
 

 

 

     

        

        

تنفيذًا  ،ترشين أأول/ واذلي يصادف الأول من أأكتوبرجامعة ادلول العربية مبناس بة يوم الطفل العريب  دد  تج        

 "الطفل الفلسطيين"حتت عنوان  5102 عاملواذلي خصصته  ،لتوصيات ادلورة العرشين للجنة الطفوةل العربية

أأثناء الطفل العريب وترس يخ حقوقه وحاميته من اكفة أأشاكل العنف يف وقت السمل و قضااي تاه الاكمل  الزتاهما

يف  واذلين يعانون من ويالت احلروب يف ظروف الزناعات املسلحةخاصة الأطفال  ،وما بعد الزناعات الزناعات

عىل الأخري  الاطفال الفلسطينيني جراء العدوان العسكري الارسائييلو ،سوراي والعراق والمين وليبيا والصومال

سط جعز دويل عن جلم الآةل العسكرية و  ابمتياز حرب اابدة ضد الأطفال الفلسطينيني الفلسطينيني واذلي اكن

جامعة  تؤكدو ،5102أأغسطس /يف أأب  رخالل أأقل من شه املئات من الأطفالالإرسائيلية اليت حصدت 

محلاية أأطفال فلسطني يف ظل الاحتالل الإرسائييل  ادلؤوبحرصها ادلامئ عىل رضورة السعي ادلول العربية 

ىل مس توى  يصلوممارساته الإجرامية حبقهم وما يلحق هبم من عنف  هناءاإ وهو أأمر ل يقبهل مس تقبلهم، و وجودمه  اإ

نسانية  .مضري ولاإ
 

سوراي تاه أأطفال  مسؤولياتهمل اكمل لتحجملمتع ادلويل اهبذه املناس بة ادلول العربية  جامعة تدعوو         

لإعالن استنادًا من خالل تفعيل القرارات والقوانني اليت تكفل حامية الأطفال  ،والعراق والمين وليبيا والصومال

مم املتحدة بشان حامية النساء والأطفال يف حالت الطوارئ واملنازعات املسلحة لس نة  ، (0792)امجلعية العامة للأ

عالن امجلعية العامة بشان  ( 0797)والتفاقيات ادلولية حلقوق الطفل لس نة،(0727)حقوق الطفل لس نة واإ

آلية ملزمة لتحيي  كام تدعو  ، تفاقيةابل ة امللحقةالاختياري والربوتكولت ة املراكز واملؤسسات د وضامن حاميلوضع أ

منائية للمجمتعات املنكوبة اب ابعتبارهاأأثناء الزناع املسلح التعلميية   .لاراعأأكرب النكسات الإ
          

 

عداد بصددأأهنا جامعة ادلول العربية هبذه املناس بة شري تج و        الاسرتاتيجية العربية للهنوض بأأوضاع الطفوةل " اإ

املرحةل ، واليت س تعد مبثابة الأجندة العربية للهنوض بأأوضاع الطفوةل يف املنطقة خالل "5102العربية ملا بعد 

ومتثل  لزتام برعاية حقوق الطفل العريب، هبدف تكوين موقف عريب موحد يكرس الا(5101-5102)القادمة

وقات السمل واحلرب مضن منظومة متاكمةل تشمل جمالت التعلمي وا  .محلاية والوقاية والصحةس ياجًا واقيًا حيميه يف أأ
 

 

 قطاع الشؤون االجتماعية
 سرة والطفولةإدارة المرأة واأل



عطاء قضااي الطفوةل يف يوم الطفل العريب عىل جامعة ادلول العربية  وتؤكد        طار أأمهية اإ تنفيذ الأولوية يف اإ

 59اإىل 52خالل الفرتة من ، واليت أأقرهتا القمة العاملية للتمنية يف نيويورك 5102أأهداف التمنية املس تدامة ملا بعد 

ر  كرميةحياة حرة  حقهم يفو  ،5102أأيلول / سبمترب حياًة أ منة مطمئنة بعيًدا عن لك  واأأن يعيشو  ،ضهمعىل أأ

  ،ظروف الاحتالل يفابمحلاية  هم الاكملحق و  ،العنفوبعيًدا عن لك أأشاكل  والترشد،اللجوء و أأس باب اخلوف 

جامعة ادلول العربية ومن خالل الرشاكة مع اجلهات املعنية وذات الصةل بأأوضاع الطفوةل  ىسعت ويف هذا الإطار 

يف سمل  أأولوايهتا ووضعته  ،بأأوضاع الطفوةل لالرتقاءالعربية وعىل خمتلف املس توايت لتعزيز ودمع اجلهود املبذوةل 

جياد نظم خاصة ل  من خالل ادلفع ابلعمل العريب املشرتك يف املنطقة  محلاية الأطفالتحديد خطط للعمل من أأجل اإ

لتطوير قدراهتم  لفرص الالزمة، والعمل عىل توفري احتاللالزناعات املسلحة وظروف الاظل خاصة يف  العربية

  .املشاركة والإسهام يف جممتعاهتم متكهنم من يف بيئات أ منة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


