
 
 

 

 

 

 

 
 فعالية إطالق

 العربية حلماية األطفال  "االسرتاتيجية
 "يف وضع اللجوء يف الدول العربية

 

  
 كلمـــــــــة

  بو غزالةهيفاء أ السفرية د.معاىل 
 املساعد األمني العـام 

 ون االجتماعية ؤلشرئيس قطاع ا
 امعـة الـدول العربيةجب

 

 

 

 

 

 2019 – نوفمرب / ثانتشرين  25 : مقر األمانة العامة

  األمانة العامةاألمانة العامة 
  الشؤون االجتماعيةالشؤون االجتماعيةقطاع قطاع 

 مكتب رئيس القطاعمكتب رئيس القطاع
 

 



-1- 

 

 

  كريم أتاسيكريم أتاسي/ / لسيدلسيدااسعادة سعادة 

ممثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدى مجهورية مصر ممثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدى مجهورية مصر 

  العربية ولدى جامعة الدول العربية،العربية ولدى جامعة الدول العربية،

  أصحاب السعادة ممثلي املنظمات اإلقليمية والدولية،أصحاب السعادة ممثلي املنظمات اإلقليمية والدولية،

  أصحاب السعادة السادة املندوبني الدائمني، وممثلي الدول األعضاء،أصحاب السعادة السادة املندوبني الدائمني، وممثلي الدول األعضاء،

  

  احلضور الكريماحلضور الكريم

  فعالية إطالقفعالية إطالق  أعمالأعمال  اليوماليوم  فتتح معكمفتتح معكمأأيشرفين باسم جامعة الدول العربية أن يشرفين باسم جامعة الدول العربية أن 

واليت واليت " " االسرتاتيجية العربية حلماية االطفال يف وضع اللجوء يف املنطقة العربيةاالسرتاتيجية العربية حلماية االطفال يف وضع اللجوء يف املنطقة العربية""

مت اعتمادها مؤخرًا خالل الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية مت اعتمادها مؤخرًا خالل الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية 

كوثيقة اسرتشادية كوثيقة اسرتشادية ، ، 20192019ت يف اجلمهورية اللبنانية يف يناير ت يف اجلمهورية اللبنانية يف يناير واالجتماعية اليت عقدواالجتماعية اليت عقد

  ..طفال يف وضع اللجوء يف الدول العربية وإنفاذ حقوقهمطفال يف وضع اللجوء يف الدول العربية وإنفاذ حقوقهملضمان محاية األلضمان محاية األ

انين إذ أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن خالص الشكر والتقدير للمفوضية السامية انين إذ أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن خالص الشكر والتقدير للمفوضية السامية وو

ة، وفريق العمل ة، وفريق العمل لألمم املتحدة لشؤون الالجئني شركائنا يف إعداد هذه االسرتاتيجيلألمم املتحدة لشؤون الالجئني شركائنا يف إعداد هذه االسرتاتيجي

  بها الذي مل يدخر جهدًا يف كافة مراحل إعدادها.بها الذي مل يدخر جهدًا يف كافة مراحل إعدادها.
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  السيدات والسادةالسيدات والسادة

االطفال الالجئني والنازحني االطفال الالجئني والنازحني   بأعدادبأعدادرقام اخلاصة رقام اخلاصة حصائيات واألحصائيات واألاإلاإلإن إن 

عد يوم، عد يوم، بب  يف تزايد مستمر يومًايف تزايد مستمر يومًا  ،،من تلقي اخلدمات التعليمية والصحيةمن تلقي اخلدمات التعليمية والصحية  احملرومنياحملرومني

صيلة املكفولة صيلة املكفولة ون حبقوقهم األون حبقوقهم األععن ال يتمتن ال يتمتطفال الذيطفال الذينبئ مبستقبل مرير هلؤالء األنبئ مبستقبل مرير هلؤالء األوُتوُت

  هلم،هلم،

املسجلني يف دول اجلوار أكثر املسجلني يف دول اجلوار أكثر   الالجئنيالالجئني  السورينيالسوريني  ألطفالألطفالااعدد عدد نجد أن نجد أن فف

غري املصحوبني أو غري املصحوبني أو من من طفل طفل آالف آالف   1010ما يقرب من ما يقرب من   طفل، منهمطفل، منهم  مليونمليون  2.52.5من من 

املنفصلني عن ذويهم، مما جيعل هؤالء األطفال يف وضع هّش وعرضة لالستغالل املنفصلني عن ذويهم، مما جيعل هؤالء األطفال يف وضع هّش وعرضة لالستغالل 

أضاف أضاف   كماكما، ، هلمهلم  من بينها عمالة األطفال، لعدم وجود وثائق قانونيةمن بينها عمالة األطفال، لعدم وجود وثائق قانونية  بطرق خمتلفةبطرق خمتلفة

تدفق الالجئني من سوريا إىل دول اجلوار ضغًطا كبريًا على اخلدمات، مما جعل تدفق الالجئني من سوريا إىل دول اجلوار ضغًطا كبريًا على اخلدمات، مما جعل 

لالجئني السوريني يواجهون حتّديات صعبة من أجل لالجئني السوريني يواجهون حتّديات صعبة من أجل واوااجملتمعات املضيفة اجملتمعات املضيفة 

أكثر من أكثر من هناك هناك زال زال ال يال ي، حيث ، حيث احلصول على اخلدمات األساسية، ومن ضمنها التعليماحلصول على اخلدمات األساسية، ومن ضمنها التعليم

وُيرجع سبب التسرب أو عدم التسجيل يف املدرسة وُيرجع سبب التسرب أو عدم التسجيل يف املدرسة ، ، ألف طفل خارج املدرسةألف طفل خارج املدرسة  800800

االطفال االطفال   يواجهيواجهكما كما   إىل ُبعد املسافة والتكلفة واالكتظاظ والتعرض لظاهرة التنّمر.إىل ُبعد املسافة والتكلفة واالكتظاظ والتعرض لظاهرة التنّمر.

يف احلصول على الرعاية الصحّية اجليدة بسبب التكلفة أو يف احلصول على الرعاية الصحّية اجليدة بسبب التكلفة أو   كبريةكبرية  حتدياتحتديات  الالجئونالالجئون

  من الغذائي من الغذائي عدم توفر اخلدمات وضعف األعدم توفر اخلدمات وضعف األُبعد املسافة أو ُبعد املسافة أو 
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فرص فرص توفر توفر مليون شخص مشردون، مع مليون شخص مشردون، مع   1.91.9، فاليزال هناك ، فاليزال هناك أما بالنسبة للعراقأما بالنسبة للعراق

مامهم سوى االعتماد على املساعدات مامهم سوى االعتماد على املساعدات أأحمدودة للغاية لكسب العيش، حيث ال خيار حمدودة للغاية لكسب العيش، حيث ال خيار 

  3.33.3اىل املساعدات االنسانية )اىل املساعدات االنسانية )  شخصشخص  مليونمليون  6.76.7حيتاج اكثر من حيتاج اكثر من حيث حيث االنسانية، االنسانية، 

ويف بعض املناطق ويف بعض املناطق   ،،((1818مليون طفل دون سن مليون طفل دون سن   3.33.3ن النساء والفتيات، ون النساء والفتيات، ومليون ممليون م

  ..% من االطفال غري ملتحقني باملدارس% من االطفال غري ملتحقني باملدارس9090كثر من كثر من أأهناك هناك 

  

  السيدات والسادةالسيدات والسادة

تضع جامعة الدول العربية قضايا مناصرة حقوق الطفل ضمن أهم أولوياتها تضع جامعة الدول العربية قضايا مناصرة حقوق الطفل ضمن أهم أولوياتها 

ية الدورية والنوعية ية الدورية والنوعية ويتزايد اهتمام اجملالس الوزارية العربية املتخصصة والقمم العربويتزايد اهتمام اجملالس الوزارية العربية املتخصصة والقمم العرب

بهذه القضايا اهلامة، من أجل مواصلة اجلهود لالرتقاء بأوضاع الطفل العربي يف بهذه القضايا اهلامة، من أجل مواصلة اجلهود لالرتقاء بأوضاع الطفل العربي يف 

إطار مقاربات حقوقية تراعي مصلحة الطفل من كافة النواحي، وتقوم على ترابط إطار مقاربات حقوقية تراعي مصلحة الطفل من كافة النواحي، وتقوم على ترابط 

العربية العربية   الدولالدول  احلقوق وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة. ويف هذا اإلطار فإن جامعةاحلقوق وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة. ويف هذا اإلطار فإن جامعة

متثل أولوية خاصة حلماية األطفال من كافة متثل أولوية خاصة حلماية األطفال من كافة   من القضايا اهلامة اليتمن القضايا اهلامة اليتتعمل على عدد تعمل على عدد 

أشكال التمييز املمارس ضدهم سعيًا إلنفاذ حقوقهم، وتفعياًل لاللتزام العربي أشكال التمييز املمارس ضدهم سعيًا إلنفاذ حقوقهم، وتفعياًل لاللتزام العربي 

باملواثيق واملعاهدات العربية والدولية املتعلقة حبماية األطفال وبصفة خاصة يف باملواثيق واملعاهدات العربية والدولية املتعلقة حبماية األطفال وبصفة خاصة يف 

  ..حاالت النزاعات املسلحة وظروف عدم االستقرار والطوارئحاالت النزاعات املسلحة وظروف عدم االستقرار والطوارئ

العربية حلماية االطفال يف وضع اللجوء يف العربية حلماية االطفال يف وضع اللجوء يف السرتاتيجية السرتاتيجية ولعل إطالق "اولعل إطالق "ا

" يتسق متاما مع اهتمام جامعة الدول العربية بقضايا محاية األطفال " يتسق متاما مع اهتمام جامعة الدول العربية بقضايا محاية األطفال املنطقة العربيةاملنطقة العربية
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حيث تزداد حمورية هذه القضية يف ظل ما متر به عدد من دول املنطقة حيث تزداد حمورية هذه القضية يف ظل ما متر به عدد من دول املنطقة الالجئني، الالجئني، 

النتكاسات اليت أصابت النتكاسات اليت أصابت وال يغفل علينا حجم الرتاجع واوال يغفل علينا حجم الرتاجع وامن حروب ونزاعات مسلحة، من حروب ونزاعات مسلحة، 

حقوق األطفال يف الفرتة األخرية نتيجة للتحوالت السياسية واالقتصادية حقوق األطفال يف الفرتة األخرية نتيجة للتحوالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، وما صاحبها من جلوء ونزوح وتشتت لألسر، األمر الذي كان له واالجتماعية، وما صاحبها من جلوء ونزوح وتشتت لألسر، األمر الذي كان له 

انعكاسات سلبية على األطفال..ناهيك عن التحديات الكربى املرتتبة على هذه انعكاسات سلبية على األطفال..ناهيك عن التحديات الكربى املرتتبة على هذه 

بالتعليم وعدم احلصول على اخلدمات الصحية بالتعليم وعدم احلصول على اخلدمات الصحية   الظروف الصعبة من عدم االلتحاقالظروف الصعبة من عدم االلتحاق

املناسبة، بل وتفشي عدد من األمراض اليت مت القضاء عليها نهائيًا يف سنوات املناسبة، بل وتفشي عدد من األمراض اليت مت القضاء عليها نهائيًا يف سنوات 

سابقة، وسوء التغذية، والزواج املبكر والزواج القسري وعمل األطفال يف أعمال سابقة، وسوء التغذية، والزواج املبكر والزواج القسري وعمل األطفال يف أعمال 

خطرة، وجاءت على رأس هذه التحديات جتنيد االطفال وإشراكهم يف عمليات خطرة، وجاءت على رأس هذه التحديات جتنيد االطفال وإشراكهم يف عمليات 

  ة أو أعمال ترتبط بالنزاعات.ة أو أعمال ترتبط بالنزاعات.مسلحمسلح

  

تنفيذًا للتوصية الصادرة عن االجتماع تنفيذًا للتوصية الصادرة عن االجتماع كما يأتي إعداد هذه االسرتاتيجية كما يأتي إعداد هذه االسرتاتيجية 

  يفيف  شرم الشيخشرم الشيخالذي عقد يف الذي عقد يف الثالث عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد األطفال الثالث عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد األطفال 

يف املنطقة العربية وكيفية يف املنطقة العربية وكيفية   الالجئنيالالجئنيالرتكيز على األطفال الرتكيز على األطفال ، بهدف ، بهدف 20162016يناير يناير 

ليت يتعرضون هلا من قتل وتشريد وانتهاك لكافة حقوقهم ليت يتعرضون هلا من قتل وتشريد وانتهاك لكافة حقوقهم مواجهة التحديات امواجهة التحديات ا

صلية، وكيفية دعم الدول املضيفة لالجئني إلنقاذ جيل كامل من الضياع ومتكينه صلية، وكيفية دعم الدول املضيفة لالجئني إلنقاذ جيل كامل من الضياع ومتكينه األاأل

ىل املبادئ اليت مت إرسائها ىل املبادئ اليت مت إرسائها إإاستندت استندت وقد وقد   من حتقيق العيش بكرامة يف مناخ آمن.من حتقيق العيش بكرامة يف مناخ آمن.

ية الدولة يف محاية ية الدولة يف محاية دوليًا بشأن توفري احلماية لألطفال الالجئني، ومنها مسئولدوليًا بشأن توفري احلماية لألطفال الالجئني، ومنها مسئول

طفال، وتقديم املصلحة الفضلى للطفل، وكيفية سرعة االستجابة يف حاالت طفال، وتقديم املصلحة الفضلى للطفل، وكيفية سرعة االستجابة يف حاالت األاأل
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طفال، وعدم التمييز وغريها من املبادئ األساسية. طفال، وعدم التمييز وغريها من املبادئ األساسية. الطوارئ، ودعم مشاركة األالطوارئ، ودعم مشاركة األ

عدد من القضايا اهلامة منها تعزيز نظم احلماية الوطنية، وتطوير عدد من القضايا اهلامة منها تعزيز نظم احلماية الوطنية، وتطوير   وتطرقت إىلوتطرقت إىل

طفال الالجئني، والتشبيك طفال الالجئني، والتشبيك سات اليت تضمن محاية األسات اليت تضمن محاية األواستحداث التشريعات والسياواستحداث التشريعات والسيا

  طفال وإنفاذ حقوقهم.طفال وإنفاذ حقوقهم.والتنسيق بني كافة اجلهات املعنية حبماية األوالتنسيق بني كافة اجلهات املعنية حبماية األ

  

  احلضور الكريم احلضور الكريم 

إّن الوقت ميّر... ومع مرور السنني، تتزايد التحديات، فعلينا أن ندرك جيدًا أن إّن الوقت ميّر... ومع مرور السنني، تتزايد التحديات، فعلينا أن ندرك جيدًا أن 

فيها، هؤالء األبرياء الذين فيها، هؤالء األبرياء الذين   مبكرًا بسبب ظروف ال يد هلممبكرًا بسبب ظروف ال يد هلم  طفولتهمطفولتهم  انتهتانتهتلدينا اطفااًل لدينا اطفااًل 

عيد إليهم طفولتهم الغائبة وختفي عيد إليهم طفولتهم الغائبة وختفي يييتحملون أعباء الصراع السياسي دون أمل يف غٍد يتحملون أعباء الصراع السياسي دون أمل يف غٍد 

  مالمح احلاضر القاسي ومتحو املخاوف من الغد القريب.. مالمح احلاضر القاسي ومتحو املخاوف من الغد القريب.. 

قليمية ودولية قليمية ودولية إإ، حكومات ومنظمات ، حكومات ومنظمات ن نتكاتف مجيعًان نتكاتف مجيعًاأأويف هذا السياق، علينا ويف هذا السياق، علينا 

الالجئني سواء من خالل وضع الالجئني سواء من خالل وضع   لألطفاللألطفالماية ماية ومنظمات جمتمع مدني، لتوفري احلومنظمات جمتمع مدني، لتوفري احل

ماية الطفل قادرة على الوقاية واالستجابة الحتياجات احلماية ماية الطفل قادرة على الوقاية واالستجابة الحتياجات احلماية حلحلنظم وطنية نظم وطنية 

متاشيا مع متاشيا مع   هلمهلم  واجليدةواجليدة  إتاحة اخلدمات املتخصصةإتاحة اخلدمات املتخصصةاخلاصة باألطفال الالجئني، واخلاصة باألطفال الالجئني، و

ني ني آليات فعالة حلماية األطفال الالجئآليات فعالة حلماية األطفال الالجئ  إجيادإجيادمبدأ املصلحة الفضلى للطفل، فضال عن مبدأ املصلحة الفضلى للطفل، فضال عن 

  املنفصلني وغري املصحوبني من العنف واإلساءة واالستغالل.املنفصلني وغري املصحوبني من العنف واإلساءة واالستغالل.

إىل كل من ساهم إىل كل من ساهم   ويف ختام كلميت ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر مرة أخرىويف ختام كلميت ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر مرة أخرى

املتحدة لشؤون املتحدة لشؤون   لألمملألمماملفوضية السامية املفوضية السامية   يف وضع هذه االسرتاتيجية اهلامة مبا فيهميف وضع هذه االسرتاتيجية اهلامة مبا فيهم
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الدول األعضاء وممثلي الدول األعضاء وممثلي   ، كما أتقدم بالشكر إىل، كما أتقدم بالشكر إىلهاهاالالجئني على التعاون يف إعدادالالجئني على التعاون يف إعداد

املنظمات الدولية واإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدني املنظمات الدولية واإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدني 

الذين حرصوا على املشاركة يف أعمال هذه الفعالية، ونتطلع إىل املضي قدمًا يف الذين حرصوا على املشاركة يف أعمال هذه الفعالية، ونتطلع إىل املضي قدمًا يف 

باالسرتاتيجية بالتعاون مع الدول االعضاء وكافة باالسرتاتيجية بالتعاون مع الدول االعضاء وكافة تنفيذ خطة العمل التنفيذية امللحقة تنفيذ خطة العمل التنفيذية امللحقة 

ت اإلقليمية والدولية املعنية حلماية حقوق هؤالء األطفال على الوجه ت اإلقليمية والدولية املعنية حلماية حقوق هؤالء األطفال على الوجه املنظمااملنظما

    ..العاجلالعاجل

  ،،،،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 


