بسعاٌة إتحاد انًدوٍٍَ انعسب
حَيخ

ال
نثقافة قتم األطفال
انحدث " :يعسض توزٌُو اندونً نهكتاب 8002و
"
ظٍف انشسف :إسسائٍم
انقعٍة َ:سزعُف ٍعزض رىرَْى اىسوىٍ ىينزبة (
إَطبىُب ٍ /12-8بَى  ) ً2008اىنُبُ اإلسزائُيٍ ظُف شزف عيً اىَعزض رغٌ إسزَزارهب فٍ
إسزهساف األطفبه واىَسُُِّ وذزق قىاُِّ حقىق اإلّسبُ وإرجبعهب سُبسخ اىعقبة اىجَبعٍ .

نًاذا ْرِ انحًهة :



ألُ اىنزبة َجت أُ َطو رٍشًا ىيعيٌ واىَعزفخ وثقبفخ اىزسبٍح واىسالً واىعُش اإلّسبٍّ اىَشززك
وحىار اىحعبراد وثْبء اإلّسبُ.
ألُ اىقجىه ثإسزعبفخ إسزائُو معُف شزف َحزفً ثه هى رشجُع ىْشز ثقبفخ قزو األطفبه وذزق 
حقىق اإلّسبُ

ألُ ٍقبطعزنٌ ىهذا اىَعزض إّزصبرىسٍىع وأىٌ األطفبه اىذٌ حزٍىا اىحُبح واىحيُت 
واألٍِ واىعبئيخ واىسعبزح
إنى انسادة انكتاب واألدباء وانًفكسٌٍ وانًُاظهٍٍ يٍ أجم حقوق اإلَساٌ :

إّهب وصَخ عبر فٍ ربرَد اىنزبة واىثقبفخ واإلّسبُّخ اىعبىَُخ أُ َزٌ اإلحزفبء فٍ ٍعزض عبىٍَ
ىينزبة َفززض أُ َزوج ىثقبفخ اىزسبٍح واىسالً وّجذ اىعْف وٍنبفحخ اىفقز واىحزوة ورزسُد اىقٌُ
اىسََقزاطُخ وقٌُ حقىق اإلّسبُ ثنُبُ:
رسزهسف طبئزاره وصىارَره األطفبه واىَسُُِّ ٍِ اىْسبء واىشُىخ .
َسزرسً سُبسخ اىعقبة اىجَبعٍ واىَحزقخ اىجسَسح ظس شعت أعشه .
َفزض حصبراً عيً أمثز ٍِ ٍيُىُ وّصف ٍيُىُ شرص  .
ََْع زذىه اىَىاز اىغذاَئخ واألزوَخ واىىقىز ىَيُىُ وّصف اىَيُىُ إّسبُ 
َصبزر األراظٍ وَهسً ثُىد اىَسُُِّ 

إٌ بعط َتائج ْرِ انسٍاسة ًْ:

َعُش ٍ ٍِ %80ىاطٍْ قطبع غشح رحذ ذط اىفقزٍْهٌ َ % 66.7عُشىُ فٍ فقز ٍسقع 
ثيغ عسز األطفبه اىذَِ إسزشهسوا ثُْزاُ اىصىارَد واىطبئزاد ٍْذ أواذز اىعبً  ً2000
ال ٍْذ ثساَخ اىعبً  ً2008حست إحصبئُبد
أمثز ٍِ 1000طفو ٍْهٌ أمثز ٍِ  50طف ً
اىحزمخ اىعبىَُخ ىيسفبع عِ األطفبه.
ثيغ عسز األطفبه اىذَِ ٍب رشاه إسزائُو رحزجشهٌ فٍ اىسجىُ حىاىٍ  344طفو ثحست 
إحصبئُبد وسارح األسزي واىَحزرَِ اىفيسطُُْخ.



إُ حُبح  20000طفو ٍصبة ثفقز اىسً ٍِ عَز  6-4سْىاد ٍهسزح االُ ثسجت رىقف
األطعَخ اىَسبعسح عيً اىشفبء.
َقجع فٍ سجىّه أمثز ٍِ  11700أسُز ثُْهٌ أطفبه وّسبء وشُىخ وّىاة ٍْزرجىُ 
ثيغ عسز اىَزظً اىذٌ إسزشهسوا جزاء اىحصبر اىغذائٍ واىسوائٍ اىَفزوض عيً قطبع 
غشح  133وٍب َشاه اىَئبد ٍِ اىَزظً رحذ رهسَس اىَىد ثفعو ّقص األزوَخ
واىَعساد اىطجُخ وٍْع سفزهٌ ىيربرج ثقصس اىعالج.
ّقص ذطُزفٍ اىَىاز اىغذائُخ وحيُت األطفبه واألزوَخ واىنهزثبء واىىقىز 
مبرثخ إّسبُّخ وثُئخ جزاء إّعساً وررزَت ّطبً اىصزف اىصحٍ 
أٍزاض ّفسُخ ىألطفبه جزاء اىَشبهس اىَزوعخ وصىد اإلّفجبراد 
رقىَط اىعَيُخ اىزعيَُُخ وإررفبع ّسجخ األٍُخ وحزٍبُ األطفبه ٍِ فزصخ اىزعيٌُ 
ثيغذ ّسجخ اىجطبىخ عالوح عيً اىعُش اىَسقع  % 45وإسزازد طبهزح عَو األطفبه 
وصغبر اىسِ

ونرنك:



اىنزبة رٍش
ىيَعزفخ واىْىر
وعيُْب أُ ّجقُه
رافعبً ىثقبفخ
اىَىد وقزو
األطفبه
اىَشبرمخ فٍ 
ٍعزض زوىٍ
ىينزبة ظُف شزفه " قبرو ىألطفبه " َعٍْ اىَشبرمخ فٍ قجىه ورشجُع سفل اىسٍبء
وذزق حقىق اإلّسبُ واىَعبهساد اىسوىُخ.
ظًٍسَا اإلَساًَ وانفكسي ٌصسخ بُا
:



قاطعوا يعسض توزٌُو
اندونً نهكتاب نكً ال تكوَوا
بًشازكتكى فٍّ يشجعٍٍ
نثقافة انجسائى اإلَساٍَة
انًستًسة واإلبادة انجًاعٍة
ودعوَا َصسخ بصوت
إَساًَ واحد

ال

نثقافة قتم األطفال

فً يعسض توزٌُو اندونً نهكتاب

