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 العربي للطفولة والتنمية
 سعادة السيد/ حسن البيالوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية

 السيد/ تيد شيبان، المدير اإلقليمي لمنظمة اليونسيف 
 أصحاب السعادة،

 والسادة الحضور الكريم،،،السيادات 
 

لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون اإنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم نيابة 

الالجئين لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية؛ كما يطيب لي أن أتوجه بخالص 

ئحة المؤتمر حول جاعلى تنظيم  المجلس العربي للطفولة والتنميةعبارات الشكر واالمتنان إلى 

الظرف الدقيق الذي يشهده العالم أجمع  هذا عقد في ظلي   ذي، والا  تراضياف الكورونا وحقوق األطفال

 مع انتشار جائحة كورونا.

 ،،أصحاب السعادة

 وشمال األوسط الشرق منطقة أنأعداد الالجئين عالميا ، إال  الزيادة المضطردة في على الرغم من

 سورياو العراق في النزاعات ظل فيف ،أعوام عشرة منذ األكبر الضغط تحت ترزح تزال ال إفريقيا

 المائة في 67 و الالجئين من المائة في 50 اليوم قرابة وحدها العربية المنطقة تستضيف ، واليمن

 دخول معف ؛مليون الجئ فلسطيني 5.3، بما فيهم العالم أنحاء جميع في قسرا   النازحين إجمالي من

 دفق ،العالم حول الالجئين من جمع أكبر اليوم السوريون يشكل العاشر، عامها السورية األزمة

 لنزاعا بداية منذ قسرا   للنزوح السوريين واألطفال والنساء الرجال من اثنين بين من واحد اضطر

 مليون 5.5 سوريا سجلت حيث   .األحيان أغلب في واحدة مرة من وألكثر - 2011 مارس في

 مليون 13.2 مجموعه بما وحدها وتستأثر 2019 في مليون 5.6بـ مقارنة   2020 في الجىء

  .العالمي المستوى على األعداد إجمالي سدس يمثل ما وهو داخليا ، ونازح لجوء وملتمس الجئ

الالجئين تحت والية المفوضية السامية لألمم المتحدة  إجمالي من %50يمثل األطفال حوالى كما  

  ه.الجهود للحفاظ على الدعم وتوسيع نطاقمزيد من  ، مما يدعو إلى بذل لشؤون الالجئين

يساهم استمرار انعدام األمن االجتماعي واالقتصادي في تفاقم مخاطر الحماية لألطفال  هذا و

ونا. قبل جائحة الكورمن المناهج التعليمية الرسمية  والذي تسرب ما ي قارب من نصفهمالالجئين، 

، تضاعفت معدالت زواج األطفال بين الفتيات السوريات الراهنة الضغوطتلك بالنظر إلى و

والي نصف أسر الالجئين تعتمد على الدخل الذي يدره الطفل كما أن ح، زمةالمراهقات منذ بداية األ

ا آالف األسر السورية الالجئة بدون أب إلثبات ترك بل ولتلبية االحتياجات األساسية.  الصراع أيض 

ال استمر الح إذا اجنسية األطفال، مما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية ومخاطر الحماية المرتبطة به

األطفال الالجئون وطالبو اللجوء، إلى اإلجراءات فتقر ، يالعربيةمنطقة الفي جميع أنحاء كذلك. ف

التجار ا، والقسري مخاطر االحتجازكما يواجهون ، لطفللمصلحة الف ضلى الراعي المؤسسية التي ت  

 ذويهم.واالستغالل، السيما بالنسبة لألطفال غير المصحوبين ب



 ،أصحاب السعادة،

تشار ساهم االنحيث  ؛الحياة اإلجتماعيةمناحي جائحة كورونا على جميع ليس خفي على أحد تأثير 

على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان األطفال و. تحديات جديدةفي ظهور لجائحة السريع ل

م لخطر عرضهمثلهم مثل البالغين، فإن تأثير األحداث ذات الصلة قد ي  الوباء معرضون لإلصابة ب

االضطرابات الرئيسية في الحياة شملت  قدخاصة  و، نفسيمتزايد باإلضافة إلى االضطراب ال

ن عواالنفصال عن عائالتهم أو ، إختالل نظام الدعم االجتماعياألطفال اليومية التي قد يواجهها 

الوصول إلى وصول إلى التسجيل المدني عند الوالدة أو اللهم، ومحدودية أو عدم مقدمي الرعاية 

نه أن .. كل ذلك من شأ.بالمرضإصابتهم الخوف من باإلضافة إلى األنشطة التعليمية والترفيهية، 

 ،اإلدراكي والضعف بالتوتر مرتبطة أمراضظهور  إلى قد يؤدي مما السلوك،يؤثر تباعا  على 

 .الطويل المدى على الطفل نمو سلبا  على ويؤثر

تأثر جميع األطفال والشباب في التعليم الرسمي وغير الرسمي بإغالق المدارس إضافة  إلى ذلك، 

ا بهدف احتواء انتشار  ا أو جزئي   الالجئونواجه األطفال ، اته الفترةخالل هوكورونا. جائحة كلي 

الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة فئة كانت  ؛ حيثبفقدان تعليمهم بالكاملتتعلق مخاطر متزايدة 

ر أث  ط، بل ليس ذلك فقاألكثر تأثرا . الفئات واألطفال من األسر التي تعاني من ضعف شديد من بين 

النتقال ا، بل أيضا  مع ألطفال من الخلفيات المهمشةنمو وصحة اتعليق برامج التغذية المدرسية على 

رم عد، م عن ب  إلى وسائل التعل   دم المساواة عمن فرص التعليم نتيجة  ل الالجئينالعديد من األطفال ح 

م المحدودة، وعدم كفاية األجهزة واالتصال باإلنترنت، ، وفرص التعل  تلك التقنيةفي الوصول إلى 

 ون ذلك.األخرى التي حالت دالعوائق غيرها من و

وفي ظل تلك الظروف، تركز المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مجهوداتها لضمان 

رفاهيتهم عن طريق  على جائحة الكورونال السلبي األثر من التخفيفاألطفال من خالل  حماية

ا تطبيق  بما حمايةوال والتعليم الصحة مجاالت في يشمل تدخالت القطاعات إستراتيجيا  متعدد نهج 

 . االجتماعي -النفسي والدعم العقلية الصحة خدمات إلى الوصول ذلك في

 ةالصح لحماية إجراءات اتخاذ في المنطقة العربية الدول هذا وتحرص المفوضية على تشجيع

 االستجابة خطط من كجزء الخدمات دمج خالل من االجتماعي النفسي والرفاه لألطفال العقلية

 عن يةاإليجاب التأقلم مهاراتو واالجتماعية النفسية التدخالت تعميم ذلك يشمل أن يمكن للجائحة.

 انضمل الترفيهية األنشطة أو اإلنترنت عبر التعلم في مدمجة رقمية منصات باستخدامب عد 

 .المتخصصة النفسية الصحة خدمات إلى يحتاجون الذين األطفال رعاية استمرارية

 أصحاب السعادة،،

 ركاءوالش األخرى المتحدة األمم ووكاالتالسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  المفوضيةتقف 

 سياق فيالالجئين توفير الخدمات الم وجهة لألطفال  خالل من المسؤولين لدعم ستعدادأتم اال على

 لىع وقدرتهم األطفال رفاه لتعزيز تطويرها تم التي التدخالت خالل من ذلك في بما ،الجائحة

 اتمعوالمجت النازحين مساعدةالتي تستهدف أيضا   االستجابة خطط في أساسي كعنصر الصمود

 لفةمخت مستويات على واستثمارات قوية إحالة شبكات الشامل النهج هذا يتطلبوهذا . ةالمضيف



 وياتأولك الرفاهية فيهم وحقطفال لأل الفضلى المصلحة عتباراال ، تأخذ فيتكميلية وخدمات

 .رئيسية

 

مشاركتكم بعض اإلقتراحات أو األذكار لتعزيز حماية األطفال الالجئين في هذا وتود المفوضية 

 : ظل جائحة كورونا

حماية الطفل لتوفير خدمات االستجابة ومعلومات الخاصة بتحديث مسارات اإلحالة  أوالً: -

المعلومات بين الجهات الحكومية ذات الصلة تلك ب مشاركة ج  و  ومن ثم،  ؛االتصال

والعاملين في المجال اإلنساني عبر القطاعات من خالل آليات التنسيق بين الوكاالت، وكذلك 

مجتمعات العاملين في مجال التوعية ومع والخطوط الساخنة ومراكز االتصال، عبر 

 لعمر والجنس والتنوع.اراعي ي  بشكل من خالل التواصل الالجئين 

 تستهدف اآلباءبصورة البث اإلذاعي زيادة استخدام االتصاالت عبر اإلنترنت و ثانياً: -

على األطفال الجائحة تأثير  شرحو ،حمايةالبشأن مخاطر لتوعيتهم واألطفال أنفسهم 

، وذلك بلغة صديقة للطفل واستخدام الصور/ الرسوم البيانية التي تتكيف الم تخذةتدابير الو

ا لنشر المعلومات حول الوصول كما مع الفئات العمرية المختلفة.  يمكن استخدام هذا أيض 

عدلة، مع ، باإلضافة إلى أي إجراءات م  ثبوتيةإلى السجالت المدنية إلصدار الوثائق ال

 .تفشي الجائحةل نتيجةدون هوية قانونية مالحظة أهمية عدم ترك أي طفل 

 واإلبالغ للقانون المخالفين األطفال االجتماعي لتحديد التواصل شبكات من االستفادةثالثاً: -

 نفاذإ وسلطات واألمنية المدنية السلطات لدى لحشد الدعوة الشوارع في من هم يعيشون عن

 من وبالمثل،. الحركة على المفروضة القيود خضم في لهم الدعم لتقديم المحلية القانون

 بدائلال اتإمكاني واستكشاف المحتجزين، لألطفال الصحية االحتياجات تلبية في النظر المهم

 .لالحتجازالقانونية 

االجتماعي -خدمات الصحة والصحة النفسية والدعم النفسي  يتدريب مقدم وأخيراً: -

والعاملين في المجال اإلنساني عبر باإلضافة إلى الجهات الحكومية األخرى ذات الصلة 

ا من االستجابة لتفشي كورونا بشكل مثالي من ق   خصصين بل المتالقطاعات التي تشكل جزء 

حماية الطفل )على كيفية التعامل مع األطفال بطريقة آمنة وحساسة ومناسبة مجال في 

يفية مر ومعرفة كتقديم اإلسعافات األولية النفسية المناسبة للعوللعمر ومطمئنة وسرية؛ 

فرصة مناسبة إلعادة تعميم مدونات قواعد السلوك،  ؛ كما ي عد ذلكإجراء اإلحاالت(

واإلرشادات بشأن حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسي، وتدابير الحماية 

 األخرى، وتذكير الموظفين بضرورة االمتثال لها.

 

 

 

 

 



 أصحاب السعادة،،

لذين التحقوا ا الالجئين ، قد ال يستأنف بعض األطفالالعربية المدارس في المنطقةمع بدء إعادة فتح 

لمفوضية الذا، تتعاون . الناتجة بالمدرسة قبل جائحة كورونا تعليمهم بسبب الضغوط االقتصادية

 ظماتمنوالبنك الدولي والاألخرى االت األمم المتحدة كالسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مع و

غير  العربية المنظماتو(، ABEGSو ISESCOو ALECSO)كالـ العربية المتخصصة

تلبية جميع احتياجات األطفال من خالل دعم الدول ل، كالمجلس العربي للطفولة والتنمية الحكومية

م عن بعد وتسهيل إعادة فتح المدارس بطريقة آمنة ومناسبة للسياق التعل  عملية األعضاء في تعزيز 

 .ألطفال الالجئينلالشاملة و

 

 السيادات والسادة الحضور الكريم،،،
 

ا نرفيع الصدى لمناصرة جهود أن للمنظمات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدنييقيننا راسخ إن 

 كبير على مواصلة اإلسهامأمل   ايحدونكما ؛ الخاصة باألطفال الالجئين توسيع نطاق الحمايةفي 

قضايا لة  جل بناء فضاء مشترك للتعاون خدمالموقرة من أ منظمتكمالفاعل في تعزيز الشراكة مع 

 اللجوء في المنطقة العربية.

 ،،شكرا  لكم

 هللا وبركاته،، عليكم ورحمة   والسالم  


