
 

-  1 - 
 

 
 
 

 ة ــــــكلم
 السيد أحمد أبو الغيط

 األمين العام لجامعة الدول العربية 
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 صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

 أمير دولة الكويت 
 

 فخامة الرئيس محمود عباس 
 رئيس دولة فلسطين 

 

 السادة الوزراء،
 

 الحضور الكريم،

يشرفني باسم جامعة الدول العربية أن افتتح معكم أعمال 
يل "المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائ

"القوة القائمة باالحتالل" التفاقية حقوق الطفل" الذي ينعقد باستضافة 
كريمة من دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 

 صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
عن خالص الشكر لصاحب السمو ألعرب  مناسبةهذه ال غتنموأ

ا المؤتمر الهام، والذي أكد مجلس والتقدير لرعايته الكريمة ألعمال هذ
 في األردنجامعة الدول العربية على مستوى القمة خالل دورته األخيرة 

تناول األبعاد المختلفة للقضية أهمية انعقاده في ضوء  ضرورةعلى 
وتوجيه االهتمام في  ا القضية المركزية لألمة العربية ..الفلسطينية باعتباره

التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني  االنتهاكات لكشفذات الوقت 
 ومن بينهاوالتصدي لهذه االنتهاكات الخطيرة..  على يد سلطات االحتالل

خذ أشكااًل لها األطفال الفلسطينيون والتي تتاالنتهاكات التي يتعرض 
وأنماطًا مختلفة تمثل في مجملها انتهاكات التفاقية األمم المتحدة لحقوق 

 .الطفل
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 سادة،السيدات وال
نجتمع اليوم في الوقت الذي تتفاقم فيه ممارسات االحتالل 
اإلسرائيلي في حجمها وشكلها ومضمونها، األمر الذي أصبحت معه 

تصادية بالتبعية معاناة الشعب الفلسطيني السياسية واالجتماعية واالق
ثر قسوة، وبحيث ال يقتصر تأثيرها على الزمن الحاضر بل يمتد أك

مويًا مستقبليًا أيضًا، بما في ذلك التأثير العميق على ليأخذ بعدًا تن
من  يعانون هؤالء األطفالفت ومستقبل األطفال الفلسطينيين... مقدرا
 مان بأشكال متعددة ولم يتمتعوا بالحد األدنى من الحقوق كما هوالحر 

ونشأوا في أسر عانت من  حال األطفال في معظم دول العالم،
حتالل، ويعيشون في كنف عنف وتطرف اال ضيمالقسري و  التهجير

 اإلسرائيلي.العسكري االحتالل 
إال أنه، وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة التي يعانيها 

ًا في معادلة مهمرقمًا  واأن يصبح وا، فقد استطاعناألطفال الفلسطينيو 
التي ال تحمل  مبسواعده واالصراع مع مشروع االحتالل بعد أن فجر 

عاش وولد  بعضهمظم انتفاضة في وجه المحتل .. سوى الحجارة أع
شاهد يبعضهم و  ،واألهل ألحبةفي المخيمات وهو يتجرع مرارة فقد ا

منع التجول من  منهم من يحرمهبجرافة االحتالل، و  هدممنزله ي
حياته أو  الغدر تسلبه رصاصاتمنهم من الوصول إلى مدرسته، و 

حلم بأن يعيش طفولته أعز األصدقاء .. هذا الطفل ال يزال ي حياة
ألدنى، كسائر األطفال وأن يتمتع بحقوقه األساسية، ولو في حدها ا

االحتالل يقف سدًا  نلك.. التفاؤل واألملوأن يكون لديه مستقبل ملؤه 
 هذا التفاؤل.مثل منيعًا أمام 
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 السيدات والسادة..
إن الحكومة اإلسرائيلية الحالية صارت أسيرة بصورة كاملة 

لم الذى الستيطان واليمين المتطرف ... عدد المستوطنين لجماعات ا
ألفًا،  650اليوم يكن يتعدى  الربع مليون وقت توقيع اتفاق أوسلو.. بلغ 

الحكومة ان ... وحدها ألف في القدس الشرقية المحتلة  200منهم نحو 
تكتفي بما نهبت من  هي الو اإلسرائيلية مشغولة باالستيطان ال السالم.. 

ه من مستوطنات غير شرعية وفقًا لكل قرارات األمم ي وما تقيماألراض
نما هي مصابة بإدمان 2334المتحدة وآخرها قرار مجلس األمن  ، وا 

 ستيالء على أراضي الفلسطينيين.التوسع ونهم ال يشبع لال
 صاحب السمو،
 فخامة الرئيس،

 السادة الحضور،
ة، أهمها على إننا نشهد تغيراٍت إيجابية على الساحة الفلسطيني

نهاء االنقسام بكل تبعاته السلبية على  اإلطالق تحقيق المصالحة وا 
القضية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني خالل السنوات العشر 

الشعب الفلسطيني على أهنئ و  كم فخامة الرئيسالمنصرمة.. إنني أهنئ
  إنجاز المصالحة وانهاء حالة االنقسام السياسي والجغرافي بين الضفة

الغربية وغزة المحتلتين، وآمل مخلصًا أن يجري االنتهاء من كل 
التفاصيل واآلليات الخاصة بإنفاذ المصالحة على أرض الواقع في قطاع 

هذا االنقسام الذريعة التي طالما اختبأت وراءها إسرائيل  فقد شكلغزة .. 
 – اليوم، نجح الفلسطينيونو لتتهرب من استحقاقات عملية السالم.. 
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في اسقاط هذه الحجة ووضعوا  -بجهد ومعاونة مصرية إيجابية ومقدرة 
 إسرائيل أمام استحقاقات التسوية.

 السيدات والسادة،
تكشف عن إن نظرة سريعة على الواقع الحالي للطفل الفلسطيني 

هو منصوص عليه خالفًا لما  من حقوق وحريات أساسية حرمانه
 ثمة.. بل إن لحقوق الطفل  بشكل صريح في اتفاقية األمم المتحدة

بين ما هو مضمون ومكفول من حقوق وحريات أساسية  بونًا شاسعاً 
في إطار االتفاقية وبين االنتهاك الصريح والمعلن والمنظم تجاه 

يؤكد مسئولية بما و  ية، حياًة وأمنًا وصحًة وتعليمًا...الطفولة الفلسطين
فلسطيني، وضربها ك حقوق الطفل الالسلطات اإلسرائيلية عن انتها

عرض الحائط باالتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ومن بينها 
اتفاقية حقوق الطفل، وهي بالمناسبة أكثر اتفاقيات حقوق اإلنسان 

بما يؤكد أهميتها البالغة  ...الدولية من حيث عدد التصديقات عليها
لتي نصت عليها وسعي مختلف دول العالم لاللتزام بالقواعد والمعايير ا

 لحماية الطفل.
حركة العالمية وفقًا للبيان الصادر عن الو -وتجدر اإلشارة إلى أنه 

طفاًل فلسطينيًا منذ  2012فقد تم توثيق استشهاد  -للدفاع عن األطفال
على يد قوات االحتالل  2016وحتى نهاية عام  2000عام 

..  القدسوالمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك 
معانًا في التنكيل وانتهاك الحقوق فقد انتهجت قوات االحتالل سياسة  وا 

العقاب الجماعي ألسرهم، إضافة إلى  كنوع مناحتجاز جثامين األطفال 
أن سياسة اإلفالت من العقاب أو المساءلة باتت تضمن لجنود االحتالل 
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م القتل حتى على جرائ لي الحصانة من أية مالحقة قضائية..اإلسرائي
 . العمد بحق الفلسطينيين

من ناحية أخرى، تعتقل وتحاكم سلطات االحتالل اإلسرائيلي و 
عامًا وتحاكمهم أمام  17و 12طفل فلسطيني بين سن  700حوالي 

محاكمها العسكرية التي تفتقر ألدنى معايير المحاكمات العادلة، وقد 
االحتجاز بلغ متوسط عدد األطفال المعتقلين في السجون وأماكن 

طفاًل دون سن الثامنة  380اإلسرائيلية خالل العام الماضي حوالي 
وقد أوضحت المنظمات الحقوقية التي تعنى بشئون األسرى  ..عشر.

والمعتقلين الفلسطينيين أن األطفال يخضعون إلجراءات قاسية خالل 
عمليات االعتقال أثناء التحقيق معهم دون مراعاة لسنهم، ويتم 

مختلف الضغوط النفسية والجسدية على يد المحققين إخضاعهم ل
اإلسرائيليين، وتنتزع اعترافاتهم عنوة، مع تعمد المحققين اإلسرائيليين 
استخدام أساليب غير إنسانية معهم على غرار االعتداء عليهم 
بالضرب، وحرمانهم من النوم، والحرمان من زيارات األهل، ومن 

ردي نوعيات الطعام المقدمة اإلضافة إلى تالموارد الثقافية والدراسية، ب
إليهم .. وياله من عار سيظل يالحق دولة االحتالل ويلطخ سمعتها 

  إلى األبد.
إن تحليل واقع معاناة الطفل الفلسطيني وكيفية معالجتها يستوجب 
العمل على تطوير آليات محاسبة ومساءلة قانونية لسلطات االحتالل 

مع توفير الحماية  سها بحق أطفال فلسطين،على االنتهاكات التي تمار 
أن انتهاك حقوق األطفال في فلسطين، والتهديد الدولية لهم.. ذلك 

فحسب،  الخطير ألمنهم يشكل تحديًا غير مسبوق ال يضر باألطفال
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نما  ال سيما يتعدى ذلك لإلضرار بمستقبل المجتمع الفلسطيني بأسره، وا 
 تعداد المجتمع الفلسطيني.  % من47وأن األطفال يمثلون أكثر من 

إن مسئوليتنا تجاه حماية الطفل الفلسطيني كبيرة، وال يمكن 
ووضع خطط  عماًل جادًا وحقيقياً ستدعي وتالتخلي أو التقاعس عنها 

واضحة لالرتقاء بوضعية الطفل الفلسطيني وضمان كفالة حقوقه 
ًا، وفى فضل لهذا الطفل الذي عانى كثير المختلفة، سعيًا لتحقيق غد أ

أعرب عن األسف لما رصدناه من مشاركة هذا السياق، دعونى 
محدودة من جانب المنظمات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق 
الطفل، وهى المشاركة التى كنا نأمل فى أن تكون أكبر، وفى مستوى 
تمثيل أعلى، وذلك فى إطار تحمل كل منظمة من هذه المنظمات 

والمنصوص عليها فى قرارات دولية متعددة فى لمسؤولياتها الثابتة 
 .مجال حماية األطفال من أبناء الشعب الفلسطينى

 

 ضور الكرام،الح
بخالص الشكر ُمجددًا ال يسعني في ختام كلمتي إال أن أتقدم 

ليكم شخصيًا صاحب السمو على  والتقدير إلى دولة الكويت وا 
ر الهام والتقدير موصول الكريمة ألعمال هذا المؤتم ورعايتكم ماستضافتك

كذلك لدولة فلسطين ولفخامة الرئيس محمود عباس على الجهد المخلص 
وفقنا اهلل والدؤوب من أجل تحقيق مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني. 

ي  خير أمتنا. هما فيلكم اوا 
  السالم عليكم ورمحة اهلل،و


