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ً مع استمرار تفشي وباء فیروس كورونا، األطفال النازحون قسرا
بحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى

بیان مشترك بین ھنریتا فور، المدیرة التنفیذیة للیونیسف، وفیلیبو غراندي، المفوض السامي لألمم المتحدة
لشؤون الالجئین.

English   |  Français  |   2020 20 أبریل/ نیسان

الطفل السوري محمد، البالغ من العمر أربع سنوات، یأكل الفراولة بینما تشارك والدتھ في دروس للطھي في مركز النزھة المجتمعي الذي تدعمھ
UNHCR/Lilly Carlisle ©  .المفوضیة في شرق عمان، األردن

جنیف / نیویورك، 20 أبریل 2020 - "اضطر مالیین األطفال حول العالم للنزوح من دیارھم عبر الحدود
بسبب النزاعات والعنف وأشكال أخرى من المخاطر – من ضمنھم 12.7 ملیون الجئ و 1.1 ملیون طالب

لجوء.

”وفي ظل االنتشار السریع لوباء فیروس كورونا، فقد باتت احتیاجات األطفال الالجئین أكثر حدة من ذي
قبل. وتعتبر تلبیة ھذه االحتیاجات من األمور الجوھریة من أجل حمایة رفاھھم الیوم وطاقاتھم المستقبلیة.

https://www.unhcr.org/news/press/2020/4/5e9d4c044/covid-19-pandemic-continues-forcibly-displaced-children-need-support.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/4/5e9d4e05a/pandemie-covid-19-poursuit-enfants-deracines-jamais-besoin-daide.html
https://www.unhcr.org/X3E
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”األطفال المھجرون ھم من بین أولئك الذین لدیھم فرص محدودة للغایة للوصول إلى خدمات الوقایة
واالختبار والعالج وغیر ذلك من سبل الدعم األساسي. باإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن یكون لتدابیر

الوباء واحتوائھ عواقب سلبیة على سالمتھم وتعلیمھم، والتي كانت تشوبھا الھشاشة حتى قبل تفشي المرض.

”الذھاب إلى المدرسة كان باألصل بمثابة تحدِّ یومي أو من األمور المستحیلة بالنسبة للعدید من األطفال
المھجرین حول العالم. فقد تمكن أقل من نصف مجموع األطفال الالجئین فقط ممن ھم في سن التعلیم من
ارتیاد المدرسة، حیث انخفضت النسبة إلى 1 من كل 4 تالمیذ في المدرسة الثانویة. من المرجح أن یبقى

عدد أكبر من األطفال المھجرین خارج المدرسة ولفترة طویلة وقد ال یعود البعض إلیھا مطلقاً.

”في بعض الحاالت، یذھب األطفال أیضاً ولیس بجعبتھم أي وجبات أو میاه نظیفة بسبب إغالق المدارس.
من المرجح أن تكون ھناك معدالت متزایدة من اإلھمال وسوء المعاملة والعنف القائم على نوع الجنس

وزواج األطفال في وقت تواجھ فیھ األسر المزید من الصعوبات االجتماعیة واالقتصادیة. كما ھناك خطر
متزاید من الوصم والتعصب مع انتشار الفیروس عبر الحدود وبث الخوف في النفوس.

”ویخشى أن یتسبب الوباء بانتكاس المكاسب التي تحققت بشق األنفس والتي تم إحرازھا من أجل توسیع
نطاق الوصول إلى سبل الحمایة والرعایة الصحیة والتعلیم لألطفال الالجئین على الصعید العالمي.

”ال یمكننا أن ندع ذلك یحدث. ففي الوقت الذي تتضاعف فیھ احتیاجات الدعم واالھتمام، یجب أن تشتمل
خطط التصدي للوباء التزامات واضحة بحمایة ورفاه األطفال النازحین قسراً.

”بوصفننا نمثل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
”الیونیسف“، فإننا ملتزمون ببذل المزید – وما ھو أفضل - في ھذه األزمة وما بعدھا من أجل األطفال

الالجئین وأسرھم ومجتمعاتھم وأولئك الذین یستضیفونھم.

”یتوافق ھذا االلتزام مع مبادرتنا الجدیدة - مخطط العمل المشترك - والتي أطلقتھا منظمتانا في ینایر 2020
لتوسیع فرص وصول األطفال الالجئین إلى خدمات الحمایة والتعلیم والمیاه والصحة في المجموعة األولى

من البلدان ذات األولویة“.

”لقد تعھدنا بالعمل معاً لتغییر مستوى حیاة األطفال الالجئین وأسرھم من خالل مضاعفة عدد األطفال من
الالجئین والعائدین الذین یحصلون على التعلیم؛ وضمان حصولھم على خدمات المیاه والصحة النظیفة

والمستدامة والسلیمة بیئیاً؛ ومعالجة المخاوف المتعلقة بالحمایة وضمان جودة خدمات االستجابة المالئمة
لألطفال؛ وتحدید العوائق التي قد تحول دون اإلدماج في النظم الوطنیة.

”تعمل المفوضیة والیونیسف بالتعاون فیما بینھما في أكثر من 40 دولة حول العالم، ونحن نعمل معاً لرؤیة
االلتزامات التي تم التعھد بھا تجاه األطفال بموجب المیثاق العالمي لالجئین وھي تتحقق. وسوف نواصل
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تقدیم أفضل دعم ممكن لجمیع األطفال الالجئین خالل أزمة وباء فیروس كورونا وما بعده، ونحث
الحكومات والمجتمع الدولي على االنضمام إلینا في ھذه الجھود.

”حالھم حال جمیع األطفال حول العالم، یستحق األطفال الالجئون أن یحصلوا على فرصة عادلة في الحیاة،
وأن ینالوا حقوقھم بالكامل. وعلى الرغم من أن حیاتھم قد تعطلت جراء العنف والنزوح، واآلن بسبب

الوباء، فإن فرصھم في مستقبل كریم سوف تتعزز إذا ما حصلوا بشكل متكافئ على الدعم والخدمات التي
یحتاجونھا“.

 

للمزید من المعلومات:

مفوضیة الالجئین
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الیونیسیف:
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