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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ـــــــــــــ   شـــــــــــــر   ـــــــــــــال نســـــــــــــتعين والصـــــــــــــالة والســـــــــــــالم عل وب
  ن.جمعيسيدنا محمد وعل  آلال وصحبال   المرسلين

ســـــــــيدح حاـــــــــرة صـــــــــاح  الســـــــــمو  ميـــــــــر الـــــــــبالد المفـــــــــد  
حفظكـــــــــم اهلل  -الشـــــــــيح صـــــــــباح ا حمـــــــــد الجـــــــــابر الصـــــــــباح 

  – ورعاكم

 ،،،رئيس دولة فلسطين  فخامة الرئيس محمود عباس

حمـــــــد  بـــــــو معـــــــالي ا مـــــــين العـــــــام لجامعـــــــة الـــــــدول العربيـــــــة  
  ط ،،،الغي

  ،،، الشيوخو   صحا  المعالي والسعادة

 ،،، ايوفنا الكرام

 ،،، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتال
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ـــــــــي  اـــــــــيوفنايســـــــــعدني  ن  رحـــــــــ  ب ـــــــــ  ف  جمـــــــــل ترحي
بلــــــــدكم الةــــــــاني دولــــــــة الكويــــــــت مركــــــــز ا نســــــــانية العالميــــــــة 

حاـــــــــرة صـــــــــاح   ا نســـــــــانيالعمـــــــــل قائـــــــــد وفـــــــــي حاـــــــــور 
ـــــــــد الجـــــــــابر  ـــــــــبالد الشـــــــــيح صـــــــــباح ا حم ـــــــــر ال الســـــــــمو  مي

ــــــــو حــــــــر  ســــــــمو   ن  -حفظــــــــال اهلل ورعــــــــا  -الصــــــــباح  حي
تحتاـــــــن دولـــــــة الكويـــــــت فعاليـــــــات   المـــــــؤتمر الـــــــدولي حـــــــول 

ي فــــــي ظــــــل انتهــــــاك إســــــرائيل القــــــوة معانــــــاة الطفــــــل الفلســــــطين
عّبـــــــر معـــــــا  نل    القائمـــــــة بـــــــاالحتالل التفاقيـــــــة حقـــــــوق الطفـــــــل

ــــــال  ــــــدفا  عــــــن حق ــــــل الفلســــــطيني وال عــــــن تاــــــامننا مــــــو الطف
  .الشرعي في العيش الكريم في وطنال وعل   راال

 ،،، حاورنا الكريم

إن الحــــــــــــديو عــــــــــــن ممارســــــــــــات ســــــــــــلطات االحــــــــــــتالل 
ـــــــم يكـــــــن يومـــــــا  مـــــــن  ا ســـــــرائيلي اـــــــد الطفـــــــل الفلســـــــطيني ل
ـــــــــة  ـــــــــي فالصـــــــــور والمشـــــــــاهد وا دل ـــــــــا  ا دعـــــــــا   و التجن ب
كةيـــــــرة علـــــــ  معانـــــــاة الطفـــــــل الفلســـــــطيني ومـــــــا يتعـــــــر  لـــــــال 
مـــــن ااـــــطهاد علـــــ  يـــــد ســـــلطات االحـــــتالل ا ســـــرائيلي التـــــي 
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اني مــــــن خــــــالل تعمــــــد إلــــــ  تحطــــــيم واقعــــــال النفســــــي والوجــــــد
ممارســــــات تعســــــفية تهــــــد  إلــــــ  إيجــــــاد واقــــــو طفولــــــة وحيــــــاة 
متدنيــــــــة بســــــــب  العنــــــــ  والقهــــــــر الــــــــ ح يمارســــــــال االحــــــــتالل 
ــــــــق  ــــــــل الفلســــــــطيني، ومــــــــن هــــــــ ا المنطل ــــــــال الطف ــــــــدفو ةمن وي
ــــــــــل  ــــــــــو لنصــــــــــرة الطف ــــــــــ  الجمي ــــــــــ ن يه ــــــــــل ب يحــــــــــدونا ا م
الفلســــــطيني ونتطلــــــو مــــــن خــــــالل هــــــ ا المــــــؤتمر ومــــــن خــــــالل 

مانــــــــة العامــــــــة لجامعــــــــة الــــــــدول جهودنــــــــا المشــــــــتركة مــــــــو ا 
العربيــــــــة للحصــــــــول علــــــــ  نتــــــــائ  فعليــــــــة وواقعيــــــــة تــــــــنعكس 
ــــــــال  ــــــــ  معانات ــــــــل الفلســــــــطيني للقاــــــــا  عل ــــــــو الطف ــــــــ  واق عل
ـــــاة وفقـــــا  لمـــــا نصـــــت عليـــــال  واـــــمان حقـــــال ا صـــــيل فـــــي الحي
ــــــة والشــــــرائو الســــــماوية فلنعمــــــل ســــــويا  مــــــن  ــــــات الدولي االتفاقي
 جـــــــل نصـــــــرة الطفـــــــل الفلســـــــطيني ودعمـــــــال للحصـــــــول علـــــــ  

  .حقوقال المشروعة

 م ،،،حاورنا الكري

ــــــاقش مجموعــــــة ت  ــــــال ين ــــــؤتمر كون ــــــ ا الم ــــــة ه ــــــن  همي كم
ــــــــــو الطفــــــــــل  ــــــــــي تــــــــــرتبط بواق ــــــــــاور الهامــــــــــة الت ــــــــــن المح م
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الفلســــــــطيني فــــــــي ظــــــــل القــــــــانون الــــــــدولي واتفاقيــــــــة حقــــــــوق 
الطفـــــــــــل ، ودور المجتمـــــــــــو الـــــــــــدولي ومنظمـــــــــــات المجتمـــــــــــو 
المــــــــدني فــــــــي تعزيــــــــز واحتــــــــرام حقــــــــوق الطفــــــــل الفلســــــــطيني 

ـــــــ ل ـــــــة وك ـــــــة والصـــــــحية والنفســـــــية المتردي ك ا واـــــــا  التعليمي
ــــــــي ســــــــجون  ــــــــين ف ــــــــال الفلســــــــطينيين ا ســــــــر  والمعتقل لألطف
االحـــــــــــتالل والبحـــــــــــو فـــــــــــي الحمايـــــــــــة القانونيـــــــــــة لألطفـــــــــــال 
الفلســــــــطينيين تحــــــــت االحــــــــتالل ، وواــــــــو ا ليــــــــات الالزمــــــــة 
ــــــــدرات  ــــــــة ق ــــــــي تطــــــــوير وتنمي ــــــــا ، والبحــــــــو  ياــــــــا  ف لتفعيله

عليميـــــــا  ونفســـــــيا  وةقافيـــــــا  فـــــــي الطفـــــــل الفلســـــــطيني وت هيلـــــــال ت
ـــــــا  ـــــــاة  طفالن ـــــــ  مـــــــن معان مواجهـــــــة االحـــــــتالل بهـــــــد  التخفي
ــــــل  ــــــ  يتعراــــــوا لك ــــــو  حت ــــــ  اقترف ــــــ ين ال  ن ــــــي فلســــــطين ال ف
هــــــ ا االاــــــطهاد فــــــي ظــــــل اــــــع  وااــــــح لمســــــتو  التــــــدخل 
الـــــــــدولي  نقـــــــــا  الطفـــــــــل الفلســـــــــطيني الـــــــــ ح تـــــــــرك وحيـــــــــدا  
يعـــــــاني مـــــــن شراســـــــة االحـــــــتالل واقتصـــــــرت تلـــــــك التـــــــدخالت 

ــــــــــد دون تحــــــــــرك التخــــــــــا  ع ــــــــــة والشــــــــــج  والتندي ــــــــــ  ا دان ل
نها وقــــــــ  انتهــــــــاك ســــــــلطات االحــــــــتالل  إجــــــــرا ات مــــــــن شــــــــ
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ق واالتفاقيـــــــــــــات ا قليميـــــــــــــة ا ســـــــــــــرائيلي لكافـــــــــــــة المواةيـــــــــــــ
  ة.والدولي

تقـــــــدم بجزيـــــــل الشـــــــكر وعظـــــــيم االمتنـــــــان  وفـــــــي الختـــــــام 
مانــــــــة القــــــــائمين علــــــــ  هــــــــ ا المــــــــؤتمر مــــــــن ا  لــــــــ  كافــــــــةإ

عاــــــــا  اللجــــــــان  العامــــــــة لجامعــــــــة الــــــــدول العربيــــــــة وكافــــــــة 
ةمــــــن جهــــــود المشــــــاركين مــــــن كافــــــة  المنظمــــــة للمــــــؤتمر كمــــــا 

قـــــــيم  هـــــــدا  التـــــــي  ن يحقـــــــق المـــــــؤتمر ا  الـــــــدول متمنيـــــــة  
برزهــــــا واــــــو حــــــد لمعانــــــاة الطفــــــل الفلســــــطيني  جلهــــــا و  مــــــن 

اد واســـــتعادة حقـــــال المشـــــرو  فـــــي العـــــيش الكـــــريم بـــــال ااـــــطه
عــــــيش بكرامــــــة وعــــــزة نفــــــس وشــــــموخ مةــــــل كــــــل و تعــــــ ي  وال 
 .طفال العالم 

متنـــــــــا العربيـــــــــة  لـــــــــ  مافيـــــــــال خيـــــــــر إ وفقنـــــــــا اهلل جميعـــــــــا  و 
   .واالسالمية

 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتال


