
يوم ال" مناسبةبمنظمة التعاون اإلسالمي لالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان  بيان
واإلصالحـات التشريعية دعم إلى تكثيف التعاون الدولي وال يدعو” 2017 للطفل العالمي

 لمنع العنف ضد األطفال وكفالة حقوق الطفل في جميع الحاالت 
 

 : 2017نوفمبر  20جدة، 
 

المجتمع الدولي في االحتفال  التعاون اإلسالميمنظمة لالمستقلة لحقوق اإلنسان الدائمة  الهيئة تشارك
عمل عالمي موحد لمنع قوية من أجل القيام ب ةناشدمحيث أطلقت الهيئة  2017 للطفل يوم العالميالـب

 التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل. شامل، وفقا  شكل بجميع أشكال العنف ضد األطفال وكفالة حقوقهم 
 

فال، ليس له عواقب مباشرة تهدد حياة العنف ضد األط بما في ذلكانتهاك حقوق الطفل،  تعتبر الهيئة أن
فإن واجب كل دولة أن  ،عليهالمجتمعات. وصمود طفال المتضررين فحسب، بل يؤثر أيضا على األ

وغيرها من حاالت الطوارئ  ،النزاع المسلحتحت وطأة الذين يعيشون  مصالح األطفال، بمن فيهمتحمي 
جسدي البشر، من جميع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك العنف ال أو التي من صنعالطبيعية 
 بما في ذلك التعاون الدولي.  ،لةعاوإدارية وقضائية فية تشريعوسائل من خالل وذلك والنفسي، 

 

كان لألزمات اإلنسانية قد . وهأو التغاضي عن العنف ضد األطفالال يمكن تبرير كما تضيف الهيئة أنه 
في األراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وسوريا وميانمار وغيرها من حاالت االحتالل طويلة األمد 
يجب على المجتمع فتيات والفتيان. والرفاه واألمن الجسدي ومستقبل المدمر على ال هاوالصراع أثر

الالجئين وأولئك الذين من ويفي بالتزاماته الواجبة لتصحيح أوضاع األطفال  مسؤولياته الدولي أن يتحمل
وأن ينعموا بحياة آمنة على المساعدة اإلنسانية الفورية قديم يواجهون حاالت طوارئ مختلفة من خالل ت

 التعليم والصحة.خاصة تلك المتعلقة بلممارسة حقوقهم اإلنسانية األساسية المدى البعيد 
 

قد ركزت فطفال، ألمستقبل ا مية حفظألهمي سالإلعضاء في منظمة التعاون األالدول اوإدراكا  من 
. وقرر 2025الثاني  يعمل العشرالخاص على ضمان حقوق الطفل في ميثاقها المعدل وبرنامج  بشكل

 ،حقوق الطفل في اإلسالم" عهدمراجعة "مؤخرا  مي سالإلمنظمة التعاون ادول مجلس وزراء خارجية 
الدولية المتعلقة بحقوق الطفل  الصكوكمع  متوافقااإلسالمي، بغية جعله التعاون الذي وضعته منظمة 

 .المتجددةتحديات ال لمواجهة 
  

هذا تؤكد بشكل منتظم على وواالرتقاء بهـا ، حماية حقوق الطفل أولوية ل ،ضمن عملهـا ،الهيئةتولي و
أثناء منظمة التعاون اإلسالمي لالدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان أجرت الهيئة الموضوع في عملها. و
حول موضوع "حماية وتعزيز حقوق األطفال في حاالت  عيايضامو نقاشاالدورة العادية العاشرة، 

سياسات على وضع الدول األعضاء هيئة في وثيقتها الختامية ال الطوارئ والكوارث"، وحثتو الصراع
القضاء على جميع ضمن تخططهـا الوطنية اإلنمائية بحيث ضمن  كأولوية مناسبة لحقوق الطفل وطنية

التقدم  ،بانتظام ،درجأن تالهيئة من الدول األعضاء وتطلب . وخاصة الفتيات أشكال العنف ضد األطفال
مجلس حقوق اإلنسان إضافـة إلى تقديم في خالل االستعراض الدوري الشامل شأن هذا الفي حرز الم

 أهداف التنمية المستدامة. ذه من يما يتم تنفل ةالوطني المراجعاتتقارير حول 
 
 

 www.oic-iphrc.orgزيارة الموقع اإللكتروني للهيئة  يرجىلمزيد من المعلومات، 

******************************** 

http://www.oic-iphrc.org/en/en/

