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 جمهورية مصر العربية –القاهرة 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
سعادة السفيرة/ هيفاء أبو غزالة، أمين عام مساعد، رئيس قطاع الشؤون 

 اإلجتماعية بجامعة الدول العربية
 ،ممثلي المندوبيات الموقرةأصحاب السعادة، 
 ظمات األممية واإلقليمية والعربية،السادة ممثلي المن

 لحضور الكريم،،،ا
 

اإلستراتيجية العربية لحماية إلطالق  اليوم نجتمع أن السرور دواعي لمن إنه

أود أن . وخطة العمل المرفقة بها األطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية

 المنظمات ومن العربية الدول من ساهم لمن والتقدير الشكر عبارات بخالص أتوجه

 لتصل االستراتيجية لهذا الشكل النهائي. واألممية اإلقليمية

 ،، السيدات والسادة الحضور

ليس خافياً على أحد خطورة الظرف اإلنساني الذي تمر به المنطقة العربية في هذه 

من أيام  –عبر تاريخها الطويل والمجيد  –اآلونة. وبرغم ما توالى على المنطقة 

ً كما لم يحدث أن وجد المواطن العربي نفسه ُمحاَصراً وُمرَ إال أنه صعبة،  وعا

أن الوطن  –بكل األسف  –رى اليوم في بعض البلدان العربية ويكفي أن نشير يُج

مق عُ  كَ در  لنُ % من الجئي العالم اليوم 50 من يستأثر لوحده بما يقاربالعربي 

 المأساة وفداحة الوضع.

حيث األرقام، ومن حيث توفير الحماية واإلستجابة من تحدياً ولعَل األزمة األكثر 

ه األزمة عامها هذوبدخول الصراع في سوريا. الناتجة عن  تلكاإلنسانية هي 

 6.5ما يعادل تواجد الجئ إضافةً إلى مليون  5.6 ما يقُرب منتم تسجيل  التاسع،

مساعدات إلى ماسة مليون سوري في حاجة  12.2مليون نازح داخلي وحوالي 

الالجئين  باستضافةالذين قاموا بسخاء ... هؤالء السوريون هم أنفسهم إنسانية

 الدول العربية من خرين آو والعراقيين واللبنانيين والصوماليين نالفلسطينيي

 "يتصدرون اآلن أعداد الالجئين في العالم".
 

 ،، السيدات والسادة الحضور



% من فئة 50 تجاوزت ئينحيث أن نسبة األطفال الالج إدراكاً للواقع الميداني،
قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالتعاون  الالجئين عامة،

تطبيقاً  –إدارة المرأة واألسرة والطفولة  –مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 -للجنة متابعة وقف العنف ضد األطفال  12لصادرة عن االجتماع اللتوصية 

 في األطفال لحماية العربية االستراتيجيةبإعداد  ،2014 نوفمبر في األمانة العامة
تم اعتمادها كوثيقة عربية استرشادية خالل اللجوء في المنطقة العربية والتي  وضع

 في بيروت. 2019القمة التنموية االقصادية االجتماعية، والتي عقدت في يناير 
 

المنطقة العربية الستراتيجية إلى التصدي إلى أوضاع األطفال الالجئين في هدفت ا
والتعامل مع ظروفهم المعيشية وهو ما يتطلب من كافة الشركاء العمل سوياً إليجاد 

وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع من خالل عدد من الخطوات أهمها:  الدائمة الحلول
ضمان إيالء األولوية للمصلحة الفضلى لألطفال الالجئين في كافة القرارات التي 

ز األطفال، وتوفير الحماية لألطفال الالجئين من خالل تعزييتم اتخاذها بشأن 
كما تناولت االستراتيجية األطفال المتأثرين  .قدرات نظم حماية الطفل الوطنية

بالنزاعات المسلحة وخاصة من ُجنِد منهم من قِبل الجماعات المسلحة، وأوضحت 
دماجهم ضمن أهمية وضع السياسات التي تجرم تجنيد األطفال وأهمية إعادة إ

 .لهم الخدمات الصحية والتعليمية كافةر يتوفوبيئة حامية 
 

ً االستراتيجية  تكما هدف إلى العمل على تبني منهجية ال تمييزية للحماية أيضا
تستجيب لكافة احتياجات األطفال الالجئين والعمل مع المجتمعات المضيفة واألسر 

والعمالة  العنف واإلساءة واإلهمال واالستغالللتوفير الحماية لألطفال الالجئين من 
، باإلضافة إلى أخذ المخاطر التي يواجهها األطفال الالجئين في االعتبار واإلتجار

 تبعاً للفئة العمرية والنوع واالحتياجات الخاصة بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة.
 

 ،، السيدات والسادة الحضور

إلى تحديد الخطوات الالزم اتخاذها تهدف خطة عمل إقليمية اإلستراتيجية، ألحقت ب

هذا على المستوى اإلقليمي لتفعيل االستراتيجية العربية لحماية األطفال الالجئين. 

  .وى الدول وعلى المستوى اإلقليميعلى مست تطبيقيةوتقترح خطة العمل مؤشرات 
 

 ،، السيدات والسادة الحضور

األنشطة التي تتشارك فيها المفوضية مع  سلسلة من االستراتيجية ضمنتأتي هذه 

والتي من  لمواجهة تداعيات الصراعات في المنطقة العربية جامعة الدول العربية



إلتاحة خدمات الصحة في حاالت اللجوء  عربيةالستراتيجية أبرزها صياغة اال

نف وخاصة العنف حول الوقاية واالستجابة لمناهضة كافة أشكال العوأخرى 

واألمانة  عملت المفوضية،. كما الجنسي ضد النساء والفتيات في حاالت اللجوء

دة اجتماعات العامة لجامعة الدول العربية ولعل  ، رفيعة المستوى على تنظيم ع 

أبرزها االجتماع رفيع المستوى حول توفير فرص التعليم في حاالت اللجوء والذي 

راكة مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة بالش 2017في عام  تم عقده

 2018حول اإلنتماء والهوية القانونية في عام  وزاريالمؤتمر وأيضاً ال )ألكسو(

مناقشة اآلليات وإيجاٌد الحلول القانونية المناسبة التي من شأن ها  تم من خالله والذي

 باإلضافة  كل ذلك ؛ أن تٌضفي حق االنتماء لألطفال عديمي الجنسية في وضع اللجوء

، والتي شارك فيها أكثر من أنشطة المفوضية في مجال التدريب وبناء القدراتإلى 

ً رفيع المستوى من وز والخارجية ات الداخلية والعدل ارمائتي مسؤوالً حكوميا

والهجرة والمهجرين من الدول األعضاء في جامعة الدول العربية خالل عامي 

 فقط، حول قضايا اللجوء والنزوح وانعدام الجنسية. 2019و 2018

 

كما على مجهوداتها، جامعة الدول العربية وفي الختام، ال يسعني إال أن أشكر 

إدارة المرأة واألسرة  –الشكر قطاع الشؤون االجتماعية بأخص يطيب لي أن 

متمنياً ، على حرصهم الدؤوب والمثابرة في صياغة هذه االستراتيجية –والطفولة 

 كل السداد والتوفيق.جميعاً لكم 

 

 ،،شكراً لكم


