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)1(البند رقم 
تقریر نشاط إدارة األسرة والطفولة

عشر للجنة الطفولة العربیةوالثامنةعشر ابعةالسفیما بین الدورتین 
2012القاهرة –2011الدوحة 

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

مانة الفنیة،ألمذكرة ا- 

:توصي بما یلي

بي منتدى المجتمع المدني العر "العراق على مساهمتها المالیة لعقد توجیه الشكر لجمهوریة -1
في 4/7/2012- 2اللذین عقدا خالل الفترة من " الرابع للطفولة ومنتدى األطفال العرب

.بیروت بالجمهوریة اللبنانیة

منتدى المجتمع المدني العربي "تنظیمتوجیه الشكر للمجلس العربي للطفولة والتنمیة على -2
ق جهود المجتمع دوره في تحفیز وتنسیتثمین ، و "الرابع للطفولة ومنتدى األطفال العرب

.المدني العربي لدعم وتنمیة الطفل

على المشاركة في منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس، األعضاءحث الدول -3
تنشئة الطفل "، تحت عنوان للطفولةمركز الثقافيلاالذي سیعقد في دولة قطر بالتعاون مع 

.2014خالل عام " العربي في مجتمع المعرفة



)2(قمر البند
متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر العربي الرابع 

)2010مراكش (رفیع المستوى لحقوق الطفل 

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

الـدول العربیـة مجلـس جامعـة لالعادیـة الثالثـة والعشـرین ةدور الصـادر عـن الـ)565(القرار رقم - 
،)2012بغداد (وى القمةعلى مست

الصادر عـن الـدورة 1908وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري رقم - 
.9/2/2012التاسعة والثمانین، المنعقدة بتاریخ 

الصـادر عـن الـدورة العادیـة الحادیـة 681وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعیـة العـرب رقـم - 
،11/12/2011-10والثالثین المنعقدة بتاریخ

مــراكش (الصــادر عــن المــؤتمر العربــي الرابــع رفیــع المســتوى لحقــوق الطفــل ٕاعــالن مــراكشو - 
2010(،

،)2010مراكش (والقرارات الصادرة عن المؤتمر العربي الرابع رفیع المستوى لحقوق الطفل - 
مانة الفنیة،ألمذكرة او - 

:توصي بما یلي

المشروع العربي للنهوض بالطفولة "ود لتنفیذ الفنیة مواصلة الجهاألمانةالطلب من .1
.بالتعاون والتنسیق مع الجهات العربیة والدولیة ذات الصلة"المبكرة

الصادر عن الدورة العادیة السابعة ) 876(الطلب من األمانة الفنیة رفع القرار رقم .2
ل التشریعي ، والقاضي بـاعتماد الدلی)2012فبرایر (والعشرین لمجلس وزراء العدل العرب 

االسترشادي لحقوق الطفل بصیغته المعدلة وتعمیمه على الجهات المعنیة في الدول العربیة 
لالسترشاد به، إلى مجلس وزراء الشؤون االجتماعیة العرب في دورته العادیة الثانیة 

).2012دیسمبر (والثالثین 



النظام الداخلي الطلب من الدول األعضاء موافاة األمانة الفنیة بمالحظاتها حول .3
لیتسنى وضعه في صیغته النهائیة وعرضه " للجنة االستشاریة العربیة لحقوق الطفل"

. إلقرارهقادمةةمجلس وزراء الشؤون االجتماعیة العرب في دور على 

محمد عبده الزغیر، خبیر شؤون / ، واألستاذجون قزي/ القاضيتوجیه الشكر إلى .4
تحفظات الدول العربیة على "اسة المقارنة حول الطفولة، لجهودهما في إعداد الدر 

".االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل والبروتوكولین اإلضافیین الملحقین بها

حث الدول األعضاء التي لم تصادق علـى البروتوكـولین االختیـاریین الملحقـین باتفاقیـة .5
، وكـــــــذلك رفــــــع تحفظاتهـــــــا علـــــــى االتفاقیـــــــة علـــــــى المصــــــادقة علیهمـــــــاحقــــــوق الطفـــــــل

ــــین بهــــا ــــادئ ،إن أمكــــنوالبروتوكــــولین الملحق ــــي ال تتماشــــى مــــع المب ــــك الت خاصــــة تل
.اقیةاألساسیة لالتف



)3(رقمالبند
التعاون مع الیونیسیف

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

القطـــاع االجتمـــاعي بـــین كـــل مـــن المكتـــب اإلقلیمـــي للیونیســـیف و الموقعـــةاتفاقیـــة التعـــاون- 
،)2011أیلول / سبتمبر(باألمانة العامة لجامعة الدول العربیة، 

مــراكش (ٕاعــالن مــراكش الصــادر عــن المــؤتمر العربــي الرابــع رفیــع المســتوى لحقــوق الطفــل و - 
2010(،

مانة الفنیة،ألمذكرة او - 

:توصي بما یلي 

ارة األسرة والطفولة في تنفیذ على التعاون مع إدتوجیه الشكر للمكتب اإلقلیمي للیونیسیف .1
.الالزم لذلكدعم الفني تقدیم ال، وعلى عدد من األنشطة والبرامج

كیفیة إعداد التقاریر المقدمة إلى اللجنة "الطلب من األمانة الفنیة عقد دورة تدریبیة حول .2
دول التي ، بالتعاون مع المكتب اإلقلیمي للیونیسیف، مع إعطاء أولویة لل"الدولیة لحقوق الطفل

الهاشمیة خالل العام األردنیةفي المملكة وذلك "ستقدم تقاریرها خالل العامین القادمین
2013.

عداد النسخة الثانیة إلتقدیم الدعم الفني والمالي الطلب من المكتب اإلقلیمي للیونیسیف.3
حدة لوقف التقریر العربي المقارن لمدى إعمال توصیات دراسة األمین العام لألمم المت"من 

بحیث یغطي المرحلة الزمنیة 2013العنف ضد األطفال والتي من المقرر إصدارها خالل عام 
2010-2012.



)4(رقمبندال
البروتوكول االختیاري الثالث 

الملحق باالتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

تقــدیم بــإجراءتوكــول االختیــاري الثالــث الملحــق باالتفاقیــة الدولیــة لحقــوق الطفــل المتعلــق البرو - 
البالغات،

مــراكش (وٕاعــالن مــراكش الصــادر عــن المــؤتمر العربــي الرابــع رفیــع المســتوى لحقــوق الطفــل - 
2010(،

لدولیـة البروتوكـوالت االختیاریـة الملحقـة باالتفاقیـة ا"عن ورشـة عمـل ، الصادر "بیان الدوحة"و- 
،"لحقوق الطفل وآلیة أمین المظالم

البروتوكـــوالت االختیاریـــة الملحقـــة باالتفاقیـــة الدولیـــة لحقـــوق "ورشـــة عمـــل توصـــیات تقریـــر و و - 
،)2012الدوحة("الطفل وآلیة أمین المظالم

مانة الفنیة،ألمذكرة او - 

:توصي بما یلي 

خاص لالمین العام لألمم ومكتب الممثل التوجیه الشكر للمكتب اإلقلیمي للیونیسیف .1
تعریفي الدلیل ال، على إعداد ومؤسسة إنقاذ الطفلالمتحدة بشأن العنف ضد األطفال، 

Advocacy Toolحول البروتوكول االختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل.

ام والتوقیـع والمصـادقة علـى ماالنضـحـث الـدول األعضـاء علـى الفنیـة األمانةالطلب من .2
وتوكــول االختیــاري الثالــث لالتفاقیــة الدولیــة لحقــوق الطفــل، المتعلــق بــإجراءات تقــدیم البر 

یمنح األطفال ضحایا االنتهاكات إمكانیة الوصول المباشر إلى اآللیات الذي و البالغات، 
. بتقدیم البالغاتذات الصلةالدولیة لحقوق اإلنسان 

شـــاء مؤسســـات وطنیـــة مســـتقلة إنحـــث الـــدول األعضـــاء علـــى الفنیـــة األمانـــةالطلـــب مـــن .3
تتــواءم مــع مبــادئ بــاریس واإلجــراءات الخاصــة بحمایــة حقــوق الطفــل، " أمــین المظــالم"كـــ



وذلــك لتلقــي الشــكاوي والبالغــات ورصــد ومراقبــة انتهاكــات حقــوق الطفــل علــى المســتوى 
.الوطني

البروتوكـــول االختیـــاري " الفنیـــة عقـــد ورشـــة عمـــل متخصصـــة حـــول األمانـــةالطلـــب مـــن .4
خــالل " تقــدیم البالغــاتبــإجراءثالــث الملحــق باالتفاقیــة الدولیــة لحقــوق الطفــل والمتعلــق ال

للیونیســـیف ومكتـــب الممثـــل الخـــاص اإلقلیمـــي، وذلـــك بالتعـــاون مـــع المكتـــب 2013عـــام 
العامــة لجامعــة األمانــةلالمــین العــام لألمــم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد األطفــال، فــي مقــر 

.بطلب االستضافةإحدى الدول األعضاءالدول العربیة ما لم تتقدم



)5(بند رقم ال
إنشاء آلیة عربیة للطفولة

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

الـدول العربیـة مجلـس جامعـة لالعادیـة الثالثـة والعشـرین ةدور الصـادر عـن الـ)565(القرار رقم - 
،)2012بغداد (على مستوى القمة

الصادر عـن الـدورة 1898وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري رقم - 
،15/9/2011الثامنة والثمانین المنعقدة بتاریخ 

الصادر عـن الـدورة 1908وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري رقم - 
،9/2/2012التاسعة والثمانین، المنعقدة بتاریخ 

الصـادر عـن الـدورة العادیـة الحادیـة 681رار مجلس وزراء الشؤون االجتماعیـة العـرب رقـم وق- 
،11/12/2011-10والثالثین المنعقدة بتاریخ 

الصـادر عـن الـدورة العادیـة الحادیـة 678وقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعیـة العـرب رقـم - 
،11/12/2011-10والثالثین المنعقدة بتاریخ 

مــراكش (الصــادر عــن المــؤتمر العربــي الرابــع رفیــع المســتوى لحقــوق الطفــل وٕاعــالن مــراكش- 
2010(،

،)2010مراكش (والقرارات الصادرة عن المؤتمر العربي الرابع رفیع المستوى لحقوق الطفل - 
،)2011الدوحة (وتوصیات لجنة الطفولة العربیة في دورتها السابعة عشر - 
ـــر وتوصـــیات اجتمـــاع اللجنـــة التحضـــیر -  وثیقـــة مشـــروع إلنشـــاء آلیـــة عربیـــة "لمناقشـــة یة وتقری

،)2012القاهرة ("للطفولة
مانة الفنیة،ألمذكرة او - 

:توصي بما یلي 

 علـى مجلـس "إنشـاء آلیـة عربیـة للطفولـة"الطلب من األمانة الفنیة عـرض وثیقـة مشـروع ،
البــدء فــي خــالل الــدورة الثانیــة والثالثــین، وذلــك لیتســنىوزراء الشــؤون االجتماعیــة العــرب 

.إلنشائهاالالزمة اإلجراءاتاتخاذ 



)6( بند رقم ال
)بند دائم(الموجه للطفل اإلعالم

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

الصــادر عــن الــدورة العادیــة الحادیــة 678قــرار مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعیــة العــرب رقــم - 
،11/12/2011-10نعقدة بتاریخ والثالثین الم

مــراكش (ٕاعــالن مــراكش الصــادر عــن المــؤتمر العربــي الرابــع رفیــع المســتوى لحقــوق الطفــل و - 
2010(،

،)2011الدوحة (وتوصیات لجنة الطفولة العربیة في دورتها السابعة عشر - 
مانة الفنیة،ألمذكرة او - 

:توصي بما یلي 

المجلس العربي للطفولة والتنمیة عقد دورات لتدریب الفنیة بالتعاون معاألمانةالطلب من -1
.في مجال حقوق الطفلاإلعالمیین

في مجال حقوق اإلعالمیینالمشاركة في تمویل مشروع تدریب األعضاءالدول الطلب من -2
.لحقوق الطفل العربياإلعالميالطفل، ومشروع المرصد 

مواصلة التعاون والتنسیق مع المشروع العربي لصحة األسرة األمانة الفنیة الطلب من -3
العربي اإلعالمياألداءواقع "دراسة حول إلجراءواألجفندوالمجلس العربي للطفولة والتنمیة 

".في مجال حقوق الطفل



)7(رقمبندال
القانونیة والسیاسات األطرحول اإلرشاديالدلیل 

واآللیات لحمایة األسرة العربیة

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

الصــادر عــن الــدورة الحادیــة والثالثــین لمجلــس وزراء الشــؤون االجتماعیــة ) 685(القــرار رقــم - 
،)2011بیروت (العرب 

،)2012القاهرة (والتوصیة الصادرة عن لجنة األسرة العربیة في دورتها السادسة - 
،)2008تونس (سرة العربیة في دورتها الرابعة ادرة عن لجنة األالتوصیة الصو - 
مانة الفنیة،ألمذكرة او - 

:توصي بما یلي 

 القانونیـــة والسیاســـات األطـــرحـــول اإلرشـــاديالـــدلیل "عـــرض الفنیـــةاألمانـــةمـــنالطلـــب
على مجلـس وزراء الشـؤون االجتماعیـة العـرب فـي دورتـه " العربیةاألسرةواآللیات لحمایة 

الخاصـــة بحمایـــة كوثیقـــة استرشـــادیة للـــدول عنـــد وضـــع القـــوانین الوطنیـــة إلقـــرارهقادمـــة ال
.األسرة



)8(رقمالبند
)بند دائم(لألطفالالبرلمان العربي 

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

علــى مســتوى القمــة فــي دورتــه الصــادر عــن مجلــس جامعــة الــدول العربیــة ) 535(القــرار رقــم - 
، )2010سرت (الثانیة والعشرون 

الصادر عـن مجلـس وزراء الشـؤون االجتماعیـة العـرب فـي دورتـه الثالثـین ) 648(والقرار رقم - 
،)2010القاهرة (

الصـادر عـن مجلـس وزراء الشـؤون االجتماعیـة العـرب فـي دورتـه الحادیـة ) 678(والقرار رقـم - 
،)2011بیروت (والثالثین 

الصـادر عـن مجلـس وزراء الشـؤون االجتماعیـة العـرب فـي دورتـه الحادیـة ) 682(والقرار رقـم - 
،)2011بیروت (والثالثین 

،)2016-2012(والخطة الخمسیة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعیة العرب - 
مـــراكش (إعـــالن مـــراكش الصـــادر عـــن المـــؤتمر العربـــي الرابـــع رفیـــع المســـتوى لحقـــوق الطفـــل - 

2010(،
،)2011الدوحة (صیات لجنة الطفولة العربیة في دورتها السابعة عشر وتو - 
مانة الفنیة،ألمذكرة او - 

:توصي بما یلي 

ولى للبرلمان العربي عمال الدورة األأةطلب استضافبتثمین مبادرة الجمهوریة اللبنانیة .1
رتیب حسب التو ، على أن یتم عقد الدورات التالیة بالتناوب 2013خالل عام طفاللأل

العامة لجامعة الدول األمانة، وذلك وفق النظام المعمول به في األعضاءالهجائي للدول 
.العربیة

تبرعات للحساب الذي أوالتي ترغب في تقدیم مساهمات األعضاءالطلب من الدول .2
األمانةإبالغ، لألطفالالعامة لجامعة الدول العربیة للبرلمان العربي األمانةستخصصه 

.2013شباط / من فبرایراألولموعد أقصاه بذلك في الفنیة



الرابط الخاص إرسالالتي أنشأت برلمانات وطنیة لألطفال، األعضاءالطلب من الدول .3
بالموقع االلكتروني للبرلمان لیتسنى التعرف على أنشطته، وذلك لرفعها على الموقع 

.www.famchildlas.orgوالطفولة األسرةإلدارةااللكتروني 



)9(رقمالبند
مبادئ توجیهیة حول"وثیقة 

"في حاالت الطوارئاألطفالضمان حقوق 

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

ي دورتــه الحادیــة الصــادر عــن مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعیــة العــرب فــ) 678(القــرار رقــم - 
،)2011بیروت (والثالثین 

مــراكش (ٕاعــالن مــراكش الصــادر عــن المــؤتمر العربــي الرابــع رفیــع المســتوى لحقــوق الطفــل و - 
2010(،

،)2011الدوحة (لجنة الطفولة العربیة في دورتها السابعة عشر وتوصیات - 
ي حــــاالت حــــق األطفــــال فــــي التعلــــیم فــــ"لمــــؤتمر اإلقلیمــــي العربــــي تحــــت عنــــوان وتوصــــیات ا- 

،)2011حزیران / یونیو30-29: مقر األمانة العامة("الطوارئ
حقــوقتوجیهیــة حــول ضــمانمبــادئوثیقــة"وتوصــیات اجتمــاع فریــق العمــل المعنــي بوضــع - 

)2012عمان ("الطوارئحاالتفياألطفال
مذكرة األمانة الفنیة،و - 
،"مبادئ توجیهیة لضمان حقوق األطفال في حاالت الطوارئ"ووثیقة - 

:توصي بما یلي 

 الطفـل الدولیـة إنقـاذمن مؤسسة تضم كل الفنیة تشكیل مجموعة عمل األمانةالطلب من
مبــــادئ توجیهیــــة لضــــمان حقــــوق "تطــــویر وثیقــــة بهــــدف للیونیســــیف، اإلقلیمــــيوالمكتــــب 

فـي األطفـالخطـة عربیـة شـاملة لضـمان حقـوق "للخـروج بــ،"األطفال في حاالت الطوارئ
لعرضها على مجلس وزراء الشؤون االجتماعیة العـرب فـي دورة ، تمهیدًا "حاالت الطوارئ

كــانون ثــان / علــى أن تعقــد مجموعــة العمــل أولــى اجتماعاتهــا خــالل شــهر ینــایر. قادمــة
2013.



)10(رقم البند
حقوق الطفل في الدساتیر العربیة

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

مانة الفنیة،ألمذكرة ا- 
،"حقوق الطفل في الدساتیر العربیة"وورقة العمل حول - 

:توصي بما یلي 

دساتیرها مواد خاصة بقضایا وحقوق الطفل ومواءمةعلى تضمیناألعضاءحث الدول .1
بما یضمن و علیها، المصادقواإلقلیمیةبما یتوافق مع االلتزامات والمواثیق الدولیة 

.فل الفضلى وحمایته من كافة أشكال التمییز والعنفمصلحة الط

وذلك خالل " حقوق الطفل في الدساتیر العربیة"عقد ندوة حول مانة الفنیة الطلب من األ.2
.، بالتعاون مع المنظمات العربیة والدولیة ذات العالقة2013عام 



)11(بند رقمال
الیوم العربي للیتیم

،عشرالثامنةدورتها لجنة الطفولة العربیة في إن 
:علىاوبعد إطالعه

مانة الفنیة،ألمذكرة ا- 

:توصي بما یلي 

وجدوى إنشاء مؤسسة إمكانیةالتباحث حول ندوة یتم خاللهاالفنیة عقد األمانةالطلب من .1
، على استدامة تمویلهابهدف ضمان ، وذلكلتمویل المشاریع الموجهة لألیتامعربیةوقفیة

. المعنیةومنظمات المجتمع المدني یین و نخبة من رجال الدین والتربوةالندأن یشارك في

الطلب من الدول األعضاء التي لدیها تجارب حول إنشاء مشاریع تنمویة یخصص ریعها .2
لألیتام، موافاة األمانة الفنیة بمرئیاتها حول هذا الموضوع وذلك في موعد أقصاه منتصف 

.2013كانون ثان / شهر ینایر



)12(رقمبندال
عمالالمسؤولیة االجتماعیة لقطاع األ

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

مـــراكش (إعـــالن مـــراكش الصـــادر عـــن المـــؤتمر العربـــي الرابـــع رفیـــع المســـتوى لحقـــوق الطفـــل - 
2010(،

مانة الفنیة،ألمذكرة او - 
السویدیة،والعرض المقدم من مؤسسة إنقاذ الطفل - 

:توصي بما یلي 
الطلب من الدول األعضاء حث الجهات المسؤولة عن الطفولة بالقطاع الحكومي للحوار .1

تنمویة تساهم في برامجدعم لتنفیذ والدخول في شراكات مع قطاع األعمال، بهدف جلب 
.حقوق الطفل وتأمین مستوى حیاة أفضل لألطفالإنفاذ 

ل مع ممثلي قطاع األعمال على اعتماد مبادئ عامة الطلب من الدول األعضاء العم.2
الحترام حقوق األطفال من خالل االلتزام بسیاسات إداریة وتوظیفیة وتسویقیة تراعي 
حقوق الطفل، ومن خالل منتجات وخدمات آمنة لألطفال وبرامج مجتمعیة موجهة 

.لصالحهم

تجاریة والجمعیات األهلیة الطلب من الدول األعضاء العمل على بناء قدرات الشركات ال.3
والجهات الحكومیة حول اعتماد السیاسات واإلجراءات والمنهجیات المتصلة بالمسؤولیة 

.االجتماعیة

مفهوم المسؤولیة االجتماعیة لقطاع "الفنیة عقد ورشة عمل حول األمانةالطلب من .4
Save the Childrenبالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل السویدیة " األعمال Sweden

.2013وذلك خالل عام والمكتب اإلقلیمي للیونیسیف، 



)13(رقم بندال
التمكین المالي لألطفال والیافعین في المنطقة العربیة

،عشرالثامنةلجنة الطفولة العربیة في دورتها إن 
:علىاوبعد إطالعه

مذكرة األمانة الفنیة،- 
فاینانس انترناشیونال،والعرض المقدم من منظمة تشایلد أند یوث - 

:توصي بما یلي 

المشــاركة فــي ورشــة العمــل التــي ســتعقدها منظمــة تشــایلد أنــد إلــىاألعضــاءالــدول دعــوة
.في اسطنبول بجمهوریة تركیا2013أیار/ یوث فاینانس انترناشیونال خالل شهر مایو



)14(رقم البند
االحتفال بالیوم العربي للطفل

،عشرالثامنةلة العربیة في دورتها لجنة الطفو إن 
:علىاوبعد إطالعه

مانة الفنیة،ألمذكرة ا- 

:توصي بما یلي 

عقد إمكانیةالفنیة التنسیق مع الجهات المعنیة في جمهوریة العراق لبحث األمانةالطلب من .1
بیة في بغداد بمناسبة اختیارها عاصمة للثقافة العر ) الحادي عشر(لألطفالالملتقى العربي 

)2013.(

من األول، على المستوى الوطني في 2013أن یتم االحتفال بالیوم العربي للطفل للعام .2
.العامة بهذه المناسبةاألمانةبیان من إصدارتشرین أول مع / أكتوبر



)15(رقم البند
موعد ومكان عقد الدورة التاسعة عشر للجنة الطفولة العربیة

،عشرالثامنةبیة في دورتها لجنة الطفولة العر إن 
:علىاوبعد إطالعه

مانة الفنیة،ألمذكرة ا- 

:توصي بما یلي 

2013أیلـول /عقد الدورة العادیة التاسعة عشر للجنة الطفولة العربیة خالل شـهر سـبتمبر

.برئاسة الجمهوریة اللبنانیة



)16(رقم البند
ما یستجد من أعمال

،عشرالثامنةي دورتها لجنة الطفولة العربیة فإن 
:علىاوبعد إطالعه

ـــة العمـــل المقدمـــة مـــن البرلمـــان العربـــي حـــول -  ـــي فـــي تفعیـــل وحمایـــة "ورق دور البرلمـــان العرب
،"تشریعات حقوق الطفل

:توصي بما یلي 

 الفنیـة لعقـد الـدورة األمانـةالتعـاون والتنسـیق مـع إمكانیـةالبرلمان العربي بحث الطلب من
.2013الذي سیعقد في الجمهوریة اللبنانیة خالل عام لألطفالالعربي للبرلماناألولى


