايا هذه الآفة؛

�سوء •  لالأطفال �سحايا  والتوجيه  ال�ستماع  العمل على تعميم مراكز 

املعاملة وال�ستغالل، و�سمان جودة خدماتها، ذلك اأن مو�سوع اأمن 

و�سالمة الأطفال م�سوؤولية اجلميع؛

وعدم •  احلديثة،  التكنولوجيات  مع  الأطفال  تعامل  ح�سن  �سمان 

املخاطر  كل  من  وحمايتهم  الإ�سهارية،  املواد  يف  ا�ستخدامهم 

املحدقة بهم يف هذا املجال؛

ا�ستثنائية •  ظروف  يف  يعي�سون  الذين  لالأطفال  خا�سة  عناية  اإيالء 

يف  وا�ستخدامهم  جتنيدهم  وحظر  واحلروب،  للنزاعات  نتيجة 

النزاعات امل�سلحة، بو�سفه انتهاكا �سارخا لقيمنا الدينية ال�سمحة 

ولالتفاقيات الدولية ذات ال�سلة بالطفولة؛

تاأكيد الت�سامن املطلق لالأطفال امل�ساركني يف هذه الدورة مع • 

اأطفال الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، واإدانة العتداءات الإ�رسائيلية 

بو�سفها اأعمال منافية للقيم الإن�سانية والأخالقية املتعارف عليها؛

ال�سعي اإىل تر�سيخ قيم الت�سامن الجتماعي بني الأفراد واجلماعات • 

والأجيال يف �سبيل الرقي باأو�ساع الطفولة يف بلدان العامل الإ�سالمي؛

والفنية •  الثقافية  وتطلعاتهم  الأطفال  لحتياجات  ال�ستجابة 

الظروف  وتوفري  نبوغهم،  ور�سد  مواهبهم  ورعاية  والإبداعية، 

املالئمة لتنمية ملكاتهم، وغر�ش القيم اجلمالية يف نفو�سهم؛
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التاأكيد على دور و�سائل الإعالم يف تقوية �سخ�سية الطفل، ومتكينه • 

من احلق يف التعبري، من خالل برامج هادفة اإىل ن�رس ثقافة حقوق 

الطفل وامل�ساواة بني اجلن�سني، واإر�ساء مبادئ احلوار والت�سامح؛

حث دول العامل الإ�سالمي على تفعيل دور برملانات الطفل واملرا�سد • 

واملوؤ�س�سات والهيئات واملجال�ش الوطنية للنهو�ش بر�سالتها الهادفة 

اإىل الرقي بواقع الطفل و�سمان حقوقه؛

بعد •  تن�سئ  مل  التي  الأع�ساء  الدول  يف  املخت�سة  اجلهات  دعوة 

برملانات وجمال�ش وطنية للطفل، اإىل الإ�رساع يف اتخاذ الإجراءات 

الالزمة لذلك؛

القتداء بتجربة برملان الطفل يف اململكة املغربية، وتعميمها يف • 

كل دول العامل الإ�سالمي، باعتبارها جتربة منوذجية يف الرتبية على 

املواطنة والدميقراطية، واآلية لتمكني الأطفال من حق امل�ساركة 

الفعلية يف الدفاع عن حقوقهم وتطلعاتهم؛

اإىل توطيد •  العامل الإ�سالمي  القائمة يف دول  دعوة برملانات الطفل 

عالقات التعاون فيما بينها، واإىل مد ج�سور التعاون مع برملانات 

اإطار تر�سيخ قيم احلوار والت�سامح  العامل يف  باقي دول  الأطفال يف 

والتوا�سل والحرتام املتبادل؛

دعوة اجلهات املعنية اإىل اإدراج احتياجات الأطفال يف خمططات • 

املدن من خالل توفري ف�ساءات خ�رساء، واأماكن للرتفيه، وبنيات 

حتتية اآمنة، واحلر�ش على حماربة التلوث وتوفري �سبكات نقل اآمنة 

لالأطفال؛

الدعوة اإىل اإيجاد �سيغ وقنوات متكن الأطفال من اإبداء اآرائهم ل�سانعي • 

اإ�رساكهم  القرار على امل�ستوى املحلي والوطني، من اأجل �سمان 

يف و�سع �سيا�سات مدنهم.
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الإي�سي�سكو  ملنتدى  الأوىل  الدورة  انعقاد  منا�سبة  نغتنم  اأن  يفوتنا  ل  كما 

لأطفال العامل الإ�سالمي من اأجل:

الإ�سادة مببادرة الإي�سي�سكو بعقد منتدى اأطفال العامل الإ�سالمي يف • 

دورته الأوىل التاأ�سي�سية، ودعوتها اإىل ال�ستمرار يف تنظيم الدورات 

اأهدافه  واإر�ساء لقواعده حتى يت�سنى له حتقيق  القادمة، متكينًا له 

وغاياته والنهو�ش بالدور املنوط به على اأكمل وجه؛

واملراأة •  الت�سامن  وزارة  بدور اململكة املغربية، ممثلة يف  التنويه 

والأ�رسة والتنمية الجتماعية، يف احت�سان الدورة الأوىل ملنتدى 

املالئمة  الظروف  وتي�سري  الإ�سالمي،  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو 

لإجناحها، خا�سة واأن انعقاد املنتدى تزامن وذكرى مرور ع�رسين 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  املغربية  اململكة  م�سادقة  على  �سنة 

حلقوق الطفل؛

القتداء بالتجربة املتميزة للمر�سد الوطني حلقوق الطفل برئا�سة • 

موؤ�س�سة  بو�سفها  مرمي،  لال  اجلليلة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

يف  الطفل،  حقوق  عن  بالدفاع  تعنى  متخ�س�سة  مغربية  وطنية 

اإحداث برملان الطفل، ونادي قدماء برملان الطفل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

وحرر بالرباط، عا�سمة اململكة املغربية

يومه اجلمعة 18 �سعبان 1434 هجرية، املوافق ليوم 28 يونيو 2013 ميالدية.
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كلمة الأطفال امل�ساركني يف الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو

 لأطفال العامل الإ�سالمي

�لرباط، 28 يونيو 2013

واآله  املر�سلني  اأ�رسف  على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم،  الرحمان  اهلل  ب�سم 

و�سحبه اأجمعني.

الإ�سالمي،  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو  ملنتدى  الأوىل  الدورة  انعقاد  مبنا�سبة 

خالل الفرتة املمتدة من 24 اإىل 28 يونيو 2013 يف مدينة الرباط، عا�سمة 

اململكة املغربية.

ال�سكر والمتنان  اأ�سدق عبارات  اأع�ساء املنتدى بتقدمي  الأطفال  يت�رسف 

اإىل معايل الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، املدير العام للمنظمة 

اإي�سي�سكو -،  واإىل معاونيه، حميني ما  الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة – 

بذلوه من جمهودات متميزة يف �سبيل اإجناح هذه الدورة، ومفتخرين بدور 

منظمة الإي�سي�سكو النموذجي يف التاأ�سي�ش للمنتدى بو�سفه م�سارا ح�ساريا 

يلتئم حوله جميع اأطفال دول العامل الإ�سالمي.

ال�سكر جزيل  تقدمي  نود   كما 

بالغ عن  ونعرب   والتقدير، 

بف�سيلة والفتخار   التنويه 

 ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي، وزيرة

والأ�رسة واملراأة   الت�سامن 

باململكة الجتماعية   والتنمية 

معاونيها، وكافة   املغربية، 

وامل�سوؤول اجلاد  حر�سهم   على 

الأوىل الدورة  اإجناح  اأجل   من 

لأطفال الإي�سي�سكو   ملنتدى 

العامل الإ�سالمي.

لنعرب  الفر�سة  هذه  نغتنم  واإذ 

وعرفاننا  اعتزازنا  عميق  عن 

حلقوق  الوطني  املر�سد  بدور 

الطفل،  وبرملان  الطفل، 
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ونادي قدماء برملان الطفل، برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة 

لال مرمي، يف مواكبتنا، وتاأطرينا، وح�سن ا�ستقبالنا ووفادتنا.

اجلماعي  املجهود  على  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  لأطر  بال�سكر  نتوجه  كما 

الذي مت القيام به، فلهم منا كل التقدير والحرتام.

ول يفوتنا اأن نحيي ال�سيدات وال�سادة املرافقني، الذين حتملوا عناء ال�سفر، 

وحر�سوا على �سمان ح�سورنا وم�ساركتنا يف هذا املنتدى فلهم منا حتية 

الأبوة والحرتام.

ويف الأخري، ل ي�سعنا اإل اأن جندد اأ�سدق عبارات ال�سكر والعرفان باجلميل 

لأع�ساء اللجنة التنظيمية، كل واحد با�سمه، يف �سبيل تي�سري كافة الظروف 

املالئمة لإجناح الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

وحرر بالرباط، عا�سمة اململكة املغربية، يومه اجلمعة 18 �سعبان 1434 

هجرية، املوافق ليوم 28 يونيو 2013 ميالدية.
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حفل توزيع اجلوائز على الأطفال امل�ساركني

يف الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي
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    امللحـق
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امللحـق

الربنـامـج الزمنـي

الأحـد 23 يونيـو 2013

- و�سول الأطفال امل�ساركني وا�ستقبالهم

- لقاء تعارف19:00

- توزيع وثائق املنتدى

- قراءة يف م�رسوع الإطار القانوين للمنتدى

- ع�ساء20:00

                

الثنني 24 يونيو 2013

اجلل�سـة الفتتـاحيـة

)مقر املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ـ اإي�سي�سكو ـ(

- تالوة اآيات بينات من الذكر احلكيم10:00 - 11:00

والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزيرة  معايل  كلمة   -

والتنمية الجتماعية

- كلمة معايل وزير الرتبية الوطنية

- كلمة معايل وزير ال�سباب والريا�سة

الوطني  للمر�سد  التنفيذي  املدير  ال�سيد  كلمة   -

حلقوق الطفل 

الإ�سالمية  للمنظمة  العام  املدير  معايل  كلمة   -

للرتبية والعلوم والثقافة ـ اإي�سي�سكو ـ

- حفل �ساي11:00 - 11:30 
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اجلل�سـة التنظيميـة

- تقدمي برنامج املنتدى11:30 - 13:00

- تقدمي مو�سوع املنتدى

والأهداف  الن�ساأة  الإي�سي�سكو:  حول  عر�ش   -

)الإي�سي�سكو(

- قراءة يف التفاقية الدولية حلقوق الطفل )املر�سد 

الوطني حلقوق الطفل(

- غذاء )مقر الإقامة: مركز التكوينات وامللتقيات 13:30 - 14:30 

الوطنية(

جل�سة العمل الأوىل

- تقدمي م�رسوع الإطار القانوين للمنتدى وامل�سادقة 14:30 - 16:30 

عليه من طرف الأطفال امل�ساركني

)املر�سد 16:30 - 17:30  الطفل يف املغرب  تقدمي جتربة برملان   -

الوطني حلقوق الطفل(

- التمرين على كيفية ا�ستغال جلان املنتدى ح�سب 

الإطار القانوين

- ت�سكيل جلان املنتدى

- ا�سرتاحة وع�ساء17:30 - 20:00  

ال�سباب 20:00 وزارة  وتنفيذ  )اإعداد  ثقافية  م�سابقة   -

والريا�سة(

                                  

2013 يونيو  الثالثاء 25 

جل�سة العمل الثانية

- انطالق اأ�سغال اللجان09:00 - 11:00 

- ا�سرتاحة11:00 - 11:30 

- موا�سلة اأ�سغال اللجان11:30 - 13:00 

- غذاء13:00 - 14:30 
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- زيارة مقر الربملان املغربي بغرفتيه 15:00- 18:00 

- زيارة املر�سد الوطني حلقوق الطفل يف املغرب

- ا�سرتاحة وع�ساء18:00 - 20:00 

- فرتة حرة20:00

الأربعاء 26 يونيو 

جل�سة العمل الثالثة

- موا�سلة اأ�سغال اللجان09:00 - 11:00 

- ا�سرتاحة11:00 - 11:30 

- موا�سلة اأ�سغال اللجان11:30 - 13:00 

- قراءة يف نتائج اأ�سغال اللجان14:30 - 17:00

- حفل فني ثقايف متنوع )اإعداد وتنفيذوزارة ال�سباب 19:00

والريا�سة(

اخلمي�ض 27 يونيو 2013

جل�سة العمل الرابعة

- تقدمي تقارير اللجان09:00 - 13:00 

يف  واحلق  الطفل  مو�سوع:  حول  مداخلة  عر�ش   -

بيئة ح�رسية )خبري متخ�س�ش(

- اأ�سغال الور�سات املتعلقة باملو�سوع

- غذاء13:00 -  14:30 

- زيارة املاآثر التاريخية ملدينة الرباط:14:30 -  18:00  

 ح�سان، الأوداية، �سالة

خل�سو�سيات 19:30 امل�ساركني  عر�ش  خا�ش:  حفل   -

ومميزات بلدانهم الثقافية
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اجلمعة 28 يونيو 2013

اجلل�سـة اخلتاميـة

)مقر مركز التكوينات وامللتقيات الوطنية(

- اآيات بّينات من الذكر احلكيم11:00 - 12:00

الت�سامن واملراأة  لوزارة  العام  الكاتب  ال�سيد  - كلمة 

والأ�رسة والتنمية الجتماعية

الوطني  للمر�سد  التنفيذي  املدير  ال�سيد  كلمة   -

حلقوق الطفل

- كلمة ال�سيد ممثل وزارة ال�سباب والريا�سة

- كلمة ال�سيد ممثل وزارة الرتبية الوطنية

للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  ممثل  ال�سيد  كلمة   -

والعلوم والثقافة

- كلمة ممثل الأطفال امل�ساركني يف املنتدى

الرابع  الإ�سالمي  املوؤمتر  اإىل  املنتدى  ر�سالة  تالوة   -

للوزراء املكلفني بالطفولة

- عر�ش م�سور يلخ�ش وقائع املنتدى

- توزيع �سهادات امل�ساركة على الأطفال

- ا�سرتاحة وغذاء12:30 - 15:00 

- زيارة م�سجد احل�سن الثاين بالدار البي�ساء15:00 - 18:00 

- فرتة حرة19:30

ال�سبت 29 يونيو 2013 

- مغادرة الأطفال امل�ساركني
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لئحة اأطفال امل�ساركني يف الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي

��صم �لطفل��صم �لدولة�لرقم

عبد �لرحمن حممد �لعماديدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صلطان بن �صيف �ل�صويف �آل علي

كرمي �ملاجري�جلمهورية �لتون�صية

رباب كربول

�جلمهورية �جلز�ئرية 

�لدميقر�طية �ل�صعبية

�صعدون كوثر

�صمارة هيثم

رفيدة �صالح بابكرجمهورية �ل�صود�ن

عبد �لرحمن عثمان عبا�س

عثمان حممد عي�صى �جلمهورية �ل�صومالية

في�صل ر��صد خالدجمهورية �لعر�ق

�آمنة �رشمد جميد

علي بن عبد �لعزيز بن عبد �لكرمي بن �صلطنة عمان

�ملنت�رش

مي�صاء بنت حممد بن عبد �لفتاح

�إيثار حازم �صليمان حممددولة فل�صطني

ندى يو�صف جودت م�صعود

حممد عبد �لله �ملالدولة �لكويت

�صيخة ناجي �صعود �لطخيم

جعفر يون�س�جلمهورية �للبنانية 

مرمي هيثم �ل�صامي
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لئحة اأطفال امل�ساركني يف الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالم 

»تتمة«

��صم �لطفل��صم �لدولة�لرقم

�جلمهورية �لإ�صالمية 

�ملوريتانية 

مرمي �أبو �حلبيب

�أبو بكري هو�ري �صيبة

عبد �حلميد مرعي �ملحجوبدولة ليبيا

هبة علي �ل�صادق �لهوين

�صفاء �صاحلي�ململكة �ملغربية

هاجر �رش��س

فاطمة �لزهر�ء �رقطي

فاطمة �لزهر�ء �لطوكي

حف�صة �لعلوي

حامت ر��صدي

جوهر �لعمر�ين

حم�صن مومن

ح�صام �لدين �لب�صار

�أن�س �حلور

زينب مد�حي

�صعيد بن�صقرون

فاطمة �لزهر�ء �مل�صكيني

ميمونة درو�س

حممد �لبوزيدي
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امللحـق

املواكبة الإعالمية
 من خالل ق�سا�سات ال�سحافة املكتوبة والإلكرتونية
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احلقاوي ترتاأ�ش بالرباط افتتاح الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو 

لأطفال العامل الإ�سالمي 

ن�رس يف اأون مغاربية يوم 22 - 06 - 2013 

والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزيرة  احلقاوي،  ب�سيمة  ترتاأ�ش 

اأ�سغال  الرباط  مبدينة   2013 يونيو   24 املقبل  الإثنني  �سباح  الجتماعية، 

اجلل�سة الفتتاحية للدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي، 

الذي تعقده املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة - اإي�سي�سكو - بالتعاون 

مع وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية، وذلك على ال�ساعة 

العا�رسة باملقر الدائم لالإي�سي�سكو، الكائن ب�سارع اجلي�ش امللكي، حي الريا�ش. 

يونيو،   28 املقبل  اجلمعة  يوم  اإىل  اأ�سغاله  تتوا�سل  الذي  املنتدى،  ويهدف 

اإىل تعزيز اأوا�رس الت�سامن بني اأطفال العامل الإ�سالمي، وتوطيد الروابط بني 

روح  وتر�سيخ  املماثلة،  والعاملية  الإ�سالمية  الدول  يف  الأطفال  منتديات 

النتماء اإىل الأمة وقيم املواطنة الإن�سانية الكرمية وقيم احلوار والدميقراطية 

للتعبري  لالأطفال  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  اإ�سافة  والتاآخي،  والت�سامن  والتعاي�ش 

عن اآرائهم وان�سغالتهم تفعيال حلقوق امل�ساركة، واإك�سابهم تقنيات احلوار 

والتوا�سل وقبول الختالف يف الراأي يف جو من الحرتام والإثراء املتبادل، 

وامل�ساعدة على توظيف اإمكانات الأطفال وقدراتهم لالإ�سهام الفعلي يف تنمية 

اأوطانهم وك�سب الرهانات التي يطرحها الو�سع العاملي اجلديد.

ويت�سمن برنامج الدورة الأوىل للمنتدى، التي ي�سارك فيها اأربعون طفال ميثلون 

الدول العربية الأع�ساء يف الإي�سي�سكو، عقد عدة جل�سات عمل يتم خاللها 

درا�سة العديد من املو�سوعات، من بينها التفاقية الدولية حلقوق الطفل، 

 وت�سكيل اللجان اخلم�ش للمنتدى باعتبارها الهيكل القانوين للمنتدى، وتقدمي

حلقوق  الوطني  املر�سد  طرف  من  املغرب  يف  الطفل  برملان  جتربة 

 الطفل، والتمرن على كيفية ا�ستغال جلان املنتدى ح�سب اإطاره القانوين.
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كما يت�سمن الربنامج عقد ور�سة عمل حول مو�سوع »الطفل واحلق يف بيئة 

ح�رسية �سليمة« تخل�ش اإىل و�سع ر�سالة �ستوجه اإىل املوؤمتر الإ�سالمي الرابع 

للوزراء املكلفني بالطفولة املقرر عقده �سهر نونرب 2013 يف مدينة باكو، 

عا�سمة جمهورية اأذربيجان.

متنوع،  فني  وحفل  ثقافية  م�سابقات  بتنظيم  الدورة  هذه  اأعمال  وتتميز 

بالتن�سيق مع وزارة ال�سباب والريا�سة يف اململكة املغربية، لفائدة الأطفال 

الأطفال  هوؤلء  فيه  يقدم  خا�ش  حفل  وتنظيم  املنتدى،  يف  امل�ساركني 

لوحات فنية تربز جوانب من الرتاث الثقايف واملو�سيقي واحل�ساري لبلدانهم. 

كما �سيزور الأطفال مقر الربملان املغربي بغرفتيه، ومقر املر�سد الوطني 

احل�سن  وم�سجد  الرباط،  التاريخية يف مدينة  املاآثر  واأهم  الطفل،  حلقوق 

الثاين يف مدينة الدار البي�ساء.

العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو  منتدى  )اإن�ساء  م�رسوع  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

ّعد بناء على القرار ال�سادر عن املوؤمتر الإ�سالمي الثاين للوزراء 
ُ
الإ�سالمي(، اأ

 ،2009 فرباير  ال�سودان  جمهورية  باخلرطوم،  املنعقد  بالطفولة  املكلفني 

واأقره املوؤمتر الإ�سالمي الثالث للوزراء املكلفني بالطفولة املنعقد بطرابل�ش، 

ليبيا 2011، والذي التزم فيه املغرب با�ست�سافة دورته الأوىل.

ب�سفتها  الإي�سي�سكو  اإ�رساف  حتت  يعمل  الذي  املنتدى،  وينطلق  هذا، 

ال�سكرتارية الدائمة ويعقد دورته العادية مرة كل �سنتني قبل انعقاد املوؤمتر 

املرجعية  من  وعمله  ت�سوره  يف  بالطفولة،  املكلفني  للوزراء  الإ�سالمي 

الإ�سالمية واملواثيق والعهود والإعالنات الإ�سالمية والدولية اخلا�سة بحقوق 

الإن�سان وحقوق الطفل.

ويت�سكل من خم�ش جلان دائمة وهي: جلنة حقوق الطفل، وجلنة الرتبية 

ال�سوؤون  املعاقني، وجلنة  والبيئة وحقوق  ال�سحة  والإعالم، وجلنة  والثقافة 

الجتماعية والت�سامن، وجلنة التعاون الإ�سالمي والدويل.

تتوا�سل اأعمال املنتدى، بعد الفتتاح، مبقر مركز التكوينات وامللتقيات 

الوطنية، الكائن بحي النه�سة بالرباط.
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يف الواجهة

املغرب يحت�سن »منتدى اأطفال العامل الإ�سالمي«

ه�سربي�ش - ماجدة اأيت لكتاوي

اأكدت ب�سيمة احلقاوي، وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية، 

اأن انطالق عمل منتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي، والذي ت�ستمر 

اأ�سغاله اإىل يوم اجلمعة املقبل، خري دليل على العناية اخلا�سة التي يوليها املغرب 

 للطفولة، وعلى التزام اجلميع بالنهو�ش بتحديات الطفولة يف العامل الإ�سالمي. 

اجلل�سة  خالل  الثنني،  اأم�ش  �سباح  األقتها  كلمة  �سمن  الوزيرة  واأ�سافت 

الفتتاحية للدورة الأوىل للمنتدى الذي تعقده املنظمة الإ�سالمية للرتبية 

اإي�سي�سكو - بالتعاون مع وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة  والعلوم والثقافة - 

والتنمية الجتماعية، اأن ذات املنتدى ياأتي من اأجل تدعيم حق الطفل يف 

امل�ساركة وال�ستجابة للمتغريات التي تعي�سها جمتمعاتنا الإ�سالمية وتوفري 

الظروف  له جميع  وتوفر  ترعاه  اأ�رسة  و�سط  باأمان  بالعي�ش  له  ت�سمح  بيئة 

املالئمة.
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على  �سيوفا  حلوا  الذين  الإ�سالمي،  العامل  اأطفال  احلقاوي  دعت  ذلك،  اإىل 

اململكة املغربية، اإىل التوا�سل فيما بينهم والتعبري عن تطلعاتهم واآفاقهم يف 

جو ي�سوده احلوار والحرتام، ويعك�ش غنى احل�سارة الإ�سالمية املبنية على 

اأ�س�ش ال�سالم والتاآخي والتعارف بني ال�سعوب والأديان واحل�سارات.

واأ�سارت املتحدثة اإىل اجلهود التي تبذلها اململكة املغربية يف جمال الطفولة، 

امللحقة  والربوتوكولت  الطفل  الدولية حلقوق  التفاقية  التوقيع على  من 

بها، اإىل و�سع خطط العمل والربامج الرامية اإىل النهو�ش باأو�ساع الطفولة 

يف و�سعية ه�سة، كربنامج »تي�سري« لدعم متدر�ش الأطفال، و»عملية مليون 

حمفظة«..، اإ�سافة اإىل خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015 »مغرب 

والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزارة  تعكف  الذي  باأطفاله«،  جدير 

عمومية  �سيا�سة  اإعداد  عرب  الثانية  مرحلتها  حت�سري  على  الجتماعية 

مندجمة حلماية الطفولة كجواب وطني لكل التحديات التي تطرحها حماية 

الطفولة من كل اأ�سكال العنف.

يونيو اجلاري،   28 يوم اجلمعة  اإىل  اأ�سغاله  تتوا�سل  الذي  ويهدف املنتدى، 

الروابط  وتوطيد  الإ�سالمي،  العامل  اأطفال  بني  الت�سامن  اأوا�رس  تعزيز  اإىل 

بني منتديات الأطفال يف الدول الإ�سالمية والعاملية املماثلة، وتر�سيخ روح 

النتماء اإىل الأمة وقيم املواطنة الإن�سانية الكرمية وقيم احلوار والدميقراطية 

للتعبري  لالأطفال  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  اإ�سافة  والتاآخي،  والت�سامن  والتعاي�ش 

عن اآرائهم وان�سغالتهم تفعيال حلقوق امل�ساركة، واإك�سابهم تقنيات احلوار 

والتوا�سل وقبول الختالف يف الراأي يف جو من الحرتام والإثراء املتبادل، 

وامل�ساعدة على توظيف اإمكانات الأطفال وقدراتهم لالإ�سهام الفعلي يف تنمية 

اأوطانهم وك�سب الرهانات التي يطرحها الو�سع العاملي اجلديد. 

ويت�سمن برنامج الدورة الأوىل للمنتدى، التي ي�سارك فيها اأربعون طفال ميثلون 

وور�سات  عمل  جل�سات  عدة  عقد  الإي�سي�سكو،  يف  الأع�ساء  العربية  الدول 

وت�سكيل اللجان اخلم�ش للمنتدى باعتبارها الهيكل القانوين للمنتدى، وتقدمي 

جتربة برملان الطفل يف املغرب من طرف املر�سد الوطني حلقوق الطفل، 

والتمرن على كيفية ا�ستغال جلان املنتدى ح�سب اإطاره القانوين، ف�سال عن 

تنظيم م�سابقات ثقافية وحفل فني متنوع وزيارات على اأهم ماآثر اململكة 

بكل من الرباط والبي�ساء.
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الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي من 24 

اإىل 28 يونيو اجلاري بالرباط

و.م.ع 

19.06.2013h45

والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  تنظم  2013/ومع/  يونيو  الرباط/19 

والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزارة  مع  بتعاون  )اإي�سي�سكو(،  والثقافة 

الجتماعية، من 24 اإىل 28 يونيو اجلاري بالرباط، الدورة الأوىل ملنتدى 

الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي، مب�ساركة 40 طفال ميثلون الدول العربية 

الأع�ساء يف الإي�سي�سكو. 

لالأنباء  العربي  املغرب  وكالة  تو�سلت  املنظمتني،  للجهتني  بالغ  واأو�سح 

الذي  املنتدى،  هذا  من  املتوخى  الهدف  اأن  الأربعاء،  اليوم  منه  بن�سخة 

�سترتاأ�ش جل�سته الفتتاحية ب�سيمة حقاوي وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة 

والتنمية الجتماعية، هو تعزيز اأوا�رس الت�سامن بني اأطفال العامل الإ�سالمي، 

والعاملية  الإ�سالمية  الدول  يف  الأطفال  منتديات  بني  الروابط  وتوطيد 

الكرمية  الإن�سانية  املواطنة  وقيم  الأمة  اإىل  النتماء  روح  وتر�سيخ  املماثلة، 

وقيم احلوار والدميقراطية والتعاي�ش والت�سامن والتاآخي. 

الدائم  باملقر  الفتتاحية  جل�سته  �سنعقد  الذي  املنتدى،  هذا  يروم  كما 

وامللتقيات  التكوينات  مبركز  اأ�سغاله  تتوا�سل  اأن  على  بالرباط  للمنظمة 

تفعيال  وان�سغالتهم،  اآرائهم  عن  للتعبري  لالأطفال  الفر�سة  اإتاحة  بالرباط، 

حلقوق امل�ساركة، واإك�سابهم تقنيات احلوار والتوا�سل وقبول الختالف يف 

توظيف  على  وامل�ساعدة  املتبادل،  والإثراء  الحرتام  من  جو  يف  الراأي 

وك�سب  اأوطانهم  تنمية  يف  الفعلي  لالإ�سهام  وقدراتهم  الأطفال  اإمكانات 

الرهانات التي يطرحها الو�سع العاملي اجلديد. 

وح�سب البالغ فاإن برنامج الدورة الأوىل لهذا املنتدى يت�سمن عقد جل�سات 

عمل حول موا�سيع هامة من بينها التفاقية الدولية حلقوق الطفل، وت�سكيل 

اللجان اخلم�ش للمنتدى باعتبارها الهيكل القانوين للمنتدى، وتقدمي جتربة 
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الطفل،  حلقوق  الوطني  املر�سد  طرف  من  املغرب  يف  الطفل  برملان 

والتمرن على كيفية ا�ستغال جلان املنتدى ح�سب اإطاره القانوين. 

بيئة  يف  واحلق  »الطفل  مو�سوع  حول  ور�سة  عقد  الربنامج  يت�سمن  كما 

ح�رسية �سليمة« تخل�ش اإىل و�سع ر�سالة �ستوجه اإىل املوؤمتر الإ�سالمي الرابع 

للوزراء املكلفني بالطفولة املقرر عقده �سهر نونرب القادم يف مدينة باماكو، 

عا�سمة جمهورية اأذربيجان. 

متنوع،  فني  وحفل  ثقافية  م�سابقات  بتنظيم  الدورة  هذه  اأعمال  وتتميز 

يف  امل�ساركني  الأطفال  لفائدة  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  مع  بالتن�سيق 

املنتدى، وتنظيم حفل خا�ش يقدم فيه هوؤلء الأطفال لوحات فنية تربز 

جوانب من الرتاث الثقايف واملو�سيقي واحل�ساري لبلدانهم، ف�سال عن تنظيم 

زيارات ميدانية لفائدة ت�سمل كال من مقر الربملان بغرفتيه ومقر املر�سد 

الوطني حلقوق الطفل واأهم املاآثر التاريخية بالرباط وم�سجد احل�سن الثاين 

بالدار البي�ساء. 

يذكر اأن م�رسوع )اإن�ساء منتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي( اأعد بناء 

على القرار ال�سادر عن املوؤمتر الإ�سالمي الثاين للوزراء املكلفني بالطفولة 

املنعقد باخلرطوم )جمهورية ال�سودان فرباير 2009(، واأقره املوؤمتر الإ�سالمي 

والذي   )2011 )ليبيا  بالطفولة املنعقد بطرابل�ش  للوزراء املكلفني  الثالث 

التزم فيه املغرب با�ست�سافة دورته الأوىل. 

الإي�سي�سكو  اإ�رساف  يعمل حتت  الذي  املنتدى،  هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

ب�سفتها ال�سكرتارية الدائمة ويعقد دورته العادية مرة كل �سنتني قبل انعقاد 

املوؤمتر الإ�سالمي للوزراء املكلفني بالطفولة، ينطلق يف ت�سوره وعمله من 

املرجعية الإ�سالمية واملواثيق والعهود والإعالنات الإ�سالمية والدولية اخلا�سة 

بحقوق الإن�سان وحقوق الطفل. 

وجلنة  الطفل  حقوق  هي جلنة  دائمة  من خم�ش جلان  املنتدى  ويت�سكل 

وجلنة  املعاقني  وحقوق  والبيئة  ال�سحة  وجلنة  والإعالم  والثقافة  الرتبية 

ال�سوؤون الجتماعية والت�سامن وجلنة التعاون الإ�سالمي والدويل. 

ب/ح ف دك
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الرباط - وكالت 

 GMT 21:04 2013 الثالثاء، 25 حزيران/يونيو

عرّبت ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي، وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية 

الجتماعية، عن اعتزاز املغرب باختياره ل�ست�سافة الدورة الأوىل ملنتدى 

املنتدى  هذا  افتتاح  خالل  موؤكدة،  الإ�سالمي،  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو 

اأم�ش بالرباط، العناية اخلا�سة التي يوليها املغرب للطفولة.

والذي  املنتدى  هذا  عمل  انطالق  اأن  احلقاوي  ب�سيمة  ال�سيدة  واأكدت 

اجلميع  التزام  على  دليل  خلري  املقبل،  اجلمعة  يوم  اإىل  اأ�سغاله  ت�ستمر 

يف  الطفل  حق  وتدعيم  الإ�سالمي،  العامل  يف  الطفولة  بتحديات  بالنهو�ش 

الإ�سالمية،  جمتمعاتنا  تعي�سها  التي  للمتغريات  وال�ستجابة  امل�ساركة 

جميع  له  وتوفر  ترعاه  اأ�رسة  و�سط  باأمان  بالعي�ش  له  ت�سمح  بيئة  وتوفري 

على  �سيوفا  حلوا  الذين  الإ�سالمي،  العامل  اأطفال  داعية  املالئمة،  الظروف 

اململكة املغربية، اإىل التوا�سل فيما بينهم، والتعبري عن تطلعاتهم واآفاقهم 

املبنية  الإ�سالمية  ويعك�ش غنى احل�سارة  والحرتام،  احلوار  ي�سوده  يف جو 
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واحل�سارات. والأديان  ال�سعوب  بني  والتعارف  والتاآخي  ال�سالم  اأ�س�ش   على 

واأ�سارت ال�سيدة الوزيرة اإىل اجلهود التي تبذلها اململكة املغربية يف جمال 

الطفولة، من التوقيع على التفاقية الدولية حلقوق الطفل والربوتوكولت 

امللحقة بها، اإىل و�سع خطط العمل والربامج الرامية اإىل النهو�ش باأو�ساع 

الأطفال،  متدر�ش  لدعم  »تي�سري«  كربنامج  ه�سة،  و�سعية  يف  الطفولة 

للطفولة  الوطنية  العمل  خطة  اإىل  اإ�سافة  حمفظة«..،  مليون  و«عملية 

الت�سامن  وزارة  تعكف  الذي  باأطفاله«،  جدير  »مغرب   2006-2015
الثانية  مرحلتها  حت�سري  على  الجتماعية  والتنمية  والأ�رسة  واملراأة 

وطني  كجواب  الطفولة  حلماية  مندجمة  عمومية  �سيا�سة  اإعداد  عرب 

العنف. اأ�سكال  كل  من  الطفولة  حماية  تطرحها  التي  التحديات   لكل 

للمنظمة  واملعهود  واملثمر  اجلاد  بالتعاون  الوزيرة  ال�سيدة  واأ�سادت  هذا، 

والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزارة  مع  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية 

والتنمية الجتماعية.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن اجلل�سة الفتتاحية لهذا املنتدى، الذي تعقده املنظمة 

الت�سامن  وزارة  مع  بالتعاون  »اإي�سي�سكو«  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية 

عن  بالنيابة  كلمات  اإلقاء  �سهدت  الجتماعية،  والتنمية  والأ�رسة  واملراأة 

والثقافة،  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  للمنظمة  العام  املدير  ال�سيد  كل من 

اإىل  اإ�سافة  الوطنية،  الرتبية  وزير  وال�سيد  والريا�سة،  ال�سباب  وزير  وال�سيد 

كلمة ال�سيد املدير التنفيذي للمر�سد الوطني حلقوق الطفل.
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الدورة الأوىل ملنتدى اأطفال العامل الإ�سالمي باملغرب  اأخبار |  الرئي�سية | 

الدورة الأوىل ملنتدى اأطفال العامل الإ�سالمي باملغرب

افريك نيوز / الرباط 

خالل اجلل�سة الفتتاحية للدورة الأوىل ملنتدى اأطفال العامل الإ�سالمي الذي 

بالتعاون  »اإي�سي�سكو«  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  تعقده 

انطلقت  الجتماعية،والذي  والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزارة  مع 

فعالياته �سباح الثنني وت�ستمر اأ�سغاله اإىل غاية اجلمعة املقبل اأكدت ب�سيمة 

احلقاوي، وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية، اأن انطالق 

العناية  على  دليل  الإ�سالمي، خري  العامل  لأطفال  الإي�سي�سكو  منتدى  عمل 

اخلا�سة التي يوليها املغرب للطفولة، وعلى التزام اجلميع بالنهو�ش بتحديات 

الطفولة يف العامل الإ�سالمي.

واأ�سافت الوزيرة �سمن كلمتها باملنا�سبة، اأن ذات املنتدى ياأتي من اأجل 

تعي�سها  التي  للمتغريات  وال�ستجابة  امل�ساركة  يف  الطفل  حق  تدعيم 
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جمتمعاتنا الإ�سالمية وتوفري بيئة ت�سمح له بالعي�ش باأمان و�سط اأ�رسة ترعاه 

وتوفر له جميع الظروف املالئمة.

على  �سيوفا  حلوا  الذين  الإ�سالمي،  العامل  اأطفال  احلقاوي  دعت  ذلك،  اإىل 

اململكة املغربية، اإىل التوا�سل فيما بينهم والتعبري عن تطلعاتهم واآفاقهم يف 

جو ي�سوده احلوار والحرتام، ويعك�ش غنى احل�سارة الإ�سالمية املبنية على 

اأ�س�ش ال�سالم والتاآخي والتعارف بني ال�سعوب والأديان واحل�سارات

واأ�سارت املتحدثة اإىل اجلهود التي تبذلها اململكة املغربية يف جمال الطفولة، 

امللحقة  والربوتوكولت  الطفل  الدولية حلقوق  التفاقية  التوقيع على  من 

بها، اإىل و�سع خطط العمل والربامج الرامية اإىل النهو�ش باأو�ساع الطفولة 

يف و�سعية ه�سة، كربنامج »تي�سري« لدعم متدر�ش الأطفال، و«عملية مليون 

حمفظة«..، اإ�سافة اإىل خطة العمل الوطنية للطفولة 2015-2006 »مغرب 

والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�سامن  وزارة  تعكف  الذي  باأطفاله«،  جدير 

عمومية  �سيا�سة  اإعداد  عرب  الثانية  مرحلتها  حت�سري  على  الجتماعية 

مندجمة حلماية الطفولة كجواب وطني لكل التحديات التي تطرحها حماية 

الطفولة من كل اأ�سكال العنف.

يونيو اجلاري،   28 يوم اجلمعة  اإىل  اأ�سغاله  تتوا�سل  الذي  ويهدف املنتدى، 

الروابط  وتوطيد  الإ�سالمي،  العامل  اأطفال  بني  الت�سامن  اأوا�رس  تعزيز  اإىل 

بني منتديات الأطفال يف الدول الإ�سالمية والعاملية املماثلة، وتر�سيخ روح 

النتماء اإىل الأمة وقيم املواطنة الإن�سانية الكرمية وقيم احلوار والدميقراطية 

للتعبري  لالأطفال  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  اإ�سافة  والتاآخي،  والت�سامن  والتعاي�ش 

عن اآرائهم وان�سغالتهم تفعيال حلقوق امل�ساركة، واإك�سابهم تقنيات احلوار 

والتوا�سل وقبول الختالف يف الراأي يف جو من الحرتام والإثراء املتبادل، 

وامل�ساعدة على توظيف اإمكانات الأطفال وقدراتهم لالإ�سهام الفعلي يف تنمية 

اأوطانهم وك�سب الرهانات التي يطرحها الو�سع العاملي اجلديد.

ويت�سمن برنامج الدورة الأوىل للمنتدى، التي ي�سارك فيها اأربعون طفال ميثلون 

وور�سات  عمل  جل�سات  عدة  عقد  الإي�سي�سكو،  يف  الأع�ساء  العربية  الدول 

وت�سكيل اللجان اخلم�ش للمنتدى باعتبارها الهيكل القانوين للمنتدى، وتقدمي 

جتربة برملان الطفل يف املغرب من طرف املر�سد الوطني حلقوق الطفل، 

والتمرن على كيفية ا�ستغال جلان املنتدى ح�سب اإطاره القانوين، ف�سال عن 

تنظيم م�سابقات ثقافية وحفل فني متنوع وزيارات على اأهم ماآثر اململكة 

بكل من الرباط والبي�ساء.
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الرباط حتت�سن منتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي

 يو�سف حمادي »الرباط«

بالتعاون مع  )اإي�سي�سكو(،  والثقافة  والعلوم  الإ�سالمية للرتبية  تعقد املنظمة 

وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية يف اململكة املغربية، 

الدورة الأوىل ملنتدى الإي�سي�سكو لأطفال العامل الإ�سالمي، خالل الفرتة من 

24 اإىل 28 يونيو اجلاري يف العا�سمة املغربية الرباط.

يف  الأع�ساء  العربية  الدول  ميثلون  طفال  اأربعون  الدورة  هذه  يف  وي�سارك 

الإي�سي�سكو، ويت�سمن برنامج الدورة عقد جل�سات عمل �سيتم خاللها درا�سة 

العديد من املو�سوعات، من بينها التفاقية الدولية حلقوق الطفل، ت�سكيل 

القانوين للمنتدى، تقدمي جتربة  اللجان اخلم�ش للمنتدى باعتبارها الهيكل 

الطفل،  حلقوق  الوطني  املر�سد  طرف  من  املغرب  يف  الطفل  برملان 

القانوين، كما  اإطاره  ح�سب  املنتدى  جلان  ا�ستغال  على كيفية  والتمرن 

�ستعقد ور�سة عمل حول مو�سوع »الطفل واحلق يف بيئة ح�رسية �سليمة«، 

الرابع  الإ�سالمي  املوؤمتر  اإىل  �ستوجه  ر�سالة  و�سع  اإىل  الور�سة  و�ستخل�ش هذه 

للوزراء املكلفني بالطفولة املقرر عقده خالل �سهر نوفمرب 2013 يف مدينة 

باكو عا�سمة جمهورية اأذربيجان.

الإ�سالمي،  العامل  اأطفال  بني  الت�سامن  اأوا�رس  تعزيز  اإىل  املنتدى  ويهدف 

وتوطيد الروابط بني منتديات الأطفال يف الدول الإ�سالمية والعاملية املماثلة، 

وتر�سيخ روح النتماء اإىل الأمة وقيم املواطنة الإن�سانية الكرمية، وقيم احلوار 

والدميقراطية والتعاي�ش والت�سامن والتاآخي، واإتاحة الفر�سة لالأطفال للتعبري 

عن اآرائهم وان�سغالتهم تفعيال حلقوق امل�ساركة، واإك�سابهم تقنيات احلوار 

والتوا�سل وقبول الختالف يف الراأي يف جو من الحرتام والإثراء املتبادل، 

وامل�ساعدة على توظيف اإمكانات الأطفال وقدراتهم لالإ�سهام الفعلي يف تنمية 

اأوطانهم وك�سب الرهانات التي يطرحها الو�سع العاملي اجلديد.

الدائم  املقر  2013 يف  يونيو   24 يوم  للمنتدى  الفتتاحية  اجلل�سة  و�ستعقد 

لالإي�سي�سكو، برئا�سة وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية يف 

اململكة املغربية ب�سيمة احلقاوي، وتتوا�سل اأعمال املنتدى يف مقر مركز 

التكوينيات وامللتقيات الوطنية بالرباط. 
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لقطات �سمعية ب�سرية

MAP TV من الن�سرة الإخبارية لـ

 

    

  

   






