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ول دين لدى مم المتحدة لشؤون الالجئالسامية لأللمفوضية لقليمي الممثل اإل كلمة
مل رشة العوعمال أ نعقادإبمناسبة باإلنابة  لدول الخليج العربية مجلس التعاون الخليجي

 " حماية الالجئين في زمن األزمات"حول اإلقليمية 
 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بقطر بالتعاون مع
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ة العمل ورش أتشرف، باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن الممثلية اإلقليمية للمفوضية، في مستهل

ه أن أتوج ولة قطرالوطنية لحقوق اإلنسان بدمفوضية بالتعاون مع اللجنة الالتي تنظمها اإلقليمية 

مين بعميق تقديري وجزيل شكري لسعادة الدكتور/ علي المري، رئيس اللجنة، وسعادة األ
 فوضيةالم والسيدة/ مريم ينت عبد هللا العطية، وكافة السيدات والسادة األفاضل في اللجنة 

ثاني، مديرة  يخة/ جوهره بنت محمد آلالش وأخص بالشكر ، القائمين بأمر هذه الورشة اإلقليمية

اللجنة، انونية بالق إدارة البرامج والتثقيف بالوكالة، والمستشارة/ رانيا فؤاد جادهللا، المستشارة
هذه  الحثيث إلنجاحوالجهد المقدر  تعاونالعلى وجميع أعضاء فريق العمل من الجانبين 

ليط قشات وتسلمنااآلراء والخبرات من خالل ا الفعالية، راجياً أن تسهم في تعميم الفائدة وتبادل

 يلي.الضوء على موضوع حماية الالجئين بشكل عام وفي زمن األزمات اإلنسانية بشكل تفص
 

لمشترك، مل اويأتي عقد هذه الورشة اإلقليمية لترسيخ وتطوير وتكامل كافة أوجه التعاون والع

 ة، وكذلكلمفوضيلللجنة والممثلية اإلقليمية فيما بين االمبرمة وتفعيال إلتفاقية التعاون التي 
وير وتط لمسيرة شراكة مميزة ونشاطات متعددة الجوانب في مجاالت تبادل الخبرات اً إمتداد

ً مالقدرات الوطنية، حيث سبق أن عقدت  م نذ عاما يزيد عن خمس ورشات عمل إقليمية سنويا

ل افعأردود جميعها والتي القت حماية الالجئين من عدة جوانب، ع وتناولت موض، 2010
 .إيجابية داخل قطر وخارجها

 

خاصة زمن الألزمات، إلى تسليط الضوء على حقوق الالجئين في  ةوتهدف هذه الورشة اإلقليمي
وأننا نشهد اليوم عدداً هائالً من الكوارث المأساوية حول العالم تسببت في تفاقم قضية اللجوء 

ئين والنازحين حتى يومنا هذا إلى أكثر من ستين مليون ، حيث وصل أعداد الالجوالنزوح

ومالي، والصومال، والعراق، واليمن، .  فهناك الماليين الذين فروا من سوريا، شخص
والسودان.  ونتيجة لهذا الوضع السائد، فقد أصبحت التحديات التي تواجه الجهات اإلنسانية 
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صة في منطقتنا.  وأصبح التعاون المشترك واإلنمائية الفاعلة هائلة في الوقت الحالي، وخا
 وسيلة هامة للتصدي لها والتعامل معها.

 

ات، ألزمالتي تمتد على مدى يومين، لتسليط الضوء على الحماية في ا وقد جاءت هذه الورشة
 لخطروالحماية في المخيمات وأماكن تجمع الالجئين والنازحين، والفئات األكثر عرضة ل

ول الحللخاصة، والمفاوضات اإلنسانية، والتسجيل كوسيلة للحماية، ووإحتياجات الحماية ا

اإلنساني وإلغاثي ور االدائمة، وآلية التنفيذ فيما بين المفوضية وشركائها التنفيذيين، كما تبرز الد
 ات الغيرلمنظموا واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان دولة قطر ممثلة بحكومتها الرشيدةتلعبه الذي 

ات لخدملى سبيل المثال جمعية الهالل األحمر القطر وقطر الخيرية ومؤسسة راف حكومية، عل

ى دعمها نية علأن نسجل شكرنا وتقديرنا لهذه المنظمات اإلنسابهذه المناسبة ود ناإلنسانية.  و
تي ات الفي حالة األزمات اإلنسانية والتحديالمستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم 

 تواجهها.

 

 الكرامالسادة السيدات وت حضرا
 

ً أن تكلل مشاركتكم في هذه الو رشة أكرر شكري لكم جميعا على حضوركم الكريم، متمنيا

 اإلقليمية بالنجاح وتعم الفائدة على الجميع.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


