بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على رسولنا الكريم ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد،،،
السيدات والسادة الحضور األفاضل ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .بكل عبارات
الحفاوة والتقدير ،أرحب بكم وبجهودكم المقدرة في سبيل إرساء ثقافة حقوق اإلنسان
على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والدولية ..وبال شك ما يحدث من انتهاكات
لحقوق اإلنسان في عالمنا العربي خاصة يجعلنا أن نسرع الخطى للخروج بمفهوم
إرساء ثقافة حقوق اإلنسان من اإلطار النظري إلى الواقع العملي حتى تصبح جزءاً من
سلوكنا اليومي وحركتنا االجتماعية.
السيدات والسادة الحضور الكريم
نتلقى اليوم في واح ٍد من أهم محاور حقوق اإلنسان ،ويعنى هذا المحور بأهم الشرائح
المجتمعية على اإلطالق ،وهو محور حقوق الطفل الالجئ .فكلنا على علم بمدى
التركيز العالمي على حقوق الطفل بصفة عامة وخصوصية حقوق الطفل الالجئ،
خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من ثورات شعبية وحروب أهلية بما فيها
االحتالل التاريخي لألراضي الفلسطينية .وبال ريب هذه الثورات والحروب خلفت
ورائها آالفا ً مؤلفة من الضحايا وأكثرهم من األطفال بحسب اإلحصائيات الرسمية
لجهات اعتبارية.
وعلى سبيل المثال ال الحصر  ...هنالك أطفال  044ألف الجئ سوري يواجهون
خطراً كبيراً من حيث اسوء األوضاع الصحية والتعليمية ويزداد هذا الخطر ويتعاظم
بسبب البرد القارس مع حلول فصل الشتاء في الشرق األوسط .وأوردت المنظمة
الدولية في تقاريرها أن الكثير من العائالت تعيش دون مأوى مناسب أو مالبس تقيهم
البرد ،وأن األطفال والمرضى والعجزة قد ال يتحملون ظروف الشتاء القاسية .وتتوقع
األمم المتحدة أن يرتقع هذا العدد من 044ألف إلى  044ألف أسرة بحلول نهاية عام
2402م في ظل استمرار أعمال العنف في مناطق عدة من سوريا.
وفي األراضي الفلسطينية أورد الﺠهاز الﻤرﻜزي لﻺﺤﺼاﺀ الفلﺴطﻴﻨي في تقريره
السنوي للعام 2402م جملة من اإلحصاءات المخيفة ،نذكر منها ،أن  00من كل
044طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية ،بينما ﺒلﻎ ﻤعدل وفﻴات األطفال
دون الﺨاﻤﺴة في األراﻀي الفلﺴطﻴﻨﻴة  20.0لﻜل  0444والدة ﺤﻴة ﺨالل الفﺘرة ﻤا
ﺒﻴن عاﻤي  2442إلى 2404م ،وﻜان األعلى في قطاع ﻏزة ﺤﻴث ﺒلﻎ  20.2لﻜل

 0444والدة ﺤﻴة .بينما أشارت ﺒﻴاﻨات 2400م أن ﻨﺴﺒة الالﺠﺌﻴن في األراﻀي
الفلﺴطﻴﻨﻴة ﺤوالي  %00ﻤن ﻤﺠﻤـل الﺴـﻜان فـي األراﻀـي الفلﺴطﻴﻨﻴة.
السيدات والسادة الكرام.
كل هذه األرقام يمكن أن تكون أكثر رعبا وخطورة مالم نسعى إلى تحرك فعلى يخرجنا
من االطار النظري إلى االطار العملي السريع ..فهنالك كثير من البلدان في المنطقة
العربية وفي الشرق األوسط تنتظر المؤسسات والمنظمات الحقوقية الكثير من العمل
الجاد ..وهذا ما يجعلني أن اُذ ّكر بأن هذه الورشة االقليمية تأتي في نطاق العمل
المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون
الالجئين ،من خالل مذكرة التفاهم الموقعة بيننا في يناير من هذا العام .وجاءت هذه
االتفاقية ايمانا ً من الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،وترسيخا
لمبادئ ومفاهيم حقوق االنسان بوجه عام وحقوق الالجئين بوجه خاص وتفعيال للجهود
الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق االنسان.
ختاما ً اتمنى من هللا العلي القدير أن يوفقنا جمعا ً إلى ما فيه الخير لﻺنسانية ،وأن نخرج
من هذه الورشة بتوصيات تجد طريقها إلى النور ويجد فيها األطفال الالجئين في شتى
بقاع العالم ،طوق النجاة الذي سينتشلهم من بحور الضياع والتشرد إلى حياة االستقرار
التي يتمتعون فيها بحقوقهم الطبيعية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

