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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 سعادة السفيرة/ هيفاء أبوغزالة، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية،

 معالي الوزراء،
 السعادة والسمو، أصحاب

 م،،يالسيدات والسادة الحضور الكر
 

إليكم اليوم ممثالً عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون أتوجه أن  سرورالإنه لمن دواعي 
ال  ، والذيفي ظل انتشار جائحة كورونا الذي يشهده العالم أجمع في هذا الظرف الدقيقالالجئين 

راضي الجتماع األفتهذا اعلى تنظيم أتقدم بجزيل الشكر لجامعة الدول العربية وأن  ؛يستثني أحد
 .للجنة المرأة العربية في دورتها االستثنائية

 
 أصحاب السعادة،
 ،الحضور الكريم السيدات والسادة

 
 تفشي األمراضات والصراعات المسلحة وأيضاً خالل النزاعخالل بكافة أشكاله يزداد العنف 

 بل ،لالجئين والنازحين جائحة كورونا المستجد إلى تفاقم مخاطر الحماية الحاليةقد أدت . والسارية

 وهم؛ وأوجه عدم مساواة أكثر شدةضغوطاً ، حيث أنها أضافت خلق مخاطر جديدةساهمت في و

، إضافةً إلى االنعدام األمني في بعض الدول رضة النعدام األمن االقتصادي والصحيأكثر ع   أيضاً 

 العربية التي ت عاني من صراعات مسلحة.

 

اسمحوا لي أن أستعرض بإيجاز جانباً من التحديات الُمتنامية التي تواجهها المفوضية السامية لألمم 
أة الالجئين وبصفة خاصة المرالمتحدة لشؤون الالجئين في الحد من انعكاسات تلك الجائحة على 

 والفتاة.
 

ث ؛ حيماعياالجت هذا الوباء بسبب نوعهنلخطورة تداعيات كثر عرضة األالفئة اة والفتمرأة الت عتبر 

تعمل العديد منهن في وظائف غير آمنة وغير رسمية، عالوة على كونها منخفضة األجر. ومن 

المرجح أن تؤثر االضطرابات، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة، على قدرة المرأة على 

يزداد خطر العنف األسري وخاصةً إلى ذلك،  إضافةً  .أسرتها األساسية كسب الرزق وتلبية احتياجات

العنف ضد المرأة مقارنة باألوقات العادية عند إستخدام استراتيجيات العزل الذاتي والحجر الصحي 

 عتمدة ضد فيروسالسياسات الم  ن بعض األمين العام لألمم المتحدة أ تقريرأشار هذا وبالمنازل. 

 نف.المستجد قد ت مهد الطريق لتضاعف هذا النوع من العالكورونا 

 

الضروري إيالء أهمية خاصة للنساء الالجئات والنازحات وعديمات الجنسية، لذا نجد أنه من 

إلعتبارهن من بين الفئات األكثر ع رضة للخطر، حيث قد تؤدي جائحة الكورونا إلى فقدانهن مصادر 

العنف، كما قد يضطررن للجوء إلى إستراتيجيات التكيف دخلهن وغياب خدمات اإلستجابة ضد 

جاز، بكافة أشكاله عند االحت واإلتجار والعنف اإلساءة واالستغالل الجنسيالتعر ض إلى ك السلبية



باإلضافة إلى تعليق الخدمات الصحية واألمنية للناجيات وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي 

 وصول الناجيات إلى العدالة. والحيلولة دونوالمالجئ اآلمنة، 

 

 السيدات والسادة،
 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، من واقع خبراتها الميدانية، ود توفي هذا اإلطار، 

والفتاة  م مارس ضد المرأةعنف الالكافة أشكال لحد من ض األفكار الرئيسية المتعلقة بابعتكم مشارك

 وهي كالتالي:في سياق فيروس كورونا المستجد، 

 

ًأولاً

 

   افة كآليات التصدي لالدول األعضاء في جامعة الدول العربية على دمج  المفوضيةشجع ت

ذا ومن هالعنف في خطط االستجابة الوطنية والمحلية لفيروس كورونا المستجد. أشكال 

لضمان أن  ،لالحتياجات إجراء تقييممن خالل دعم تقديم الستعداد لأتم االعلى  ناالمنطلق، فإن

ية خاصة الرعا -االجتماعيخدمات االستجابة األساسية للعنف الجنسي والقائم على النوع 

عها جميتظل ، واألمن وخدمات إنفاذ القانون والعدالة ،الدعم النفسي واالجتماعيو ،الصحية

شخا  عديمي الجنسية، اللجوء واألملتمسي مفتوحة ومتاحة، بما في ذلك لالجئين و

ن علو و باستخدام خطوط المساعدة والمنصات اإللكترونية والرقمية حسب الحاجة، حتى  

 .ب عد

 

ًثانيااً

 

  من الضروري جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر أنه  ترى المفوضيةكما

فيروس كورونا المستجد واالستجابة لها  عنواإلعاقة بشكل مناسب لرصد اآلثار المترتبة 

طبيق تمراعاة مع  في وضع اللجوء بالنسبة لجميع األشخا ، وال سيما النساء والفتيات

 .يتماشى مع مبدأ عدم الضرربما السالمة والسرية، شروط 

 

وأخيرااً  ثالثاًا

 

  ونظًرا لزيادة الطلب على المساحات اآلمنة للناجين واألشخا  المعرضين لخطر العنف

، فإن توسيع المالجئ واألماكن اآلمنة والسكن األساسي وتكييفها إلجراءات بكافة أشكاله

فيه  ت راعىبالنسبة للناجين  اً حاسم أً أمري عد  العزل االجتماعي والتدابير الصحية األخرى 

حمالت على رفع الوعي بهذه المخاطر من خالل العمل  المفوضيةشجع تهذا وق اإلحالة. ر  ط  

رأة والفتاة ضد المالعنف التصدي لكافة أشكال واإلقليمي بهدف  على الصعيد الوطني التوعية

التي أطلقتها جامعة الدول مبادرة "أحكي قصتك" ولعل  خالل أزمة فيروس كورونا المستجد.

 نله متهدف  تستحق اإلشادة لمامبادرة العربية بالتعاون مع المنظمات األممية الشريكة، 

 في وضع وخاصةً  ،تاةفالمرأة والعلى التخفيف من األثر االقتصادي والصحي المباشر للوباء 



في التعامل مع  لممارسات اإليجابيةاتبادل من خالل  على الصمودن قدرته وبناء ،اللجوء

 إنعكاسات الوباء.

ً

ًالسيداتًوالسادة،

يقيننا راسخ أن لجامعة الدول العربية ومن خاللها الدول األعضاء رفيع الصدى للتصدي لكافة 

وتوسيع نطاق الحماية لهن، كما يحدونا أمل خالل هذا الظرف الدقيق أشكال العنف ضد المرأة 

اصة ، وبصفٍة خفضاء أكبر مشترك خدمةً لقضايا المرأةكبير لمزيد من الشراكة من أجل بناء 

 في المنطقة العربية. في حاالت اللجوء

 

 ،،شكراً لكم

 هللا وبركاته،، عليكم ورحمة   والسالم  


