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 - خلفية وتعريف:
ً

أوال

ك  � المشــ�� � بالعمــل العــر��
قليمــي المعــ  ��قامــت منظمــة المــرأة العربيــة، بصفتهــا الكيــان ا

� المنطقــة 
بشــأن قضايــا المــرأة العربيــة، بعقــد مؤتمــر عــن قضايــا ال�جئــات والنازحــات � 

� مايــو 2016، وذلــك بالتعــاون مــع جامعــة الــدول 
العربيــة: الواقــع والمســتقبل بالقاهــرة � 

 �� ذلــك اســتكماً
، وهيئــة ا�»مــم المتحــدة للمــرأة. ويــأ��   العربيــة، ومفوضيــة شــئون ال�جئــ¬�

� المنطقــة 
� بدأتهــا المنظمــة الهادفــة لدعــم وحمايــة المــرأة ال�جئــة والنازحــة � 

للجهــود الــ�

العربيــة، حيــث تضــع المنظمــة هــذه القضيــة عــ± قمــة أجنــدة عملهــا.

ــذ الحــرب  ــدو·� المعــا¶ من ــخ ال � التاري
ــة لجــوء �  ــ�� أزم � ســوريا أك

ــ�اع �  ــرز ال ــد أف لق

 �
ــ� ــن ال ــا واليم ــراق وليبي ــن الع ــن كل م ة م ــ�� ــداد الكب ــن ا�»ع ــ�ً ع ــة. فض ــة الثاني العالمي

وح إ· مناطــق أخــرى داخــل أراضيهــا،    اضطــرت خــ�ل الســنوات الخمــس الماضيــة إ· الــ� 

ــات  ــا ¶اع � أفرزته
ــ� ــوء ال ــات اللج ــذا أزم ــاف إ· ه ــوار. ويض ــوء إ· دول الج أو إ· اللج

ــذ  ــم من �Èف لمغــادرة أوطانه�ــات ا ــال ودفعــت مئ ــل الســودان والصوم � دول مث
ســابقة � 

عقــود.

� المنطقــة، فقــد هــدف المؤتمــر وضــع 
� المتفاقــم � 

نســا�  ��وكنتيجــة لهــذا الوضــع ا

 �
 �   ــ¬�   والنازح ــ¬� ــة ل�جئ ــة الراهن ــئوليته إزاء ا�»زم ــام مس ــدو·� أم ــي وال قليم ��ــع ا المجتم

ــذان  ــل الل ــرأة والطف ــاة الم ــ± معان ــاص ع ــكل خ ــوء بش ــليط الض ــة، وتس ــة العربي المنطق

.     والنازحــ¬� يشــك�ن غالبيىــة ال�جئــ¬�
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  جميــع ا�»طــراف المعنيــة ذات خلفيــات متعــددة ســواء ع±  وقــد امتــاز المؤتمــر بالجمــع بــ¬�

. إ· جانــب حضــور المؤتمــر مــن طــرف عــدد مــن الشــخصيات  قليمــي والــدو·� ��المســتوى ا

� إثــراء المناقشــات الدائــرة فيــه.
� ســاهمت بدورهــا � 

المرموقــة والــ�

� المؤتمر:
وضم المشاركون ��

  رفيعــي المســتوى مــن منظمــة المــرأة العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة والمفوضية  - ممثلــ¬�

  المرأة.   وتمكــ¬�   الجنســ¬�   وهيئــة ا�»مــم المتحــدة للمســاواة بــ¬� العليــا لشــئون ال�جئــ¬�

/     رفيعــي المســتوى مــن الــدول العربيــة بمــا فيهــا الــدول المضيفــة ل�جئ¬� - وزراء ومســئول¬�

  والدول العربيــة المانحة. النازحــ¬�

     عــن المنظمــات العربيــة المتخصصــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة. وممثلــ¬� - ممثلــ¬�

عــن  الــوكا�ت ا�»مميــة المعنيــة.

  من المنطقة العربية. � والدول الغربية المضيفة ل�جئ¬� - ممثلون من ا�تحاد ا�»ورو��

. � الدو·�
، ومن المجتمع المد�    � الدول المضيفة ل�جئ¬�

 � �
  من المجتمع المد�  - ممثل¬�

  العرب. ع�مي¬� ��- نخبة من ا

. �   من القطاع الخاص العر�� - ممثل¬�
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 - حماور املؤمتر :
ً
ثانيا

1- المحور ا
�ول:

� المنطقة العربية:
طار العام 
�زمة النازحات/ال�جئات �� �
ا

ناقش هذا المحور:

اعــات    � ال� 
� الراهــن الــذي يعالــج قضايــا اللجــوء وقضايــا المــرأة � 

طــار القانــو�  ��ا

� تطويــره، وهــل هــو كاف 
المســلحة وكيــف تطــور، وكيــف ســاهمت ا�»زمــات الدوليــة � 

ــة. ــة الراهن ــات العربي إزاء ا�»زم

 : �
2- المحور الثا��

قليمي والدو�� �
ال�جئات /النازحات: الواقع المعاش والدور ا

ضم هذا المحور:

 �
• عــرض التقريــر الــذي أعدتــه منظمــة المــرأة العربيــة عــن واقــع ال�جئات/النازحــات � 

المنطقــة.

• عــرض لــدور جامعــة الــدول العربيــة وا�»مــم المتحــدة ووكا�تهــا المعنيــة إزاء التعامــل 

ــا ال�جئات/النازحات. مــع قضاي
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3- المحور الثالث:

� المنطقــة والتعامــل مــع المشــك�ت 
ات اســتضافة ال�جئات/النازحــات �� خــ��

ــن: ــانية له نس �
ــة وا القانوني

ويتوزع ع¥ ث�ث محاور فرعية  تشمل: 

ة الحكومات العربية المضيفة ل�جئات/النازحات. • خ��

� دعم  ال�جئات/النازحات.
 �  � � العر��

• دور المجتمع المد� 

  من المنطقة العربية. • موقف الدول الغربية تجاه ال�جئ¬�

4- المحور الرابع:

� مواجهة أزمة ال�جئات/النازحات:
�� � ع�م العر�� �
دور ا

ــا عــن القضيــة. ووصــف للتغطيــة العربيــة والدوليــة لقضايا  Úوتضمــن عرًضــا لفيلًمــا وثائقي

ــم،    العــرب حــول تجاربه ــ¬� ع�مي ��ــن ا ــدد م ــن ع ــات والنازحــات ومداخــ�ت م ال�جئ

� مــع أزمــات ال�جئات/النازحــات، وتوصياتهــم  عــ�م العــر�� ��ورؤيتهــم، لواقــع تعامــل ا

� ل�هتمــام بهــذه القضيــة الحالــة. عــ�م العــر�� ��لحــث ا

5- المحور الخامس:

� المنطقة العربية:
وح �� � تمويل  أزمة اللجوء/ال��

وقــد اهتــم هــذا المحــور بتقديــم قــراءة بشــأن الدعــم المــادي الــدو·� المقــدم �»زمــة 

� منحــت 
� المنطقــة مــن حيــث مســاراته وحجــم الوفــاء بالتعهــدات الــ�

وح �    اللجوء/الــ� 

  ا�»ربعــة، ويناقــش كيفيــة تفعيــل الدعــم وا�»طــراف المســتفيدة  � مؤتمــرات المانحــ¬�
 �

منــه، وآليــات إدمــاج بُعــد النــوع ا�جتماعــي عنــد تفعيــل الدعــم وآليــات توجيــه الدعــم 

  أنفســهم وتحويلهــا إ· مخرجــات إيجابيــة تفيدهــم وتعــزز  �ســتيعاب طاقــات ال�جئــ¬�

قدراتهــم ومهاراتهــم. وركــزت الجلســة المخصصــة لهــذا المحــور عــ± إبــراز دور الــدول 

� تمويــل قضايــا اللجــوء، وكيفيــة تفعيــل المســئولية ا�جتماعيــة للقطــاع 
العربيــة � 

.   � نحــو دعــم ال�جئــ¬� الخــاص العــر��
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 - املخرجات:
ً
ثالثا

 �
 � �áــا ــبب ا�»س ــكل الس � تش

ــ� ــكرية ال ــة والعس ــال القتالي ــوري ل�»عم ــف الف ورة الوق  ¶ -

وح.  وهــو أمــر يتطلــب توافــق ســيا�á إقليمــي ودو·� حقيقــي    ــ�  � اللجــوء وال
تراكــم أزمــ�

وجــاد.

 �
� جميــع الخطــط والسياســات وبرامــج العمــل الــ�

  بًعــد النــوع ا�جتماعــي �  - تضمــ¬�

ــروف  ــع ظ ــم م ــات تت�ئ ــم سياس ، وتصمي   ــ¬�   والنازح ــ¬� ــم ال�جئ ــة ودع ــتهدف حماي تس

واحتياجــات ومشــك�ت المــرأة.

� التعامــل مــع 
ــن آثارهــا" �  � م

ــة والتعــا�  ــة ا�»زم ــادرة عــ± مواجه ــة الق � نهــج "التنمي
ــ  - تب

  عــ± الحمايــة والدعــم ذي الطبيعــة المســتدامة بــدً� مــن ا�قتصــار عــ±  كــ�� ا�»زمــة، بال��

ــة فقــط، نظــًرا لطــول ا�»مــد المتوقــع �ســتمرار أزمــة اللجــوء. غاثي ��المســاعدات ا

� توفــ�� الضيافــة 
  �ã تســتطيع ا�ســتمرار �  - دعــم الــدول العربيــة المضيفــة ل�جئــ¬�

ــة  ــة وا�قتصادي ــات ا�جتماعي ــ�� ا�حتياج ــذا توف ــم، وك ــة له ــانية الكريم نس ��ــة ا والمعيش

.   للمجتمعــات المحليــة المضيفــة ل�جئــ¬�

 �
 �   ــ¬� ــة بشــأن وضــع ال�جئ ــة العربي ــرار "ا�تفاقي ــن أجــل إق ــة م ــود العربي � إطــار الجه

 � -

ــات  ــاء والفتي ــاع النس ــة �»وض ــة خاص ــة معامل   ا�تفاقي ــ¬� ــاة تضم "، مراع � ــر�� ــم الع العال

ــال. وا�»طف

، مــع العمــل عــ± ضمــان وصــول هــذا      والنازحــ¬� - تعزيــز الدعــم الــدو·� الموجــه ل�جئــ¬�

داريــة واللوجســتية. ��الدعــم لمســتحقيه وفــق معايــ�� أكــ�ä كفــاءة تحــد مــن النفقــات ا
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  وتصميــم برامــج  - مناشــدة صناديــق التمويــل العربيــة لدعــم وتمويــل احتياجــات ال�جئــ¬�

تمويليــة قائمــة عــ± التحليــل النوعــي والبيانــات المصنفــة بحســب الســن والنــوع.

     والنازح¬� � العربيــة والدوليــة عــ± تقديــم الدعــم ل�جئــ¬�
- حــث منظمــات المجتمــع المــد� 

� هــذا الميدان.
� المنطقــة العربيــة وتشــجيع العمــل التطوعــي � 

 �

   ــ¬� ــ± تضم   ع ــ¬�   والنازح ــ¬� ــة ال�جئ � خدم
ــة �  � العامل

ــد�  ــع الم ــات المجتم ــوة منظم - دع

برامجهــا بُعــد النــوع ا�جتماعــي لمراعــاة ا�حتياجــات والظــروف الخاصــة للنســاء والفتيــات 

وتوفــ�� الحمايــة لهــن وتدريــب كوادرهــا عــ± كيفيــة التعامــل مــع احتياجــات المــرأة.

ــة  ــات المعني � والهيئ
ــد�  ــع الم ــات المجتم   منظم ــ¬� ــة ب ــة الممكن اكات الث�ثي äæــ ــز ال - تعزي

ــات. ــات والنازح ــم ل�جئ ــم الدع ــن أجــل تقدي ــا م Úــا ودولي Úإقليمي

وح والتعريــف    عــ�م العربيــة بتوجيــه اهتمــام أكــ�� لقضايــا اللجــوء والــ�  ��- قيــام وســائل ا

نســانية  ��بأبعادهــا المختلفــة بمــا يعكــس الــوزن الحقيقــي وا�»هميــة السياســية وا�»منيــة وا

لهــذه القضايــا.

�»زمــة اللجــوء وتوفــ�� منصــة ل�جئــات  �
نســا�  ��عــ�م بطــرح الجانــب ا ��- مراعــاة أن يهتــم ا

والنازحــات للتعبــ�� عــن مشــك�تهن ورؤاهــن.

  عــ± كيفيــة مقاربــة قضايــا ال�جئــات والنازحــات،  ع�ميــ¬� ��  وا ورة تدريــب الصحفيــ¬�  ¶ -

ع�ميــة عــ± اعتمــاد أدلــة ومدونــات مهنيــة وســلوكية لتعزيــز  ��وتطويــر قــدرات المؤسســات ا

تغطيــة تلــك القضايــا.
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ــة  ــح حــوارات ونقاشــات جــادة ومعمق ــي بفت ــز البحــث العلم ــام وســائل ا�عــ�م ومراك قي

ــول  اء حــول الحل وح واســتخ�ص رأي الخــ��   ــ�  ــا اللجــوء وال حــول ا�»بعــاد المختلفــة لقضاي

ــاع القــرار. ــا أمــام صن ــل لهــذه المشــك�ت لطرحه ا�»مث

ــار  ــة وقــف إطــ�ق الن � مجــال مراقب
ك �  � المشــ�� ــر قــدرات منظومــة العمــل العــر�� - تطوي

ــظ الســ�م. ــات وحف وإجــراء ا�نتخاب

� مجــال ا�»مــن والســ�م،  وتضمينهــا مهــارات 
- قيــام المنظمــة بتكثيــف دوراتهــا التدريبيــة � 

يجــاد فــرق عربيــة مؤهلــة قــادرة عــ±  ��الرصــد والتوثيــق المراعــي للنــوع ا�جتماعــي، وذلــك 

اعــات، وكذلــك رصــد ومتابعــة مــدى مراعــاة النــوع    رصــد ومتابعــة أوضــاع المــرأة ضحيــة ال� 

� خطــط بنــاء القــدرات 
، أو �    امــج الموجهــة لدعــم وحمايــة ال�جئــ¬� � ال��

ا�جتماعــي ســواء � 

اعــات.   المدنيــة مــا بعــد ال� 

� المنطقــة بمــا يشــمل تمويــل 
  جهــود دعــم ال�جئــات والنازحــات �  - تقــوم المنظمــة بتحفــ��

� الــدول المضيفــة 
ة تســتفيد منهــا النســاء والفتيــات ال�جئــات �  ــة صغــ�� وعــات تنموي äæم

� المنطقــة العربيــة.
لهــن � 
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-It is important to train journalists and broadcasters on how to 
approach the issues of women and girl refugees and IDPs, and 
to improve the ability of media to stick to the highest moral and 
professional standards when reporting those issues.
-Urging academic researchers and university professors in the 
Arab region to take part in highlighting the refugee crisis from 
their own platforms, and through encouraging their students to 
write about it, or even embark on related voluntary work.
-Improving joint Arab capabilities to monitor ceasefires, elections 
and peacekeeping.
- AWO will intensify its peace and security training courses, 
and add to them the skills of gender-sensitive monitoring and 
documentation. The ultimate goal is to create skilful Arab teams 
who are capable of monitoring the living conditions of female 
victims of conflicts, as well as making sure that the gender aspects 
is incorporated within any programmes  aimed at supporting and 
protecting the refugees, and also within post-conflict plans to re-
build civil capabilities.
-Act as a catalyst to generate support, including funding, for 
humanitarian and developmental projects that benefit refugee 
women and children in their host communities in the Arab region. 



-Making sure any prospective “Arab Convention on Regulating 
Refugee Status in Arab World addresses the specific needs of 
women and girls.
-Urging Arab funds to finance the refugees’ needs and designing 
programmes that are informed by gender analysis and sex and age 
disaggregated data.
-Urging Arab and international civil society organizations to 
support the refugees and IDPs in the Arab region and encourage 
voluntary work to the same end.
-Calling on civil society organizations which are already assisting 
the refugees to include the gender aspect in their programmes in 
order to cater for the specific needs of women and girls.
-Boosting partnerships among civil society organizations and 
other relevant regional and international agencies for a collective 
effort to help women and girl refugees and IDPs.
-The Arab media should allocate a larger-scale coverage for the 
various aspects of the refugee crisis, in a way that would reflect its 
true scale and political, security and humanitarian fallout.
-It is vital that the media coverage of refugee issues includes the 
humanitarian aspect and provides the women and girl refugees 
and IDPs with a platform to talk about their problems and voice 
their views.
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3- (Recommendations): Participants have agreed 
on the following conclusions:
-An immediate cessation of all fighting and military actions which 
is the main cause of the worsening displacement crisis. 

- The protection of civilians from all forms of indiscriminate 
attack is a legal obligation and a moral responsibility. A cessation 
of hostilities is essential to stemming further displacement by 
creating conditions that save lives and allows for the delivery of 
humanitarian assistance

- Mainstreaming gender in all plans, policies and programmes 
which are aimed at empowering, protecting and supporting 
refugees and IDPs, and pursuing practical targeted action that 
addresses the needs and rights of women and girls.

-Implementinga resilience based approach in the humanitarian 
response, focusing on protection and assistance of a sustainable 
nature rather than mere emergency relief, since the crisis is a 
protracted one.

-Supporting Arab countries and communities that host refugees 
to ensure that they are able to keep providing the refugees with 
decent living conditions while also ensuring that the economic 
and social needs of the host communities are equally met.  
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The Fourth Session: The Role Played by Arab and International 
Media in Dealing with the Crisis of Women Refugees/IDPs 
The session featured a documentary on the crisis, a description 
of Arab and international media coverage of issues relating to 
women refugees, and accounts by a number of Arab broadcasters 
of their experience and views of the Arab media coverage, as well 
as their recommendations on how to mobilise the region’s media 
to highlight those issues. 

The Fifth Session: Financial Aid to Refugees in the Arab Region
The session discussed in detail international financial support to the 
region’s refugees, whether the pledges made at donors’ conferences 
have been fulfilled, as well as mechanisms for directing financial 
aid to help the refugees bolster their work skills or gain new ones. 
The session focused on activating the social responsibility of the 
Arab private sector towards supporting the refugees.

4



2- Conference Sessions

The First Session: The general Framework for the Crisis of 
Women Refugees/IDPs in the Arab Region. 
The session discussed:
-The current legal framework that deals with issues of refugees 
and women in armed conflicts, how world events have contributed 
to revising it, and whether it is sufficient to resolve the current 
crisis. 

The Second Session:  The Living Conditions of Female Refugees/
IDPs – Regional and International Responsibilities. 
The Session included:
-Discussing the AWO report on the conditions of women refugees/
IDPs in the region.
-The role of both the UN and LAS  in dealing with the crisis.

The Third Session: The Experience of Hosting Women Refugees/
IDPs in the Region. 
This includes three aspects:

1-The experience of the governments of Arab countries that 
receive the refugees/IDPS. 
2-The support given by the Arab civil societies to women 
refugees/IDPs. 
3-The response by Western countries to the refugee crisis. 
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figures, whom all together contributed to valuable and dynamic 
discussions: 

Participants included:

-Senior representatives from AWO, LAS, UNHCR, and UN 
Women.
-Ministers and high-level officials from Arab countries.
-Representatives from Arab League agencies, as well as 
international agencies, with relevant expertise and mandates.
-Representatives from the European Union and Western countries 
where Arab refugees have sought asylum.
-Representative of civil societies from across the world.
-A number of Arab broadcasters and journalists.
-Representative from the Arab private sector.

2



1- Background 

The Arab Women Organization (AWO) hosted a high level 
conference on “The Refugee and Displaced Women in the 
Arab Region: the Current Responses and Future Prospects” 
in Cairo during the period from 35- May 2016, with cooperation 
of the League of Arab States, UNHCR, and UN Women. 

Due to the worsening humanitarian situation in the region, with 
the conflict in Syria which has resulted in the worst international 
refugee crisis since World War II. Moreover, an increasing number 
of people from Iraq, Libya and Yemen have become internally 
displaced or fled to neighboring countries. 

The conference aimed to discuss how to meet the persistent 
needs of the refugee and displaced women and how to effectively 
implement the international humanitarian law and find practical 
solutions to this protracted crisis. 

Hence, the conference has brought together all the parties 
concerned, including the supporting regional and international 
bodies, the Arab and Western host states, international media and 
private sector. While had been attended by a number of prominent 

1



Conference on
Refugee Women in the Arab World:
Current Crisis and Future Prospects

Cairo, May 3rd-5th, 2016

25 Ramses st., Korba, Heliopolis, Cairo, Egypt, 
Tel: (+202) 24183301, (+202)24183101, fax: (+202)24183110
@: info@arabwomenorg.net               www.arabwomenorg.org


