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ً
ﺃﻭﻻ  -ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ:

ـرىى المشـ ـرىك
قامــت منظمــة المـرأة العربيــة ،بصفتهــا الكيــان 
ـىى بالعمــل العـ  
االقليمــي المعـ 
بشــأن قضايــا الم ـرأة العربيــة ،بعقــد مؤتمــر عــن قضايــا الالجئــات والنازحــات ىڡ المنطقــة
العربيــة :الواقــع والمســتقبل بالقاهــرة ىڡ مايــو  ،2016وذلــك بالتعــاون مــع جامعــة الــدول
«

ـأىى ذلــك اسـ ً
ـتكماال
العربيــة ،ومفوضيــة شــئون الالجئـ ـںى ،وهيئــة االمــم المتحــدة للمـرأة .ويـ 

ـىى بدأتهــا المنظمــة الهادفــة لدعــم وحمايــة المـرأة الالجئــة والنازحــة ىڡ المنطقــة
للجهــود الـ 
العربيــة ،حيــث تضــع المنظمــة هــذه القضيــة عــىل قمــة أجنــدة عملهــا.
ـدوىل المعــارص منــذ الحــرب
لقــد أفــرز ال ـرصاع ىڡ ســوريا أكـ ـرى أزمــة لجــوء ىڡ التاريــخ الـ 
العالميــة الثانيــة .فضــال عــن «

الــىى
االعــداد
ً

الكبــرىة مــن كل مــن العــراق وليبيــا واليمــن 
اضطــرت خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة إىل الــرىوح إىل مناطــق أخــرى داخــل أراضيهــا،

الــىى أفرزتهــا رصاعــات
أو إىل اللجــوء إىل دول الجــوار .ويضــاف إىل هــذا أزمــات اللجــوء 
ســابقة ىڡ دول مثــل الســودان والصومــال ودفعــت مئــات È
االالف لمغــادرة أوطانهــم منــذ

عقــود.
نســاىى المتفاقــم ىڡ المنطقــة ،فقــد هــدف المؤتمــر وضــع
اال
وكنتيجــة لهــذا الوضــع 

«
والنازحــںى ىڡ
لالجئــںى
والــدوىل أمــام مســئوليته إزاء االزمــة الراهنــة
االقليمــي
المجتمــع 



المنطقــة العربيــة ،وتســليط الضــوء بشــكل خــاص عــىل معانــاة المــرأة والطفــل اللــذان
والنازحــںى.
الالجئــںى
يشــكالن غالبيىــة
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وقــد امتــاز المؤتمــر بالجمــع بــںى جميــع «
االطـراف المعنيــة ذات خلفيــات متعــددة ســواء عىل

ـدوىل .إىل جانــب حضــور المؤتمــر مــن طــرف عــدد مــن الشــخصيات
المســتوى 
االقليمــي والـ 

ـىى ســاهمت بدورهــا ىڡ إثـراء المناقشــات الدائــرة فيــه.
المرموقــة والـ 
وضم المشاركون  ىڡ المؤتمر:
 ممثلـ ـںى رفيعــي المســتوى مــن منظمــة المـرأة العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة والمفوضيةالعليــا لشــئون الالجئــںى وهيئــة «
االمــم المتحــدة للمســاواة بـ ـںى الجنسـ ـںى وتمكـ ـںى المرأة.

لالجئںى/
ـئولںى رفيعــي المســتوى مــن الــدول العربيــة بمــا فيهــا الــدول المضيفــة

 وزراء ومسـ النازحـ ـںى والدول العربيــة المانحة.
 ممثلـ ـںى عــن المنظمــات العربيــة المتخصصــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة .وممثلـ ـںىعــن الــوكاالت «
االمميــة المعنيــة.
«
لالجئںى من المنطقة العربية.
وروىى والدول الغربية المضيفة

 ممثلون من االتحاد اال  الدوىل.
المدىى
لالجئںى ،ومن المجتمع
المدىى ىڡ الدول المضيفة
ممثلںى من المجتمع

 


عالميںى العرب.
 نخبة من اال 
العرىى.
 ممثلںى من القطاع الخاص  
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ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﳏﺎﻭﺭ ﺍﳌﺆﲤﺮ :

 -1المحور االول:

االطار العام الزمة النازحات/الالجئات ىڡ المنطقة العربية:

ناقش هذا المحور:
القانــوىى الراهــن الــذي يعالــج قضايــا اللجــوء وقضايــا المــرأة ىڡ الرىاعــات
االطــار


«
المســلحة وكيــف تطــور ،وكيــف ســاهمت االزمــات الدوليــة ىڡ تطويــره ،وهــل هــو كاف
إزاء «
االزمــات العربيــة الراهنــة.


الثاىى:
 -2المحور 
والدوىل
االقليمي
الالجئات /النازحات :الواقع المعاش والدور 

ضم هذا المحور:
• عــرض التقريــر الــذي أعدتــه منظمــة المـرأة العربيــة عــن واقــع الالجئات/النازحــات ىڡ
المنطقــة.
• عــرض لــدور جامعــة الــدول العربيــة «
واالمــم المتحــدة ووكاالتهــا المعنيــة إزاء التعامــل
مــع قضايــا الالجئات/النازحات.
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 -3المحور الثالث:
خــرىات اســتضافة الالجئات/النازحــات  ىڡ المنطقــة والتعامــل مــع المشــكالت

واالنســانية لهــن:
القانونيــة 
ويتوزع عىل ثالث محاور فرعية تشمل:
خرىة الحكومات العربية المضيفة لالجئات/النازحات.
• 
العرىى ىڡ دعم الالجئات/النازحات.
• دور المجتمع
المدىى  

الالجئںى من المنطقة العربية.
• موقف الدول الغربية تجاه


 -4المحور الرابع:

العرىى ىڡ مواجهة أزمة الالجئات/النازحات:
دور 
االعالم  

وثائقيــا عــن القضيــة .ووصــف للتغطيــة العربيــة والدوليــة لقضايا
لفيلمــا
وتضمــن ً
عرضــا ً
ًّ
االعالميـ ـںى العــرب حــول تجاربهــم،
الالجئــات والنازحــات ومداخــالت مــن عــدد مــن 
ـرىى مــع أزمــات الالجئات/النازحــات ،وتوصياتهــم
ورؤيتهــم ،لواقــع تعامــل 
االعــالم العـ  
ـرىى لالهتمــام بهــذه القضيــة الحالــة.
لحــث 
االعــالم العـ  

 -5المحور الخامس:


اللجوء/الرىوح ىڡ المنطقة العربية:
تمويل أزمة

ـدوىل المقــدم «الزمــة
وقــد اهتــم هــذا المحــور بتقديــم قـراءة بشــأن الدعــم المــادي الـ 

ـىى منحــت
اللجوء/الــرىوح ىڡ المنطقــة مــن حيــث مســاراته وحجــم الوفــاء بالتعهــدات الـ 
االربعــة ،ويناقــش كيفيــة تفعيــل الدعــم «
ىڡ مؤتم ـرات المانحــںى «
واالط ـراف المســتفيدة


منــه ،وآليــات إدمــاج بُعــد النــوع االجتماعــي عنــد تفعيــل الدعــم وآليــات توجيــه الدعــم
الســتيعاب طاقــات الالجئـ ـںى أنفســهم وتحويلهــا إىل مخرجــات إيجابيــة تفيدهــم وتعــزز
قدراتهــم ومهاراتهــم .وركــزت الجلســة المخصصــة لهــذا المحــور عــىل إبـراز دور الــدول
العربيــة ىڡ تمويــل قضايــا اللجــوء ،وكيفيــة تفعيــل المســئولية االجتماعيــة للقطــاع
ـرىى نحــو دعــم الالجئـ ـںى.
الخــاص العـ  
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ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ:

الــىى تشــكل الســبب «
«

ســاىس ىڡ
اال

 رصورة الوقــف الفــوري لالعمــال القتاليــة والعســكرية 
ودوىل حقيقــي
ـياىس إقليمــي 
ـىى اللجــوء والــرىوح .وهــو أمــر يتطلــب توافــق سـ 
تراكــم أزمـ 
وجــاد.

الــىى

تضمــںى بًعــد النــوع االجتماعــي ىڡ جميــع الخطــط والسياســات وبرامــج العمــل 
والنازحــںى ،وتصميــم سياســات تتالئــم مــع ظــروف
الالجئــںى
تســتهدف حمايــة ودعــم


واحتياجــات ومشــكالت المــرأة.
«
ـاىڡ مــن آثارهــا" ىڡ التعامــل مــع
ـىى نهــج "التنميــة القــادرة عــىل مواجهــة االزمــة والتعـ 
 تبـ «

االزمــة ،بالرىكـ ـرى عــىل الحمايــة والدعــم ذي الطبيعــة المســتدامة بـ ً
ـدال مــن االقتصــار عــىل
المســاعدات االغاثيــة فقــط ،نظــرا لطــول «
االمــد المتوقــع الســتمرار أزمــة اللجــوء.

ً
توفــرى الضيافــة
لالجئــںى ىك تســتطيع االســتمرار ىڡ
 دعــم الــدول العربيــة المضيفــة

توفــرى االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة
والمعيشــة 
االنســانية الكريمــة لهــم ،وكــذا 
لالجئــںى.
للمجتمعــات المحليــة المضيفــة

 ىڡ إطــار الجهــود العربيــة مــن أجــل إق ـرار "االتفاقيــة العربيــة بشــأن وضــع الالجئـ ـںى ىڡتضمــںى االتفاقيــة معاملــة خاصــة «الوضــاع النســاء والفتيــات
العــرىى" ،مراعــاة
العالــم


«
واالطفــال.
ـدوىل الموجــه لالجئـ ـںى والنازحـ ـںى ،مــع العمــل عــىل ضمــان وصــول هــذا
 تعزيــز الدعــم الـ االداريــة واللوجســتية.
الدعــم لمســتحقيه وفــق معايـ ـرى أكـ äـرى كفــاءة تحــد مــن النفقــات 
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 مناشــدة صناديــق التمويــل العربيــة لدعــم وتمويــل احتياجــات الالجئـ ـںى وتصميــم برامــجتمويليــة قائمــة عــىل التحليــل النوعــي والبيانــات المصنفــة بحســب الســن والنــوع.
والنازحںى
ـدىى العربيــة والدوليــة عــىل تقديــم الدعــم لالجئـ ـںى

 حــث منظمــات المجتمــع المـ ىڡ المنطقــة العربيــة وتشــجيع العمــل التطوعــي ىڡ هــذا الميدان.
تضمــںى
والنازحــںى عــىل
الالجئــںى
المــدىى العاملــة ىڡ خدمــة
 دعــوة منظمــات المجتمــع



برامجهــا بُعــد النــوع االجتماعــي لمراعــاة االحتياجــات والظــروف الخاصــة للنســاء والفتيــات
وتوفـ ـرى الحمايــة لهــن وتدريــب كوادرهــا عــىل كيفيــة التعامــل مــع احتياجــات الم ـرأة.
 تعزيــز äالمــدىى والهيئــات المعنيــة
بــںى منظمــات المجتمــع
الــرساكات الثالثيــة الممكنــة 

ودوليــا مــن أجــل تقديــم الدعــم لالجئــات والنازحــات.
إقليميــا
ًّ
ًّ

االعــالم العربيــة بتوجيــه اهتمــام أكـ ـرى لقضايــا اللجــوء والــرىوح والتعريــف
 قيــام وســائل «
«
واالنســانية
بأبعادهــا المختلفــة بمــا يعكــس الــوزن الحقيقــي واالهميــة السياســية واالمنيــة 
لهــذه القضايــا.
ـاىى «الزمــة اللجــوء وتوفـ ـرى منصــة لالجئــات
االعــالم بطــرح الجانــب 
 مراعــاة أن يهتــم االنسـ 
والنازحــات للتعبـ ـرى عــن مشــكالتهن ورؤاهــن.
واالعالميـ ـںى عــىل كيفيــة مقاربــة قضايــا الالجئــات والنازحــات،
 رصورة تدريــب الصحفيـ ـںى االعالميــة عــىل اعتمــاد أدلــة ومدونــات مهنيــة وســلوكية لتعزيــز
وتطويــر قــدرات المؤسســات 
تغطيــة تلــك القضايــا.
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قيــام وســائل االعــالم ومراكــز البحــث العلمــي بفتــح حــوارات ونقاشــات جــادة ومعمقــة
حــول «
االبعــاد المختلفــة لقضايــا اللجــوء والــرىوح واســتخالص رأي الخـ ـرىاء حــول الحلــول
«
االمثــل لهــذه المشــكالت لطرحهــا أمــام صنــاع الق ـرار.
ـرىى المشـ ـرىك ىڡ مجــال مراقبــة وقــف إطــالق النــار
 تطويــر قــدرات منظومــة العمــل العـ  وإج ـراء االنتخابــات وحفــظ الســالم.
 قيــام المنظمــة بتكثيــف دوراتهــا التدريبيــة ىڡ مجــال «االمــن والســالم ،وتضمينهــا مهــارات

الرصــد والتوثيــق المراعــي للنــوع االجتماعــي ،وذلــك اليجــاد فــرق عربيــة مؤهلــة قــادرة عــىل
رصــد ومتابعــة أوضــاع المـرأة ضحيــة الرىاعــات ،وكذلــك رصــد ومتابعــة مــدى مراعــاة النــوع
الرىامــج الموجهــة لدعــم وحمايــة الالجئـ ـںى ،أو ىڡ خطــط بنــاء القــدرات
االجتماعــي ســواء ىڡ 
المدنيــة مــا بعــد الرىاعــات.
 تقــوم المنظمــة بتحفـ ـرى جهــود دعــم الالجئــات والنازحــات ىڡ المنطقــة بمــا يشــمل تمويــلä
مرسوعــات تنمويــة صغـ ـرىة تســتفيد منهــا النســاء والفتيــات الالجئــات ىڡ الــدول المضيفــة
لهــن ىڡ المنطقــة العربيــة.
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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 rebuild 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.
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-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.
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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.
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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
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