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 جمهورية مصر العربية



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
رئيس قطاع  ، المساعدعام المين  األ، السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة سعادة

 ،، الشؤون اإلجتماعية بجامعة الدول العربية

 أصحاب السعادة، ممثلي الدول األعضاء،، 

للجنة االقتصادية واالجتماعية  واممثلي منظمة الهجرة الدولية  لسيادات والسادةا

 ،،لغربي آسيا )إسكوا(

 

دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم نيابة عن الممثل اإلقليمي للمفوضية  إنه لمن 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول  

جامعة الدول  ؛ كما يطيب لي أن أتوجه بخالص عبارات الشكر واالمتنان إلى  العربية

لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول   االفتراضياالجتماع تنظيم هذا على العربية 

التفاق العالمي بشأن  تنفيذ الدول األعضاء لفي إطار متابعة  ،لهجرةاللجوء وا

في ظل  عقد والذي ي  ، الالجئين واالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية

 الظرف الدقيق الذي يشهده العالم أجمع مع انتشار جائحة كورونا.

 

 ،السيدات والسادة،

في هذه اآلونة،  العالم مر به يليس خافياً على أحد خطورة الظرف اإلنساني الذي 

تقرير   حيث يشير ،وهو ظرف تاريخي بالمعنى الدقيق والشامل لهذه الكلمة

النزوح القسري يطال تأثيره اآلن أكثر  أن    2019االتجاهات العالمية للمفوضية لسنة  

مع عدم قدرة المزيد   -شخصاً  97من بين  1وبالتحديد  -الم % من سكان الع 1من 

مليون شخص قد نزحوا   79.5، وأن أوطانهممن أولئك الفارين على العودة إلى 

،  وهو رقم لم تشهد المفوضية أعلى منه من قبل عالمياً، 2019مع نهاية عام قسرياً 

% مقارنةً 18رتفاع قدره اومعدل  ،2018مقارنةً بسنة  % 11رتفاع قدره ادل عبم

 خالل هذه العشرية. % 50قارب الـي  رتفاع ا  ، ومعدل 2015بسنة 

فرص الالجئين من حيث اآلمال المعقودة على  إلى تضاؤل أيضاً التقرير أشار كما 

ي عادل  في تسعينات القرن الماضي، تمكن ما ؛ حيث أن رؤية نهاية سريعة لمحنتهم

على مدى العقد  غير أنه كل عام.  الدول األصليةمن العودة إلى مليون الجئ  1.5



عضلة م  بإلحاح    وهو ما يطرح  شخص،    385,000ذا العدد حوالي  ه ناهز  الماضي،  

 . لالجئين إيجاد الحلول

 

  2.642.700سجلت المفوضية فقد  ،الشرق األوسط وشمال إفريقياأما في منطقة 

وهو ما ي عد    2018  سنة   بنهاية   2.7قارنةً بـم  2019  سنة   بنهاية  وملتمس لجوء   الجئ

مقارنةً   2019الجىء في مليون  6.6سجلت سوريا  حيث  ؛ %2.2 إنخفاض بنسبة

وهي التي تسير في عامها العاشر من النزاع وتستأثر وحدها    2018  فيمليون    6.7ـب

ونازح داخلياً، وهو ما يمثل سدس   لجوء وملتمس مليون الجئ  13.2بما مجموعه 

 إجمالي األعداد على المستوى العالمي.

 

الشرق األوسط   في منطقة انخفاض نسبة النزوح القسرييأتي هذا التباين في و

نتيجة عاملين رئيسيين: األول  مقابل االرتفاع السنوي لألعداد عالمياً  وشمال إفريقيا  

جمهورية الكونغو الديمقراطية،  ، السيما في2019عام  فيهو النزوح الجديد 

ومنطقة الساحل، وجنوب السودان، وميانمار.. والثاني هو التطور الذي طرأ على 

الدهم، حيث أن كثيراً منهم غير مسجلين قانونياً كالجئين  وضع الفنزويليين خارج ب

 لجوء، ولكنهم بحاجة إلى ترتيبات مراعية للحماية.ملتمسي أو 

 

 السيدات والسادة،،

حيث جاء هذا الفيروس  الحياة، كافة مناحي على  سلبي أثرجائحة كورونا كان ل

والثقافية والسياسية واالقتصادية والصحية  م االجتماعية  ظ  نقاط الضعف في الن  برز  لي  

التي أدت بدورها إلى تفاقم تبعات الوباء في جميع المجاالت، من الصحة إلى 

تداعيات هذا الوباء    تتضاعفهذا و األمن إلى الحماية االجتماعية.  من  و  ... االقتصاد

المساواة بين  وجه عدم  فيما يتعلق بأوبصفة خاصة    ،الالجئين وملتمسي اللجوءعلى  

ومن    .الجنسين وكذا أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها النساء والفتيات

  دول ال سياسات اإلغالق التى طبقتها معظم  وعة  تب  جراءات الم  إلا   ناحية أخرى، أثرت 

، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة، على الحتواء فيروس كوروناالعربية 

خطر وازداد حتياجات األساسية، اإللى كسب الرزق وتلبية سر عاألمعيلي قدرة 

باألوقات العادية عند إستخدام   العنف األسري وخاصةً العنف ضد المرأة مقارنةً 

تردي األوضاع  زداد معه ، وأاستراتيجيات العزل الذاتي والحجر الصحي بالمنازل

جة للضغوط النفسية  نتي معدالت انتشار األعراض السلوكيةلالجئين و قتصادية اإل

 . واالجتماعية لهذا الوضع



عند  عتادة الم  م أوجه الضعف إلى تفاق  أيضاً أدى وباء كورونا فقد ب، ليس ذلك فحس  

عنى بهم المفوضية،  ه ضعف جديدة بين األشخاص الذين ت  أوج  خلق وتوفير الحماية 

فرز مكن أن تالتي ي  وحول المستقبل  مما أدى إلى زيادة مستويات القلق وعدم اليقين  

على المدى الطويل. ويظل الخوف من  إضافيةصحية ونفسية واجتماعية أعراض 

أو انخفاضها، مصادر رئيسية   الكريم ل العيش ب  اإلخالء والتمييز وفقدان س  

 .هدد حياة الالجئينالذي ي   لالضطراب النفسي واالجتماعي

 

 السيدات والسادة،،

ممن يحاولون ممارسة التباعد  داخلياً ن والنازح ملتمسو اللجوء وو ئونالالج ي عتبر 

الحاجة إلى ذوي  خاصة فئة األفراد  ، والالجئين  االجتماعي أثناء العيش في مخيمات

واجهون صعوبات في  اإلعاقة الذين قد ي  المسنين واألشخاص ذوي كحماية خاصة 

  أكثر من    ،الوصول إلى معلومات صحيحة حول الصحة العامة والوقاية من كورونا

لذا، تتطلب االستجابة نهًجا يشمل المجتمع بأسره    .تفشي الوباء  رضة لخطرع    الفئات

داخلياً، باإلضافة   المروعة لهذه الجائحة على الالجئين والنازحينللتخفيف من اآلثار  

 المجتمعات التي تستضيفهم. إلى 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين   المفوضية ركز ت   الظروف،هذه وفي ظل 

إبراز المجاالت التي تحتاج إلى الدعم  الالجئين عن طريق    مجهوداتها لضمان حماية

(، ومنع  ئضع الالج ومعالجة الحاالت )تحديد  والقبول والتسجيل و  ستقبالبدءاً من اإل

حماية الطفل، وإشراك  آليات وتوثيق الحالة المدنية، و القسري االحتجاز والترحيل

وتلبية االحتياجات األساسية )كالخدمات الصحية وفرص التعليم(، وصوالً  الشباب،  

تعزيز التواصل مع  ب ع االهتمام الحماية المجتمعية مهذا باإلضافة إلى  إلى الحلول.

والحماية من  ،  االجتماعي  الوقاية من العنف الجنسي والقائم على النوع والمجتمعات  

المجتمع ككل كما هو  يشمل من خالل نهج كل ذلك ... االستغالل واالعتداء الجنسي

 الميثاق العالمي بشأن الالجئين. في وجاري العمل به وضح م  

 

 والسادة،،السيدات 

بتكثيف أنشطة الصحة النفسية والدعم  العربية  قوم المفوضية وشركاؤها في المنطقة  ت

خطة التأهب واالستجابة للصحة النفسية   ، عن طريق االجتماعيوالنفسي 



المكتب اإلقليمي  ها صدرالتي أ ، الخاصة بفيروس كورونا المستجدواإلجتماعية 

معالجة االحتياجات الجديدة  تهدف إلى وشرق األوسط وشمال إفريقيا لللمفوضية ل

يتعلق فيما  الناشئة من الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي بين النازحين قسراً  

ً  ،بـفيروس كورونا المستجد  وضمان وصول الالجئين واألشخاص النازحين داخليا

إلى خدمات الصحة النفسية   عقليةاضطرابات من في السابق عانون ي  ممن كانوا 

من   شكل جزءاً ت  التي أساسية" و، كخدمات "والخدمات النفسية واالجتماعية

 ستجابات الوطنية لفيروس كورونا المستجد. اإل

الدول األعضاء في جامعة الدول العربية  تشجع المفوضية االحتياجات،  تلك لتلبية و

  والمحلية لفيروس كورونا المستجد ستجابة الوطنية  في خطط اإل الالجئين على دمج 

،  الموريتانيةاإلسالمية  على غرار ما قامت به جمهورية مصر العربية، الجمهورية  

مع التأكيد الكامل  على سبيل المثال، والمملكة المغربية المملكة األردنية الهاشمية

هذه  الطلب المتزايد على لمواجهة  الدول األعضاء لمواصلة دعم هاعلى استعداد 

ممة  ص  تقييمات لالحتياجات والبرامج الم   الخدمات، بما في ذلك من خالل إجراء

وخاصة الخدمات القانونية  ، لضمان أن خدمات االستجابة للحماية األساسية

تعليق التعليم    )خاصة في ظل استمرار  وخدمات التعليم لألطفال  ،والرعاية الصحية

واألمن  ، الدعم النفسي واالجتماعيخدمات و، (في بعض الدول إغالق المدارسو

مفتوحة ومتاحة، بما في ذلك جميعها العدالة تظل الوصول إلى وإنفاذ القانون و

اللجوء باستخدام خطوط المساعدة والمنصات اإللكترونية  ملتمسي لالجئين و

 . عن ب عد  كان لوووالرقمية حسب الحاجة، حتى 

خاصة في حاجة إلى حماية الخدمات لالجئين وعالوة على ذلك، تقدم المفوضية 

حيث لهن س ب ل العيش الكريم ومقومات الصحة، ضمن لنساء، وتوفير بيئة آمنة تكا

الجنسي والعنف القائم   من العنفتوفير خدمات الحماية تعمل المفوضية أيضاً على 

 لتلبية هذه االحتياجاتو على النوع االجتماعي في وضع اللجوء والنزوح الداخلي.

لح األخذ في اإلعتبار مخاطر العنف المتزايدة  ف، لها وخدمات اإلستجابة من الم 

لالجئات والنازحات وعديمات الجنسية عند تصميم الخطط الوطنية للوقاية  

كورونا المستجد، وإنشاء شبكات حماية متكاملة   ن فيروس واالستجابة والتعافي م

نقذ للحياة والدعم ضد العنف بكافة أشكاله تضمن وصولهن لخدمات الدعم الم  

إن التطبيق الكامل   .. .وخاصةً العنف الجنسي والتي تضمن أمنهن المالي والمادي

من  الذي ولميثاق العالمي بشأن الالجئين امخرجات لتلك المساعي يساهم في تنفيذ 

اللجوء التي   وحاالتي عزز االستجابة الدولية لتحركات الالجئين الكبيرة شأنه أن 



طال أمدها ويخفف الضغوط على البلدان المستضيفة، ويعزز قدرة االعتماد على  

الالجئين، ويوسع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة ويدعم الظروف  الذات لدى  

 في بلدان األصل للعودة الطواعية بأمان وكرامة.

 

ثمن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مجهودات  ت  وفي هذا السياق، 

  م بتعهداتهاااللتزفي ا  الفاعلة في المجتمع الدوليراف  ومختلف األط  الدول األعضاء

بطريقة  بشأن الالجئين العالمي تفاقاإلطبيق ت من خالل من حيث حماية الالجئين 

األمانة العامة لجامعة الدول المفوضية  وتدع إذ و .مرنة ت راعي خصوصية الدول

الخاصة تفاقية العربية  مشروع اإل تحديث  نتهاء من  اإلإلى  العربية والدول األعضاء  

إلى حينه أكثر   تحديثعملية ال  تاستنفذي  ت)والفي المنطقة العربية    الالجئينأوضاع  ب

في أقرب اآلجال كإطار قانوني نحو اعتمادها والدفع ( عام 26 -ربع  قرن من 

 .الجئين بشكل أفضلتوفير الحماية ليسمح بإقليمي 

 

 السيدات والسادة،،

، ومن خاللها الدول  جامعة الدول العربيةيقين نا راسخ أن للمنظمات اإلقليمية ومنها 

لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  ارفيع الصدى لمناصرة جهود  األعضاء،

المزيد في  خالل هذا الظرف الدقيق؛ كما يحدونا أمل  الالجئين لتوسيع نطاق الحماية  

 .  لالجئين تنفيذ االلتزامات التي وردت في اإلتفاق العالمي بشأن امتابعة  لمن الشراكة  

 

شاكرين مجدداً دعوة األمانة العامة ومتمنين كل السداد والتوفيق ألعمال عملية  

 التشاور. 

 

 لكم خالص الشكر،و


