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 تعزيز حقوق الطفل الفلسطيىنمحاية و إعالن الكويت حول

 يف ظل االنتهاكات االسرائيلية

القوة القائمة  ،اسرائيلمعاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك "نحن المشاركون في المؤتمر الدولي حول 
حضور بو تحت رعاية  2017نوفمبر  13و 12 يوميالذي انعقد و  ،التفاقية حقوق الطفل" ،باالحتالل

الرئيس محمود فخامة وحضور أمير دولة الكويت،  ،صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
 وزراءمعالي و  ،أمين عام جامعة الدول العربية ،معالي السيد أحمد أبو الغيطو  ،عباس رئيس دولة فلسطين

 ،والمنظمات االقليمية والدولية وزارات الخارجيةممثلي السادة و  ،الشؤون االجتماعية في الدول العربية
 ، حقوق الطفل، بما فيها حقوق االنسانب المعنيين والخبراء الدوليين

والبروتوكوالت  (،1989) اتفاقية حقوق الطفل من جملة المبادئ والحقوق المنصوص عليها فيانطالقا 
 ؛(2000وبخاصة البروتوكول المتعلق باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة ) ؛االختيارية الملحقة بها

بما فيها قرارات مجلس األمن  المتخصصة هاووكاالتم المتحدة، الصادرة عن األمالقرارات ايضًا من انطالقا و
 ؛الخاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة

 االمانة العامة
 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
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، ةعالمي وقاً قح ابوصفه ،هاتعزيز و ألطفال احقوق به تجاه حماية عتراف العالم بواجخذين بعين اإلعتبار إآ
 ؛نسانمن حقوق اإل ومكونا أساسيا ،للتجزئة ةغير قابلو  مترابطة ومتشابكة

ذ  بانفاذ جميع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حقوق   ،القوة القائمة باالحتالل ،رائيلسإاهمية التزام  على  ؤكدنوا 
 ،1949األربعة لعام جنيف  اتفاقياتفي  حكام الواردةاأل احترامالطفل والبروتوكوالت االختيارية الملحقة بها، و 

 ؛الملحقةوبروتوكوالتها 

تشكل مجموعة من المعايير هم أصحاب حقوق أساسية أسوة بأطفال العالم نيين يالفلسطبأن األطفال  قرنذ وا  
تمثل الحد األدنى من االستحقاقات والحريات التي و قابلة للتفاوض، وغير وااللتزامات المتفق عليها عالميًا 

ترتب إلتزامًا قانونيًا على اسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، بالوفاء بها وهي حقوق مبنية على الحق في 
، ممتلكاتهمرضهم و أل اإلسرائيلي االحتالل، سببها استثنائية اً ظروف يعيشون، ولكنهم الكرامة دون أي تمييز، 

، والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية، وبناء لحقوقهمالنطاق  ةواسع الممنهجةوانتهاكاته الجسيمة 
تشّكل جميعها وهي جدار في الضفة الغربية، ومصادرة األراضي، وتدمير منازل الفلسطينيين وأرزاقهم، 

ي حلقة اإلذالل والعنف، وتقوض إمكانية جسيمًا ومتواصاًل لحقوق األطفال الفلسطينيين وأسرهم، وتغذانتهاكًا 
 ؛لهمبناء مستقبل آمن ومستقر 

ذ   لالحتاللكضحية  ،ار معاناة أطفال فلسطينستمر حول إعلى وجه الخصوص العميق القلق عن  نعبروا 
 ؛القسري النقلالذى يعرضهم للعنف والخطر والتعذيب والمعاملة العنصرية والتمييز و االسرائيلي 

ذ   ينيين،بحق األطفال الفلسط ،القوة القائمة باالحتالل ،سرائيلإعمال العنف المرتكبة من قبل كافة أ ديننوا 
صابة اآلالف منهم  عبرانتهاك حقهم في الحياة والبقاء والنماء، بما فيها  قتل مئات األطفال الفلسطينيين وا 

على مناطق تتسم بكثافة سكانية عالية ويوجد فيها عدد كبير من  التي تشنها نتيجة العمليات العسكرية
نكار حقهم  ،ت التعسفيةعتقاالواال، األطفال التعليم في ومنها الحق حقوقهم والتمتع ب ،العيش بكرامةفي وا 

غير هذه األعمال الوحشية و ب ،قيام السلطات االسرائيلية يبرر يوجد ما نه الأعلى  والحماية، مؤكدينالصحة و 
 ؛اإلنسانية
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ذ طبيق اتفاقيات حقوق تب مسؤولياتهاها و اتعتراف بواجباال ،حتاللمة باالالقوة القائ ،رفض إسرائيل ندين وا 
قوق نتهاكات جسيمة لح، متسببة با1949لعام بعة اجنيف الر  ةتفاقيوا ،اتفاقية حقوق الطفلبما فيها  ،ننسااإل

 ؛أكدته محكمة العدل الدولية ، وهو مامن العقاب المسؤولين عن ارتكاب هذه االنتهاكات فالتا  و  ،األطفال

والعدالة الدولية  ،دوليالقانون ال تتحمل المسؤولية بموجب ،حتاللالقوة القائمة باال ،ن إسرائيلأ على نؤكدذ وا  
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس األرض في  نيينيترتكبها بحق األطفال الفلسطالتي  االنتهاكاتعن كافة 
قبل قوات  باألخص العنف الممارس من ترتكبها،التي  نتهاكاتولة عن سياستها العنصرية واالومسؤ  ،الشرقية

 والمستوطنين؛ االحتالل

ذ   ، وبالتالي فهيالدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل قد التزمت بإنفاذ حقوق الطفل دون تمييزبأن  نقروا 
، ، ضد أطفال فلسطينباالحتاللالقوة القائمة ، التي ترتكبها إسرائيل االنتهاكاتنهاء كافة إبالعمل على  ةملزم
 ؛والقانون الدولي لحقوق االنسان، والقانون الدولي االنساني ،الدوليقواعد القانون لنتهاكًا صارخًا اتشكل  والتي

بتوفير ضمانات فعلية بعدم تكرار تلك  ،باالحتاللالقوة القائمة  ،سرائيلإضرورة إلتزام على  ؤكدنذ وا  
 ؛االنتهاكاتلة ومحاسبة المتسببين بتلك ءومسا المتضررينوكذلك ضرورة تعويض  ،االنتهاكات

لمسؤولين اإلسرائيليين عنها، ونعبر عن لة القانونية لءالمساتستوجب  االنتهاكاتأن تلك على  كذلك نؤكدذ وا  
مشروعة الناشئة عن العلى الحالة غير  اإلبقاءلى إتهدف التي  تقديم الدعم والمساعدةالقلق البالغ إزاء 

 ؛حتاللاإل

تخاذ كافة التدابير اتكثيف جهودهم من أجل أوصوا بؤتمر هذا المفي  ن المشاركينإعلى ما تقدم ف بناءً و 
وتضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفالت  ،عن حقوق أطفال فلسطينللدفاع  الالزمة لياتاآل تعزيزو 

 :اللوذلك من خالمسؤولين االسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب، 

بحماية سرائيل ، بتحمل المسؤولية لضمان التزام إمطالبة الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل .1
وبروتوكوالتها  تفاقيةاالما تنص عليه ل اً وفق، الفلسطيني دون أي تمييز حقوق الطفل وتعزيز

 .االختيارية
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النظر في الصادرة عقب حقوق الطفل األمم المتحدة لتنفيذ المالحظات الختامية وتوصيات لجنة  .2
 الفلسطيني.وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل  التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع إلسرائيل

والمنظمات  الحكومات والبرلمانات حثين من خالل يحماية حقوق األطفال الفلسطينالعمل على  .3
جاء بما في ذلك ما حقوق الطفل الفلسطيني  حماية وتعزيز لضمانوصناع القرار والدولية  االقليمية

 .حقوق الطفلاالمم المتحدة لالمالحظات الختامية للجنة في 
 واإلقليمية لدوليةاوالتجمعات  المنظماتالجهات و ) ذات العالقة الجهاتوالتنسيق بين كافة  التعاون .4

أطفال فلسطين وبهدف  حقوق للدفاع عن دوليتجمع  والعمل على إقامة ،(الحكومية وغير الحكومية
 .يوضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدول

الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني واالنتهاكات اإلسرائيلية مطالبة وسائل اإلعالم الدولية بتسليط  .5
 الجسيمة بحقه،

وتسخير  ،ألطفال الفلسطينيينالتعليم والصحة والحماية ل توفير فرصحث المجتمع الدولي على  .6
الراغبين في متابعة تعليمهم الفلسطينيين عن طريق تقديم المنح الدراسية لألطفال  لهم مكانياتاإل

 مجاالت العلوم والتكنولوجيا.العالمي في 
مخاطبة  لحقوق االنسان، الدائمة الطلب الى االمانة العامة لجامعة الدول العربية/ اللجنة العربية .7

لجنة حقوق الطفل لمطالبة اسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، بمتابعة التوصيات الختامية الصادرة 
 ية.عنها وتقديم تقرير عن ذلك بصفة عاجلة واستثنائ

األمين العام لألمم المتحدة وضع إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، على قائمة األمم  الطلب الى .8
 في النزاعات المسلحة؛ المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق األطفال

للطفل  األمين العام لألمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحمايةمجلس األمن و الطلب الى  .9
 الفلسطيني،

البالغات المقدمة من  فتح تحقيق بشأندعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى  .10
االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقوق األسرى، وحقوق  حولدولة فلسطين 

 الطفل الفلسطيني، وفق آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية؛
(، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان 1949األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ) دولدعوة ال .11

، بما في ذلك تفعيل المادتين 1967تنفيذ أحكام هذه االتفاقية في األرض الفلسطينية المحتلة عام 
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تطبيق عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك مقاطعتها، من هذه االتفاقية، بهدف  147و 146
سؤولين اإلسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في األجهزة القضائية محاسبة المو 

 المحلية للدول األطراف؛
، بالتعاون مع الجهات ذات واللجنة العربية لحقوق االنسان الطلب من جامعة الدول العربية .12

لمتابعة تنفيذ ين في مجال حقوق الطفل، قانونخبراء الالمن تكوين فريق الصلة بحقوق الطفل، 
 ؛توصيات هذا اإلعالن


