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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الصباح، 

 أمين عام جامعة الدول العربية، ،معالي األخ أحمد أبو الغيط

العام لمنظمة معالي األخ يوسف بن أحمد العثيمين األمين 
 التعاون اإلسالمي، 

 أصحاب المعالي والسعادة،

يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر، وعميق التقدير، 
ألخي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

على رعايته الكريمة لهذا  قائد العمل اإلنساني، الصباح،
المؤتمر المخصص لبحث معاناة الطفل الفلسطيني في 

 حقوق الطفل؛ ل لالتفاقية الدوليةظل انتهاك إسرائيل، 
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كما وأوجه شكرًا خاصًا لألمانة العامة لجامعة الدول 
العام، ولوزارة الشؤون العربية ممثلة بمعالي األخ األمين 

، على التعاون ويتفي دولة الكاالجتماعية والعمل 
والتنسيق لعقد هذا المؤتمر الهام، هنا على أرض الكويت، 

 دوام على الوقوف إلى جانب فلسطينالتي دأبت على ال
  ؛وقضيتها العادلة

يفوتني كذلك أن أعبر عن الشكر والتقدير للسيدات  وال
والسادة المشاركين في جلسات هذا المؤتمر، مثمنًا عاليًا 

التي كلنا ثقة بأنها  ،والقانونية لميةوجهودهم الع عملهم
سياسات إسرائيل قوة ل في إظهار اآلثار التدميريةستسهم 
التي تنتهجها ضد األطفال والطفولة في فلسطين  ،االحتالل
 المحتلة.
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بأن اإلنسان خوة واألخوات، أيها اإل ،تعلمون
لى يومنا هذا منذ نكبة فلسطين، و  ،الفلسطيني يتعرض وا 

حقوقه وانتهاك  ،والمآسيالعذابات  وأشكالبش  ألوان أل
 األطفال الفلسطينيون حيث، التي كفلتها القوانين الدولية

والذين يشكلون اليوم ما نسبته  ،السادسة عشردون سن 
بين  تأثراً هم الضحايا األكثر  ،% من مجموع السكان39

فعمليات االعتقال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، 
من فئات الشعب فئة عمرية  ةالفلسطينيين لم تستثن أي

نتهاك ال خاصة األطفال الذين يتعرضونبو الفلسطيني، 
 .واضح وصارخ لحقوق اإلنسان
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بنود  رقتخإن إسرائيل القوة القائمة باالحتالل 
وحماية التي تنص وتؤكد على رعاية  ،االتفاقيات الدولية

بل إنها ، 1989اتفاقية الطفل لعام خاصة باألطفال، و 
، يحاكم 2009ال عام خاصة باألطف اكمسجونًا ومحفتحت 

إلى وقد ذهبت السلطة التشريعية في إسرائيل ، فيها األطفال
يسمح قانونًا  2015أقرت في نوفمبر من ذلك، حيث  أبعد

من هم دون ملقوات االحتالل باعتقال ومحاكمة األطفال 
في االعتقال اإلداري اثني عشر عامًا، ووضعهم  (12)سن

استمرار اعتقالهم حتى وصولهم السن  ، م لمدة ستة أشهر
 ما تخلفه القانونية لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم بالكامل، 

تأثيرات سلبية نفسية وجسدية على  منتلك االعتقاالت 
   .أطفالنا
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 ،الدوليةلمواثيق انضمت دولة فلسطين للعديد من اقد ل
جري يبدون أي تحفظ، و  اتفاقية حقوق الطفل هاومن ضمن

قبل  حول تنفيذ بنوده الرسمي األول لتقديم التقرير تحضيرال
للعناية  ويتم موائمة البرامج الوطنية كما نهاية هذا العام. 

 وفق أفضل المعايير الدولية.بالطفل والتعليم والصحة 
 اً مؤسساتنا وفق ماضون في بناءوفي هذا الصدد، فإننا 

، األمر الذي ستكون سيادة القانون، وتمكين المرأة والشبابل
له انعكاساته وآثاره اإليجابية الواسعة في تحسين حياة 

 ، وصواًل إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلةاألسرة واألطفال
، بعاصمتها القدس 1967على حدود ذات السيادة، 

 الشرقية.
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مرور مائة عام على يأتي  ،يروفي ظل هذا الواق  المر 
ن الحكومة البريطانية في علصادر اوعد بلفور المشؤوم، 

وكذلك ، ليس له حق، وهو وعد من ال يملك لمن 1917
على وخمسين عامًا  ،سبعين عامًا على النكبةمرور 

الغربية أي الضفة احتالل ما تبقى من فلسطين التاريخية، 
، ليؤكد على وجوب بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة

الحتالل اإلسرائيلي انهاية يض  حدًا للقيام المجتم  الدولي 
بتنفيذ قرارات الشرعية  وأن يلزمهاألرض دولة فلسطين، 

الذي يدين  2334، وآخرها قرار مجلس األمن رقم الدولية
االستيطان اإلسرائيلي، كما يدين تعامل الشركات 

 م  االستيطان.  الدولية والمؤسسات
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إلى أن  أيها السيدات والسادة، ،اإلشارة هنا وال بد من 
خلق واق   علىدعم برامج التنمية التي نقوم بها سيساعد 

دعم أفضل للطفل والطفولة في فلسطين، إلى جانب 
ل إلى حين إيجاد حل التي تقوم بعمل إنساني نبي األونروا،

الذين يشكلون  ،لقضية الالجئين الفلسطينيين ونهاية عادلة
قرابة اليوم أكثر من نصف الشعب الفلسطيني البالغ تعداده 

 مليون إنسان. ثالثة عشر
وتنفيذ  ،إن سعينا لتحقيق المصالحةومن جانب آخر،  

الذي تم بجهود مصرية مشكورة، سيكون له  ،اتفاق القاهرة
، أبناء شعبنا في قطاع غزةمعاناة تخفيف لطيب األثر أ

ة وحدة شعبنا وأرضنا نحو تحقيق مؤكدين على أهمي
 أهدافنا الوطنية.
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 السمو،  صاحب

 الحضور الكرام،أصحاب المعالي والسعادة، 

وحل  ،إننا نتمسك بخيار السالم العادل والشامل 
 محاربةونعمل على ، 67على أساس حدود  الدولتين

تعمل رهاب في منطقتنا والعالم، في حين العنف واإل
بكل السبل،  هذا الحل تقويضالحكومة اإلسرائيلية على 

وخاصة ما تتعرض له عاصمتنا ومقدساتنا اإلسالمية 
 والمسيحية من اعتداءات وتغيير لطابعها وهويتها.
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 إننا نجدد القول هنا بأنه: 
"إذا تم تدمير خيار الدولتين، وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة 

الل فرض األمر الواق  من خ ،الواحدة بنظامين )أبارتهايد(
 ، والمطالبة بحقوقفلن يكون أمامنا إال النضال، االحتاللي

 الحلولبن فلسطين التاريخية، ولن نقبل كاملة لجمي  سكا
، التي تحاول االلتفاف على حقوق االنتقالية والمنقوصة

الجهود  جمي ومن طرفنا فقد تعاملنا بإيجابية م   ؛شعبنا
التي بذلت، والتي قوضتها إسرائيل تهربًا من استحقاق 

م  ما  بإيجابيةالسالم، وقد عبرنا عن استعدادنا للتعاطي 
، وفقًا للقانون الدولي، وقرارت الشرعية من جهود قد ُيبذل

 الدولية ومبادرة السالم العربية.
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جهود  على يقين بأنوقبل أن أختم كلمتي هذه، فأنني  
بأفضل  ستخرجن والباحثين في هذا المؤتمر المشاركي

 ؛المرجوه أهدافهالنتائج والتوصيات لتحقيق 

أحييكم جميعًا، وأشكر الكويت الشقيقة أميرًا  ،مرة أخرى 
وشعبًا على استضافة هذا المؤتمر ورعايته، مثمنًا  وحكومةً 

 عامة لجامعة الدول العربية لعقده.جهود األمانة ال

 والسالم عليكم،


