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الشؤون  )قطاع  العربي�ة  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  نظمت 
املفوضية  مع  بالتعاون  والطفولة(،  واألسرة  املرأة  إدارة  االجتماعية، 
»متابعة  حول  اجتماعًا  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
تنفيذ اإلسرتاتيجية العربي�ة حلماية الطفل يف سياق اللجوء يف املنطقة 
لألطفال  التعليمية  األسرية/  والرعاية  احلماية  توفري   - العربي�ة 
ديسمرب   10-9 يومني،  مدار  على  الرقمية  املنصة  عرب  الالجئني«، 
الشؤون  وزراء  ملجلس   )38( الدورة  لقرار  تنفيذًا  وذلك   ،2020
العربي�ة  للقمة  الرابعة  الدورة  عن  الصادر  والقرار  العرب،  االجتماعية 
واللذان   )2019 ين�اير  )بريوت:  واالجتماعية  االقتصادية  التنموية: 
نصا على اعتماد االسرتاتيجية العربي�ة حلماية األطفال يف وضع اللجوء 
باملنطقة العربي�ة كوثيقة اسرتشادية لضمان حماية األطفال يف وضع 

اللجوء يف املنطقة العربي�ة وإنفاذ حقوقهم«
شارك يف االجتماع ممثلي اآلليات املعني�ة بالطفولة يف الدول األعضاء، 
العاملة يف مجال حماية وتعزيز حقوق  الدولية واإلقليمية  واملنظمات 
األطفال، ومكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والزناع 

املسلح.
حبث االجتماع قضايا احلماية واملساعدة املتنوعة الُمتعلقة باألطفال، 
مع الرتكزي بشكل خاص على األسرة والتعليم والصحة الذهني�ة والدعم 
النفيس االجتماعي، مع التأكيد حث الدول على تعزيز حماية األطفال 

وتوفري خدمات صحية جيدة وعادلة وخدمات التعليم.
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الجلسة االفتتاحية
ا�ستهلت بكلمة �سعادة ال�سفيرة/ هيفاء اأبو غزالة، الأمين العام الم�ساعد 
– رئي�س قطاع ال�سوؤون الجتماعية بجامعة الدول العربية والتي اأ�سارت 
وزراء  لمجل�س   )38( الدورة  لقرار  تنفيذًا  ياأتي  االجتماع  اأن  اإلى  خاللها  من 
ال�س�ؤون االجتماعية العرب، والقرار ال�سادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية 
على  ن�سا  واللذان   )2019 يناير  )بيروت:  واالجتماعية  االقت�سادية  التنم�ية: 
اعتماد اال�ستراتيجية العربية لحماية االأطفال في و�سع اللج�ء بالمنطقة العربية 
ك�ثيقة ا�ستر�سادية ل�سمان حماية االأطفال في و�سع اللج�ء في المنطقة العربية 
واإنفاذ حق�قهم«، كما ياأتي هذا اللقاء تنفيذًا لت��سيات االجتماع ال�ساد�س ع�سر 
 2020 للجنة متابعة وقف العنف �سد االأطفال برئا�سة جمه�رية ال�س�دان عام 
المتحدة  لالأمم  ال�سامية  المف��سية  مع  والتن�سيق  التعاون  على:   ن�س  والذي 
ل�س�ؤون الالجئين ومكتب الممثل الخا�س لالأمين العام لالأمم المتحدة المعني 
المتحدة  لالأمم  العام  لالأمين  الخا�س  الممثل  ومكتب  االأطفال،  �سد  بالعنف 
المنطقة  في  االأطفال  حماية  مجال  في  الم�سلحة  والنزاعات  باالأطفال  المعني 
العربية، وا�سافة معالي ال�سفيرة بـاأن جامعة الدول العربية قد و�سعت خطة عمل 
لحماية االأطفال في ال�سراعات الم�سلحة بالتعاون مع المف��سية ال�سامية ل�س�ؤون 
تط�ير خطط  الالجئين من خالل  لالأطفال  اآمنة  بيئة  اإن�ساء  بهدف  الالجئين 

عمل لتعزيز حماية حق�ق االأطفال على الم�ست�ى ال�طني.

 بدوره اأ�ساد ال�سيد/ كريم اأتا�سي، ممثل المفو�سية ال�سامية للأمم المتحدة 
ل�سوؤون اللجئين لدى جمهورية م�سر العربية ولدى جامعة الدول العربية  
بالمجه�دات التي تبذلها الدول االأع�ساء نح� حماية االأطفال في اأو�ساع اللج�ء، 
الُمتعلقة  الرئي�سية  الدولية  المعايير  العربية  المنطقة  في  الدول  تبنت  حيث 
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بحماية االأطفال بما في ذلك: 1( الت�سديق العالمي على اإتفاقية حق�ق الطفل، 
المدنية  بالحق�ق  الخا�س  الدولي  العهد  على  وا�سع  نطاق  على  والت�سديق   )2

وال�سيا�سية، و 3( االإن�سمام ال�ا�سع اإلى اإتفاقيات حق�ق االإن�سان الدولية االأخرى 
المف��سية  التزام  كلمته على  واأكد في  ورفاههم،  االأطفال  بحماية  ال�سلة  ذات 
ال�سامية لالأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين بتعزيز حق�ق االأطفال وحمايتها في 
و�سع اللج�ء؛ ودعا اإلى تعزيز التعاون مع ال�سلطات ال�طنية والمنظمات االأممية 
�سمان  من  للتمكن  المدني  والمجتمع  االأخرى  االإقليمية  والمنظمات  ال�سريكة 

معاملة اأف�سل لالأطفال كاأع�ساء كاملين في المجتمع واإنفاذ حق�قهم. 

العام  للأمين  الخا�سة  الممثلة  معل،  نجات  ال�سيدة/  اأ�سارت  جهتها  من 
قدمتها  التي  الروؤية  اإلى  كلمتها  في  الم�سلح  والنزاع  بالأطفال  المعنية 
االإ�ستراتيجية العربية لحماية االأطفال في �سياق اللج�ء والنزوح من حيث الحاجة 
الف�سلى  الم�سالح  و�سمان  الطفل  لحماية  ال�طنية  االأنظمة  في  اال�ستثمار  اإلى 
لالأطفال الالجئين، والدور الرئي�سي لالأ�سر ومقدمي الرعاية والمجتمعات كجزء 
من البيئة الحامية لالأطفال وهي اأ�س�س هامة لحماية وتعزيز حق�ق االأطفال في 
اإلى  الروؤية  هذه  تح�يل  ه�  االأكبر  التحدي  اأن  واأ�سافت  الم�سلحة،  ال�سراعات 
حقيقة واقعة خا�سة في ظل انت�سار وباء ك�فيد 19 والذي زاد من مخاطر تعر�س 
االأطفال في  العربية لحماية  اال�ستراتيجية  تنفيذ  اإن  واأ�سافت  للعنف،  االأطفال 
هذه  معالجة  في  بثمن  تقدر  ال  م�ساهمة  يقدم  اأن  يمكن  والنزوح  اللج�ء  �سياق 
التحديات، ويجب اأن يك�ن جزًءا ال يتجزاأ من اإعادة البناء ب�سكل اأف�سل ويجب 
ربطه بالمبادرات االأخرى الُمتخذة ا�ستجابًة لل�باء، بما في ذلك تلك المتعلقة 
اطلقها  التي  الدع�ة  اإلى  كلمتها  ختام  في  ون�هت  المراأة،  �سد  العنف  باإنهاء 
االأمين العام لالأمم المتحدة ل�قف اإطالق النار العالمي لمكافحة جائحة ك�رونا 

و�سمان و�س�ل الم�ساعدات االإن�سانية وا�ستمرار الم�ساعدة المنقذة للحياة. 
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جلسات العمل

الجلسة األولى: نبذة مخت�سرة عن مخاطر الحماية المتزايدة 
والنزوح  ال�سراعات  ب�سبب  العربية  المنطقة  في  الأطفال  يواجهها  التي 

الق�سري؛ والأطر والإ�ستراتيجيات القانونية التي ُتنظم حمايتهم.

بعنوان نظرة عامة حول تحديات الحماية للأطفال اللجئين والنازحين 

في المنطقة العربية - المتحدث: اأنال�ار �ساك� وب�ال هان، قدمت من خاللها 

ال�س�ء  �سلطت  كما  وال�سباب،  لالأطفال  الرئي�سية  االأول�يات  عن  عامة  لمّحة 
على ق�سايا حماية الطفل الرئي�سية بما في ذلك العنف الج�سدي والجن�سي 
التي  ال�سارة  التكيف  اآليات  والمدار�س والمجتمعات، ف�ساًل عن  المنازل  في 
زادت ب�سبب اله�سا�سة االجتماعية واالقت�سادية المتزايدة، والتي ت�سمل زواج 
وتقييد  االأ�سرة  عن  واالنف�سال  االأطفال  وتجنيد  االأطفال  وعمالة  االأطفال 
اأي�سًا لمحة م�جزة عن التحديات في  حرية الفتيات في التنقل، كما قدمت 

اأول 18 �سنة من الحياة على النح� التالي:

 تسجيل المواليد:
 ي�اجه الالجئ�ن تحديات متعددة في ت�سجيل الم�اليد الُجدد، بما في ذلك افتقار 
ال�الدين المحتمل اإلى ال�ثائق، وال�الدات خارج الم�ست�سفيات، والق�انين واالإجراءات 
غير الماأل�فة في بلدان ال�الدة. ُيعتبر عدم وج�د وثائق تثبت الحالة االجتماعية 
م�سدر قلق ب�سكل خا�س. هذا ويجب وج�د اإثبات قان�ني للزواج ب�سكل عام لت�سجيل 
الم�اليد الجدد في المنطقة، لكن ال�سراع والنزوح ي�سكالن ح�اجز اأمام ت�سجيل 
الزواج وي�ؤديان اإلى مزيد من ال�الدات خارج اإطار الزواج، بما في ذلك تلك النا�سئة 
عن العنف القائم على الن�ع االجتماعي، حيث ال ي�اجه�ن فقط �سع�بات في ت�سجيل 

ا اأكثر عر�سة لل��سم والعزلة وانعدام الجن�سية. والداتهم، بل هم اأي�سً
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 التعليم:
:ال يت�افر التعليم في مرحلة الطف�لة المبكرة واالبتدائي والثان�ي والجامعي وكذلك 
التدريب المهني عالمًيا في �سياق النزاعات الم�سلحة والنزوح واالنحدار االقت�سادي 
المحلي الحاد؛ حيث ي�جد قرابة ثالثة ماليين طفل �س�ري في �سن الدرا�سة غير 
م�سجلين في المدار�س، وفي بع�س البلدان التي ت�سهد �سراعات م�ستمرة، ت�سررت 
وت�اجه  هذا  النازحين.  الإي�اء  منها  العديد  وا�سُتخدم  تدميرها،  تم  اأو  المدار�س 
تعاني من �سعف �سديد  التي  االأ�سر  واالأطفال من  االإعاقة  واالأطفال ذوو  الفتيات 
�سع�بات في ا�ستئناف تعليمهم. وال يزال خطر الت�سرب اأو عدم التعلم لالأطفال 
الالجئين مرتفعًا، ب�سبب الح�اجز االإدارية مثل ت�ساريح االإقامة، ف�ساًل عن القي�د 
االقت�سادية التي ُتجبر في كثير من االأحيان االأ�سر على اللج�ء اإلى ا�ستراتيجيات 
التكيف ال�سلبية، مثل الزواج المبكر اأو عمالة االأطفال. كما ال يزال دمج االأطفال 
والت�ثيق  اللغة  ب�سبب  كبير  حد  اإلى  �سعًبا  اأمًرا  الجن�سيات  جميع  من  الالجئين 

والح�اجز المرتبطة بالتما�سك االجتماعي.

العنف القائم على النوع االجتماعي:
 في كٍل من اأو�ساع الالجئين والنازحين، تتفاقم اأخطار العنف القائم على الن�ع 
االجتماعي ب�سبب التمييز ونق�س �ُسُبل العي�س واالنف�سال االأ�سري والنزوح المتعدد 
وانعدام الخ�س��سية داخل اأماكن االإقامة. هذا وي�ستمر خطر العنف القائم على 
اإن العنف المنزلي، والزواج  اأمد النزوح.  اإطالة  الن�ع االجتماعي وقد يتفاقم مع 
في  الجن�سي  واال�ستغالل  واالإ�ساءة،  الجن�سي،  والعنف  االأطفال،  وزواج  الق�سري، 
�سياق عمالة االأطفال هي كلها اأ�سكال رئي�سية للعنف الجن�سي والعنف القائم على 
الن�ع االجتماعي التي اأبلغت عنها الفتيات الالجئات والمراهقات؛ كما اأن االإيذاء 

ي�ؤثر على الفتيان والرجال اأي�سًا.
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 الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي:
ال�سادمة  بالتجارب  والمتعلقة  م�سبًقا  الم�ج�دة  العقلية  ال�سحة  تتفاقم حاالت   
اال�ستقرار  وعدم  ال�باء  اأثر  لقد  النزوح.  اأثناء  والنزوح  النزاع  ب�سبب  ال�سابقة 
البيئة  على  عميقًا  تاأثيرًا  االجتماعية  العزلة  وكذلك  به  المرتبط  االقت�سادي 
ال�سام  ال�سغط  لهذا  اأن يك�ن  واالأطفال. كما يمكن  للبالغين  والبيئية  االجتماعية 

الناتج عن زيادة م�ست�يات القلق وعدم اليقين اآثار �سارة على التعُلم وال�سل�ك.

 الُمراهقون والشباب:
الن�سيان«؛  من  حالة  »في  وال�سباب  المراهقين  يترك  اإنه  الحياة.  ُيعطل  النزوح   
الإعداد  الفر�سة  من  ومحروم�ن  ووقائية  اآمنة  بيئة  في  الطف�لة  من  محروم�ن 
االأ�سرة  دخل  في  وي�ساهم�ن  الكبار  م�س�ؤوليات  يتحمل�ن  البل�غ.  لمرحلة  اأنف�سهم 
بينما يتعر�س�ن لال�ستغالل واالنتهاكات المحتملة في اأماكن العمل مع القليل من 

نع القرار. ال�سمانات ال�قائية اأو �سلطات �سُ

 التنُوع والّهشاشة:
 لالأطفال ذوي االإعاقات الج�سدية اأو العقلية احتياجات خا�سة؛ كما اإن تنُ�ع االأطفال 

عفهم وا�سع النطاق. النازحين و�سُ
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ورقة عمل حول إعادة النظر في حماية األطفال 
الالجئين والنازحين والمهاجرين في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا:
اأجيالر،  خافيير  ال�سيد/  المتحدث:   - العملية  الحل�ل  اإلى  الدولية  االلتازمات  من 
عر�سه  خالل  من  ال�س�ء  اأجيالر  ال�سيد  �سلط  الطفل،  لحماية  االإقليمي  الم�ست�سار 
على التغيير المطل�ب لالأطفال من ال�سرد ال�سائد في �سمال العالم )اأوروبا وال�اليات 
المختلطة  الهجرة  تدفقات  تعنيه  ما  على  ب�سدة  المطل�ب  التركيز  اإلى  المتحدة( 
للمنطقة العربية؛ من ال�سرورة االأمنية وحدها اإلى اال�ستجابة ال�ساملة بما في ذلك 
الحماية وال��س�ل اإلى الخدمات والحل�ل الدائمة؛ من خطاب ال�سحايا اإلى االعتراف 
بدور وتطلعات االأطفال / ال�سباب؛ ومن ا�ستجابة تق�دها الرحمة وحدها اإلى �سرورة 
معالجة كراهية االأجانب والتمييز في اآن واحد، كما تطرق اإلى ق�سية االأطفال المتنقلين 
في منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا)الهجرة الق�سرية والنزوح الداخلي نتيجة 
االأزمات الحادة والممتدة في المنطقة، وال �سيما في العراق وليبيا والجمه�رية العربية 

ال�س�رية واليمن؛
تدفقات الهجرة المختلطة التي تحركها ع�امل متن�عة مثل الفر�س االقت�سادية والفقر، 
وال �سيما من اإفريقيا جن�ب ال�سحراء باتجاه �سمال اإفريقيا، اأو عبر �سمال اإفريقيا 

باتجاه اأوروبا، اأو عبر اليمن نح� دول الخليج؛
حركة العمالة المهاجرة النظامية وغير النظامية من المنطقة ومن خارجها ب�سكل 

اأ�سا�سي نح� دول الخليج(.
)حماية  المهاجرين  االأطفال  احتجاز  اإنهاء  اأبرزها  لالأطفال  االأول�يات  بع�س  وذكر 
واحترام حق�ق الطفل وم�سالحه الف�سلى في جميع االأوقات، بغ�س النظر عن و�سع 
الهجرة الخا�س به، من خالل �سمان ت�افر مجم�عة قابلة للتطبيق من بدائل االحتجاز 
في ال�سياقات غير االحتجازية واإمكانية ال��س�ل اإليها، مع تف�سيل المجتمعات المحلية 
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ترتيبات الرعاية، التي ت�سمن ال��س�ل اإلى التعليم والرعاية ال�سحية، وتحترم حقهم 
في الحياة االأ�سرية ووحدة االأ�سرة، والعمل على اإنهاء ممار�سة احتجاز االأطفال في �سياق 
الهجرة الدولية(، تق�ية النظم ال�طنية لحماية الطفل وتعزيز التعاون عبر الحدود 
وعبر االإقليمية )تاأخذ خدمات حماية الطفل والرعاية االجتماعية االأطفال المهاجرين 
الم�سح�بين  غير  االأطفال  على  خا�س  ب�سكل  التركيز  مع  كم�س�ؤوليتهم  والالجئين 
والمنف�سلين عن ذويهم؛ اأطر التعاون عبر الحدود؛ اإن�ساء معل�مات مفت�حة ويمكن 
ال��س�ل اإليها ي�سير اإلى م�سارات الهجرة ذات ال�سلة التي يمكن اأن تحيل المهاجرين 
اإلى الدعم والم�س�رة المراعي للطفل والم�ستجيب للن�ع االجتماعي. تنفيذ �سيا�سات 
الف�ارق  تراعي  التي  القن�سلية  الحماية  وتط�ير  لالأطفال؛  المراعية  الحدود  اإدارة 
الهجرة(، �سمان  والتعاون ط�ال دورة  الجن�سين والمراعية للطفل، والم�ساعدة  بين 
ال��س�ل اإلى الخدمات )تعزيز التدابير للحد من عدد االأ�سخا�س الذين لي�س لديهم 
ه�ية قان�نية، بما في ذلك عن طريق ت�سجيل م�اليد المهاجرين؛ �سمان ح�س�ل جميع 
لالأطفال  و�سامل  وعادل  جيد  تعليم  ت�فير  القان�نية؛  لله�ية  اإثبات  على  المهاجرين 
وخطط  �سيا�سات  في  للمهاجرين  ال�سحية  االحتياجات  دمج  وال�سباب؛  المهاجرين 
الرعاية ال�سحية ال�طنية والمحلية؛ واإن�ساء اأو تف�ي�س م�ؤ�س�سات م�ستقلة على الم�ست�ى 
ال�طني اأو المحلي، مثل الم�ؤ�س�سات ال�طنية لحق�ق االإن�سان، لتلقي ال�سكاوى والتحقيق 
فيها ومراقبتها ب�ساأن الحاالت التي يك�ن فيها و�س�ل المهاجرين اإلى الخدمات االأ�سا�سية 
تم رف�سه اأو اإعاقته ب�سكل منهجي(، وذكر اأنه في �سياق االأزمة ال�س�رية، بذلت الدول 
الم�سيفة والمانح�ن جه�ًدا كبيرة لت�فير ال��س�ل اإلى التعليم لما يقرب من 2.5 ملي�ن 
طفل الجئ في �سن الدرا�سة على الرغم من اأن اأعداًدا كبيرة ال تزال خارج المدر�سة، 
و�سملت ملحظاته الختامية ما يلي: الطفل ه� طفل بغ�س النظر عن و�سعه، 
بما في ذلك حالة الهجرة، معالجة العنف �سد االأطفال اأثناء التنقل من خالل االأنظمة 
ال�طنية لحماية الطفل؛ تعتبر المقاربات عبر ال�طنية وعبر االإقليمية مهمة للغاية، مع 
االأخذ في االعتبار ال�س�رة العالمية لق�سة الهجرة - منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اإفريقيا هي مثال جيد.
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نظرة عامة على اإلستراتيجية العربية لحماية الطفل في 
سياق اللجوء والنزوح وخطة العمل المرفقة بها -

 المتحدث: السيدة/ دينا دواي، 
مدير إدارة المرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية

وا�ستعر�ست  بال�ستراتيجية،  المرفقة  العمل  خطة  دواي  دينا  ال�سيدة  قدمت 
اأهم محاورها والتو�سيات والإجراءات التي جاءت فيها، كالتالي:

تعزيز دور االأنظمة ال�طنية لحماية االأطفال في حاالت اللج�ء والنزوح، ومراجعة . 1
الت�سريعات المعنية وتنفيذ التعديالت الت�سريعية الإزالة العقبات التي قد تمنعهم 

من ال��س�ل اإلى اأطر الحماية المختلفة.

اأهمية التن�سيق بين االآليات المختلفة وبناء قدراتها لالإ�ستجابة لمخاطر الحماية . 2
المختلفة لالأطفال وتزويدهم بالخدمات اأول�ية ق�س�ى ت�سمن اال�ستجابة الفعالة 
اإن�ساء  ا  اأي�سً وتحد من االزدواجية في تقديم الخدمة، كما يعزز بناء القدرات 
�سياقات  في  لالأطفال  الج�دة  عالية  خدمات  تقديم  على  قادرة  وطنية  ك�ادر 

اللج�ء والنزوح.

ال�سديقة . 3 اللج�ء  طلب  واأنظمة  اآليات  وتفعيل  �سياغة  في  االأع�ساء  الدول  دور 
لالأطفال والمعنية بتقنين اأو�ساع االأطفال المخالفين للقان�ن وتاأكيد حقهم في 
اأوراق  على  الح�س�ل  في  الالجئين  االأطفال  على حق  ين�س  كما  اللج�ء.  طلب 
ثب�تية، والت�سجيل عند ال�الدة، والح�س�ل على الجن�سية، مما ي�سمن ح�س�لهم 

على الخدمات المختلفة.

مع . 4 التدخالت،  جميع  في  الف�سلى  الطفل  م�سلحة  دمج  على  العمل  خطة  دور 
مراعاة ال�سياقات المختلفة، وخا�سة االأطفال في حاالت النزاع الم�سلح.

تت�سمن خطة العمل مح�رًا هامًا يهتم بجمع وتحليل البيانات وتقديم التقارير . 5
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التي تقي�س وتقيم االأو�ساع الحالية واأوجه الق�س�ر في تقديم الخدمة �س�اء من 
حيث ت�افر هذه الخدمات اأو ج�دتها.

ت�سمل الخدمات المن�س��س عليها في خطة العمل تقديم خدمات تعليمية تراعي . 6
العمر والخلفية واللغة. كما ي�سير اإلى الحاجة اإلى الخدمات ال�سحية لالأطفال 
خا�س  اهتمام  اإيالء  مع  حمايتهم،  في  ت�ساهم  والتي  والنازحين،  الالجئين 

لخدمات ال�سحة العقلية والنف�سية.

تركيز خا�س على رعاية االأ�سرة والمجتمع لالأطفال: ن�ست خطة العمل على عدة . 7
اإجراءات لدعم حماية االأ�سرة لالأطفال، بما في ذلك ترتيبات الرعاية البديلة، 
ودعم  بذويهم،  الم�سح�بين  وغير  ذويهم  عن  المنف�سلين  لالأطفال  وخا�سة 
حماية المجتمع وتنظيم حمالت ت�عية لالأ�سر والمجتمعات للتاأكد من اأنهم على 

دراية بالبدائل االإيجابية.

تتناول خطة العمل العديد من الق�سايا المركزية االأخرى، بما في ذلك تعر�س . 8
االأطفال في حاالت اللج�ء والنزوح للعنف القائم على الن�ع االجتماعي، وخا�سة 
�س�ء المعاملة واال�ستغالل. كما تركز على الق�ساء على زواج االأطفال، وتجنيدهم 
في النزاعات من ِقبل الجماعات الم�سلحة، وعمالة االأطفال، واالتجار، والتهريب 

عبر الحدود، مع االأخذ في االعتبار ت�فير بدائل اإيجابية الحتجاز االأطفال.
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الجلسة الثانية: الم�سلحة الُف�سلى للطفل كاأ�سا�س لتوفير الحماية 
والرعاية الأ�سرية/ التعليمية للأطفال اللجئين والنازحين ق�سرًا؛ اإر�ساء 

اأ�س�س التعُلم

بعن�ان اإجراءات الم�سلحة الُف�سلى كاأ�سا�س للتدخالت التي تركز على الطفل 
– المتحدث: المف��سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين، ال�سيدة/ 
ب�ال هان، اأ�سارت ال�سيدة هان اإلى اإتفاقية حق�ق الطفل التي ُتعد واحدة من 
االتفاقيات الم�قعة على نطاق وا�سع في العالم. وقعت كل دولة ع�س� في جامعة 
ب�اجباتها  وال�فاء  باحترام وحماية  التزام  اإنه  االإتفاقية.  العربية على  الدول 
عن  النظر  بغ�س  ن�ع،  اأي  من  تمييز  »دون  االإقليم  في  م�ج�د  طفل  اأي  تجاه 
والدي الطفل اأو ال��سي القان�ني اأو العرق اأو الل�ن اأو الجن�س اأو اللغة اأو الدين 
اأو  اأو االجتماعي  اأو العرقي  اأو االأ�سل الق�مي  اأو غير ذلك الراأي  اأو ال�سيا�سة 
الفقر اأو االإعاقة اأو الميالد اأو اأي و�سع اآخر« وكيف دخل الطفل اإلى االإقليم، 

وكررت تاأكيد المبادئ االأربعة االأ�سا�سية التفاقية حق�ق الطفل:

اأ. المادة 2 ب�ساأن عدم التمييز.
ب. المادة 3 ب�ساأن م�سالح االأطفال الف�سلى.

ج. المادة 6 الخا�سة بالحق في الحياة والبقاء والنم�.
د. المادة 12 الخا�سة بالحق في اال�ستماع.
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واأ�سافت باأهمية اأن ت�ستر�سد اأي �سيا�سة اأو برنامج اأو قرار يتعلق بالطفل بهذه 
المتعلقة  الإجراءات  جميع  بالواجب.«في  المكلف  هو  من  واعتبرت  المبادئ، 
بالأطفال، �سواء تم اتخاذها من قبل موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية العامة اأو 
الخا�سة، اأو المحاكم اأو ال�سلطات الإدارية اأو الهيئات الت�سريعية، يولى العتبار 

الأول لم�سالح الطفل الف�سلى«.

�سلطات الهجرة واللج�ء؛	•
�سلطات الت�سجيل المدني؛	•
ال�سلطات الق�سائية وال�سرطة والجهات االأمنية؛	•
الجهات الفاعلة في مجال التعليم وال�سحة والرعاية االجتماعية؛ و	•
االآباء 	• مثل  لالأطفال،  ي�مي  اأ�سا�س  على  قرارات  يتخذون  الذين  االأ�سخا�س 

واالأو�سياء والمعلمين.

واأ�سافت اأنه عند تحديد ما يخدم م�سالح الطفل الف�سلى، يرجى مراعاة ما يلي:

اآراء الطفل	•
ه�ية الطفل، بما في ذلك الجن�س والت�جه الجن�سي واالأ�سل الق�مي والدين 	•

والمعتقدات واله�ية الثقافية وال�سخ�سية؛
ودرجة 	• العالقة  ومدة  واالت�سال )ج�دة  االأ�سرية  والعالقات  االأ�سرية  البيئة 

ارتباط الطفل بالوالدين والأ�سقاء واأفراد الأ�سرة الآخرين والبالغين الآخرين 
اأو االأطفال في المجتمع الثقافي اأي مقدم رعاية محتمل ؛ التاأثير المحتمل 

لالنف�سال عن االأ�سرة اأو تغيير في مقدمي الرعاية للطفل(؛
رعاية الطفل وحمايته و�سالمته، بما في ذلك رفاه الطفل ونم�ه )ت�افر العالج 	•

الطبي المنقذ للحياة للأطفال المر�سى؛ ال�سرر ال�سابق )التكرار والأنماط 
واالتجاهات ؛ القدرة على المراقبة؛ وما اإذا كانت االأ�سباب الجذرية للما�سي 
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ي�ستمر ال�سرر(؛
حاالت ال�سعف، بما في ذلك المخاطر التي ي�اجهها الطفل وم�سادر الحماية 	•

والمرونة والتمكين؛ 
حق�ق الطفل واحتياجاته من ال�سحة والتعليم.	•
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ورقة عمل حول التعليم كأولوية للتدخالت الخاصة 
بحماية األطفال الالجئين – المتحدث: المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

السيدة/ إرينا إسوموفا.

اإي�س�م�فا في عر�سها على قيمة التعليم كاأداة حماية وحافز للحل�ل  اأكدت ال�سيدة 
لالأطفال وال�سباب الالجئين والنازحين ق�سرًا. اإن التعليم ه� حق اأ�سا�سي من حق�ق 
االإن�سان المن�س��س عليها في مجم�عة وا�سعة من االإتفاقيات واالإعالنات الُمعترف 
لعام  الالجئين  واإتفاقية  االإن�سان،  العالمي لحق�ق  االإعالن  بما في ذلك  دولًيا،  بها 
التنمية  اأهداف  4 من  واإتفاقية حق�ق الطفل. وتما�سيًا مع تطلعات الهدف   ،1951

الم�ستدامة وجدول اأعمال 2030 بعدم ترك اأي �سخ�س يتخلف عن الركب، وكذلك 
ال�سامية  المف��سية  تهدف  الالجئين،  ب�ساأن  العالمي  والميثاق  ني�ي�رك  اإعالن 
لالأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين اإلى �سمان اأن االأطفال وال�سباب )الذين ي�سكل�ن 
تعليم  اإلى  ال��س�ل  على  قادرون  العالم(  في  الالجئين  اإجمالي  من  المائة  في   52

اإمكاناتهم وبناء  جيد واآمن و�سامل ومن�سف يمّكنهم من التعُلم واالزدهار وتط�ير 
ا�ستراتيجية  المف��سية  لدى  اأنه  واأ�سافت  وال�سالم،  والجماعية  الفردية  المرونة 
لمدة  وتعاونية  ت�ساورية  عملية  بعد  تط�يرها  تم  التي   2030 لعام  الالجئين  تعليم 
عامين مع اأ�سحاب الم�سلحة عبر المف��سية وال�سركاء، بما في ذلك وكاالت االأمم 
والحك�مات  االأطراف  المتعددة  والمنظمات  الدولية  والمنظمات  االأخرى  المتحدة 
تعليم  برنامج  ي�سع  الالجئين.  ومجتمعات  الخا�س  والقطاع  التعليم  و�سبكات 
2030 روؤية الإدماج االأطفال وال�سباب الالجئين في تعليم جيد ومن�سف  الالجئين 
ي�ساهم في المرونة ويهيئهم للم�ساركة في مجتمعات متما�سكة. تمت �سياغة الروؤية 
والم�ستدام  العادل  االإدماج  تعزيز  ح�ل  محددة  اأهداف  خالل  من  اال�ستراتيجية 
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وجعل  للجميع  التعلم  تدعم  وم�اتية  اآمنة  بيئة  وتعزيز  ال�طنية،  التعليم  اأنظمة  في 
المتعلمين ي�ستخدم�ن تعليمهم نح� م�ستقبل م�ستدام. هذا وال يمكن تحقيق التقدم 
في هذه االأهداف اإال من خالل ال�سراكة بين اأ�سحاب الم�سلحة الرئي�سيين في مجال 
التعليم والحماية، والتعلم التعاوني، وتنمية القدرات، واالبتكار، واالأدلة والنم�، كما 
التعليم من  ق�ة حماية  تحد من  اأو  ت�ؤثر  قد  التي  والح�اجز  المخاطر  اإلى  تطرقت 
الفتيات واالأطفال ذوي االإعاقة(  بينها عدم الم�ساواة في ال��س�ل )الفتيان مقابل 
عندما ت�سبح المدار�س مكاًنا يحدث فيه اال�ستغالل واالنتهاك ويك�ن هناك نق�س 
ا  اأي�سً ال�سلبية ومعالجتها. هناك  اآليات االإحالة واالإبالغ عن مثل هذه االأحداث  في 
مخاطر تتمثل في عدم ح�س�ل المعلمين والم�ظفين االإداريين على الدعم الكافي 
لت�سهيل التعلم في �سياقات الالجئين؛ واأي�سًا عندما ال يتم اإ�سراك المجتمع ل�سمان 
حماية و�سالمة الطالب، قد يك�ن هناك ت�تر في التما�سك االجتماعي الذي ال يتم 
معالجته من خالل برامج التعليم ال�سامل اأو ال�سالم. واأخيًرا، وفي بع�س ال�سياقات، 
االعتراف  مثل  با�ستمرار  واالإجرائية  االأكاديمية  الح�اجز  معالجة  علينا  يتعين 
بالم�ؤهالت ال�سابقة والتعلم. هذا وقد ي�ؤثر ال��سع المالي واالجتماعي لالأ�سخا�س 
اإلى دور  واأ�سارت  ال��س�ل واالحتفاظ بهم،  �سلبي على  ب�سكل  المحلية  والمجتمعات 
جائحة COVID-19 في انتكا�سة التعلم والتقدم في ت�سجيل الالجئين، حيث ربما 
االأطفال الالجئ�ن  ال�باء، كان  انت�سار  االأكثر ت�سررًا. حتى قبل  كان الالجئ�ن هم 
تمت  ما  اإذا  المدر�سة،  خارج  يك�ن�ا  الأن  بمرتين  عر�سة  اأكثر  العالم  م�ست�ى  على 
ملي�ن   1.2 ح�الي  لدينا  كان  المنطقة،  وفي  الالجئين.  غير  باالأطفال  مقارنتهم 
ا ح�الي  طفل �س�ري م�سجلين في التعليم النظامي وغير النظامي. وكان هناك اأي�سً
800.000 طفل �س�ري خارج المدر�سة قبل ال�باء. �سي�ؤدي ا�سطراب التعليم الناجم 

عن ال�باء واآثاره االجتماعية واالقت�سادية اإلى ارتفاع اأعداد االأطفال غير الملتحقين 
اأعلى وراء تلك االأرقام. وفي العديد من الحاالت،  ا مخاطر  اأي�سً بالمدار�س، ولكن 
يتم اإعاقة ال��س�ل اإلى التعليم والبقاء فيه ب�سبب الح�اجز متمثلة في �سكل الحماية 
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مثل  ال�سلبية  التكيف  اآليات  اإلى  ت�ؤدي  التي  واالقت�سادية  االجتماعية  والقن�ات 
الزواج المبكر وعمالة االأطفال وممار�سات التجنيد الق�سري. ولهذا الغر�س، ركزت 
ا�ستجابتنا التعليمية ط�ال فترة ال�باء لي�س فقط على دعم اأنظمة التعليم ال�طنية 
االإنترنت  عبر  التعلم  اأ�ساليب  ذلك  في  بما  المرنة،  النهج  مع  التكيف  خالل  من 
الم�ست�يات،  االأطفال على جميع  ال�سلة باحتياجات جميع  االأخرى ذات  واالأ�ساليب 
ا التخفيف من مخاطر الحماية ومعالجة العقبات االأ�سا�سية اأمام التعليم  ولكن اأي�سً
اإحالة حماية  اآليات  تعزيز  COVID-19 من خالل  ب�سبب  االإغالق  لتتجاوز حاالت 
الطفل والتعليم العالجي والدعم النف�سي واالجتماعي والبرامج النقدية. كما ال يمكن 
 COVID-19 اإغفال قيمة اإ�سراك المجتمعات في اال�ستجابة، حيث اأظهرت جائحة
ب��س�ح، كيف كان الالجئ�ن والمجتمعات الم�سيفة اأنف�سهم بمثابة العم�د الفقري 
وم�سدًرا لتدخالت التثقيف ال�قائي اأثناء الت�قف عن الدرا�سة في وقت الجائحة، 
وفي نهاية العر�س، اأعربت ال�سيدة/ اإي�س�م�فا عن تقديرها لجميع الم�ساركين في 
جامعة الدول العربية الإعادة تاأكيد التزامهم بتحقيق تعليم جيد ومن�سف من خالل 

االإطار اال�ستراتيجي االإقليمي.
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ورقة عمل حول التدخالت المعنية بالمصلحة الفضلى 
للطفل في حاالت النزاع – المتحدث: السيدة/ شارون 

ريجل، رئيس قسم التحاليل والتواصل – مكتب الممثل 
الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح،

المتحدة  لالأمم  الخا�س  الممثل  مكتب  اأن  مداخلتها  في  ريجل  ال�سيدة/  ذكرت   
المعني باالأطفال والنزاعات الم�سلحة يركز على ق�سية اإعادة اإدماج االأطفال، بما 
في ذلك الجن�د االأطفال، الأكثر من عامين، ويت�سارع مع كيفية تقديم الم�ساعدة 
على اأف�سل وجه. ه�ؤالء ال�سباب ال�سعفاء يتلق�ن الم�ساعدة التي يحتاج�نها ال�ستعادة 
حياتهم. وكجزء من هذه الجه�د، اأطلق الممثل الخا�س للنزاع الم�سلح باال�ستراك 
مع الي�ني�سيف وجهات فاعلة رئي�سية اأخرى، التحالف العالمي الإعادة اإدماج االأطفال 

الجن�د في �سبتمبر 2018.

واأ�سافت نقاطًا رئي�سية اأبرزها:

�سن�ات 	• لمدة ثالث  ت�ستمر  اأن  االإدماج يجب  اإعادة  برامج  اأن  الخبراء  يرى 
على االأقل. االأطفال محظ�ظ�ن اإذا ح�سل�ا على ثلث هذا الدعم، وكما ذكرنا 
�سابًقا، ال يح�سل ٪30 منهم على اأي دعم على االإطالق. لي�س هذا فح�سب، 
اأن  االإدماج ط�يلة االأجل وم�ستدامة، ويجب  اإعادة  اأن تك�ن برامج  بل يجب 
تراعي الن�ع االجتماعي والعمر، ويجب اأن ت�فر لالأطفال اإمكانية الح�س�ل 
على الرعاية ال�سحية والدعم النف�سي واالجتماعي والتدريب المهني وبرامج 

التعليم المعززة لتن�سئتهم. لت�سريع كل ال�سن�ات ال�سائعة بدون مدر�سة.
كانت الم�سكلة االأ�سلية التي تم اإن�ساء التحالف الدولي لمعالجتها هي حقيقة 	•

الم�سلحة كل  الق�ات  اأو  الجماعات  10000 طفل يخرج�ن من  اأكثر من  اأن 
عام، وبع�سهم فقط يتلق�ن م�ساعدة الإعادة االإدماج. قلة قليلة هي التي تتلقى 
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اأو ط�لها، مما  ات�ساعها  اأو  الطفل  بها خبراء حماية  ي��سي  التي  الم�ساعدة 
يترك ه�ؤالء ال�سكان الذين يعان�ن من ال�سدمة والمحتاجين عر�سة الإعادة 

التجنيد، اأو ال�سل�ك االإجرامي، اأو ترك الحياة المحتملة دون تحقيق.
في 	• يعمل  المكتب  كان  العالمية،  ال�سيا�سات  م�ست�ى  على  العمل  خالل  من 

لالأطفال  الخدمات  من  كاملة  مجم�عة  لتقديم  طرق  البتكار  الميدان 
المت�سررين من الحرب ومجتمعاتهم اأينما كان�ا.

ا م�سروًعا جديًدا يلقي نظرة فاح�سة على اآليات التم�يل الحالية 	• اأطلق�ا اأي�سً
اإلى  االآخرين  الم�سلحة  واأ�سحاب  والم�ؤ�س�سات  الدول  مجم�عات  ويدع� 
من  تعاني  والتي  الم�ستمرة  الم�سكلة  لهذه  مبتكرة  حل�ل  الإيجاد  االجتماع 
نق�س مزمن في التم�يل ل�سمان اأن التم�يل كاٍف ويمكن التنب�ؤ به وم�ستدام 
في  معاملتهم  واإ�ساءة  ا�ستخدامهم  يتم  الذين  االأطفال  حجم  مراعاة  مع 

النزاعات الم�سلحة.

التي تعتبر �سرورية ل�سمان  الرئي�سية  النتائج  ال�سيدة ريجل بع�س  قدمت 
تح�سين حالة هوؤلء الأطفال:

اإعادة 	• برامج  لت�سمل  ال�سيا�سات،  الإعداد  مبكر  وقت  في  الحك�مات  اإ�سراك 
االإدماج اأو ربطها بالخدمات المحلية والهياكل ال�طنية.

اأنهما حا�سمان 	• المجتمع على  والملكية على م�ست�ى  للقيادة  االأول�ية  اإعطاء 
اأمكن  حيثما  المحلية  والحك�مات  للمنظمات  المبا�سر  التم�يل  خالل  من 
ذلك. قم باإ�سراك الهياكل المحلية وقادة المجتمع على الف�ر لل�سماح بنهج 

محددة ال�سياق بناًء على احتياجات وقدرات المجتمع، والت�سليم النهائي.
اإعطاء االأول�ية ال�ستخدام وت��سيع نطاق نهج نظام اإدارة حالة حماية الطفل 	•

المجتمعية ال�ساملة.
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االجتماعي 	• االإدماج  اإعادة  لتدخالت  الم�ساواة  قدم  على  االأول�ية  اإعطاء 
واالقت�سادي، مع التركيز على ج�انب اإعادة االإدماج االجتماعي التي تدعم 
وت�سرك االآباء واالأ�سر والمجتمعات وتعزز التعافي النف�سي وال�قاية ومعالجة 

ال��سم وت�سجع التما�سك االجتماعي.
ال�كاالت 	• مع  والم�ساركة  للتكيف  وال�طنية  المحلية  التعليم  اأنظمة  دعم 

الحك�مية االأخرى لدعم اإعادة االإدماج ، بما في ذلك برامج التعليم ق�سيرة 
االأجل ، وت�فير التم�يل لدعم اأنظمة التعليم في البلدان التي ت�سهد �سراًعا 

الإعادة البناء.
ينبغي للحك�مات المحلية اأن تدمج برامج اإعادة االإدماج في الخطط لتحقيق 	•

اأهداف التنمية الم�ستدامة )4 ، 5 ، 8 ، 10 ، 16 ، 17( المرتبطة باإعادة 
دمج االأطفال الجن�د ومنعهم.

االإدماج 	• اإعادة  برامج  دمج  ل�سمان  العامة  وال�سيا�سات  الت�سريعات  تط�ير 
والدعم ب�سكل فعال في الهياكل وال�سيا�سات والخدمات ال�طنية ودون ال�طنية 
لحماية االأطفال والتعليم وال�سحة والج�انب االأخرى للخدمات االجتماعية 

والرعاية.
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ورقة عمل 

حول جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لتعزيز فرص التعليم لألطفال الالجئين في المنطقة 

العربية - المتحدث:

 السيد الهاشمي العرضاوي، 
مدير إدارة التربية )باإلنابة( األلكسو

ذكر ال�سيد/ العر�ساوي في كلمته اأن جه�د االألك�س� الإدماج فر�س التعليم لالأطفال 
الدول  االإقليمي على م�ست�ى  االإطار  اأكبر:  اإطارين  تندرج في  والالجئين  النازحين 
العربية، داخل جامعة الدول العربية، واالإطار الدولي بالتعاون مع االأمم المتحدة، 
و�سمن التقدم المحرز لتحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة. واأ�ساف اأنه �سمن هذين 
اللج�ء  �سياقات  في  لالأطفال  التعليم  فر�س  ت�فير  على  االألك�س�  تعمل  االإطارين، 
والنزوح، واأ�ساف اأنه خالل العام الما�سي، بداأت االألك�س� مبادرة »لتعليم االأطفال 
العرب في حاالت ال�سراع، وتحديات التعليم في فل�سطين اأثناء االحتالل«. من خالل 
هذه المبادرة، بداأت االألك�س� �سراكات مع جهات ر�سمية وغير ر�سمية ل�سياغة اتفاقية 
عربية ت�سمن حق�ق االأطفال »االتفاقية العربية ل�سمان حق التعليم لالأطفال �سحايا 
المالحظات  لمناق�سة  لجنة  عقدت  كما  العربية«.  الدول  في  واالحتالل  ال�سراع 
ال�اردة من الدول االأع�ساء والمف��سية واالأمانة الفنية لجامعة الدول العربية. وتعمل 
اللجنة حاليًا على تط�ير االتفاقية العتمادها، واأ�ساف ال�سيد العر�ساوي اأي�سًا اأنه 
وبال�سراكة مع القطاع الخا�س، اأطلقت االألك�س� من�سة على االإنترنت لتدريب المعلمين 
والمعلمين عن بعد في حاالت النزاع وت�فير الم�اد التعليمية في مثل هذه االأزمات 
واالأمهات  لالآباء  �سل�كية  مناهج  االألك�س�  اأ�سافت  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  االإن�سانية. 
لل�سماح لهم بمتابعة تعلم اأطفالهم. حدث هذا ب�سكل خا�س في اأماكن المخيمات، 
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مثل مخيم الزعتري، ومن ناحية اأخرى، تعمل االألك�س� بال كلل لجمع التم�يل للتعليم، 
حيث ت�سير التقارير اإلى اأن الحما�س الذي كان م�ج�ًدا في ال�سابق لم ينح�سر ويجب 
اإعادة اإ�سعاله. واختتم حديثه بالق�ل اإن اجتماع الخبراء هذا م�ؤ�سر على اأن جميع 
الجهات الفاعلة تن�ي التعاون من اأجل هذه الق�سية؛ واأن االألك�س� تعمل مع جامعة 
االأخرى  الفاعلة  والجهات  الحك�مات  من  للمانحين  منتدى  لتنظيم  العربية  الدول 
المعنية بتعليم االأطفال في المنطقة العربية. واأكد اأن خطة األيك�س� لل�سن�ات القادمة 
تاأخذ في االعتبار ب�سكل اأ�سا�سي حق االأطفال في تلقي التعليم والع�دة اإلى المدار�س 
عندما ي�سطرون اإلى الفرار. كما ذكر الم�ساركين اأنه في عام 2017، عقدت االألك�س� 
اإقليميًا  ل�س�ؤون الالجئين اجتماعًا  المتحدة  ال�سامية لالأمم  المف��سية  بالتعاون مع 

نتج عنه اإعالن ت�ن�س، وه� وثيقة اإر�سادية يتم متابعة تنفيذها حتى االآن.
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اليوم الثاني: 10 ديسمبر 2020

اللجئين  للأطفال  والعقلية  النف�سية  ال�سحة  الثالثة:  الجلسة 
والنازحين

النف�سي  والدعم  النف�سية  ال�سحة  توفير  حول  الإر�سادية  الوثيقة 

النازحين  الأطفال  من  وغيرهم  اللجئين  للأطفال  الجتماعي 

للأمم  ال�سامية  والمفو�سية  العربية  الدول  جامعة  بين  )بال�ستراك 

للأمم  ال�سامية  المفو�سية  المتحدث:   - اللجئين(  ل�سوؤون  المتحدة 

المتحدة ل�سوؤون اللجئين – ال�سيدة/ بنديكت دوت�سي�سن

ال�سحة  لمنظمة  وفًقا  العقلية  ال�سحة  بتعريف  عر�سها  دوت�سي�سن  ال�سيدة/  بداأت 
مع  جيد  ب�سكل  النا�س  فيها  يتعامل  التي  العقلية  الرفاهية  حالة  اأنها  على  العالمية 
العديد من �سغوط الحياة، ويمكنهم اإدراك اإمكاناتهم، ويمكنهم العمل ب�سكل منتج 
ومثمر، وقادرون على الم�ساهمة في مجتمعاتهم. كما قامت بتعريف خدمات ال�سحة 
ال�كاالت  بين  الم�ستركة  الدائمة  للجنة  وفًقا  واالجتماعي  النف�سي  والدعم  العقلية 
كم�سطلح مركب ي�سير اإلى اأي ن�ع من الدعم المحلي اأو الخارجي الذي يهدف اإلى 

الحماية اأو تعزيز الرفاه النف�سي و / اأو منع اأو عالج اال�سطرابات النف�سية.

و�ضلطت ال�ضوء على بع�ض النقاط من بينها:

تلعب خدمات ال�سحة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي دوًرا مهًما ب�سكل 	•
خا�س اأثناء النزاع الم�سلح وفي حاالت العنف والط�ارئ االأخرى. يمكن اأن 
م�ارد  وا�ستنزاف  ف��سى  حدوث  اإلى  اليقين  وعدم  والخ�ف  العنف  ي�ؤدي 
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وظائفهم  ت�سعف  نف�سية  �سائقة  من  النا�س  يعاني  لذلك،  نتيجة  المجتمع. 
الي�مية وتفاعلهم االجتماعي.

الفترات، وقد 	• النف�سية خالل هذه  ال�سحة  تزداد معدالت م�ساكل  غالًبا ما 
العنف.  اأو  ال�سراع  ب�سبب  تتفاقم  اأو  م�سبًقا  الم�ج�دة  اال�سطرابات  تظهر 
على الرغم من اأن االأ�سخا�س الذين يعان�ن من ا�سطرابات ال�سحة العقلية 

ي�سكل�ن مجم�عة معر�سة ب�سكل خا�س، اإال اأنهم غالًبا ما يتم اإهمالهم.
اأثناء 	• ملح�ظ  ب�سكل  يزداد  االجتماعية   - النف�سية  الم�ساكل  اأن حدوث  كما 

للعنف،  التعر�س  الط�ارئ.  وحاالت  االأخرى  العنف  وحاالت  الم�سلح  النزاع 
وتعطل ال�سبكات االجتماعية، وفقدان االأقارب واالأ�سدقاء و / اأو االنف�سال 
اإلى الدعم  عنهم، وتده�ر الظروف المعي�سية، والفقر، ومحدودية ال��س�ل 
واالأ�سر  االأفراد  رفاهية  على  االأجل  وط�يل  ق�سير  تاأثير  له  يك�ن  اأن  يمكن 

والمجتمعات.
الرفاه 	• على  للداللة  العر�س  في  العقلية«  »ال�سحة  م�سطلح  ا�ستخدام  تم 

النف�سي  الرفاه  تح�سين  اإلى  النف�سية  ال�سحة  تدخالت  تهدف  النف�سي. 
و�سمان  الي�مي  االأداء  وتح�سين  النف�سي  ال�سيق  م�ست�يات  تقليل  عن طريق 
ا�ستراتيجيات الم�اجهة الفعالة. يتم االإ�سراف على مثل هذه التدخالت من 
اأو  و /  العائالت  اأو  و /  االأفراد  العقلية وت�ستهدف  اأخ�سائيين ال�سحة  قبل 

المجم�عات.
ال�قائية ب�سكل طبيعي، 	• تاآكل الدعامات  اإلى  ت�ؤدي  حاالت الط�ارئ والنزوح 

الم�ج�دة  العقلية  ال�سحة  م�ساكل  ت�سخيم  اإلى  وتميل  المخاطر  من  وتزيد 
م�سبًقا.

يتعر�س االأطفال والمراهق�ن الالجئ�ن النعدام االأمن ومخاطر الحماية التي 	•
ت�ؤثر على رفاهم.
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االإيجابية 	• التكيف  اآليات  وتعزيز  والمجتمع  االأ�سرة  دعم  وتق�ية  ا�ستعادة 
النف�سية  التدخالت  اأهم  من  بع�س  هي  واأ�سرهم  المت�سررين  لالأطفال 

واالجتماعية.
ال�سحة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي جزء ال يتجزاأ من والية المف��سية 	•

للحماية والحل.
النف�سية 	• اال�سطرابات  الأن  مهمة  والمراهقين  لالأطفال  النف�سية  ال�سحة 

ت�سيب 1 من كل 4 اأ�سخا�س ح�ل العالم. تبداأ ن�سف حاالت ال�سحة العقلية 
ببل�غ �سن الرابعة ع�سرة؛ االنتحار ه� ثالث �سبب رئي�سي لل�فاة بين االأ�سخا�س 
19 عاًما؛ يمكن منع عبء اال�سطرابات  و   15 بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين 
لكن  معق�لة،  وباأ�سعار  معروفة  عالجات  خالل  من  كبير  حد  اإلى  النف�سية 
النظم ال�سحية غير المالئمة تحد من التقدم؛ والأن االأ�سخا�س الذين يعان�ن 
ج�سدية  باأمرا�س  لالإ�سابة  متزايدة  مخاطر  لديهم  عقلية  ا�سطرابات  من 

ب�سبب �سعف وظائف المناعة.
تدع� االأمم المتحدة اإلى اتخاذ اإجراءات ب�ساأن ال�سحة النف�سية من خالل 	•

تطبيق نهج ي�سمل المجتمع باأ�سره لتعزيز ال�سحة النف�سية وحمايتها والعناية 
بها؛ و�سمان ت�افر خدمات ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي االجتماعي في 
حاالت الط�ارئ على نطاق وا�سع، ودعم التعافي من فيرو�س ك�رونا من خالل 

بناء خدمات ال�سحة العقلية للم�ستقبل
اأكثر حالت ال�سحة النف�سية �سيوًعا بين الأطفال: الكتئاب والقلق وال�سغوط 	•

ال�سامة التي ت�ؤدي اإلى ع�اقب نف�سية حادة ط�يلة االأمد.
 79 % من االأطفال في اليمن تظهر عليهم عالمات �سائقة نف�سية �سديدة 	•

)IMC، 2019(
في �س�ريا، راأى ٪48 من البالغين اأطفااًل فقدوا القدرة على الكالم اأو اأ�سيب�ا 	•
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)SCI، 2018( باإعاقات في النطق
تعاطي المخدرات واالنتحار وال�سل�كيات التي تهدد الحياة )العراق، لبنان، 	•

اليمن، االأردن(
واالأردن 	• والعراق  و�س�ريا  واليمن  االأردن  في  الم�ستجد  ك�رونا  فيرو�س  تاأثير 

مرتبطة  واجتماعية  نف�سية  �سائقة  عن  النازحين  االأطفال  من   ٪  88 اأبلغ 
)NRC، 2020( بال�باء في بيئاتهم االأ�سلية

والدعم  العقلية  ال�سحة  حول  تحديدها  تم  التي  التحديات  بين  من 
النف�سي الجتماعي في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا:

انت�سار و�سمة العار ح�ل االأمرا�س العقلية.	•
الع�ائق الرئي�سية ل�سل�ك طلب الم�ساعدة: ال�سع�ر بالعجز، ونق�س الم�ارد 	•

المالية، و�سعف االعتراف بم�ساكل ال�سحة العقلية.
المتخ�س�سة 	• النف�سية  ال�سحة  خدمات  اإلى  ال��س�ل  على  القدرة  عدم 

لالجئين والنازحين وغيرهم من ال�سكان النازحين ق�سرًا.
نق�س المتخ�س�سين الم�ؤهلين في مجال ال�سحة النف�سية.	•
ال�سحة 	• وج�د  عدم  اأو  االأول�يات  تحديد  وعدم  للغاية  المحدود  التم�يل 

النف�سية والدعم النف�سي االجتماعي في البرنامج ال�طني.
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الجتماعي  النف�سي  والدعم  النف�سية  ال�سحة  حول  التوجيهات  اأو�سحت 
للأطفال، في �سكل هرم من 4 طبقات للجنة الدائمة الم�ستركة بين الوكالت 

من التدخل على ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي الجتماعي:

� المستوى 1:
اأو الدع�ة  االأ�سا�سية واالأمن تعني �سمان   االعتبارات االجتماعية في الخدمات 
اإلى اأن تك�ن الخدمات االأ�سا�سية فعالة ومتاحة لالأطفال ومقدمي الرعاية لهم. 
الخدمات  و�سمان  باالأمان،  ال�سع�ر  تر�سيخ  اإعادة  في  المهمة  االأن�سطة  تتمثل 
االأ�سا�سية مثل الماء والغذاء والماأوى، وال��س�ل اإلى الخدمات ال�سحية للمجتمع 
باأ�سره، بما في ذلك المعل�مات المالئمة لالأطفال ح�ل المكان الذي يذهب�ن اإليه 
ياأخذ هذا في االعتبار فئات االأطفال »التي  اأن  للح�س�ل على الم�ساعدة. يجب 
ي�سعب ال��س�ل اإليها« مثل الفتيات المراهقات واالأطفال ال�سغار واالأطفال ذوي 

االإعاقة.

� المستوى 2:
المهم  من  ونم�هم.  االأطفال  تعلم  دعم  على  والمجتمعات  االأ�سر  قدرة  تعزيز   
تعزيز االأن�سطة الي�مية مثل ح�س�ر االألعاب واالأن�سطة االجتماعية والذهاب اإلى 
المدر�سة وخيارات الم�ساركة في االأحداث التقليدية والمجتمعية. يمكن اأن ت�سمل 
�سملها،  ولم  االأ�سرة  عن  البحث  ودعم  لالأطفال،  �سديقة  م�ساحات  التدخالت 

ومبادرات دعم االأ�سرة واالأقران والمجتمع االأخرى.

� المستوى 3:
 الدعم النف�سي واالجتماعي المركز ه� م�ساعدة خا�سة يتم تقديمها لالأطفال 
متخ�س�سة  لي�ست  التدخالت  عقلية.  با�سطرابات  االإ�سابة  لخطر  المعر�سين 
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ولكن يجب اأن يق�م بها م�ظف�ن ذوو تدريب واإ�سراف كبير. يمكن اأن تك�ن االأمثلة 
اإلى  تهدف  التي  المنظمة  والجل�سات  االأقران،  دعم  وبرامج  الدعم،  مجم�عات 

تعزيز المرونة.

� المستوى 4:
 الخدمات ال�سريرية ودعم ال�سحة النف�سية المهنية لالأطفال الذين يعان�ن من 
اإجراء  اأ�سا�س ي�مي. يجب  �سائقة �سديدة والتي تعطل قدرتهم على العمل على 
التدخالت على هذا الم�ست�ى من قبل متخ�س�سين في ال�سحة النف�سية والعالج 
)على �سبيل المثال اال�ست�سارة اأو العالج النف�سي( غالًبا ما يك�ن ط�يل االأمد وال 
ينبغي تعطيله. يتم ذلك من خالل اإدارة الحاالت الفردية، ويف�سل اإبقاء الطفل 

في الم�قع طالما اأن خيارات العالج المنا�سبة ممكنة.

حول �ُسُبل الم�سي قدًما، �سلطت ال�سوء على ما يلي:

اإعادة تاأطير ال�سحة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي باعتبارهما منفعة 	•
عامة اأ�سا�سية؛

ا�ستخدام ال�سيا�سات العامة لحماية ال�سحة النف�سية؛	•
اال�ستثمار اأكثر بكثير في ال�سحة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي؛	•
ق�سرًا 	• المهجرين  ال�سكان  من  وغيرهم  والنازحين  الالجئين  و�س�ل  �سمان 

اإلى خدمات ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي االجتماعي؛
بلدان 	• من  الم�ستفادة  والدرو�س  االأدلة  على  القائمة  التدخالت  ا�ستخدام 

المنطقة لت�جيه التنفيذ؛
يقلل من 	• وبالتالي قد  تاأثير طبيعي  له  وال�سباب  والمراهقين  االأطفال  تعليم 

الآثار النف�سية والجتماعية لل�سغوط ال�سديدة:
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� تعزيز التعاون مع حماية الطفل والعنف القائم على الن�ع االجتماعي 
والتعليم وال�سحة العامة من خالل �سمان اأن تك�ن خدماتهم �سديقة 
ذلك  في  بما  التعليم  اإلى  الالجئين  االأطفال  و�س�ل  تعزيز  لالأطفال؛ 
االأن�سطة الترفيهية؛ تدريب المعلمين والعاملين في �سحة المجتمع على 

ال�سحة العقلية لالأطفال ودعم ال�الدين؛
االأطفال  الحتياجات  واالإحالة  اال�ستجابة  اآليات  تكييف  �سمان   �

وربطها باإجراءات الم�سالح الف�سلى عند ال�سرورة؛
ال�قاية  ذلك  في  بما  االأ�سا�سية  الخدمات  اإلى  ال��س�ل  وتعزيز   �

والمراهقين  لالأطفال  المجتمعي  االإدماج  اإعادة  ودعم  والتعافي 
الم�ساركين في الجماعات الم�سلحة.

ت�سمل مجالت العمل الرئي�سية ذات الأولوية فيما يتعلق بال�سحة النف�سية 
والدعم النف�سي الجتماعي للجئين ما يلي:

الالجئين . 1 )لالأطفال  االجتماعي  االندماج  خالل  من  النف�سية  ال�سحة  تعزيز 
ا  اأي�سً وينبغي  والديهم(،  عن  منف�سلين  اأو  م�سح�بين  غير  كان�ا  اإذا  خا�سة 

النظر في البرامج المدر�سية.
ينبغي . 2 عام،  )ب�سكل  الرعاية  ا�ستحقاقات  ب�ساأن  المعل�مات  وتبادل  ت��سيح 

ت�سميم جميع االت�ساالت بطريقة ُتراعي الثقافة والجن�س والعمر(.
وجه . 3 على  الت�عية  خدمات  في  النظر  )يمكن  الت�عية  خدمات  خرائط  ر�سم 

الم�سح�بين  غير  االأطفال  مثل  للغاية  اله�ّسة  ال�سكانية  للفئات  الخ�س��س 
بذويهم(.

ت�فير خدمات الترجمة ال�سف�ية و/اأو خدمات ال��ساطة الثقافية )هذا ذو اأهمية . 4
مناق�سته  تمت  الذي  المحت�ى  �سرية  ب�سبب  العقلية  ال�سحة  رعاية  في  خا�سة 
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ذات  اللغ�ية  التعبيرات  ترجمة  اإلى  والحاجة  العقلية  ال�سحة  ا�ست�سارات  اأثناء 
الفروق الدقيقة(.

العمل على دمج ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي االجتماعي والتعليم والرعاية . 5
االجتماعية )�سمان ح�س�ل المهنيين العاملين في قطاعات مختلفة مثل اإنفاذ 
النف�سي  والدعم  النف�سية  ال�سحة  ح�ل  للت�عية  تدريب  على  والتعليم  القان�ن 
رعاية  تدخالت  اإلى  الالجئين  و�س�ل  زيادة  في  ي�ساعد  اأن  يمكن  االجتماعي 

ال�سحة العقلية عند الحاجة(.
�سمان تدريب الق�ى العاملة في مجال ال�سحة العقلية على العمل مع الالجئين . 6

الرعاية  با�ستحقاقات  دراية  على  االأطباء  يك�ن  اأن  يجب   ، المثال  �سبيل  )على 
اأن يك�ن�ا م�ؤهلين وواثقين في ت�سخي�س واإدارة  ال�سحية لالجئين. كما ينبغي 
العر�س غير المعتاد لال�سطرابات العقلية وفهم الديناميكيات المتعلقة بمختلف 

الثقافات واالأ�سرة والهياكل االجتماعية(.
اال�ستثمار في اأبحاث المتابعة ط�يلة المدى وتقييمات الخدمة لتخطيط الخدمة . 7

لالجئين  المقدمة  النف�سية  ال�سحة  رعاية  تح�سين  يتطلب  )قد  وتقديمها 
اال�ستثمار في الدرا�سات البحثية(.

وتنفيذ . 8 ت�سميم  يدعم  )قد  البلدان  عبر  الجيدة  الممار�سات  مبادئ  تبادل 
لدى  النف�سية  ال�سائقة  من  للحد  المنا�سب  ال�قت  في  الفعالة  التدخالت 

الالجئين(.

في م��س�ع الع�دة الط�عية ذكرت ال�سيدة/ دوت�سي�سن اأن الدرا�سات الحديثة ُتظهر 
اأن الع�دة اإلى ال�طن تحتاج اإلى اإعداد نف�سي، اأثناء اأو عند الع�دة اإلى بلد المن�ساأ، 
و�سلطت ال�سيدة/ هان ال�س�ء على اأهمية خلق بيئة وقائية وم�ستجيبة لل�سحة العقلية 

والدعم النف�سي واالجتماعي في جميع مراحل النزوح.
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  الجلسة الختامية  
اختتمت ور�سة العمل التي تناولت العديد من المو�سوعات المهمة التي 
�سياق  في  الأطفال  لحماية  العربية  الإ�ستراتيجية  تنفيذ  حول  تدور 
اللجوء والنزوح، التي اعتمدتها القمة العربية التنموية القت�سادية 
2019( بعدد من التو�سيات  والجتماعية في دورتها الرابعة )بيروت، 

على النحو التالي:

اللج�ء والنزوح . 1 العربية لحماية االأطفال في �سياق  االإ�ستراتيجية  اأهمية تنفيذ 
في المنطقة العربية على الم�ست�ى ال�طني؛

ب��سع . 2 الُمتعلقة   1951 عام  اتفاقية  اإلى  االن�سمام  في  االأع�ساء  الدول  حث 
الالجئين، تعبيرًا عن االلتزام باحترام وحماية وتنفيذ واجبات الدول االأع�ساء 

تجاه الالجئين بمن فيهم االأطفال الالجئ�ن؛
�سرورة مراجعة الت�سريعات وال�سيا�سات ال�طنية الُمتعلقة بحماية الطفل ل�سمان . 3

م�اءمتها مع المعايير القان�نية الدولية واالإقليمية ذات ال�سلة واأن الت�سريعات 
الالجئين  االأطفال  جميع  على  وتنطبق  تمييزية  غير  باالأطفال  ال�سلة  ذات 

والنازحين و�سمان حمايتهم من االتجار واال�ستغالل و�س�ء المعاملة والعنف؛
بحث �سبل و�س�ل االأطفال الالجئين والنازحين ق�سرًا اإلى اأنظمة التعليم ال�طنية . 4

ل�سمان عدم انقطاع تعليمهم نتيجة االأزمات والنزاعات؛
تكثيف جه�د االأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ايجاد �سبل فعالة لتبادل . 5

الخبرات بين الدول االأع�ساء كاإن�ساء »ال�سبكة العربية لتبادل الخبرات الناجحة 
في حماية االأطفال الالجئين«؛
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االأ�سر . 6 دعم  خالل  من  وال�سيما  بال�قاية،  الُمتعلقة  االأن�سطة  على  التاأكيد 
والمجتمعات من خالل التمكين االقت�سادي واإيجاد فر�س عمل ُمدّرة للدخل، 

اإلى جانب تعزيز اآليات تحديد المخاطر المتعلقة باالأطفال واال�ستجابة لها؛
االإجراءات . 7 تطبيق  ب�ساأن  القدرات  وبناء  الف�سلى  الم�سلحة  اإجراءات  تطبيق 

�سمن التدخالت ال�طنية لالأطفال النازحين؛
في . 8 لالأطفال  الميالد،  �سهادات  وخا�سة  القان�نية،  ال�ثائق  ت�فير  �سبل  بحث 

�سياق اللج�ء والنزوح، داخل المخيمات والبيئات الح�سرية، للحد من انعدام 
الجن�سية؛

تعزيز اآليات تحديد ه�ية االأطفال غير الم�سح�بين/ المنف�سلين عن ذويهم . 9
من اأجل ت�فير تدابير الحماية وتعزيز ترتيبات الرعاية البديلة اأخذًا في االعتبار 

الم�سلحة الف�سلى للطفل؛
اأ�سكال . 10 اأ�س�اأ  �سد  القان�ني  واالإنفاذ  الفعالة  الت�سريعات  �سمان  على  العمل 

عمل االأطفال؛
العمل على زيادة ال�عي بمخاطر زواج االأطفال؛. 11
اإلى خدمات ال�سحة العقلية والخدمات . 12 تح�سين و�س�ل االأطفال النازحين 

الرئي�سية  والت��سيات  الُدنيا  المعايير  اأ�سا�س  على  واالجتماعية  النف�سية 
الُمت�سمنة في المذكرة الت�جيهية.
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قطاع ال�سوؤون االجتماعية 
اإدارة المراأة واالأ�سرة والطفولة

كلمة األمانة العامة

خلل افتتاح  اأعمال

االجتماع اإلقليمي للخبراء 
حول 

تنفيذ ال�ستراتيجية العربية لحماية الأطفال في و�سع اللجوء
 النزوح في المنطقة العربية

توفير الحماية والرعاية الأ�سرية/ التعليمية للأطفال اللجئين

الرقمية. المن�سة  عبر  بتاريخ 9-10 دي�سمبر 2020 

تلقيها 
ال�سفيرة د. هيفاء اأبو غزالة

الأمين العام الم�ساعد-رئي�س قطاع ال�سوؤون الجتماعية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سيد/ كريم اأتا�سي 
ممثل المفو�سية ال�سامية للأمم المتحدة ل�سئون اللجئين

بجمهورية م�سر العربية ولدي جامعة الدول العربية
ال�سيدة/ نجات المعل

الممثل الخا�س للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف �سد 
الأطفال

ال�سيـدات وال�سـادة، الح�سـور الكريـم
       ي�سعدني با�سم جامعة الدول العربية اأن افتتح معكم اأعمال االجتماع االإقليمي 
اللج�ء/  و�سع  في  االأطفال  لحماية  العربية  اال�ستراتيجية  "تنفيذ  ح�ل   للخبراء 
النزوح في المنطقة العربية وت�فير الحماية والرعاية االأ�سرية/ التعليمية لالأطفال 
الالجئين "،،، والذي يمثل انعقاده تاأكيدًا اللتزامنا ك�سركاء نح� النه��س بق�سايا 
الدول  جامعة  بين  الم�ستمر  والتعاون  الم�ستركة  للجه�د  وتت�يجًا  العربية  الطف�لة 
العربية ممثلة باإدارة المراأة واالأ�سرة والطف�لة، والمف��سية ال�سامية لالأمم المتحدة 
ل�س�ؤون الالجئين،،،، لقاٌء ُنجّدد العزم من خالله على دعم البرامج والخطط التي 
تهدف اإلى �سمان حق�ق االأطفال الالجئين ورعاية م�سالحهم وهي الغاية االأ�سا�سية 

من لقائنا هذا الي�م.
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      واغتنم هذه الفر�سة الأُ�ّسيد بجه�د ممثلي الهيئات الحك�مية والمنظمات االإقليمية 
والدولية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني المعنية بق�سايا االأطفال الذين ي�سارك�ننا الي�م 
في هذه المنا�سبة، واأُن�ه بالدور الذي ت�سطلع به هذه الهيئات وباإ�سهاماتها البارزة 
باأو�ساعهم،،،،  واالرتقاء  لالأطفال  االأ�سا�سية  الحق�ق  ل�سمان  المقدرة  وجه�دها 
النبيل  الهدف  لتحقيق  والم�ساهمات  الجه�د  لمزيٍد من  وتطلعًا  وتقدير  لهم  فتحيًة 

الذي اجتمعنا من اأجله الي�م.

الح�سـور الكريـم،،،
         ياأتي اجتماعنا الي�م تنفيذًا للقرار الدورة )38( لمجل�س وزراء ال�س�ؤون االجتماعية 
االقت�سادية  التنم�ية:  العربية  للقمة  الرابعة  الدورة  عن  ال�سادر  والقرار  العرب، 
واالجتماعية )بيروت: يناير 2019( واللذان ن�سا على اعتماد اال�ستراتيجية العربية 
لحماية االأطفال في و�سع اللج�ء بالمنطقة العربية ك�ثيقة ا�ستر�سادية ل�سمان حماية 
االأطفال في و�سع اللج�ء في المنطقة العربية واإنفاذ حق�قهم"،،  كما ياأتي هذا اللقاء 
االأطفال  �سد  العنف  وقف  متابعة  للجنة  ع�سر  ال�ساد�س  االجتماع  لت��سيات  تنفيذًا 
مع  والتن�سيق  التعاون  على:   ن�س  والذي    2020 عام  ال�س�دان  جمه�رية  برئا�سة 
المف��سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين ومكتب الممثل الخا�س لالأمين 
العام لالأمم المتحدة المعني بالعنف �سد االأطفال، ومكتب الممثل الخا�س لالأمين 
العام لالأمم المتحدة المعني باالأطفال والنزاعات الم�سلحة في مجال حماية االأطفال 
في المنطقة العربية واإنفاذ حق�قهم"،،، نظرًا لما مرت به المنطقة العربية خا�سة في 
ال�سن�ات القليلة الما�سية بمنحني خطير في ظل مجم�عة من االأزمات التي انعك�ست 
�سلبًا على و�سع الطفل العربي مثل ق�سية االأطفال الالجئين وال�سراعات الم�سلحة، 
التي حرمتها االتفاقيات  االأن�سطة  االأطفال في جميع  وا�ستغالل  الق�سري،  والتهجير 
الدولية لحق�ق الطفل في النزاعات الم�سلحة، وا�ستغالله من قبل اأطراف ال�سراع، 
ا�ستغالل  وجرائم  باالأطفال  االتجار  كجرائم  للحدود  العابرة  الجرائم  في  وكذلك 
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االأطفال عبر و�سائل الت�ا�سل االجتماعي، وم�ؤخرًا انت�سار جائحة ك�فيد 19،،، ق�سايا 
اأق�سي الجهد  ال�سعي نح� بذل  واإن�سانية تفر�س علينا  اأمام م�سئ�لية وطنية  ت�سعنا 
الدولية  الم�اثيق واالتفاقيات  التي وردت في  العربي، وكفالة حق�قه  الطفل  لحماية 

وهذا يدع�نا اإلى مزيد من التكاتف وتبادل الخبرات، وتن�سيق الجه�د.

ال�سيدات وال�سادة 
      اإن الق�سايا المعرو�سة على جدول اأعمالنا الي�م تمثل اأول�ية لدى جامعة الدول 
م�سلحة،  �سراعات  ت�سهد  التي  للدول  االإنمائية  النك�سات  اأكبر  من  ك�نها  العربية  
وباتت ق�سية ت�ؤرق مجتمعنا العربي والعالم باأ�سره لبحث المخاطر المتزايدة التي 
ي�اجهها االأطفال في ظل ال�سراعات الم�سلحة وتداعياتها المتمثلة بالنزوح الق�سري 
واالنف�سال عن االأ�سر ونق�س ال�ثائق، والبد اأن اأ�سير اإلى اأن اجتماعنا هذا �سي�لي 
اأهمية ق�س�ى ل��سع خارطة طريق ترتكز على تاأ�سي�س بيئة اآمنة لالأطفال الالجئين، 
وتط�ير خطط عمل تعزز حماية حق�ق االطفال على الم�ست�ى ال�طني نظرًا للحاجة 
الملحة اإلى حماية اله�ية القان�نية لجميع الأطفال في المنطقة العربية ل�سمان اأن 
يح�سل كل طفل على �سهادة ميالد في بداية حياته  من اأجل �س�ن م�ستقبله، و�سمان 
اآمنة وداعمة الحتياجاتهم  بيئة  التعليمية لالأطفال الالجئين  في  و�س�ل الخدمات 
في  للم�ساعدة  العربية  المنطقة  في  الجيدة  الممار�سات  اأف�سل  ور�سد  التنم�ية، 

حماية االأطفال الالجئين 

     ويحّدونا االأمل جميعًا اأن ُتثمر النقا�سات خالل الي�مين القادمين خا�سة بهذه 
بق�سايا  معنيين  واأكاديميين  خبراء  من  و�سخ�سيات  لمنظمات  ال�ا�سعة  الم�ساركة 
و�سع  في  لالأطفال  اآمنة  نظم  ب��سع  لالرتقاء  بناءة  واأفكاٍر  روؤًى  بل�رة  في  الطف�لة 
اللج�ء تمثل ب��سلة االتجاه ال�سحيح في تعزيز حق�قهم وحمايتهم من اأي �سكل من 

اأ�سكال العنف واال�ستغالل.
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الح�سور الكريم:
       لعل ال��س�ل الى عالم خال من ال�سراعات واالأمرا�س ي�س�ده ال�سالم واال�ستقرار 
ادارة  من  تتمكن  حتى  المجتمعات  كل  اليها  ت�سعى  وغاية  وحلم  طم�ح  ه�  واالأمان 
واأنني على  والثقافية،  و االقت�سادية  الم�ست�يات االجتماعية  التنمية على كل  عجلة 
اأتم الثقة باأن العزيمة التي بدئنا بها هذا العمل �س�ف تت�ا�سل بنف�س الداأب والجدية 
واأن الجه�د التي بذلت لتنظيم هذه االجتماع والتح�سير له من اأجل تحقيق غاياتها 

واأهدافها �س�ف تكلل بالنجاح اإن �ساء اهلل، 

�سائلين الم�لي العلي القدير اأن يلهمنا �س�اء ال�سبيل في تحقيق ما فيه خير الطف�لة 
العربية في كل رب�ع وطننا العربي، ونحن علي ثقة اأن القرارات التي �ست�سدر عن 
االجتماع �سيك�ن لهما بالغ االأثر في دفع العمل العربي الم�سترك نح� تعزيز حماية 
االأطفال في ال�سراعات الم�سلحة وو�سع اللج�ء في منطقتنا العربية، وفي ختام كلمتي 
اأجدد با�سم جامعة الدول العربية كل ال�سكر والتقدير ال�سكر اإلي �سركائنا في هذا 
االجتماع من المف��سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين، وال�سكر م��س�ل 
لل�سيدات وال�سادة الم�ساركين من منظمات اإقليمية ودولية وخبراء متخ�س�سين في 

ق�سايا الطف�لة.

وفقكم اهلل و�سدد على طريق الخير ُخطاكم،   
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل،
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كلمة ال�سيد/ كريم اأتا�سي 
ممثل المفو�سية ال�سامية للأمم المتحدة ل�سوؤون 

اللجئين لدى جمهورية م�سر العربية ولدى جامعة 
الدول العربية

2020 دي�سمبر   9
القاهرة – جمهورية م�سر العربية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

قطاع  رئي�س  م�ساعد،  عام  اأمين  غزالة،  اأبو  هيفاء  ال�سفيرة/  �سعادة 
ال�سوؤون الإجتماعية بجامعة الدول العربية،

ال�سيدة/ نجات المّعل، الممثل الخا�س للأمين العام المعني بالعنف �سد 
الأطفال، 

اأ�سحاب ال�سعادة، ممثلي المندوبيات الموقرة،
ال�سادة ممثلي المنظمات الأممية والإقليمية والعربية،
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ال�سيدات وال�سادة،
يطيب لي بداية اأن اأت�جه بخال�س عبارات ال�سكر واالإمتنان لالأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية – قطاع ال�س�ؤون االإجتماعية لتعاونهم الحثيث للخروج باالإ�ستراتيجية 
العربية لحماية االأطفال في �سياق اللج�ء والنزوح؛ كما اأت�جه بخال�س عبارات ال�سكر 
اإلى ك�ادر وزارات ال�س�ؤون االإجتماعية والطف�لة واالأ�سرة في الدول العربية، وممثلي 
المنظمات االأممية واالإقليمية على تهيئة كل الظروف التي من �ساأنها اأن ت�ساهم في 

اإنجاح تنفيذ خطة العمل الُملحقة باالإ�ستراتيجية.

تنفيذ  ح�ل  االإفترا�سي  االجتماع  في  بكم  اأرحب  اأن  اأي�سًا  �سروري  دواعي  لمن  اإنه 
والرعاية  الحماية  وت�فير  اللج�ء،  �سياق  في  الطفل  لحماية  العربية  االإ�ستراتيجية 
االأ�سرية والتعليمية لالأطفال الالجئين الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون 
دعمنا  من  جزءًا  اإنه  الالجئين.  ل�س�ؤون  المتحدة  لالأمم  ال�سامية  المف��سية  مع 
االأطفال ال�سيما  اهتمامنا بق�سايا  يعك�س حقيقة  العربية  المنطقة  لبلدان  الم�ستمر 

الالجئين منهم.

ال�سيادات وال�سادة،
التي  بالمجه�دات  الالجئين  ل�س�ؤون  المتحدة  لالأمم  ال�سامية  المف��سية  ُت�سيد 
الدول  تبنت  حيث  اللج�ء،  اأو�ساع  في  االأطفال  حماية  نح�  االأع�ساء  الدول  تبذلها 
في  بما  االأطفال  بحماية  الُمتعلقة  الرئي�سية  الدولية  المعايير  العربية  المنطقة  في 
ذلك: 1( الت�سديق العالمي على اإتفاقية حق�ق الطفل، 2( والت�سديق على نطاق 
االإن�سمام   )3 و  وال�سيا�سية،  المدنية  بالحق�ق  الخا�س  الدولي  العهد  على  وا�سع 
االأطفال  ال�سلة بحماية  االأخرى ذات  الدولية  االإن�سان  اإتفاقيات حق�ق  اإلى  ال�ا�سع 
ورفاههم. وعالوة على ذلك، فاإن المنطقة العربية هي م�طن لتقاليد ق�ية وط�يلة 
االأمد لحماية االأطفال واالأ�سر، والتي تظهر في مجم�عة من االإتفاقيات االإقليمية بما 

في ذلك ميثاق حق�ق الطفل في االإ�سالم والميثاق العربي لحق�ق االإن�سان.



43

ال�سيدات وال�سادة،
والنازحين  الالجئين  اأعداد  تزايد  ومع  المنطقة  في  االأخيرة  التط�رات  ظل  وفي 
ق�سرًا، تتفاقم المخاطر التي ت�اجه الالجئين خا�سة من فئة االأطفال؛ حيث يعاني 
الق�سري، مما  والنزوح  لل�سراع  نتيجة  كبير  ب�سكل  المنطقة  الالجئين في  االأطفال 
ي�ؤدي اإلى تعر�سهم لتحُمل تبعات النزاع والدمار والعنف. وكثيرًا ما ي�ؤدي االإنف�سال 
عن االأ�سرة و�سع�بة ال��س�ل اإلى الخدمات االأ�سا�سية وتفاقم الفقر اإلى زيادة تعر�س 
االأطفال اإلى الزواج المبكر والعمل قبل بل�غ ال�سن القان�نية تحت ظروف قد تك�ن 
العنف  واأي�سًا م�اجهة  التعليم  والت�سرب من  يتعر�س�ن لال�ستغالل  قد  خطرة، كما 
المنزلي والعنف داخل مجتمعاتهم وداخل المدر�سة. كما قد يتعر�س االأطفال اأي�سًا 

لالحتجاز واالإتجار وغيرها من �س�ر اال�ستغالل خالل نزوحهم من اأوطانهم.

لذا، قامت المف��سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين بالتعاون مع االأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية - اإدارة المراأة واالأ�سرة والطف�لة - تطبيقًا للت��سية 
االأمانة   - االأطفال  �سد  العنف  وقف  متابعة  للجنة   12 االجتماع  عن  ال�سادرة 
العامة في ن�فمبر 2014، باإعداد االإ�ستراتيجية العربية لحماية االأطفال في و�سع 
اللج�ء في المنطقة العربية والتي تم اعتمادها ك�ثيقة عربية خالل القمة التنم�ية 

االإق�سادية االإجتماعية، والتي ُعقدت في يناير 2019 في بيروت.

هدفت االإ�ستراتيجية اإلى الت�سدي اإلى اأو�ساع االأطفال الالجئين في المنطقة العربية 
والتعامل مع ظروفهم المعي�سية وه� ما يتطلب من كافة ال�سركاء العمل �س�يًا الإيجاد 
الحل�ل الدائمة واإنقاذ جيل باأكمله من ال�سياع من خالل عدد من الخط�ات اأهمها: 
�سمان اإيالء االأول�ية للم�سلحة الف�سلى لالأطفال الالجئين في كافة القرارات التي 
تعزيز  الالجئين من خالل  الحماية لالأطفال  وت�فير  االأطفال،  ب�ساأن  اتخاذها  يتم 
المتاأثرين  االأطفال  اال�ستراتيجية  تناولت  كما  ال�طنية.  الطفل  نظم حماية  قدرات 
بالنزاعات الم�سلحة وخا�سة من ُجِند منهم من ِقبل الجماعات الم�سلحة، واأو�سحت 
اإدماجهم �سمن  اإعادة  واأهمية  االأطفال  تجنيد  تجرم  التي  ال�سيا�سات  و�سع  اأهمية 
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بيئة حامية وت�فير كافة الخدمات ال�سحية والتعليمية لهم.

للحماية  تمييزية  ال  منهجية  تبني  على  العمل  اإلى  اأي�سًا  اال�ستراتيجية  هدفت  كما 
ت�ستجيب لكافة احتياجات االأطفال الالجئين والعمل مع المجتمعات الم�سيفة واالأ�سر 
لت�فير الحماية لالأطفال الالجئين من العنف واالإ�ساءة واالإهمال واال�ستغالل والعمالة 
واالإتجار، باالإ�سافة اإلى اأخذ المخاطر التي ي�اجهها االأطفال الالجئين في االعتبار 

تبعًا للفئة العمرية والن�ع واالحتياجات الخا�سة بما في ذلك االأطفال ذوي االإعاقة.

ال�سيدات وال�سادة،
اأوؤكد  اأن  لي  ا�سمح�ا  الم�ستقبل،  به في  القيام  وما يجب  الحالي  ال��سع  تقييم  قبل 
االإلتزام الق�ي للمف��سية ال�سامية لالأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين بتعزيز حق�ق 
ال�سلطات  مع  التعاون  تعزيز  ي�ستدعي  مما  اللج�ء؛  و�سع  في  وحمايتها  االأطفال 
والمجتمع  االأخرى  االإقليمية  والمنظمات  ال�سريكة  االأممية  والمنظمات  ال�طنية 
المدني حتى نتمكن من �سمان معاملة اأف�سل لالأطفال كاأع�ساء كاملين في المجتمع 

واإنفاذ حق�قهم.

اإقليمية ودولية ذات ال�سلة  وبالرغم من اعتماد معظم الدول العربية عدة م�اثيق 
بحق�ق  يتعلق  فيما  التحديات  من  العديد  هناك  اليزال  اأنه  اإال  االأطفال،  بحماية 
وعلى  اللج�ء.  و�سع  في  ُهم  من  وخا�سًة  العربية  المنطقة  في  وحمايتهم  االأطفال 
عندما  التح�سين  من  للمزيد  هناك مجال  اليزال  التقدم،  بع�س  اإحراز  من  الرغم 
يتعلق االأمر بحق�ق الطفل. وال تنتهي مخاوفنا عند هذا الحد... ا�سمح�ا لي اأن اأذكر 

�ستة مجاالت مهمة اأخرى تحتاج اإلى معالجة:

محدودية فر�س التعليم في �سياق اللج�ء والنزوح؛	•
كزواج 	• االأزمات  وقت  في  خا�سة  ال�سلبية  التكيف  ال�ستراتيجيات  الت�سدي 

االأطفال، وعمالة االأطفال، واالإتجار بهم، وتجنيدهم في ال�سراعات الم�سلحة؛
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عدم اإعطاء االأول�ية لحق�ق االأطفال المنف�سلين وغير الم�سح�بين بذويهم؛	•
عدم وج�د بدائل فعالة لالحتجاز؛	•
عدم وج�د تدابير محددة لالأطفال الناجين/ �سحايا العنف.	•

وحيث اأن المبادرات الناجحة لالإ�سالح هي تلك المبنية على االأول�يات ال�طنية، والتي 
المعززة  ال�سراكات  عن  ف�ساًل  ال�طنية،  واالإرادة  الكامل  ال�سيا�سي  بااللتزام  تتمتع 
المف��سية  األحقت  حدى،  على  دولة  كل  في  القرار  و�سانعي  المدني  المجتمع  بين 
باالإ�ستراتيجية، خطة عمل اإقليمية تهدف اإلى تحديد تلك الخط�ات الالزم اتخاذها على 
الم�ست�ى االإقليمي لتفعيل اال�ستراتيجية العربية لحماية االأطفال الالجئين. هذا وتقترح 

خطة العمل م�ؤ�سرات تطبيقية على الم�ست�ى االإقليمي واأي�سًا على الم�ست�ى ال�طني.

ولعّل اأهم النقاط الُم�ضار اإليها في خطة العمل والتي نقترح العمل عليها 
في الفترة المقبلة ما يلي:

 تعزيز ُنُظم حماية الطفل ال�طنية القادرة على ال�قاية واال�ستجابة الحتياجات 	•
االأ�سرة  �سمل  لم  خالل  من  وخا�سة  الالجئين  باالأطفال  الخا�سة  الحماية 

لالأطفال المنف�سلين وغير الم�سح�بين بذويهم؛

 اإتاحة الخدمات المتخ�س�سة عالية الج�دة لالأطفال الالجئين وخا�سًة فيما 	•
يتعلق بالت�سجيل والت�ثيق المدني عند ال�الدة؛

من 	• وخا�سًة  الالجئين  لالأطفال  الخا�سة  الحماية  ق�سايا  بع�س  مع  التعامل   
لالأطفال  االجتماعي  النف�سي  والدعم  النف�سية  ال�سحة  خدمات  ت�فير  خالل 
اللجوء والنزوح  النف�سية والجتماعية، في حالت  ال�سغوط  الذين يعانون من 

وخالل مراحل الع�دة الط�عية؛

اإتاحة 	• خالل  من  خا�سة  ال�طنية  النظم  داخل  الطفل  حماية  ق�سايا  اإدراج   
ال��س�ل اإلى التعليم ال�سامل واالآمن والجيد اإ�سافًة اإلى خدمات ال�سحة.
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وفي �سبيل الم�سي قدمًا نح� تنفيذ خطة العمل الُملحقة باالإ�ستراتيجية، نعمل معًا 
ونثمن جه�د الدول االأع�ساء في تط�ير خطط عمل وطنية، واأن�سطة رئي�سية ت�سمن 
تعميم تدخالت حماية االأطفال في حاالت اللج�ء في اأنظمة التعليم وال�سحة ال�طنية 

باالإ�سافة اإلى ت�فير خدمات ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي االجتماعي.

االأع�ساء  الدول  الالجئين  ل�س�ؤون  المتحدة  لالأمم  ال�سامية  المف��سية  تحث  لذلك 
وال  الطفل،  حق�ق  وحماية  لتعزيز  الق�انين  اإ�سالح  على  العربية  الدول  جامعة  في 
�سيما من خالل ت�سجيع ودعم �سن ومراجعة الت�سريعات ال�طنية ل�سمان ت�افقها مع 
المعايير الدولية ذات ال�سلة بحق�ق الطفل، وال�سيما اإتفاقية حق�ق الطفل؛ وكذلك 
وتط�ير  الطفل  انتهاك حق�ق  في  التحقيق  على  القان�ن  اإنفاذ  وكاالت  قدرة  تعزيز 
االإجراءات المالئمة لالأطفال بما يحقق م�سلحتهم الف�سلى. ُت�سجع المف��سية اأي�سًا 
االأطفال  حق�ق  انتهاك  حظر  خالل  من  وال�سيما  الطفل،  حق�ق  انتهاكات  مكافحة 
واإ�ساءة معاملتهم في القان�ن، وو�سع حد لالإفالت من العقاب على انتهاكات حق�ق 
التدابير لمنع  واإدارية وق�سائية فعالة وغيرها من  الطفل؛ واتخاذ تدابير ت�سريعية 

تلك االإنتهاكات.

ال�سيدات وال�سادة،
ال تغفل المف��سية في اإ�ستجاباتها وتدخالتها تاأثير جائحة ك�رونا على جميع مناحي 
الحياة االإجتماعية؛ حيث �ساهم االنت�سار ال�سريع للجائحة في ظه�ر تحديات جديدة. 
بال�باء  لالإ�سابة  االأطفال معر�س�ن  كان  اإذا  ما  بعد  يت�سح  لم  اأنه  الرغم من  وعلى 
مثلهم مثل البالغين، فاإن تاأثير االأحداث ذات ال�سلة قد ُيعر�سهم لخطر متزايد نتيجة 

لظروف االإغالق ومحدودية ال��س�ل للمدار�س باالإ�سافة اإلى اال�سطراب النف�سي.
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ال�سيدات وال�سادة،
ا ما يجب القيام به وكيف، حتى  الي�م لدينا الفر�سة لمناق�سة اإنجازاتنا، ولكن اأي�سً
ب�سكل  ت�ستجيب  اأن  للدول  ويمكن  وحرياتهم  بحق�قهم  التمتع  من  االأطفال  يتمكن 
االأطفال،  الأن  اإليه...  ن�سعى  الذي  العالم  ه�  هذا  وت�قعاتهم.  لمطالبهم  �سحيح 

وخا�سًة من هم في حاالت اللج�ء، ال ي�ستحق�ن اأقل من ذلك.

                                                   �سكراً لكم،،
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جامعة الدول العربية
 9 دي�سمبر 2020

اأنالورا �ساكو
من�سق اأول الحماية للمفو�سية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

بول هان
م�سوؤول اأول حماية الطفل

نظرة عامة على تحديات الحماية لالأطفال الالجئين والنازحين في المنطقة العربية

اأود اأن ا�ستعر�س التحديات المتعلقة بحماية االأطفال الذين تعنى بهم المف��سية في 
المنطقة العربية.

لم يكن هذا العام �سهاًل مع انت�سار فيرو�س ك�رونا الم�ستجد مع الحاالت التي طال 
اأمدها وحاالت الط�ارئ والتحركات المختلطة الم�ستمرة.

نرحب باالهتمام بتجديد وتعزيز التزام الدول االأع�ساء بتنفيذ اال�ستراتيجية العربية 
لحماية االأطفال في �سياق اللج�ء والنزوح في المنطقة العربية؛ حيث اأن ما يقُرب 

من ن�سف ال�سكان النازحين في المنطقة العربية تقل اأعمارهم عن 18 عاًما.

و�س�ء  واال�ستغالل  والعنف  االإهمال  االأطفال من  الجماعي ه� حماية  الهدف  يكمن 
اإلى  الع�دة  وعند  المط�ل،  النزوح  اأو  الط�ارئ  اأو في حاالت  الفرار  اأثناء  المعاملة 
االأطفال  ي�اجه  العربية.  المنطقة  اأنف�سهم في  اأينما وجدوا  اأي  االأ�سلي -  م�طنهم 
النازح�ن ا�سطرابات كبيرة في الحياة الي�مية، واالنف�سال عن عائالتهم اأو مقدمي 
يفر  الترفيهية.  اأو  التعليمية  االأن�سطة  اإلى  ال��س�ل  فر�س  وانخفا�س  لهم،  الرعاية 
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االأطفال من الحرب واال�سطهاد مع اأو بدون عائلة، حيث يتعر�س�ن لطف�لة مهددة 
مع �سمانات اأقل ل�سمان �سالمتهم الج�سدية والقان�نية والمادية.

اليزال ن�سف االأطفال النازحين خارج المدر�سة، وت�ساعفت معدالت زواج االأطفال 
اإلى  التقارير  وت�سير  هذا  النزاع.  بداية  منذ  المراهقات  ال�س�ريات  الفتيات  بين 
لتلبية  اأ�سر الالجئين تعتمد على الدخل الذي يدره الطفل  اأن ما يقرب من ن�سف 
االحتياجات االأ�سا�سية في بع�س البلدان. وفي جميع اأنحاء منطقة ال�سرق االأو�سط 
اإجراءات  اإلى  االفتقار  اللج�ء  وطالب�  الالجئ�ن  االأطفال  ي�اجه  اإفريقيا،  و�سمال 
اال�ستقبال المراعية لهم، ومخاطر االحتجاز، ومخاطر االتجار واال�ستغالل، خا�سة 

بالن�سبة لالأطفال غير الم�سح�بين والمنف�سلين عن ذويهم.

المنازل  في  والجن�سي  الج�سدي  العنف  الرئي�سية  الطفل  حماية  ق�سايا  ت�سمل 
والمدار�س والمجتمعات، ف�ساًل عن اآليات التكيف ال�سلبية التي زادت ب�سبب ال�سعف 
االأطفال،  وعمالة  االأطفال،  زواج  هذه  وت�سمل  المتزايد.  واالقت�سادي  االجتماعي 

وتجنيد االأطفال، واالنف�سال عن االأ�سرة، وتقييد حرية حركة الفتيات.

ما هي الع�ائق التي تح�ل دون تمتع االأطفال النازحين بحقهم في االأمان والتعليم 
البيئية  الع�امل  هي  وما  اإمكاناتهم؟  كامل  وتحقيق  الف�سلى  والم�سالح  وال�سحة 

ال�سارة؟ دع�نا نلقي نظرة فاح�سة على التحديات في اأول 18 عاًما من الحياة:

المواليد: 1.ت�سجيل 
 يحدد ه�ية الطفل وه� اأمر بالغ االأهمية لل��س�ل اإلى الخدمات االأ�سا�سية والحماية 
القان�نية. اإ�سدار ال�ثائق المدنية، بما في ذلك �سهادات الميالد، لل�سكان النازحين 
ق�سرًا ه� حماية اأ�سا�سية وفّعالة في منع انعدام الجن�سية. ي�اجه الالجئ�ن تحديات 
متعددة في ت�سجيل الم�اليد الجدد، بما في ذلك افتقار ال�الدين لل�ثائق، وال�الدات 
خارج الم�ست�سفيات، والق�انين واالإجراءات غير الماأل�فة في بلدان ال�الدة. يعتبر عدم 
وج�د وثائق تثبت الحالة االجتماعية م�سدر قلق ب�سكٍل خا�س؛ حيث يتطلب ت�سجيل 
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الم�اليد الجدد في المنطقة العربية اإثبات قان�ني للزواج ب�سكٍل عام، ولكن ال�سراع 
والنزوح ي�سكالن ح�اجز اأمام ت�سجيل الزواج وي�ؤديان اإلى المزيد من ال�الدات خارج 
اإطار الزواج، بما في ذلك تلك النا�سئة عن العنف الجن�سي والعنف القائم على الن�ع 
االجتماعي. اإن االأطفال الم�ل�دين خارج اإطار الزواج، بما في ذلك نتيجة حاالت العنف 
الجن�سي والقائم على الن�ع االجتماعي، ال ي�اجه�ن فقط �سع�بات في ت�سجيل والداتهم، 

ا اأكثر عر�سة لل��سم والعزلة وانعدام الجن�سية. بل هم اأي�سً

التعليم:    .2
والثان�ي،  االبتدائي،  والتعليم  المبكرة،  الطف�لة  مرحلة  في  التعليم  يتحقق  ال 
والنزوح،  الم�سلحة،  النزاعات  �سياق  في  عالمًيا  المهني  والتدريب  والجامعي، 
طفل  ماليين  ثالثة  من  يقرب  ما  اأو  ثلث  اإن  الحاد.  المحلي  االقت�سادي  والتده�ر 
�س�ري في �سن الدرا�سة غير م�سجلين في المدار�س. وفي بع�س البلدان التي ت�سهد 
�سراعات م�ستمرة، ت�سررت المدار�س اأو تم تدميرها، وا�سُتخدم العديد منها الإي�اء 
ذات  االأ�سر  من  واالأطفال  االإعاقة  ذوو  واالأطفال  الفتيات  وت�اجه  هذا  النازحين. 
التعلم  عدم  اأو  الت�سرب  خطر  يزال  وال  تعليمهم.  ا�ستئناف  في  �سع�بات  اله�سا�سة 
لالأطفال الالجئين مرتفعًا ب�سبب الح�اجز االإدارية مثل ت�ساريح االإقامة، ف�ساًل عن 
القي�د االقت�سادية التي غالبًا ما تجبر العائالت على اللج�ء اإلى ا�ستراتيجيات التكيف 
ال�سلبية، مثل الزواج المبكر اأو عمالة االأطفال. وال يزال دمج االأطفال الالجئين من 
جميع الجن�سيات اأمًرا �سعًبا اإلى حد كبير ب�سبب اللغة والت�ثيق والح�اجز المرتبطة 

بالتما�سك االجتماعي.

الجتماعي: النوع  على  القائم  العنف   .3
و�سع  في  االجتماعي  الن�ع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  العنف  مخاطر  تتفاقم   
والنزوح  االأ�سري  واالنف�سال  العي�س  �سبل  ونق�س  التمييز  ب�سبب  والنزوح  اللج�ء 
المتعدد وانعدام الخ�س��سية داخل اأماكن االإقامة. هذا وي�ستمر خطر العنف القائم 
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على الن�ع االجتماعي وقد يتفاقم مع اإطالة اأمد النزوح. اإن العنف المنزلي، والزواج 
االأ�سكال  هي  واال�ستغالل  واالإ�ساءة  الجن�سي،  والعنف  االأطفال،  وزواج  الق�سري 
عنها  اأبلغت  التي  االجتماعي  الن�ع  على  القائم  والعنف  الجن�سي  للعنف  الرئي�سية 
الفتيات الالجئات والمراهقات، باالإ�سافة اإلى اال�ستغالل الجن�سي في �سياق عمالة 

االأطفال واالإيذاء الذي ي�ؤثر اأي�سًا على الفتيان والرجال.

والجتماعي: النف�سي  والدعم  العقلية  ال�سحة   .4
ال�سادمة  بالتجارب  والمتعلقة  م�سبًقا  الم�ج�دة  العقلية  ال�سحة  حاالت  تتفاقم   
اأثر فيرو�س ك�رونا الم�ستجد وعدم اال�ستقرار  ال�سابقة ب�سبب النزاع والنزوح. لقد 
البيئة  على  عميقًا  تاأثيرًا  االجتماعية  العزلة  وكذلك  به  المرتبط  االقت�سادي 
االجتماعية للبالغين واالأطفال. ويمكن اأن يك�ن لهذا ال�سغط ال�سام الناتج عن زيادة 

م�ست�يات القلق وعدم اليقين اآثار �سارة على التعلم وال�سل�ك.

وال�سباب: المراهقون   .5
الن�سيان".  من  حالة  "في  وال�سباب  المراهقين  ويترك  الحياة،  ُيعطل  النزوح  اإن   
اإنهم محروم�ن من الطف�لة في بيئة اآمنة ووقائية وفر�سة الإعداد اأنف�سهم لمرحلة 
البل�غ. كما يتحمل�ن م�س�ؤوليات الكبار وي�ساهم�ن في دخل االأ�سرة بينما يتعر�س�ن 
اأماكن العمل مع وج�د القليل من ال�سمانات  لال�ستغالل واالنتهاكات المحتملة في 

ال�قائية اأو �سلطات �سنع القرار.

وال�سعف: التنوع   .6
يبلغ  احتياجات خا�سة. فنجد الجئ  العقلية  اأو  الج�سدية  االإعاقات  لالأطفال ذوي   
من العمر ثماني �سن�ات قد فقد والديه، واآخر يبلغ من العمر اأربعة ع�سر عاًما وه� 
لخطر  ا  معر�سً عاًما  ع�سر  �سبعة  العمر  من  يبلغ  وثالث  لالأ�سرة،  الرئي�سي  المعيل 
اأوجه  تن�ع  فيت�سع نطاق  يتطلب كل ذلك تدخالت ودعم مختلفين؛  االتجار... مما 

�سعف االأطفال النازحين.
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خطة العمل الُملحقة باإلستراتيجية العربية 
لحماية األطفال في سياق اللجوء والنزوح في 

المنطقة العربية

دينا دواي 
 مدير اإدارة المراأة والأ�سرة والطفولة – جامعة الدول العربية

الجتماع الإقليمي حول تنفيذ خطة العمل "الرعاية الأ�سرية والتعليمية"

الرقمية المن�سة  – عبر   2020 دي�سمبر   10-9

الأو�ساع  �سياق  بالإ�ستراتيجية في  الُملحقة  العمل  متابعة تنفيذ خطة  اأهمية 
الحالية وظروف الإغلق ب�سبب جائحة كوفيد- 19

التو�سيات والإجراءات الخا�سة بخطة العمل:

خلق نظم وطنية تحمي االأطفال في اأو�ساع اللج�ء والنزوح. 1
التن�سيق بين الهيئات واالآليات المختلفة . 2
حماية . 3 مجاالت  في  الحك�ميين  وغير  الحك�ميين  الفاعلين  قدرات  بناء   

االأطفال وتقديم الخدمات ذات الج�دة
 ت�فير نظم طلب لج�ء �سديقة للطفل. 4
التاأكيد على حق االأطفال الالجئين والنازحين في الح�س�ل على اأوراق ثب�تية، . 5
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وت�سجيلهم عند الميالد، واإعطاءهم الجن�سية
التقارير ب�سكل دوري على . 6 البيانات وتحليلها، وتقديم  ا�ستحداث نظم لجمع 

الم�ست�يين االإقليمي وال�طني
ت�فير الخدمات التعليمية التي تراعي ال�سن والخلفية واللغة لالأطفال الالجئين . 7

والنازحين، والتاأكد من عدم اإنقطاعها نتيجة لل�سراعات والنزاعات
ت�فير الخدمات الطبية الالزمة لالأطفال الالجئين والنازحين، بما في ذلك . 8

خدمات ال�سحة النف�سية والعقلية
ت�فير الدعم ل�سبل الرعاية االأ�سرية والمجتمعية، خا�سًة لالأطفال المنف�سلين . 9

وغير الم�سح�بين بذويهم
لحد من اآليات التكيف ال�سارة والظ�اهر ال�سلبية مثل زواج االأطفال، عمل . 10

االأطفال، االإ�ساءة واالإ�ستغالل والعنف القائم على الن�ع
الحد من تجنيد االأطفال في ال�سراعات والجماعات الم�سلحة، االإتجار بهم . 11

وتهريبهم عبر الحدود
اإيجاد البدائل االإيجابية الحتجاز االأطفال المخالفين للقان�ن. . 12
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عر�س تقديمي لـ

اجتماع الخبراء اإلقليمي بشأن
"تنفيذ اإلستراتيجية العربية لحماية الطفل

في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية "

�ســارون ريجـل
الممثل الخا�س للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع الم�سلح

توفير الحماية والرعاية الأ�سرية /
 التعليمية للأطفال اللجئين والنازحين

القاهرة، 9-10 دي�سمبر 2020

ملحظات:

الفر�سة  هذه  على   - والمف��سية  العربية  الدول  - جامعة  المنظمين  اأ�سكر  اأن  اأود 
اأهمية لمكتبنا، واأنا متاأكدة من هدف هذا الح�س�ر  الممتازة لمعالجة ق�سية ذات 
لهذا  بالن�سبة  التحديد  وجه  وعلى  النزاع.  المت�سررين من  االأطفال  م�ساعدة  وه�: 
نازحين  اأنف�سهم  يجدون  عندما  اأف�سل  ب�سكل  م�ساعدتهم  يمكننا  كيف  االجتماع، 

وبعيًدا عن بيئة الحماية والرعاية التي يحتاج�ن اإليها وي�ستحق�نها بالفعل.

ركز مكتبنا الأكثر من عامين على م�ساألة اإعادة دمج االأطفال، بما في ذلك الجن�د 	•
االأطفال، ويت�سارع مع اأف�سل ال�سبل لم�ساعدة ه�ؤالء ال�سباب ال�سعفاء على تلقي 
اأطلق  الجه�د،  هذه  من  وكجزء  حياتهم.  ال�ستعادة  يحتاج�نها  التي  الم�ساعدة 
رئي�سية  فاعلة  وجهات  الي�ني�سف  مع  باال�ستراك  الم�سلح،  للنزاع  الخا�س  الممثل 

اأخرى، التحالف العالمي الإعادة اإدماج االأطفال الجن�د في �سبتمبر 2018.
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يرى الخبراء اأن برامج اإعادة االإدماج يجب اأن ت�ستمر لمدة ثالث �سن�ات على االأقل، 	•
لكن هذا لم يحدث. فيعتبر االأطفال محظ�ظ�ن اإذا ح�سل�ا على ثلث هذا الدعم، 
وكما ذكر اأعاله، ال يح�سل ٪30 منهم على اأي دعم على االإطالق. عالوة على ذلك، 
لدينا االآن ما يكفي من االأبحاث لمعرفة اأن برامج اإعادة االإدماج يجب اأن تك�ن ط�يلة 
لالأطفال  ت�فر  اأن  ويجب  والعمر،  الجن�س  ن�ع  تراعي  اأن  ويجب  وم�ستدامة،  االأجل 
النف�سي واالجتماعي، والتدريب  اإمكانية الح�س�ل على الرعاية ال�سحية، والدعم 

المهني وتعزيز برامج التعليم لتعجيلها لجميع ال�سن�ات ال�سائعة بدون مدر�سة.

اأن 	• اإن�ساء التحالف الدولي لمعالجتها هي حقيقة  كانت الم�سكلة االأ�سلية التي تم 
عام،  كل  الم�سلحة  الق�ات  اأو  الجماعات  من  يخرج�ن  طفل   10000 من  اأكثر 
تتلقى  التي  هي  قليلة  قلة  االإدماج.  اإعادة  في  الم�ساعدة  فقط  بع�سهم  ويتلقى 
اأو ات�ساعها اأو ط�لها، مما يترك  الم�ساعدة التي ي��سي بها خبراء حماية الطفل 
التجنيد،  الإعادة  عر�سة  والمحتاجين  ال�سدمة  من  يعان�ن  الذين  ال�سكان  ه�ؤالء 
اأو ال�سل�ك االإجرامي، اأو ترك الحياة المحتملة دون تحقيق. اإنهم لي�س�ا وحدهم 
الذين يعان�ن - اأولئك الذين اأُجبروا على الفرار عبر الحدود اأو في اأي مكان اآخر 

ا دون تعليم ورعاية �سحية و�سع�ر باالأمن. في بلدهم ُترك�ا اأي�سً

من خالل العمل على م�ست�ى ال�سيا�سة العالمية، كنا نناق�س ونعمل مع زمالئنا في 
هذا المجال البتكار طرق لتقديم مجم�عة كاملة من الخدمات لالأطفال المت�سررين 
من الحرب ومجتمعاتهم - اأينما كان�ا. من خالل التحالف العالمي الإعادة االإدماج 
اأ�سحاب الم�سلحة، بما في ذلك المنظمات غير  \، ا�ست�سرنا مجم�عة وا�سعة من 
الحك�مية والدول االأع�ساء والجهات الفاعلة في االأمم المتحدة واالأكاديميين والبنك 
قدمت  م�جزة  اأوراق  ثالث  ل�سياغة  اأنف�سهم،  ال�سابقين  االأطفال  والجن�د  الدولي 

ت��سيات ح�ل اأف�سل ال�سبل للقيام بذلك. كانت المجاالت التي ركزنا عليها هي: 

1( تحليل الثغرات واالحتياجات من اأجل برمجة وتم�يل اإعادة االإدماج، 2( اإعادة 	•
�سياغة الق�سية من المجال االإن�ساني فقط لت�سمل التنمية االأو�سع، وبناء ال�سالم، 
واأجندات ال�قاية، و3( الغ��س في اآليات التم�يل والتم�يل الالزمة ل�سمان اأف�سل 
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تم�يل مالئم ويمكن التنب�ؤ به له�ؤالء االأطفال.

من خالل العمل على م�ست�ى ال�سيا�سة العالمية، كنا نناق�س ونعمل مع زمالئنا في 
هذا المجال البتكار طرق لتقديم مجم�عة كاملة من الخدمات لالأطفال المت�سررين 
من الحرب ومجتمعاتهم - اأينما كان�ا. من خالل التحالف العالمي الإعادة االإدماج، 
غير  المنظمات  ذلك  في  بما  الم�سلحة،  اأ�سحاب  من  وا�سعة  مجم�عة  ا�ست�سرنا 
الحك�مية والدول االأع�ساء والجهات الفاعلة في االأمم المتحدة واالأكاديميين والبنك 
قدمت  م�جزة  اأوراق  ثالث  ل�سياغة  اأنف�سهم،  ال�سابقين  االأطفال  والجن�د  الدولي 

ت��سيات ح�ل اأف�سل ال�سبل للقيام بذلك. كانت المجاالت التي ركزنا عليها هي:

 1( تحليل الثغرات واالحتياجات من اأجل برمجة وتم�يل اإعادة االإدماج، 2( اإعادة 	•
�سياغة الق�سية من المجال االإن�ساني فقط لت�سمل التنمية االأو�سع، وبناء ال�سالم، 
واأجندات ال�قاية، و 3( الغ��س في اآليات التم�يل والتم�يل الالزمة ل�سمان اأف�سل 

تم�يل مالئم ويمكن التنب�ؤ به له�ؤالء االأطفال.

الدرا�سات الأنها  الرئي�سية من  النتائج  الفر�سة الأ�سارككم بع�س  اأغتنم هذه  اأن  اأود 
ا  ذات �سلة بالق�سية المطروحة الي�م. لمزيد من المعل�مات ح�ل هذا، يمكنك اأي�سً

االنتقال اإلى م�قعنا على ال�يب للح�س�ل على الم�ستندات الكاملة.

اإ�سراك الحك�مات في وقت مبكر الإعداد ال�سيا�سات، الإدراج برامج اإعادة االإدماج 	•
اأو ربطها بالخدمات المحلية والهياكل ال�طنية.

اإعطاء االأول�ية للقيادة والملكية على م�ست�ى المجتمع باعتبارهما اأمرين حا�سمين 	•
من خالل التم�يل المبا�سر للمنظمات والحك�مات المحلية حيثما اأمكن ذلك. قم 
نهج محددة  باتباع  لل�سماح  الف�ر  على  المجتمع  وقادة  المحلية  الهياكل  باإ�سراك 

ال�سياق بناًء على احتياجات وقدرات المجتمع، والت�سليم النهائي.

الطفل 	• حماية  ق�سايا  اإدارة  نظام  نهج  نطاق  وت��سيع  ال�ستخدام  االأول�ية  اإعطاء 
المجتمعية ال�ساملة.
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واالقت�سادي، 	• االجتماعي  االإدماج  اإعادة  لتدخالت  الم�ساواة  قدم  على  االأول�ية  اإعطاء 
واالأ�سر  االآباء  وت�سرك  تدعم  التي  االجتماعي  االإدماج  اإعادة  ج�انب  على  التركيز  مع 
والمجتمعات وتعزز التعافي النف�سي وال�قاية ومعالجة ال��سم وت�سجع التما�سك االجتماعي.

للتكيف والم�ساركة مع ال�كاالت الحك�مية 	• التعليم المحلية وال�طنية  اأنظمة  دعم 
االأخرى لدعم اإعادة االإدماج ، بما في ذلك برامج التعليم ق�سيرة االأجل ، وت�فير 

التم�يل لدعم اأنظمة التعليم في البلدان التي ت�سهد �سراًعا الإعادة البناء.

لتحقيق 	• الخطط  في  االإدماج  اإعادة  برامج  دمج  المحلية  الحك�مات  على  يجب 
17( المرتبطة باإعادة دمج   ، 16  ، 10  ، 8  ، 5 اأهداف التنمية الم�ستدامة )4 ، 

االأطفال الجن�د ومنعهم.

تط�ير الت�سريعات وال�سيا�سات العامة ل�سمان دمج برامج اإعادة االإدماج والدعم 	•
لحماية  ال�طنية  ودون  ال�طنية  والخدمات  وال�سيا�سات  الهياكل  في  فعال  ب�سكل 

الطفل والتعليم وال�سحة والج�انب االأخرى للخدمات االجتماعية والرعاية.

حا�سر 	• لي�س  تح�سين  �سمان  في  ط�ياًل  �س�ًطا  �ستقطع  مجتمعة  التدابير  هذه  اإن 
ا. ه�ؤالء االأطفال فح�سب، بل م�ستقبلهم اأي�سً

والبدنية،  العقلية  ال�سحة  وكذلك  التعليم،  اإعطاء  ن�سمن  اأن  يجب  باخت�سار، 
والج�انب االأخرى اأول�ية عالية لالأطفال الذين ن�سعى اإلى م�ساعدتهم. اإن تقديم هذا 
الن�ع من الدعم االأ�سا�سي لالأطفال ال�سعفاء والذين غالًبا ما يعان�ن من ال�سدمات 
�سي�سمح لهم با�ستعادة االإح�سا�س بالحياة الطبيعية والبدء في الطريق نح� م�ستقبل 

�سعيد ومثمر. اإنني اأتطلع اإلى العمل معكم في هذا الم�سروع المهم.

                                                                                            �سكرًا جزيل.
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 اإعادة التفكير في حماية 
الأطفال اللجئين 

والنازحين والمهاجرين 
في منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا:
من اللتزامات الدولية اإلى 

الحلول العملية 

خافيير اأجيلر 
م�ست�سار حماية الطفل الإقليمي



59

   تاأطير المناق�سة التغيير الذي نحتاجه للأطفال

من الفئات والت�سميات ال�سارمة )الالجئ�ن ، المهاجرون ، النازح�ن داخلًيا( - 	•
اإلى الحماية  اأحياًنا لتجنب الم�س�ؤولية -  التي ت�ستخدمها الحك�مات / ال�كاالت 

غير الم�سروطة لالأطفال ، بغ�س النظر عن و�سعهم

تما�سيًا مع اتفاقية حق�ق الطفل ، يجب اأن يك�ن التركيز على االأطفال في البلد 	•
ولي�س على اأطفال البلد

التركيز 	• اإلى  المتحدة(  وال�اليات  )اأوروبا  العالم  ل�سمال  ال�سائد  ال�سرد  من    
المطل�ب ب�سدة على ما تعنيه تدفقات الهجرات المختلطة لمنطقتنا.

من ال�سرورة االأمنية وحدها اإلى اال�ستجابة ال�ساملة بما في ذلك الحماية وال��س�ل 	•
اإلى الخدمات والحل�ل الدائمة.

  من خطاب ال�سحايا اإلى االعتراف بال�كالة وتطلعات االأطفال / ال�سباب	•

  من ا�ستجابة تق�دها الرحمة وحدها اإلى حتمية معالجة كره االأجانب والتمييز 	•
في اآن واحد

اأطفال متنقلون في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

الهجرة الق�سرية والنزوح الداخلي نتيجة االأزمات الحادة والممتدة في المنطقة ، 	•
وال �سيما في العراق وليبيا والجمه�رية العربية ال�س�رية واليمن

االقت�سادية 	• الفر�س  مثل  متن�عة  بع�امل  مدف�عة  المختلطة  الهجرة  تدفقات 
والفقر ، خا�سة من اإفريقيا جن�ب ال�سحراء باتجاه �سمال اإفريقيا ، اأو عبر �سمال 

اأريكا نح� اأوروبا ، اأو عبر اليمن نح� دول الخليج

•	 ، ومن خارجها  المنطقة  النظامية من  وغير  النظامية  المهاجرة  العمالة  حركة 
وب�سكل اأ�سا�سي نح� دول الخليج.
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اأولويات للأطفال

الأطفال احتجاز  اإنهاء   .1
بغ�س 	•  ، االأوقات  جميع  في  الف�سلى  وم�سالحه  الطفل  حق�ق  واحترام  حماية 

النظر عن و�سع الهجرة الخا�س به ، من خالل �سمان ت�افر واإمكانية ال��س�ل 
االحتجازية  ال�سياقات غير  في  االحتجاز  بدائل  للتطبيق من  قابلة  اإلى مجم�عة 
والرعاية  التعليم  ال��س�ل  ت�سمن  التي   ، المجتمعية  الرعاية  ترتيبات  وتف�سيل   ،
ال�سحية ، واحترام حقهم في الحياة االأ�سرية ووحدة االأ�سرة ، والعمل على اإنهاء 

ممار�سة احتجاز االأطفال في �سياق الهجرة الدولية

ط�رت اليابان والمك�سيك وتايالند بدائل الحتجاز االأطفال المهاجرين	•

الدنمارك: يعي�س االأطفال غير الم�سح�بين بذويهم لمدة 8 اإلى 10 اأ�سابيع في 	•
"منزل ا�ستقبال" خا�س حيث يط�ر المعلم�ن مع كل طفل خطة تعليمية فردية.

ا على تط�ير بدائل 	• في جميع اأنحاء اأوروبا ، تعمل منظمات المجتمع المدني اأي�سً
الممار�سات من  واأف�سل  المعل�مات  وتبادل  الحاالت لالحتجاز  اإدارة  قائمة على 

خالل البدائل االأوروبية ل�سبكة االحتجاز.

التعاون  وتعزيز  الطفل  لحماية  الوطنية  النظم  2.  تعزيز 
عبر الحدود وعبر الإقليمية

اأنها 	• على  والالجئين  المهاجرين  االأطفال  ورعايته  الطفل  حماية  خدمات  تاأخذ 
م�س�ؤوليتها مع التركيز ب�سكل خا�س على االأطفال غير الم�سح�بين والمنف�سلين 

عن ذويهم
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اأطر التعاون عبر الحدود	•

اإن�ساء نقاط معلومات مفتوحة ويمكن الو�سول اإليها على طول طرق الهجرة ذات 	•
للطفل  المراعي  والم�س�رة  الدعم  اإلى  المهاجرين  تحيل  اأن  يمكن  والتي  ال�سلة 

والم�ستجيب للن�ع االجتماعي تنفيذ �سيا�سات اإدارة الحدود المراعية لالأطفال

الن�عي 	• للمنظ�ر  المراعية  القن�سليين  والتعاون  والم�ساعدة  الحماية  تط�ير 
واالأطفال في جميع مراحل دورة الهجرة

ال�ستجابات الوطنية	•

ملحًقا 	• الطفل  لحماية  ال�طنية  الم�حدة  الت�سغيلية  االإجراءات  ت�سمل   - م�سر 
متعلًقا باالأطفال المتنقلين.

التعاون عبر الحدود ودور المنظمات / المن�سات االإقليمية:	•

�سبكة غرب اإفريقيا - اأن�ساأت المجم�عة االقت�سادية لدول غرب اأفريقيا نظاًما 	•
اإقليمًيا الإدارة الحاالت لحماية االأطفال اأثناء التنقل عبر الحدود.

الخدمات اإلى  الو�سول  �سمان   .3
تعزيز التدابير للحد من حاالت انعدام الجن�سية ، بما في ذلك عن طريق ت�سجيل 	•

م�اليد المهاجرين

تاأكد من اأن جميع المهاجرين لديهم اإثبات لله�ية القان�نية	•

ت�فير تعليم جيد �سامل ومن�سف لالأطفال وال�سباب المهاجرين	•

ال�سحية 	• الرعاية  وخطط  �سيا�سات  في  للمهاجرين  ال�سحية  االحتياجات  دمج 
ال�طنية والمحلية
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مثل 	•  ، المحلي  اأو  ال�طني  الم�ست�ى  على  م�ستقلة  م�ؤ�س�سات  تف�ي�س  اأو  اإن�ساء 
ال�سكاوى والتحقيق فيها ومراقبتها  لتلقي   ، االإن�سان  ال�طنية لحق�ق  الم�ؤ�س�سات 
الخدمات  اإلى  المهاجرين  و�س�ل  اإعاقة  اأو  رف�س  فيها  يتم  التي  الحاالت  ب�ساأن 

االأ�سا�سية ب�سكل منهجي

قامت تايالند م�ؤخًرا بت��سيع نطاق ال��س�ل اإلى التعليم العام وال�سحة االأ�سا�سية 	•
لجميع االأطفال المهاجرين ، بغ�س النظر عن و�سعهم. كما ي�سمح لجميع االأطفال 
الم�ل�دين في تايالند بالت�سجيل عند ال�الدة حتى ل� كان اآباوؤهم لي�س�ا م�اطنين 

تايالنديين.

في �سياق االأزمة ال�س�رية ، بذلت البلدان الم�سيفة والمانح�ن جه�ًدا كبيرة لت�فير 	•
ال��س�ل اإلى التعليم لما يقرب من 2.5 ملي�ن طفل الجئ في �سن الدرا�سة على 

الرغم من اأن اأعداًدا كبيرة ال تزال خارج المدر�سة

بغ�س 	• االأطفال  لجميع  االأولية  ال�سحية  والرعاية  المجاني  التعليم  بلغاريا  تمنح 
النظر عن و�سعهم.

الإدماج واإعادة  ال�سكاوى  عودة   - الطفل  حقوق   .4
تاأكد من اأن عمليات الع�دة واإعادة القب�ل التي ت�سمل االأطفال ال تتم اإال بعد تحديد 	•

الم�سالح الف�سلى للطفل ، مع مراعاة الحق في الحياة االأ�سرية ، ووحدة االأ�سرة ، 
والتاأكد من وج�د ترتيبات منا�سبة لال�ستقبال والرعاية واإعادة االإدماج لالأطفال 

في بلد المن�ساأ عند الع�دة

ت�سهيل اإعادة الدمج الم�ستدام	•

تط�ير وتنفيذ اأطر واتفاقيات تعاون ثنائية واإقليمية ومتعددة االأطراف ، ل�سمان 	•
االمتثال الكامل للقان�ن الدولي لحق�ق االإن�سان ، بما في ذلك حق�ق الطفل
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هندورا�س: للتعافي من ال�سدمة والعنف اللذين يعاني منهما االأطفال المهاجرون ، 	•
ا لالأطفال  تم تط�ير منهجية خا�سة للدعم النف�سي واالجتماعي م�سممة خ�سي�سً
االجتماعيين  لالأخ�سائيين  اإ�سافية  تدريبية  دورات  العائدين.  المهاجرين 

والنف�سيين في وزارة ال�سحة.

تقدم هندورا�س برامج ج�سر تعليمية الإعادة دمج االأطفال والمراهقين في نظام 	•
التعليم في البالد.

تعمل ميانمار وتايالند على ت��سيع التعاون الذي كان يركز في ال�سابق على ع�دة 	•
�سحايا االتجار بالب�سر. و�سي�سمل التركيز الم��سع التعاون ب�ساأن تقييم الم�سلحة 

الف�سلى واإمكانية ع�دة االأطفال المهاجرين واإعادة اإدماجهم ب�سكل عام. 

الر�سائل الختامية
الطفل ه� طفل بغ�س النظر عن و�سعه ، 	•

بما في ذلك حالة الهجرة.

االأطفال 	• �سد  العنف  معالجة  يجب 
المتنقلين من خالل اأنظمة حماية الطفل 

ال�طنية

وعبر 	• ال�طنية  عبر  المقاربات  تعتبر 
اإلى  بالنظر   ، للغاية  مهمة  االإقليمية 
تعد   - الهجرة  لق�سة  العالمية  ال�س�رة 
اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 

مثااًل جيًدا.
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اجتماع الخبراء الإقليمي حول تنفيذ ال�ستراتيجية العربية
 لحماية الطفل في �سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية

 9-10 دي�سمبر 2020

التعليم كأولوية للتدخالت المعنية
بحماية األطفال الالجئين 

اإرينااإيزموفا
 م�سوؤول اأول التعليم
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التعليم كحق
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التعليم 2030:
الرؤية:

ي�ساهم اإدماج االأطفال الالجئين والنازحين في 
التعليم الجيد المن�سف في االأنظمة ال�طنية في 
القدرة على ال�سم�د، واإعداد االأطفال وال�سباب 

للم�ساركة في مجتمعات متما�سكة

التعليم 2030: أهداف استراتيجية
• تعزيز االإدماج العادل والم�ستدام في اأنظمة التعليم ال�طنية؛	
• تعزيز البيئات االآمنة والتمكينية التي تدعم التعلم لجميع الطالب؛	
• تمكين المتعلمين من ا�ستخدام تعليمهم نح� م�ستقبل م�ستدام.	

كيف يساهم التعليم في الحماية في سياق 
النزوح

• اال�ستقرار وال�سع�ر بالحياة الطبيعية؛	
• المحت�ى واللغة والمعرفة التجريبية المطل�بة لل��س�ل اإلى نظام التعليم الر�سمي 	

الكامل؛
• تعليم المهارات الحياتية الذي يتناول الحماية الذاتية من المخاطر والتهديدات؛	
• اأن�سطة تعليمية وترفيهية هادفة ويمكن التنب�ؤ بها؛	
• اال�ستعداد الكت�ساب مهارات ك�سب العي�س والمعرفة التي يمكن اأن تح�سن الفر�س.	
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• ربط اآليات الت�ا�سل واالإحالة الحالية بفر�س التعليم؛	
• منا�سرة ودعم �سلطات التعليم ال�طنية واالإقليمية.	

ت�سجيل الالجئين )عالمًيا(

حماية الالجئين من خالل 
إدماجهم في التعليم
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 تتحقق الحماية من خلل التعليم عندما "تكون المدار�س اآمنة ج�سدًيا
"ومعافية نف�سيًا وعاطفيًا وقادرة على التحويل معرفًيا

التعليم حتى عام 2030: نظرة إقليمية
• االأول�ية: ال��س�ل اإلى اأنظمة التعليم ال�طنية	
• 	 17 اإلى   5 �سن  )من  ال�س�ريين  االأطفال  من   )65٪( ملي�ن   1.2 االلتحاق: 

عاًما( الم�سجلين في التعليم الر�سمي والمنظم وفي التعليم غير النظامي
• المدر�سة	 خارج  �س�ري  طفل  األف    800
• الع�ائق: 	 المنطقة.  اأنحاء  جميع  في   7٪-1 العالي:  التعليم  على  الح�س�ل 

الحماية والتحديات االجتماعية واالقت�سادية -< اآليات الم�اجهة ال�سلبية

منظور الحماية: المخاطر والعوائق
• ال��س�ل غير المتكافئ	
• اال�ستغالل و�س�ء المعاملة	
• الهجمات على المدار�س	
• قلة الم�ؤهالت / محدودية القدرات	
• م�ساركة محدودة من المجتمع	
• اأكاديمي وم�ؤ�س�سي ومالي واجتماعي	
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شكرًا



قطاع الشؤون االجتماعية 70
إدارة المرأة واألسرة والطفولة

اجتماع الخبراء اإلقليمي بشأن
"تنفيذ االستراتيجية العربية لحماية الطفل في 

سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية"
توفير الحماية والرعاية األسرية / التعليمية لألطفال 

الالجئين والنازحين

مالحظات افتتاحية من الممثلة الخاصة
 لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال

نجاة معال مجيد

القاهرة ، 9 ديسمبر 2020



71

اأ�سحاب ال�سعادة الح�سور الكرام،

�سعادة  وخا�سة  العربية،  الدول  لجامعة  ال�سكر  بخال�س  اأتقدم  اأن  اأود  البداية  في 
على  م�سر،  في  المف��سية  ممثل  اأتا�سي  كريم  وال�سيد  غزالة  اأب�  هيفاء  ال�سفيرة 

دع�تي للم�ساركة في هذا االجتماع االإقليمي الهام.

روؤية  والنزوح  اللج�ء  �سياقات  في  االأطفال  لحماية  العربية  اال�ستراتيجية  تحدد 
وا�سحة.

• و�سمان 	 الطفل  لحماية  ال�طنية  االأنظمة  في  اال�ستثمار  اإلى  الحاجة  تتناول 
الم�سالح الف�سلى واإمكانية ال��س�ل اإلى االأطفال الالجئين والنازحين.

• تعترف بالدور الرئي�سي لالأ�سر ومقدمي الرعاية والمجتمعات كجزء من البيئة 	
الحامية لالأطفال.

• تقر باأهمية االإجراءات المالئمة لالأطفال وت�سجيل الم�اليد.	
• وت�سلط اال�ستراتيجية ال�س�ء على الحاجة اإلى معالجة اأ�سكال محددة من العنف 	

الذي يتعر�س له الالجئ�ن وغيرهم من االأطفال النازحين، مثل زواج االأطفال 
وعمالة االأطفال وتجنيد االأطفال.

اأمام  الع�ائق  من  العديد  هناك  كانت  حقيقة.  اإلى  الروؤية  هذه  تح�يل  ه�  التحدي 
التنفيذ الفعال قبل و�س�ل ال�باء، لكن ال�باء �ساعف من التحدي ب�سكل كبير.

تاأثير  ح�ل  به  الخا�س  ال�سيا�سة  م�جز  في  المتحدة  لالأمم  العام  االأمين  اأبرز  كما 
COVID-19 على المنطقة العربية، �سيك�ن تاأثير ال�باء �سديًدا على 26 ملي�ن 

الجئ ونازح داخلًيا ت�ست�سيفهم المنطقة.

نحن نعلم اأن العديد منهم يعي�س�ن في م�ست�طنات اأو مخيمات غير ر�سمية، مع و�س�ل 
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غير كاٍف اإلى خدمات الرعاية ال�سحية الحي�ية اأو المياه اأو ال�سرف ال�سحي.

نحن نعلم اأن ال�باء قد زاد من خطر تعر�س االأطفال للعنف اأو التعر�س له، مما ي�ساعف 
من ال�سعف الحالي لالجئين واالأطفال النازحين داخلًيا ل�س�ء المعاملة واال�ستغالل.

في  لالأطفال.  العقلية  ال�سحة  على  �سار  تاأثير  ا  اأي�سً له  كان  ال�باء  اأن  نعلم  نحن 
اأثناء ال�باء، اأعرب�ا عن �سع�رهم  العديد من الم�ساورات التي اأجريت مع االأطفال 

بعدم االأمان واأنعدام االأمن والخ�ف وال�حدة والعزلة.

نحن نعلم اأن النزاع الم�سلح في المنطقة ال يزال يعمل كمحرك للعنف والنزوح والدمار 
االقت�سادي. كما اأنه يعمل كعائق اأمام اال�ستجابة الفعالة لـ COVID-19. اإنه ي�سع 
الماليين من النا�س في م�اقف محف�فة بالمخاطر اأكثر بكثير مما قد تك�ن عليه ل�ال 
ذلك، من منظ�ر ال�سحة واالإن�سانية وحق�ق االإن�سان والمنظ�ر االجتماعي واالقت�سادي.

تتعر�س الفئات اله�سة مثل االأطفال الالجئين والنازحين لخطر اأن ت�سبح اأكثر فقرًا 
اأر�سيات حماية اجتماعية �ساملة وا�ستمرار عدم الم�ساواة. وترتبط  في ظل غياب 
زيادة الفقر بزيادة مخاطر التعر�س الأ�سكال مختلفة من العنف، مثل عمالة االأطفال 
اأو  الم�سلحة  الجماعات  والتجنيد في  الجن�سي واالتجار  االأطفال واال�ستغالل  وزواج 

الن�ساط الإجرامي.

اإن تنفيذ اال�ستراتيجية العربية لحماية االأطفال في �سياقات اللج�ء والنزوح يمكن 
يك�ن جزًءا  اأن  التحديات. يجب  بثمن في م�اجهة هذه  تقدر  ال  م�ساهمة  يقدم  اأن 
المتخذة  االأخرى  بالمبادرات  ربطه  ويجب  اأف�سل  ب�سكل  البناء  اإعادة  يتجزاأ من  ال 

ا�ستجابة لل�باء، بما في ذلك تلك المتعلقة باإنهاء العنف �سد المراأة.

 COVID-19 لـ  االأجل  وط�يلة  ف�رية  ا�ستجابات  تط�ير  ا�ستخدام  علينا  يجب 
الم�ساواة،  عدم  وتقليل  الب�سرية  التنمية  وتعزيز  االأول�يات،  تقييم  الإعادة  كفر�سة 

وخا�سة بالن�سبة للن�ساء واالأطفال.
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يجب االعتراف بحماية الطفل كخدمة اأ�سا�سية منقذة للحياة - اإلى جانب ال�سحة 
على  وقائمة  القطاعات  متعددة  ا�ستجابة  من  كجزء   - والتعليم  العقلية  وال�سحة 

حق�ق الطفل لل�باء.

الالجئين  لالأطفال  حًقا  متاحة  الطفل  لحماية  ال�طنية  االأنظمة  تك�ن  اأن  يجب 
والنازحين دون تمييز، ويجب اأن تلتزم بالعمل بما يخدم م�سالحهم الف�سلى، دون 

ترك اأي �سخ�س يتخلف عن الركب.

ال�اجب  النح�  الطفل مرتبطة على  اأنظمة حماية  اأن تك�ن  واالأهم من ذلك، يجب 
التغطية  ذلك  في  بما  المنا�سبة،  بالم�ارد  ومزودة  دائمة  اجتماعية  باأنظمة حماية 

ال�سحية ال�ساملة.

اأ�سا�سي لن ي�سمح فقط لالأطفال بالعي�س  يجب اأن ُينظر اإلى هذا على اأنه ا�ستثمار 
ا بناء مجتمعات اأكثر اأماًنا وقدرة على ال�سم�د في الم�ستقبل. بكرامة االآن، ولكن اأي�سً

المنطقة من ال�سعب  العنيف في  الم�ستمرة والتطرف  الم�سلحة  النزاعات  �ستجعل 
تحقيق هذه االأهداف. لذلك، اأود اأن اأذّكر بدع�ة االأمين العام لالأمم المتحدة ل�قف 
اإطالق النار العالمي لمكافحة جائحة COVID-19، ل�سمان و�س�ل الم�ساعدات 

االإن�سانية وا�ستمرار الم�ساعدة المنقذة للحياة.

الح�سور الكرام،

الدولي  المجتمع  تعهد   ،2030 لعام  الم�ستدامة  التنمية  خطة  اعتماد  خالل  من 
باإنهاء العنف �سد االأطفال.

 ،2030 لدينا 9 �سن�ات فقط حتى ذلك الحين. من اأجل تحقيق روؤية خطة عام 
هناك حاجة اإلى تعبئة ق�ية متعددة القطاعات لجميع اأ�سحاب الم�سلحة الرئي�سيين، 
الدينية  والمنظمات  المدني  والمجتمع  الدولي  والمجتمع  الحك�مات  ذلك  في  بما 
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والقطاع الخا�س االآن اأكثر من اأي وقت م�سى.

واأهم اأ�سحاب الم�سلحة هم االأطفال اأنف�سهم.

اال�ستجابة  في  ن�سًطا  دوًرا  بالفعل  الالجئ�ن،  االأطفال  فيهم  بمن  االأطفال،  يلعب 
في  االأطفال  م�ساركة  في  زيادة  �سهدنا  لقد  ال�اقع،  في  ي�اجه�نها.  التي  للتحديات 
في  ذلك  في  بما  الفج�ات،  ل�سد  ن�سط  بدور  القيام  خالل  من  العالم  اأنحاء  جميع 
البع�س  بع�سهم  وت�سجيع  ودعم  ال�عي  زيادة  االأطفال على  يعمل  العربية.  المنطقة 
وت�ثيق تجاربهم وتبادلها. ي�ساعد االأطفال اأ�سرهم ومجتمعاتهم، لل��س�ل اإلى االأطفال 
الم�ساواة في  االأكثر �سعفًا وتهمي�سًا في مجتمعاتهم. يقترح االأطفال حل�اًل ل�سمان 
واأفراد  لالأ�سر  الدعم  تقديم  والحماية، ف�ساًل عن  الرفاهية  االأطفال على  ح�س�ل 

المجتمعات الذين فقدوا �سبل عي�سهم اأو يكافح�ن من اأجل تغطية نفقاتهم.

يجب اأن نتاأكد من اأننا نقدم م�سارات اآمنة وتمكينية لالأطفال لم�ا�سلة العمل كع�امل 
للتغيير واأن نك�ن جزًءا من الحل في اإعادة البناء ب�سكل اأف�سل.

تركز خطة عام 2030 ب�سكل خا�س على عدم ترك اأي �سخ�س خلف الركب وعلى 
ال��س�ل اإلى الفئات االأكثر تهمي�ًسا و�سعفًا، بما في ذلك االأطفال الالجئ�ن والنازح�ن.

القائمة  اللج�ء والنزوح،  العربية لحماية االأطفال في �سياقات  تعتبر اال�ستراتيجية 
على نهج �سامل يركز على حق�ق الطفل وتعدد اأ�سحاب الم�سلحة ومتعدد القطاعات، 

اأداة مهمة لتحقيق هذه الغاية.

اأوؤكد  اأن  اأود  االأطفال،  �سد  بالعنف  المعني  العام  لالأمين  الخا�س  الممثل  ب�سفتي 
لال�ستراتيجية  والفعال  الكامل  التنفيذ  لدعم  بالعمل معكم جميًعا  التزامي  مجدًدا 

العربية لحماية االأطفال في �سياقات اللج�ء والنزوح.

                                                                                            �سكرا.
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المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية
 لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 10 دي�سمبر 2020

 الجتماع الإقليمي للخبراء حول "توفير الحماية والرعاية 
الأ�سرية/ التعليمية للأطفال اللجئين والنازحين" 

الجل�سة الرابعة: ال�سحة العقلية والرفاه النف�سي والجتماعي 
للأطفال اللجئين والنازحين

القاهرة، 9-10 دي�سمبر 2020

بنيديكت دوت�سي�سن 
 م�سوؤول اأول ال�سحة العقلية والدعم النف�سي والإجتماعي 
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"إن تربية الطفل تحتاج 
إلى تكاتف القرية بأكملها"

حكمة إفريقية

ولكن ماذا يحدث اإذا كانت القرية باأكملها من النازحين؟

• من 	 وتزيد  الطبيعي،  ال�قائي  الدعم  تاآكل  اإلى  والنزوح  الط�ارئ  حاالت  ت�ؤدي 
المخاطر وت�ؤدي اإلى اإظهار وتعظيم م�ساكل ال�سحة العقلية الم�ج�دة م�سبًقا.

• التي 	 الحماية  ومخاطر  االأمن  النعدام  الالجئ�ن  والمراهق�ن  االأطفال  يتعر�س 
ت�ؤثر على رفاههم.

• االإيجابية 	 التكيف  اآليات  وتعزيز  والمجتمع  االأ�سرة  دعم  وتق�ية  ا�ستعادة  تعد   
لالأطفال المت�سررين واأ�سرهم من اأهم التدخالت النف�سية واالجتماعية.

• والية 	 من  يتجزاأ  ال  جزًءا  االجتماعي  النف�سي  والدعم  العقلية  ال�سحة  تعد 
المف��سية الخا�سة بالحماية واإيجاد الحل�ل.

ال�سحة العقلية والدعم النف�سي والإجتماعي هي ق�سية �ساملة

حماية الطفل

التعليم

 ال�سحة العقلية
 والدعم النف�سي

والإجتماعي

ال�سحة العامة

العنف القائم
على النوع
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أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
• هدف التنمية الم�ستدامة رقم 3: "�سمان تمتع الجميع باأنماط عي�ش �سحية 	

وبالرفاهية في جميع االأعمار"
• هدف التنمية الم�ستدامة رقم 16: "ال�سالم، والعدل، والم�ؤ�س�سات الق�ية"	

 تنعك�س ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي االجتماعي كهدف لتقليل تعر�س االأطفال للعنف النف�سي واالجتماعي

للعجز  العمر  متوسط  معدل  لتراجع  أسباب   5 أهم 
بين 10-19 عاًما في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا )منظمة الصحة العالمية(

 اأكثر حالت ال�سحة النف�سية �سيوًعا بين الأطفال: الكتئاب والقلق وال�سغوط ال�سامة 
التي ت�ؤدي اإلى ع�اقب نف�سية حادة ط�يلة االأمد.

• �سديدة 	 نف�سية  �سائقة  عالمات  عليهم  تظهر  اليمن  في  االأطفال  من   79٪
)IMC, 2019(

• في �س�ريا ، راأى ٪48 من البالغين اأطفااًل فقدوا القدرة على الكالم اأو اأ�سيب�ا 	
باإعاقات في النطق )هيئة اإنقاذ الطف�لة، 2018(
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• واالنتحار 	 المخدرات  تعاطي 
الحياة  تهدد  التي  وال�سل�كيات 
)العراق ، لبنان ، اليمن ، االأردن(.

• تاأثير جائحة الك�رونا : في االأردن 	
واالأردن،  والعراق  و�س�ريا  واليمن 
النازحين  االأطفال  من   88٪ اأبلغ 
واجتماعية  نف�سية  �سائقة  عن 
بيئاتهم  في  بال�باء  مرتبطة 
النرويجي  )المجل�س  االأ�سلية 

لالجئين، 2020(

لماذا تعد الصحة النفسية للطفل مهمة؟

يزيد االإجهاد ال�سام من احتمالية تعر�س االأطفال لتاأخر في النم� اأو م�ساكل �سحية 
في وقت الحق من الحياة.

ل يزال هناك وقت للتحرك!
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التحديات المحددة حول الصحة النفسية والدعم 
النفسي االجتماعي في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

و�سمة العار المنت�سرة ح�ل المر�س النف�سي
الع�ائق الرئي�سية ل�سل�ك طلب الم�ساعدة: ال�سع�ر بالعجز، ونق�س ال��سائل المالية، 

و�سعف االعتراف بم�ساكل ال�سحة العقلية
والنازحين  لالجئين  المتخ�س�سة  النف�سية  ال�سحة  خدمات  اإلى  ال��س�ل  عدم 

وغيرهم من ال�سكان النازحين ق�سرًا
نق�س المتخ�س�سين الم�ؤهلين في مجال ال�سحة النف�سية

تم�يل محدود للغاية واإلغاء االأول�يات اأو عدم وج�د ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي 
االجتماعي في البرنامج ال�طني
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إرشادات حول الصحة العقلية لألطفال والدعم 
النفسي واالجتماعي
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كيفية المضي قدمًا
• اإعادة �سياغة ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي االجتماعي باعتبارهما منفعة 	

عامة اأ�سا�سية
• ا�ستخدم ال�سيا�سات العامة لحماية ال�سحة النف�سية	
• اال�ستثمار ب�سكل اأو�سع في ال�سحة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي	
• �سمان و�س�ل الالجئين والنازحين وغيرهم من مجتمعات النازحين ق�سرًا اإلى 	

خدمات ال�سحة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي
• ا�ستخدام التدخالت القائمة على االأدلة والدرو�س الم�ستفادة من بلدان المنطقة 	

لت�جيه التنفيذ

كيفية المضي قدمًا
•        تعليم االأطفال والمراهقين وال�سباب له تاأثير طبيعي وقد يقلل بالتالي من 	

الآثار النف�سية والجتماعية لل�سغوط ال�سديدة:
• تعزيز التعاون مع حماية الطفل والعنف القائم على الن�ع االجتماعي والتعليم 	

وال�سحة العامة:
 التاأكد من اأن خدماتهم �سديقة لالأطفال. 1
 تعزيز و�س�ل االأطفال الالجئين اإلى التعليم بما في ذلك االأن�سطة الترفيهية. 2
العقلية . 3 تدريب المعلمين والعاملين في �سحة المجتمع في مجال ال�سحة 

لالأطفال ودعم ال�الدين
• �سمان تكييف اآليات اال�ستجابة واالإحالة الحتياجات االأطفال وربطها باإجراءات 	

الم�سالح الف�سلى عند ال�سرورة؛
• ال�قاية والتعافي والدعم 	 االأ�سا�سية بما في ذلك  اإلى الخدمات  ال��س�ل  تعزيز 

الجماعات  في  الم�ساركين  والمراهقين  لالأطفال  االإدماج  الإعادة  المجتمعي 
الم�سلحة؛
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حزم التدخالت الخاصة بالصحة العقلية
 والدعم النفسي واالجتماعي
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