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ملاذا مؤمتر

«قضايا الالجئات والنازحات يف املنطقة العربية: الواقع واملستقبل»

لقــد الحظــت منظمــة املــرأة العربيــة أن النــزاع يف املنطقــة العربيــة يســتحوز عــىل اهتــامم 
دويل كبــري، ولكــن مــن جانــب واحــد هــو محاربــة الجامعــات املتطرفــة عســكري�ا دون اإلنســان 

عــىل األرض.

وبالرغــم مــن قســوة املشــهد الحــايل وتزايــد أعــداد القتــىل والجرحــى والدمــار املــادي يف البلدان 

املتــرضرة مل يتــم االهتــامم بالشــكل الــكايف باإلنســان عــىل األرض وخاصــة النســاء واألطفــال، 

ــن  ــروج م ــم أو الخ ــل دوله ــرى داخ ــزوح أخ ــن ن ــم إىل أماك ــادرة دياره ــروا ملغ ــن اضط والذي

دولهــم كالجئــني.

لــذا فقــد رأت منظمــة املــرأة العربيــة رضورة لفــت األنظــار الدوليــة واإلقليميــة لهــذه القضيــة 

اإلنســانية بعمــل نــدوات عــىل هامــش اجتامعــات األمــم املتحــدة يف نيويــورك وعــرض أفــالم 

عــن وضــع الالجئــني.

ــه  ــر ب ــدول، تــم وضــع تقري ــة ملخيــامت الالجئــني يف عــدد مــن ال ــارة امليداني ــاء عــىل الزي وبن

عــرشة توصيــات توضــح أهميــة إيجــاد حــل ســلمي للقضيــة الســورية حتــى يعــود الالجئــني.

ــح حــوار  ــة رضورة فت ــرأة العربي ــة امل ــد رأت منظم ــا جــاءت فكــرة هــذا املؤمتــر، فق ــن هن م

موســع يضــم كل األطــراف املعنيــة، حــول األوضــاع اإلنســانية املأســاوية للنســاء يف هــذه األزمــة 

وخاصــة النســاء الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة والخــروج بحلــول عمليــة ميكننــا مــن 

خاللهــا حــل هــذه املشــكلة.

                                                                          مرفت تالوي
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متهيد

ــا  ــة العلي ــة واملفوضي ــدول العربي ــة بالتعــاون مــع جامعــة ال عقــدت منظمــة املــرأة العربي
لشــئون الالجئــني وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وتحــت رعايــة رئاســة الــوزراء بجمهوريــة مــرص 

ــع  ــة: الواق ــة العربي ــات يف املنطق ــات والنازح ــا الالجئ ــوان "قضاي ــًعا بعن ــرًا موس ــة، مؤمت العربي

واملســتقبل" يف القاهــرة خــالل الفــرتة 2016/5/5-3.

جــاء املؤمتــر يف إطــار االســتجابة لألوضــاع اإلنســانية املرتديــة لالجئــني يف املنطقــة العربيــة والذين 

تشــكل النســاء واألطفــال النســبة الغالبــة منهم.

وقــد ســعى املؤمتــر لطــرح نقــاش موســع حــول قضيــة اللجــوء التــي أفرزتهــا الرصاعــات الناشــبة 

يف عــدد مــن الــدول العربيــة يف اآلونــة املعــارصة، واســتهدف الوصــول إىل بلــورة حلــول عمليــة 

ألزمــات الالجئــني تطــرح بــني يــدي املعنيــني عــىل املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

وركــز املؤمتــر عــىل معانــاة الالجئــات والنازحــات مــن النســاء والفتيــات والــاليئ يشــهدن أمناطًــا 

عــدة مــن العنــف واالســتغالل ويتعرضــن للــزواج املبكــر ويحرمن مــن فــرص التعليــم، ويضطررن 

لبــذل جهــوًدا كبــرية مــن أجــل االســتمرار يف الحيــاة وحاميــة األرسة واألطفــال حيــث كثــريًا مــا 

تكــون املــرأة هــي عائــل األرسة الوحيــد يف ظــل غيــاب األب أو عجــزه.

ــي  ــن القوم ــارشة لألم ــدات مب ــن تهدي ــوء م ــات اللج ــع أزم ــق م ــا يرتاف ــر م ــش املؤمت ــد ناق وق

العــريب بأبعــاده العســكرية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة واألخالقيــة. إذ ترتافــق أزمــات 

اللجــوء مــع تغيــريات ملموســة يف الخريطــة الدميغرافيــة للوطــن العــريب، وتختلــط مــع الوجــوه 

القبيحــة للطائفيــة والعرقيــة واإلرهــاب، وتفــرز ضغوطـًـا اقتصاديــة كبــرية عــىل الــدول املســتقبلة 

لالجئــني، وتضــع املاليــني مــن الالجئــني يف ظــروف اجتامعيــة ومعيشــية قاهــرة، بــأرس مشــتتة، 

وأطفــال محرومــني مــن التعليــم، كثــري منهــم بــال أوراق ثبوتيــة، فضــالً عمــن ينشــأون بعيــًدا عــن 

ثقافاتهــم وهوياتهــم األصليــة.
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ــني،  ــات الالجئ ــة ألزم ــة والتمويلي ــاد السياســية والقانوني ــة، طــرح املؤمتــر األبع ــة ثاني ــن ناحي م

فناقــش الحاجــة املاســة للتســويات السياســية التــي مــن شــأنها إيقــاف نزيــف اللجــوء، والحاجــة 

إىل تطويــر وتفعيــل األطــر القانونيــة الدوليــة الســتيعاب األزمــة وحــث مجلــس األمــن الــدويل 

ــني  ــة لالجئ ــول للمشــكالت القانوني ــه يف هــذا املجــال، ورضورة إيجــاد حل ــل التزامات عــىل تفعي

خاصــة مشــكالت اإلقامــة وتســجيل املواليــد، وتوفــري ســبل املعيشــة الالئقــة والخدمــات، وتعزيــز 

وتطويــر التمويــل الــدويل املوجــه لالجئــني.

ــا مــن الــوزراء والســفراء واملســئولني رفيعــي املســتوى مــن الــدول العربيــة  وضــم املؤمتــر لفيًف

ــرية  ــة كب ــذا مجموع ــدويل، وك ــريب وال ــدين الع ــع امل ــن مؤسســات املجتم ــني م ــة وممثل واألجنبي

مــن الخــرباء والباحثــني واإلعالميــني وممثلــني مــن القطــاع الخــاص، ناقشــوا العديــد مــن القضايــا 

ذات الصلــة عــىل مــدار خمــس جلســات عمــل، فضــاًل عــن الجلســة اإلفتتاحيــة وجلســة الوفــود 

الرســمية.

ــم  ــة األم ــن هيئ ــايل م ــم م ــة بدع ــرأة العربي ــة امل ــه منظم ــر أعدت ــالق تقري ــر إط ــهد املؤمت وش

ــارات  ــع الزي ــن واق ــة م ــة العربي ــات والنازحــات يف املنطق ــن أوضــاع الالجئ ــرأة ع املتحــدة للم

ــة  ــر منظمــة املــرأة العربي ــوان (تقري ــر عن ــة املوثقــة. يحمــل التقري ــات الحكومي ــة والبيان الحي

ــات).   ــم الرصاع ــرأة يف خض ــة : امل ــدول العربي ــات يف ال ــات والنازح ــع الالجئ ــول وض ح

ــادرة مــن منظمــة املــرأة العربيــة يف االقــرتاب بشــكل متعمــق وموضوعــي  ــر مب ويعتــرب التقري

ــاة اليوميــة لالجئــات وكشــف معاناتهــن ومشــكالتهن واقــرتاح حلــول عمليــة لهــا.  مــن الحي

واســتهلت فعاليــات الجلســة االفتتاحيــة للمؤمتــر بعــرض لكــورال مــن األطفــال الســوريني تدربــوا 

يف مؤسسة فــــرد وهـــي هيئـــة غـــري حكوميـــة مرصيـــة معنيـــة بـخـدمـــات الالجئيـــن ومقرها 

ــم العــودة"  ــوان "حل ــة بعن ــه منظمــة املــرأة العربي ــم أعدت ــر، تالهــا عــرض فيل ــة ٦ أكتوب مدين

ــال  ــاء والنض ــل البق ــكهن بأم ــم ومتس ــودة لوطنه ــوريات يف الع ــاء الس ــالم النس ــن أح ــروي ع ي

اليومــي مــن أجــل االســتمرار يف ظــل واقــع اللجــوء.

وعلـــى هـــامش املؤمتـــر أقيـــمت عـــدة معـــارض، منـها مـــعرض للصـــور الفـوتـــوغرافية بعنوان 

»لــن يضيــع الحلــم« ضــم بورترييهــات لنســاء وفتيــات ســوريات. ومعــارض للمنتجــات اليدويــة 
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لالجئــات الســوريات املقيــامت بالقاهــرة بالتعــاون مــع مؤسســة كــري بالقاهــرة ومؤسســة فــرد 

ــرأة  ــدة للم ــم املتح ــة األم ــني( وهيئ ــات الالجئ ــة بخدم ــة معني ــري حكومي ــة غ ــة مرصي )منظم

ــني. ــا لشــؤون الالجئ ــة الُعلي واملفوضي
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التعريف باملؤمتر ....املنطلقات واألهداف

تشــهد اآلونــة املعــارصة تفاقــاًم كبــريًا لظاهــرة اللجــوء والنــزوح يف املنطقــة العربيــة، جــراء 
ــة خــالل الســنوات األخــرية، فضــالً عــن  ــدول العربي ــي اندلعــت يف عــدد مــن ال الرصاعــات الت

ــا عــن األمــن.  اإلرهــاب املتمــدد، واللــذان يدفعــان ماليــني املواطنــني إىل مغــادرة أراضيهــم بحثً

ــة  ــوء يف املنطق ــكلة لج ــدم مش ــرز أق ــذي أف ــطني ال ــل لفلس ــالل املتواص ــب االحت ــذا إىل جان ه

العربيــة. وضمــن ماليــني الالجئــني والنازحــني يف املنطقــة تــربز املعانــاة الخاصــة للنســاء واألطفال، 

والذيــن يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن إجــاميل الالجئــني والنازحــني.

وتشــري اإلحصــاءات التــي أعدتهــا املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني إىل أنــه، ويف العــام الخامــس 

لألزمــة الســورية، هنــاك أكــرث مــن 4.6 مليــون الجــيء ســوري يف دول الجــوار وأكــرث مــن 90 

ألــف ســوري طلبــوا اللجــوء إىل أكــرث مــن 90 دولــة خــارج اإلقليــم. وداخــل ســوريا هنــاك نحــو 

12.6 مليــون ســوري يف حاجــة للمســاعدة اإلنســانية. مبــا يشــمل 7.6 مليــون نــازح. ويف العــراق 

أدى تدهــور الوضــع األمنــي والنــزاع املســلح والهجــامت اإلرهابيــة إىل موجــات متعاقبــة للنــزوح 

الداخــيل بعــدد يقــارب حاليًــا نحــو 3.3 مليــون نــازح. ويف اليمــن أفــرزت الصدامــات والهجامت 

ــني والنازحــني مبــا  ــد أعــداد الالجئ ــة إنســانية معقــدة تتســم بانعــدام األمــن وتزاي ــة حال الجوي

ــني  ــة لالجئ ــداد الضخم ــداد إىل األع ــذه األع ــاف ه ــخًصا. وتض ــون ش ــا بـــ 2.8 ملي ــدر حاليً يق

الفلســطينيني الذيــن يقــدر عددهــم اليــوم -هــم وذريتهــم- مبــا يقــارب 9 مليــون نســمة وميثلــون 

أكــرب مجموعــة الجئــني يف العــامل فهــم أكــرث مــن ربــع الالجئــني يف العــامل.

ــد  ــاع والتعقي ــن االتس ــة م ــة والقانوني ــانية واألمني ــا اإلنس ــة بأبعاده ــذه األزم ــت ه ــد بات وق

ــن  ــم، م ــي ودويل حاس ــف إقليم ــاذ موق ــني التخ ــع املعني ــود جمي ــر جه ــب تضاف ــث تتطل بحي

شــأنه اســتيعاب األزمــة وتبعاتهــا املؤملــة، والتضامــن مــن أجــل حاميــة األمــن القومــي العــريب 

ــث  ــة؛ حي ــة والحضاري ــانية والثقافي ــة اإلنس ــن الناحي ــيام م ــات الس ــذه األزم ــدده ه ــذي تته ال

تتغــري الخريطــة الدميغرافيــة للمنطقــة وتتهــدد هويتهــا القوميــة، ويتعــرض أهلهــا ملــآس إنســانية 

قاهــرة، وتتعــرض فتياتهــا لعنــف مضاعــف وزواج قــرسي وحرمــان مــن التعليــم، وتتهــدد بجيــل 
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ــة  ــح فريس ــد يصب ــية وق ــية قاس ــروف معيش ــم ويف ظ ــال تعلي ــأ ب ــباب ينش ــال والش ــن األطف م

ــة. ــاب أو للجرمي لإلره

لقــد أفــرز الــرصاع يف ســوريا أكــرب أزمــة لجــوء يف التاريــخ الــدويل املعــارص منــذ الحــرب العامليــة 

الثانيــة. فضــاًل عــن األعــداد الكبــرية مــن كل مــن العــراق وليبيــا واليمــن التــي اضطــرت خــالل 

الســنوات الخمــس املاضيــة إىل النــزوح إىل مناطــق أخــرى داخــل أراضيهــا، أو إىل اللجــوء إىل دول 

الجــوار. ويضــاف إىل هــذا أزمــات اللجــوء التــي أفرزتهــا رصاعــات ســابقة يف دول مثــل الســودان 

والصومــال ودفعــت مئــات اآلالف ملغــادرة أوطانهــم منــذ عقــود.

ــة  ــة خاص ــربز بصف ــة، ت ــون يف املنطق ــا الالجئ ــاين منه ــي يع ــادة الت ــكالت الح ــني املش ــن ب وم

ــزواج املبكــر واإلتجــار.  مشــكالت املــرأة. تعــاين النســاء والفتيــات مخاطــر العنــف الجنــيس وال

ــا  ــا وحقوقه ــن حريته ــص م ــاص وتنتق ــكل خ ــرأة بش ــتهدف امل ــاب تس ــارات اإلره ــام أن تي ك

وتعرضهــا ألســوأ أمنــاط االســتغالل وتحرمهــا مــن حريــة الحركــة واالنخــراط يف الحيــاة العامــة. 

ــن %12  ــع م ــوريني يف األردن ارتف ــني الس ــني الالجئ ــر ب ــزواج املبك ــاءات إىل أن ال ــري اإلحص وتش

عــام 2011 إىل 25% عــام 2015. إضافــة إىل هــذا تتزايــد معــدالت العنــف األرسي نتيجــة لتدهــور 

ــا مــن  األوضــاع املاديــة واألمنيــة لــألرس. وتتقيــد حركــة النســاء داخــل وخــارج املخيــامت خوفً

ــة. ــف بأشــكاله املختلف التعــرض للعن

ورغــم ضخامــة األزمــة وخطورتهــا، فإنهــا مل تنــل مــن اإلعــالم العــريب والــدويل االهتــامم الــكايف 

ــل  ــة صــورة الطف ــة العاملي ــرشت الصحاف ــا ون ــدأت موجــات اللجــوء تتجــه غربً ــى ب ــك حت وذل

الســوري إيــالن الــذي قــىض نحبــه عــىل الســاحل الــرتيك. 

وقــد أغفــل هــذا االهتــامم اإلعالمــي املتأخــر الــدور الكبــري الــذي بذلتــه املنطقــة العربيــة، ممثلة 

ــة املانحــة للمســاعدات والتــي ترتكــز يف  ــدول العربي ــة املضيفــة لالجئــني، أو ال ــدول العربي يف ال

دول الخليــج،  وقــد عقــدت دولــة الكويــت عــىل ســبيل املثــال ثالثــة مؤمتــرات مــن أجــل جمــع 

التربعــات لالجئــني الســوريني.

 لقــد قدمــت كلتــا الطائفتــني مــن الــدول العربيــة دعــاًم ســخيًا مل يوثــق بالشــكل الــذي يســتحق، 

خاصــة وأن الــدول العربيــة املضيفــة اســتقبلت مــن الالجئــني أعــداًدا وصلــت يف بعــض الــدول 

إىل ربــع عــدد الســكان األصليــني. كذلــك فــإن املســاعدات التــي تقدمهــا الــدول العربيــة املانحــة 
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متثــل النســبة األكــرب عــىل اإلطــالق مــن املســاعدات التــي تلقتهــا املنظــامت الفاعلــة عــىل األرض 

وعــىل رأســها املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني التــي تنشــط عــرب اإلقليــم لتقديــم العــون املبارش 

لالجئــني والنازحــني. 

الرؤية واملنطلقات

ــان اإلقليمــي املعنــي بالعمــل العــريب املشــرتك بشــأن  ــة، بصفتهــا الكي إن منظمــة املــرأة العربي

ــات يف  ــات والنازح ــا الالجئ ــا قضاي ــدة عمله ــة أجن ــىل أولوي ــت ع ــة، وضع ــرأة العربي ــا امل قضاي

ــة. املنطق

وقــد اســتهلت هــذا االهتــامم بجولــة مكثفــة قــام بهــا وفــد مــن منظمــة املــرأة العربيــة ملــدة 

عــرشة أيــام مــن شــهر ســبتمرب 2015  عــىل معســكرات ومناطــق متركــز الالجئــني والنازحــني يف 

أربــع دول عربيــة هــي لبنــان، واألردن، والعــراق، ومــرص. وقــد اســتهدفت هــذه الجولــة، التــي 

متــت بدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة، وبتعــاون تنظيمي 

مــع املفوضيــة الســامية لشــئون الالجئــني، رصــد أوضــاع ومشــكالت الالجئــات والنازحــات. 

ــات  ــهدت نقاش ــات ش ــات يف اجتامع ــات والنازح ــة بالالجئ ــالل الجول ــة خ ــد املنظم ــى وف التق

معمقــة حــول مشــكالتهن، كــام التقــى الوفــد مبســئويل حكومــات الــدول املضيفــة الذيــن تحدثــوا 

عــن جهودهــم والتحديــات التــي يواجهونهــا يف اســتضافة الالجئــني عــىل أراضيهــم، والتقــى الوفــد 

كذلــك مبســئويل الجهــات األمميــة الناشــطة يف خدمــة الالجئــني وعــىل رأســها املفوضيــة العليــا 

ــي  ــذاء العامل ــج الغ ــرأة وبرنام ــني امل ــاواة ومتك ــدة للمس ــم املتح ــة األم ــني وهيئ ــئون الالجئ لش

واليونســيف ومكتــب األمــم املتحــدة للســكان، وغريهــا.

ــات ال تفصــل عــن املشــكالت  ــة أن مشــكالت الالجئ واتضــح للمنظمــة مــن خــالل هــذه الجول

التــي يعانيهــا الالجئــون بوجــه عــام يف املنطقــة، كــام أن انخفــاض الدعــم الــدويل املوجــه للقضيــة 

والــذي وصــل أدىن مســتوياته عــام 2015 أفــرز أوضاًعــا إنســانية شــديدة الــرتدي حيــث أصبــح 

ــام  ــاًل ع ــذاء فض ــم وإىل الغ ــة والتعلي ــة الصح ــات خاص ــديد إىل الخدم ــار ش ــون يف افتق الالجئ

يواجهونــه مــن مشــكالت قانونيــة وأمنيــة مختلفــة.
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ــوم  ــة ي ــدول العربي ــة يف مؤمتــر صحفــي عقــد بجامعــة ال ــج هــذه الجول ــم إطــالق نتائ ــد ت وق

ــني،  ــانية لالجئ ــات اإلنس ــول لألزم ــاد حل ــا إليج ــة توصياته ــت املنظم ــث طرح 2015/9/17، حي

وأكــدت أن القضيــة مــن االتســاع والتعقيــد بحيــث تتشــعب إىل أبعــاد أمنية وسياســية وإنســانية 

تتجــاوز صالحيــات جهــة واحــدة، وأن األوضــاع املتدهــورة لالجئــني تتطلــب تضافــر جميــع جهود 

الجهــات املعنيــة مــن أجــل دعــم الالجئــني والنازحــني وتحســني ظروفهــم الحياتيــة واملعيشــية.

وامتــداًدا الهتــامم املنظمــة بهــذه القضيــة الحالّــة التــي ال تقتــرص عــىل قطــر عــريب واحــد بــل 

ــع  ــل جمي ــة وحم ــة امللح ــذه القضي ــالم به ــد اإلع ــًة يف مزي ــة، ورغب ــار عربي ــدة أقط ــمل ع تش

األطــراف العربيــة والدوليــة عــىل االنخــراط يف إيجــاد حلــول لهــا، وســعيًا لبحــث حلــول طويلــة 

األمــد تســتوعب حقيقــة أن قضيــة اللجــوء هــي قضيــة لــن تنتهــي خــالل وقــت قصــري، وأمــالً 

ــًدا  ــية متهي ــتويات السياس ــىل املس ــامل وإىل أع ــم إىل الع ــني واحتياجاته ــوت الالجئ ــال ص يف إيص

ــري فعــيل لصالحهــم عــىل أرض الواقــع، إلحــداث تغي

خططــت منظمــة املــرأة العربيــة لعقــد مؤمتــر "قضايــا الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة: 

ــة  ــرص العربي ــة م ــس وزراء جمهوري ــة رئي ــة دول ــت رعاي ــد تح ــذي عق ــتقبل" ال ــع واملس الواق

ــم  ــة األم ــني، وهيئ ــئون الالجئ ــا لش ــة العلي ــة، واملفوضي ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــاون م وبالتع

املتحــدة للمســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة.

بالنســبة لجامعــة الــدول العربيــة تعتــرب قضيــة اللجــوء وآثارهــا الســلبية عــىل النســاء واألطفــال 

قضيــة أمــن قومــي مــن الدرجــة األوىل ويتــم طرحهــا عــىل أعــىل املســتويات.

وتــويل املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني يف إطــار اهتاممهــا األصيــل بقضايــا الالجئــني، اهتامًمــا 

خاًصــا لقضايــا العنــف ضــد املــرأة ومــا يتعلــق بحاميــة األطفــال )عــىل مســتوى الصحــة والتعليــم 

وعــدم وجــود أوراق رســمية( ويف هــذا اإلطــار تقــوم بتنســيق متعــدد املســتويات وتتبــع منهــج 

ــام بأنشــطة تتعلــق بدعــم نظــم االســتجابة  ــة للقي قائــم عــىل التعــاون مــع املجتمعــات املحلي

الوطنيــة وتقديــم خدمــات متخصصــة ذات صلــة.

ومــن ناحيتهــا تقــوم اســرتاتيجية هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف املنطقــة عــىل دعــم وتعزيــز 

أصــوات وقــدرات النســاء ومنظــامت املجتمــع املــدين واآلليــات الوطنيــة للمــرأة إلدمــاج الجنــدر 
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ــة حاجــات  ــج االســتجابة اإلنســانية. وتعمــل يف هــذا اإلطــار عــىل ضــامن تلبي يف خطــط وبرام

النســاء خــالل األزمــات ودعــم قدراتهــن عــىل مواجهتهــا. مبــا يشــمل أنشــطة لتعزيــز دخــل املــرأة 

ــرأة  ــف ضــد امل ــل العن ــا مث ــة ملناهضــة قضاي ــة منظم ــم توعي ــا تقدي ــم خالله ــامت يت يف املخي

والــزواج املبكــر.

أهداف املؤمتر

ــام مســئوليته إزاء  ــدويل أم اســتهدف املؤمتــر، وبشــكل أســايس، وضــع املجتمــع اإلقليمــي وال

األزمــة الراهنــة لالجئــني والنازحــني يف املنطقــة العربيــة، وتســليط الضــوء بشــكل خــاص عــىل 

ــني والنازحــني.  ــة الالجئ ــذان يشــكالن غالبيى ــاة املــرأة والطفــل الل معان

يف إطار هذا الهدف األشمل هناك عدة أهداف ذات صلة:

ــزوح  ــات اللجوء/الن ــة عــرب إطــار يســتوعب ســائر أزم ــزوح العربي ــا اللجوء/الن 1- طــرح قضاي

يف املنطقــة العربيــة اميانًــا بــأن قضيــة اإلنســان يف املنطقــة واحــدة، وأن األمــن القومــي العــريب 

يتطلــب تحــرك جامعــي لحــل جميــع هــذه األزمــات.

2-  طرح قضايا اللجوء/النزوح العربية من منظور شامل يستوعب:

ــة هــي الحــل  ــا مــن أن التســويات السياســية لألزمــات العربي أواًل- الشــق الســيايس انطالقً

األســايس لقضايــا اللجوء/النــزوح، ومــن أن قضايــا اللجوء/النــزوح ذات تأثــري ضخــم عــىل األمن 

ــة األطــراف  ــني كاف ــن ب ــب رضورة التضام ــا يتطل ــة مب ــه املختلف ــن جوانب ــريب م ــي الع القوم

املعنيــة.

ثانًيــا- الشــق القانــوين املتعلــق باإلطــار الترشيعــي الــدويل الحاكــم لقضايــا اللجــوء والنــزوح، 

مــن حيــث الحاجــة إىل تفعيلــه ومــدى كفايــة هــذا اإلطــار القانــوين لعــالج األزمــات العربيــة 

الراهنــة ومــدى الحاجــة لتطويــره الســتيعاب املســتجدات عــىل الســاحة العربيــة، عــىل غــرار 

التطويــر الــذي أدخــل عــىل البنيــة القانونيــة الدوليــة عــىل إثــر املــآس الدوليــة التــي شــهدها 

العــامل يف مطلــع التســعينيات يف روانــدا وبورونــدي والبوســنة والهرســك. وطمــح املؤمتــر ألن 
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يحــدد توصيــات بعينهــا يف هــذا الشــأن ترفــع ألعــىل املصــاف الدوليــة بدعــم املشــاركني يف 

املؤمتــر.

ــاء  ــيام النس ــني، الس ــني والنازح ــية لالجئ ــوال املعيش ــق باألح ــاين املتعل ــق اإلنس ــا– الش ثالًث

ــة  ــث كيفي ــدة. وبح ــم الجدي ــت يف حياته ــن عن ــم م ــا يواجهه ــص وم ــىل األخ ــال ع واألطف

إيجــاد حلــول للمشــكالت امللحــة الخاصــة بهــم ال ســيام القانونيــة واالقتصاديــة، التــي هــي 

مــن التعقيــد بحيــث تتطلــب تدخــل جهــات مختلفــة والتوصــل لتســويات عــدة، فيــام بــني 

ــة  ــن جه ــل م ــم والتموي ــة للدع ــات املقدم ــني الجه ــة، وب ــن جه ــات املســتضيفة م املجتمع

أخــرى،.

ــا الســابقة، فالواقــع  ــة ســائر القضاي 3- مراعــاة الوضــع الخــاص للنســاء والفتيــات عنــد مقارب

يكشــف أن النســاء واألطفــال يشــكلون غالبيــة الالجئني/النازحــني، وتتحمــل املــرأة أعبــاء مضاعفة 

تعــد امتــداًدا ملــا تعانيــه يف وقــت الســلم مــن متييــز وافتقــار للمــوارد ولألطــر القانونيــة التــي 

تدعمهــا وتعــرتف بأهليتهــا املســتقلة.  

4- وضــع تصــور لحلــول مســتدامة ألزمــات الالجئات/النازحــات يف املنطقــة العربيــة يتــم رفعــه 

إىل أعــىل املصــاف العربيــة والدوليــة.

5- حــث اإلعــالم العــريب والــدويل عــىل االضطــالع مبســئوليته إزاء التعريــف باألزمــة وأبعادهــا 

وخطورتهــا وحــث الــرأي العــام مبســتوياته املختلفــة عــىل توجيــه التعاطــف والدعــم لهــا.
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يف كلمتهــا االفتتاحيــة، أوضحــت الســفرية مرفــت 

تــالوي املديــرة العامــة للمنظمــة أن منظمة 
املــرأة العربيــة مــن واقــع صالحيتهــا واهتاممهــا 

ملــف  بوضــع  بــادرت  قــد  املــرأة،  بقضايــا 

ــة  ــىل قم ــلحة ع ــات املس ــة النزاع ــرأة ضحي امل

جــدول أعاملهــا، وقامــت بجولــة لرصــد أوضــاع 

الالجئــات يف عــدة دول عربيــة يف ســبتمرب مــن 

ــذه  ــتئناف ه ــة اس ــزم املنظم ــام 2015 وتعت ع

ــني. ــة مبوضــوع الالجئ ــة أخــرى معني ــب دول عربي ــاء عــىل طل ــة بن الجول

وأكــدت أن حــل أزمــة الالجئــني يبــدأ مــن حــل الرصاعــات السياســية التــي فجرتها. كام اســتنكرت 

ــة  ــوء يف املنطق ــا اللج ــكلها قضاي ــي تش ــة الت ــم األزم ــب وحج ــذي ال يتناس ــدويل ال ــف ال املوق

وواقــع املأســاة التــي تعيشــها النســاء الالجئــات بصفــة خاصــة، واقرتحــت رضورة العمــل عــىل 

حــث مجلــس األمــن عــىل إعــادة النظــر يف ضــامن تطبيــق قراراتــه بشــأن توفــري الحاميــة لالجئــني 

ولالجئــات بصفــة خاصــة. وإعــادة هيكلــة الدعــم املــايل اإلقليمــي والــدويل ليفــي باالحتياجــات 

اإلنســانية األساســية لالجئــني ويدعــم املجتمعــات املضيفــة لهــم. كــام اقرتحــت أن يتــم تطويــر 

قــدرات املنظومــة العربيــة للتعامــل مــع هــذه األزمــات ووضــع املــرأة داخلهــا، وخاصــة يف ميدان 

بنــاء وحفــظ الســالم ويف مجــال اإلغاثــة وتقديــم الدعــم العاجــل. عــىل أن تراعــي كافــة عمليــات 

التدخــل اعتبــارات النــوع االجتامعــي وتتفهــم احتياجــات املــرأة.

ــب  ــامم املناس ــه االهت ــريب يف توجي ــالم الع ــرب لإلع ــاك دور أك ــون هن ــارت إىل رضورة أن يك وأش

ــق للمعلومــات املتوفــرة عــن واقــع  ــق والتســجيل الدقي ــا اللجــوء. وكذلــك رضورة التوثي لقضاي

اللجــوء ومشــكالته يف الــدول العربيــة املضيفــة لالجئــني. وتســجيل الجهــود التــي تبذلهــا الــدول 

العربيــة ســواء املضيفــة أو املانحــة لدعــم الالجئــني عــىل الرغــم مــن عظــم هــذه الجهــود إذا مــا 

قورنــت مبــا قدمتــه دول أجنبيــة أخــرى.

وحــذرت مــن أنــه وإىل جانــب املأســاة اإلنســانية ألزمــة اللجــوء، هنــاك أمــران شــديدا األهميــة 

هــام خطــر التغيــري الدميوغــرايف يف املنطقــة، وخطــر طمــس الثقافــة العربيــة وتاريخهــا بتدمــري 

الــرتاث اإلنســاين، مثــل مــا يحــدث يف تدمــر والعــراق.

مديرة منظمة املرأة العربية

: الكلمات االفتتاحية
ً

أوال
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نبيــل  الدكتــور  معــايل  أكّــد  كلمتــه،  يف 

العربــي األمــني العــام لجامعة الــدول العربية 
أن أهميــة املؤمتــر تكمــن يف تســليط الضــوء عىل 

عمــق هــذه املأســاة اإلنســانية غــري املســبوقة يف 

املنطقــة العربيــة، موضًحــا أن أزمــة اللجــوء هــي 

ــتثنائية،  ــتجابة اس ــب اس ــتثنائية تتطل ــة اس أزم

وأن معالجــة أزمــة الالجئــني والنازحــني، وباألخص 

الالجئــات والنازحــات، واجــب إنســاين وأخالقــي وســيايس وتنمــوي، ألن الظــروف التــي تعيــش 

ــة أو  ــاكًا لحقــوق اإلنســان. وأضــاف أن كل امــرأة الجئ ــا انته ــات تعــد يف حــد ذاته ــا الالجئ فيه

نازحــة، هــي األم والزوجــة واإلبنــة واألخــت، التــي خاطــرت بــكل يشء للبحــث عــن األمــان لهــا 

وألطفالهــا وتعرضــت للعنــف واالســتغالل يف غيــاب الدعــم والحاميــة منــذ اللحظــة التــي بــدأت 

فيهــا هــذه الرحلــة. 

وأشــار إىل جهــود األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة يف هــذا املجــال، فذكــر اعتــامد إعــالن 

ــة  ــرأة يف املنطق ــوض بامل ــرتاتيجية النه ــة الس ــل التنفيذي ــة العم ــة وخط ــرأة العربي ــرة للم القاه

ــس  ــل مجل ــن قب ــام 2015" م ــد ع ــا بع ــة مل ــة العربي ــرأة يف املنطق ــة امل ــدة تنمي ــة "أجن العربي

الجامعــة عــىل املســتوى الــوزاري، وكذلــك إطــالق االســرتاتيجية اإلقليميــة لحاميــة املــرأة العربيــة 

»األمــن والســالم« بالتعــاون مــع منظمــة املــرأة العربيــة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وتوقيــع 

مذكــرة تفاهــم مــع املمثلــة الخاصــة لســكرتري عــام األمــم املتحــدة املعنيــة بالعنــف الجنــيس يف 

ــم أوضــاع الالجئــني ىف املنطقــة  ــة لتنظي ــة العربي ــزاع، والعمــل عــىل تحديــث االتفاقي وقــت الن

ــارات  ــام بزي ــن القي ــاًل ع ــة. فض ــورات ىف املنطق ــن تط ــتجد م ــا يس ــع م ــجم م ــة لتنس العربي

ملخيــامت الالجئــني يف عــدد مــن الــدول املضيفــة.

ويف ختــام كلمتــه أكّــد أن املطلــوب اآلن هــو حــث الحكومــات عــىل اإلقــدام عــىل توجــه جامعــي 

–مــن جميــع الــدول- إىل مجلــس األمــن واملطالبــة بإصــدار قــرار ملــزم بوقــف إطــالق النــار حتــى 

يتوقــف القتــال والدمــار. مضيًفــا أن عــىل املجتمــع الــدويل أن يتحــرك فــوًرا إلنهــاء هــذه املأســاة 

ألن اســتمرارها معنــاه تقويــض النظــام الــدويل املعــارص. 

األمني العام لجامعة الدول العربية
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فرحيــة  الشــيخة  مســو  أوضحــت  كلمتهــا  ويف 

ــدول  ــن ال ــت م ــر الصبــاح أن الكوي األمحــد اجلاب
لالجئــني  اإلنســانية  لألزمــة  تصــدت  التــي 

صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب  مببــادرات 

ــني  ــرات املانح ــاح ومؤمت ــر الصب ــد الجاب األحم

لالجئــني حتــى تــم اختيــار ســموه قائــداً للعمــل 

اإلنســاين عــىل مســتوى العــامل تكرميــا وتقديــرًا  

لجهــد ســموه واســهاماته الكرميــة ودعمــه املتواصــل لألعــامل اإلنســانية للشــعوب والحفــاظ عــىل 

األرواح وتخفيــف املعانــاة حــول العــامل.

وأبــرزت إســهامات ســموه ودوره املــرشف وعطــاءه املتواصــل واإلنســاين وإســهاماته الفعالــة يف 

مواجهــة األزمــات والكــوارث اإلنســانية الكــربى كالقضــاء عــىل الجــوع والفقــر والتصــدي لألمراض  

ــة  مــن  ــدان النامي ــة يف البل ــة التنمي ــع بعجل ــة والدف ــة واالقتصادي ــات االجتامعي ومكافحــة اآلف

مختلــف املناطــق والقــارات يف العــامل أجمــع. 

سمو الشيخة فريحة األحمد الجابر الصباح
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ممثلــة  تــان  إليزابيــث   الســيدة   وجهــت 

املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني يف مــرص 

للمديــرة  التحيــة  العربيــة  الــدول  وجامعــة 

ــة عــىل جعلهــا  العامــة ملنظمــة املــرأة العربي

قضيــة الالجئــات أولويــة يف عمــل املنظمــة. 

وأشــارت إىل أن حركــة اللجــوء والنــزوح العامليــة 

ــذ  ــبوق من ــري مس ــتوى غ ــت ملس ــة وصل الراهن

الحــرب العامليــة الثانيــة، حيــث غــادر أكــرث مــن 60 مليــون شــخص أماكــن اســتقرارهم نتيجــة 

للرصاعــات واالضطهــاد، وهــذا مبعــدل يومــي  ارتفــع مــن 14 ألــف شــخًصا عــام 2011 إىل 32 

ألــف عــام 2013 إىل 51 ألًفــا عــام 2015.

وأضافــت أن الوضــع يف املنطقــة العربيــة هــو األســوأ حيــث تتكــرر حــاالت اللجــوء والنــزوح يف 

ــا املســئولة عــن العــدد األكــرب مــن الالجئــني،  ــة ســوريا بوصفه ــربز مــن بينهــا حال عــدة دول ت

ــازح داخــل  ــون ن ــن 7.6 ملي ــون الجــيء ســوري فضــاًل ع ــة نحــو 4.85 ملي إذ ســجلت املفوضي

ســوريا ونحــو 12.2 مليــون شــخص يف حاجــة للمســاعدة اإلنســانية. ورشحــت أن املفوضيــة تقــوم 

ــت  ــام 2016 طلب ــه يف ع ــوريني، وأن ــني الس ــة الالجئ ــة ألزم ــة الدولي ــتجابة الجامع ــيق اس بتنس

هيئــات األمــم املتحــدة ورشكائهــا مبلًغــا يقــدر بـــ 5.9 مليــار دوالر ملســاعدة الالجئــني الســوريني 

واملجتمعــات املحليــة املضيفــة لهــم يف أكــرب خمــس دول مضيفــة، موضحــة أنــه مل يتوفــر مــن 

ــون دوالر بنســبة %10. ــوب إال 605.5 ملي هــذا الدعــم املطل

ــا  ــا داخليًّ ــي شــهدت نزوًح ــة اليمــن الت ــا أزم ــة، ومنه ــات األخــرى يف املنطق وتطرقــت إىل األزم

ــا  ــويت وأثيوبي ــوا إىل جيب ــي انتقل ــيء مين ــن 173.197 الج ــاًل ع ــخًصا. فض ــدد  2.430.178 ش لع

وعــامن واململكــة العربيــة الســعودية والصومــال والســودان منــذ مــارس 2015. وأكــدت ســعادتها 

ــة  ــة خاص ــون وبصف ــها الالجئ ــة يعيش ــانية ضخم ــاة إنس ــا مأس ــن خلفه ــام تكم ــذه األرق أن ه

ــات. النســاء والفتي

ممثلة املفوضية العليا لشئون الالجئني
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وأشــارت إىل العــبء الــذي تتحملــه الــدول املضيفــة خاصــة يف ضــوء الظــروف االقتصاديــة لهــذه 

الــدول، مؤكــدة أن كــرم الــدول العربيــة املضيفــة لالجئــني هــو أمــر يجــد جــذوره يف املرجعيــة 

اإلســالمية، مشــرية إىل أن اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951 تتفــق ومبــاديء اإلســالم. ومثنــت ســعادتها  

مــا قدمتــه الــدول العربيــة املانحــة مــن دعــم لالجئــني وعــىل رأســها دول الخليــج العــريب فضــاًل 

عــن الدعــم املقــدم مــن املغــرب والجزائــر. وأكــدت أهميــة الرشاكــة التــي تجمــع بــني املفوضيــة 

وجامعــة الــدول العربيــة، والدعــم الكامــل ملســودة اتفاقيــة تنظيــم أوضــاع الالجئــني يف العــامل 

ــام عــىل أن الحــل الســيايس هــو األســاس يف حــل مشــكلة اللجــوء يف  ــدت يف الخت العــريب. وأكّ

املنطقــة.
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الناصــري  الســيد حممــد  انتقــد  كلمتــه  يف 

مديــر املكتــب اإلقليمــي لهيئــة األمــم املتحــدة 

للمــرأة اإلدعــاء بــأن الحديــث عــن املــرأة أمــرًا 

ثانويًــا عــىل هامــش الــرصاع، مؤكــًدا أن الســالم 

يبــدأ مــن عنــد النســاء والدمــاء تطالهــن ويزيــد 

عليهــا أبشــع صــور االنتهــاك.

ــاء  ــل النس ــىل كاه ــاة ع ــاء امللق ــار إىل األعب وأش

جــراء الحــروب فهــن األكــرث عرضــة للحرمــان مــن 

التعليــم والعمــل ومــن حريــة الحركــة أحيانـًـا باإلضافة لتدهــور الخدمــات الصحية وباألخــص خدمات 

الصحــة اإلنجابيــة ويجــدن أنفســهن مســئوالت عــن اإلنفــاق عــىل أرسهــن دون ســابق خــربة.

وروى عــن "زاد الخــري" الفتــاة التــي قابلهــا يف مخيــم الزعــرتي بــاألردن والتــي -رغــم مــا واجهتــه 

ــاًم يف التعليــم والعمــل بــدأت تســعى  مــن مأســاة شــخصية يف الفــرار مــن ســوريا- تحمــل حل

إليــه بتعلــم اإلنجليزيــة يف مراكــز هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، متســائاًل كــم مــن فتــاة مثلهــا ال 

تســعها املراكــز وال متهلهــا الظــروف أن متــارس حقهــا املــرشوع يف التخطيــط ملســتقبلها أو أنهــى 

الــزواج املبكــر دراســتها أو تعرضــت للعنــف أو االنتهــاك..

وأشــار إىل أن نســبة األرس الســورية التــي تعولهــا امــرأة وصــل إىل ربــع عــدد األرس الســورية يف 

األردن ولبنــان ومــرص. كــام أشــار إىل ارتفــاع معــدالت العنــف األرسي وخطــر التعــرض للتحــرش 

والزيــادة الكبــرية يف زواج القــارصات. وأوضــح أنــه بالرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه املــرأة 

ــي تتلقاهــا  ــة املســاعدات الت ــا املســاواة ال يتعــدى 2% مــن جمل ــل املوجــه لقضاي الزال التموي

املجتمعــات التــي تعــاين الــرصاع وعــدم االســتقرار.

وأكّــد رضورة عــدم إهــامل قضيــة املســاواة يف طريقــة تقديــم املســاعدات اإلنســانية ويف تصميــم 

ــة  ــع مــن أجــل الســالم وإال ســتكون ســوريا القادم ــات ويف الدف ــني والالجئ برامــج دعــم الالجئ

أكــرث عرضــة للتخبــط والتطــرف واالنقســام. وختــم بــأن األمــل الوحيــد يف ســوريا مســتقرة ذات 

مســتقبل يكمــن يف بنــاء قاعــدة شــعبية قوامهــا نســاء واعيــات يرفضــن التطــرف ولهــن قــدرة 

عــىل املســاهمة االقتصاديــة واتخــاذ القــرار.

مدير املكتب اإلقليمي
لهيئة األمم املتحدة للمرأة



ل»
ستقب

وامل
اقع 

: الو
ربية

ة الع
طق

 املن
يف

ات 
زح

النا
ت و

جئا
الال

ايا 
قض

ر «
مؤمت

21

ــوم  ــريين معص ــورة ش ــعادة الدكت ــت س أوضح

ــر، أن  ــة األوىل يف املؤمت ــيدة العراقي ــة الس ممثل

الســنوات األخــرية شــهدت تضخــاًم كبــريًا يف 

عــدد الالجئــني خصوًصــا يف ســوريا والعــراق، 

ــي  ــبة طالب ــرب نس ــون أك ــم ميثل ــرية إىل أنه مش

لجــوء يف اإلتحــاد األورويب، فضــاًل عــن األوضــاع 

يف اليمــن وليبيــا والصومــال، إضافــة إىل اســتمرار 

ــني الفلســطينيني  ــني الالجئ ــاة مالي ــم معان وتفاق

يف مختلــف مناطــق تواجدهــم. وأكّــدت أن معانــاة األطفــال والنســاء هــي األشــد واألقــىس، فضــاًل 

ــني والنازحــني. ــن الالجئ ــى م ــة العظم ــم يشــكلون الغالبي أنه

ودعــت ألن يكــون املؤمتــر نقطــة إنطــالق جديــدة وفعالــة لســعي إقليمــي ودويل شــامل 

ــن  ــف مث ــكل مضاع ــن بش ــوايت يدفع ــات الل ــات والنازح ــكالت الالجئ ــة مش ــتديم ملعالج ومس

ــة  ــة واملدفعي ــامت الجوي ــة والهج ــات اإلرهابي ــم الجامع ــة وجرائ ــروب الداخلي ــات والح النزاع

ــار. ــوت والدم ــن امل ــا م ــم هربً ــرك بيوته ــىل ت ــني ع ــني املواطن ــم مالي ــي ترغ الت

ودعــت إىل تحويــل التضامــن مــع الالجئــات إىل فعــل، ودعمهــن عــرب مواقــف قانونيــة وسياســية 

وإعالميــة متكاملــة.

وقامــت بتوجيــه التحيــة لجهــود ومســاهامت األمــم املتحــدة ووكاالتها املعنيــة بقضايــا الالجئات، 

وكــذا لــدور جامعــة الــدول العربيــة بوصفهــا الطــرف اإلقليمــي الرئيــيس إزاء التعامــل مــع قضايــا 

ــات يف  ــاع الالجئ ــد أوض ــا برص ــة ومبادرته ــرأة العربي ــة امل ــدور منظم ــادت ب ــام أش ــني ك الالجئ

املعســكرات ومناطــق متركزهــن يف الــدول العربيــة.

ــوا مشــاكلهم السياســية بطــرق  ــام ناشــدت كل السياســيني ورؤســاء األحــزاب ألن يحل ويف الخت

ســلمية ودميوقراطيــة لتحــايش تــرك فراغــات أمنيــة وسياســية تكــون فرصــة للجامعــات اإلرهابيــة 

ــد  ــو ض ــذي ه ــدد ال ــايب املتش ــر اإلره ــرش الفك ــا وتن ــن بالدن ــق م ــض مناط ــىل بع ــيطر ع لتس

ــة واإلنســانية. البرشي

ــز  ــداًل مــن الرتكي ــة ب ــز عــىل روح املواطن ــت عــىل األحــزاب السياســية والحكومــات أن ترك ومتن

عــىل الحزبيــة والطائفيــة والقبائليــة والعشــائرية، مؤكــدة أنــه مــن خــالل نــرش فكــر املواطنــة 

ســيتم نــرش التســامح وتقبــل اآلخــر.

ممثلة السيدة العراقية األوىل يف املؤمتر
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اململكة األردنية اهلامشية

ــان  ــو حس ــم أب ــرة ري ــايل الوزي ــت مع أوضح

أن األردن ســمح لالجئــني الســوريني بالدخــول 

إىل أراضيــه، وقــدم لهــم الخدمــات الالزمــة مــن 

ــم، كــام ســمح للمنظــامت  عــالج ومــأوى وتعلي

والهيئــات والجمعيــات الدوليــة بالعمــل مــع 

ــني أنفســهم باســتخدام  ــني، وســمح لالجئ الالجئ

وعيــادات  مــدارس  مــن  العامــة  املرافــق 

ومستشــفيات ومراكــز حاميــة ورعايــة، األمــر 

ــا يفــوق قــدرات اململكــة. ــذي ســبب ازدحاًم ال

ــم  ــتضيفة له ــات املس ــني وللمجتمع ــم لالجئ ــدم الدع ــة تق ــة االجتامعي ــدت أن وزارة التنمي وأكّ

لتخفيــف آثــار اللجــوء مــن النواحــي االجتامعيــة واالقتصاديــة، إضافــة إىل تركيزهــا عــىل قضايــا 

العنــف والتمييــز ضــد املــرأة واألحــداث والتســول وغريهــا.

واســتعرضت الخدمــات الصحيــة والتعليميــة فضــالً عــن الخدمــات املقدمــة لالجئــني يف قطاعــات 

ــغ ســنويًا  ــة تبل ــة الالجــئ الســوري عــىل الحكوم ــاه، مشــرية إىل أن كلف العمــل واإلســكان واملي

2500 دينــار.

وأوضحــت أن تكلفــة اللجــوء الســوري إىل األردن ارتفعــت مــن 450 مليــون دوالر أمريــيك عــام 

2012 إىل 900 مليــون دوالر بســبب تزايــد أعــداد الالجئــني، مــا يشــكل اســتنزافًا للمــوارد املحليــة 

األردنية.

كلمة معايل الوزيرة ريم أبو حسان
وزيرة التنمية االجتامعية

ا: كلمات الوفود الرمسية حول خربة احلكومات املضيفة لالجئني
ً
ثاني
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وأكّــدت أن اســرتاتيجية وزارة التنميــة االجتامعية 

تــويل قضيــة املــرأة اهتامًمــا خاًصــا فتتبنــي 

سياســات دعــم املــرأة ومتكينهــا ودمجهــا يف 

ــا  ــرص أمامه ــارات والف ــيع الخي ــع وتوس املجتم

ــك.  ــي تحــول دون ذل ــل كل املعيقــات الت وتذلي

ــة كونهــا فريســة  ــة الالجئ ويتضمــن ذلــك حامي

ســهلة وعرضــة للعنــف واالســتغالل الجنــيس 

واإلتجــار بالبــرش تحــت مســمى الــزواج املبكــر 

الــذي يعــد أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه 

ــوريات يف األردن،  ــات الس الفتيــات مــن الالجئ

ــارصات الســوريات بلغــت  ــني أن نســبة زواج الق ــايض القضــاة تب ــرة ق ــام دائ مشــرية إىل أن أرق

عــام 2012 حــوايل 18%، وارتفعــت عــام 2013 إىل 25% وعــام 2014 إىل 32% وأخــرياً عــام 2015 

.%35 إىل 

ويف ختــام كلمتهــا أكــدت أن عــىل املجتمــع الــدويل القيــام بــدوره تجــاه األردن مــن خــالل تأمــني 

التمويــل الــكايف حتــى يتمكــن مــن إكــامل دوره يف تأمــني الخدمــات األساســية لالجئــني واملجتمعات 

املضيفة.

تبلــغ تكلفــة الالجــئ الســوري عــىل 

الحكومــة األردنيــة 2500 دينار ســنوياً.

الســوري  اللجــوء  تكلفــة  وارتفعــت 

دوالر  مليــون   450 مــن  األردن  إىل 

أمريــيك عــام 2012 إىل 900 مليــون 

ــني،  ــداد الالجئ ــد أع ــبب تزاي دوالر بس

ــة  ــوارد املحلي ــتنزاًفا للم ــكل اس ــا يش م

األردنيــة.
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وزيــر  دربــاس  رشــيد  الوزيــر  معــايل  أكّــد 

الشــؤون االجتامعيــة اللبنــاين أن املســئولية عــام 

ــراف؛  ــة أط ــا مجموع ــوريا تتحمله ــري يف س يج

ليــس  فقــط حاكــاًم أو نظاًمــا أو مرتزقــة بــل هو 

ــني. ــؤ دويل مش ــم تواط ــاف إليه ــؤالء يض كل ه

وأوضــح أن االقتــالع القــرسي مــن األرض أصبــح 

ســمة العقديــن األولــني مــن هــذا القــرن. وهــذا 

األول،  املقــام  يف  العــرب  يســتهدف  االقتــالع 

ورغــم أن الشــعوب العربيــة تشــكل أقــل مــن 8% مــن ســكان العــامل، لكنهــم يشــكلون اآلن مــا 

ال يقــل عــن 40% مــن الجئــي العــامل. ولفــت إىل أنــه، وحتــى اآلن، ال توجــد جهــة عربيــة، ســواء 

ــا مســألة  ــة، تأخــذ عــىل عاتقه ــة عربي ــة دول ــن أي ــة أو ع ــدول العربي ــة  ال ــة عــن جامع منبثق

ــة. ــة العربي ــة الدميوغرافي حامي

وأكّــد إشــارته إىل الــدور اإليجــايب الــذي تلعبه األمــم املتحدة 

واملفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني لدعــم لالجئــني العــرب 

يف الوقــت الراهــن، فقــد انتقــد املجتمــع الــدويل الــذي 

ــة تاريــخ طويــل مــن  ــه مــع  املنطقــة العربي ــأن ل وصفــه ب

ــذ وعــد بلفــور ومأســاة فلســطني مــروًرا بحــرب  املــآيس من

ــا يجــري يف  ــم حــروب العــراق إىل م 1956 وحــرب 1967 ث

ــواع املشــاريع،  ــكل أن ــة مســتباحة ل ســوريا، كأن هــذه األم

وكأمنــا هــذه الشــعوب قيــد لهــا أن تتــرشد يف جميــع أنحــاء 

األرض.

رغـــــــــم أن الشـــــــــعوب 
العربيــة تشــكل أقــل مــن 
8% من ســكان العالم، 
اآلن  يشــكلون  لكنهــم 
ــل عــن %40  مــا ال يق

ــم. ــي العال مــن الجئ

اجلمهورية اللبنانية

كلمة معايل الوزير رشيد درباس
وزير الشئون االجتامعية
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ــل  ــد يف ظ ــرض للترشي ــا تتع ــة وعندم ــة املجتمعي ــواة الخلي ــي ن ــة ه ــرأة العربي ــاف أن امل وأض

ــرأة وخاصــة  ــا امل ــي تعانيه ــات الت ــت إىل األزم ــع، ولف ــكك املجتم ــي تف ــإن هــذا يعن اللجــوء ف

وقوعهــا فريســة لعمليــات اإلتجــار بالبــرش، داعيًــا إىل رضورة تطويــر حــل حاســم الحتــواء هــذه 

األزمــة.

ــا  ــا، إال أنه ــم الوجــود الســوري عــىل أراضيه ــان تعمــل عــىل تنظي ــه ورغــم أن لبن وأشــار إىل أن

تحتــاج لــرشاكات عربيــة ودوليــة فاعلــة تدعــم لبنــان يف هــذه القضيــة املصرييــة بالنســبة لهــا.
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ــر  ــر رضــا العوكلــي وزي وجــه معــايل الوزي

الصحــة بدولــة ليبيــا التحيــة للقامئــني عــىل 

تنظيــم املؤمتــر معتــربًا أنــه جــاء يف وقتــه يف ظــل 

ــاة التــي يالقيهــا ماليــني الالجئــني العــرب  املعان

معظمهــم مــن النســاء واألطفــال الذيــن فقــدوا 

ــي  ــا يكف ــدون م ــم، وال يج ــم وممتلكاته أهليه

قــوت يومهــم أو مــا يضمــن لهــم املبــاديء 

ــان. ــوق اإلنس ــية لحق األساس

وأشــار إىل أن نــداءات اإلســتغاثة مــن قبــل منظــامت األمــم املتحــدة بشــأن احتياجــات الالجئــني 

والنازحــني ال يســتجاب لهــا بأكــرث مــن 5% إىل 10% يف أحســن األحــوال.

ونبــه إىل أن االحتياجــات األساســية للمواطنــني والالجئــني والنازحــني قــد تُســتخدم كأداة للضغــط 

الســيايس، مشــريًا إىل قــرار مجلــس األمــن رقــم 8722 بتاريــخ 31 مــارس 2016 الــذي ربــط تقديــم 

الدعــم للمواطــن الليبــي، مبــا يف ذلــك الدعــم املوجــه لالحتياجــات اإلنســانية وقطــاع الصحــة، 

بوجــود حكومــة وفــاق مل تتواجــد حينهــا ومل تتواجــد اليــوم، مــام رتــب تبعــات يتحملهــا املريــض 

ــم  ــة واألم ــدول العربي ــة ال ــد جامع ــالد. وناش ــارج الب ــل وخ ــازح داخ ــيء والن ــن والالج واملواط

املتحــدة إلعــادة النظــر يف قــرار مجلــس األمــن املشــار إليــه.

وأوضــح أن وزارة الصحــة الليبيــة عملــت عــىل تقديــم الخدمــات لالجئــني والالجئــات والحفــاظ 

ــون  ــك بفضــل وديعــة بقيمــة 35 ملي ــني بالقطــاع الصحــي، وذل ــة والعامل عــىل املرافــق الصحي

دوالر مقدمــة مــن منظمــة الصحــة العامليــة لصالــح ليبيــا وتــم توفــري األدويــة واملعدات األساســية 

لالجئــني والنازحــني وحــاالت الــوالدة وغريهــا.

دولة ليبيا

كلمة معايل الوزير رضا العوكيل
وزير الصحة
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ودعــا إىل االســتفادة مــن الــدرس بوضــع خطــط اســرتاتيجية للتعامــل مــع الكــوارث قبــل حدوثها، 

وأشــار إىل فكــرة طرحــت خــالل اجتــامع وزراء الصحــة العــرب يف القاهــرة عــام 2015 مفادهــا 

ــت الرخــاء  ــني يف وق ــة للمواطن ــه الدول ــة، تدخــر في ــكل دول ــري ل ــدوق توف إنشــاء حســاب صن

تحســبًا للكــوارث ولتغطيــة االحتياجــات اإلنســانية والصحيــة بعيــًدا عــن التجاذبــات السياســية، 

وذلــك تحــت رعايــة األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة أثنــاء وبعــد الكــوارث.
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ــة وزارة  ــاكر ممثل ــن ش ــيدة فات ــت الس أوضح

الهجــرة واملهجريــن بجمهورية العــراق أن العراق 

يحتضــن أعــداًدا كبــرية مــن النازحــني والالجئــني، 

وأن الحكومــة العراقيــة تــويل اهتامًمــا كبــريًا 

لرعايــة العوائــل النازحــة والالجئــة وتتعــاون مــع 

ــة  ــري الحكومي ــامت غ ــة واملنظ ــامت الدولي املنظ

لصالــح  عديــدة  وخدمــات  مشــاريع  لتنفيــذ 

الالجئــني مثــل نصــب املخيــامت أو توزيــع املنــح 

املاليــة وتقديــم املســاعدات العينيــة والغذائيــة.

فبالنســبة للنازحــني، أدى خــروج مدينــة املوصــل عــن ســيطرة الحكومــة اإلتحاديــة يف حزيــران 

2014، ومــا تعرضــت لــه مناطــق واســعة مــن البــالد، الســيام محافظــات نينــوى وصــالح الديــن 

واألنبــار وكركــوك وديــايل، مــن إرهــاب ودمــار مــن قبــل تنظيــم داعــش، إىل نــزوح املاليــني مــن 

املواطنــني األبريــاء إىل املناطــق اآلمنــة تحــت ســيطرة الحكومــة اإلتحاديــة. 

وأشــارت إىل أن عــدد النازحــني بلــغ يف 2016/1/3  أكــرث مــن 715000 عائلــة،  مبــا يعــادل أكــرث مــن 

ثالثــة ماليــني نســمة، ينتــرشون يف كافــة املحافظــات ويقطــن مــا نســبته 14% منهــم املخيــامت.

ــا  ــاء م ــا النس ــي تعيله ــل الت ــبة العوائ ــغ نس وتبل

ــكيل. ــدد ال ــن الع ــل إىل 15% م يص

ورشحــت ســيادتها الخدمــات التــي قدمتهــا وزارة 

قدمــت  حيــث  للنازحــني  واملهجريــن  الهجــرة 

ــام  ــة ع ــة نازح ــكل عائل ــار ل ــون دين ــة امللي منح

2014، وكذلــك أصــدرت بطاقــة ذكيــة بقيمــة 

مليــون دينــار لــكل عائلــة مــن تخصيصــات عــام 

2015، أمــا يف عــام 2016 فقــد بــدأت الــوزارة 

مجهورية العراق

كلمة السيدة فاتن شاكر
ممثلة وزارة الهجرة واملهجرين

بلــغ عــدد النازحــني العراقيــني مطلع 

2016 أكــرث مــن ثالثــة ماليني نســمة، 

املحافظــات  كافــة  يف  ينتــرشون 

ويقطــن مــا نســبته 14% منهــم 

املخيــامت. وتبلــغ نســبة العوائــل 

ــل إىل  ــا يص ــاء م ــا النس ــي تعيله الت

15% مــن العــدد الــكيل.
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ــف  ــغ 250 أل ــة وتبل ــكل عائل ــة ل ــة ثالث ــرصف منح ب

ــنة. ــذه الس ــغ أويل له ــة كمبل ــكل عائل ــار ل دين

الكرفانــات  بانشــاء  قامــت  الــوزارة  أن  إىل  ولفتــت 

واملخيــامت بالتعــاون مــع املفوضيــة الســامية لشــؤون 

ــاعدات  ــن املس ــد م ــة العدي ــت الدول ــني، وقدم الالجئ

ــة. ــل النازح ــة للعوائ ــة والصحي ــة والغذائي العيني

وأكــدت أن الــوزارة اهتمــت بشــكل خــاص باملــرأة النازحــة وقدمــت لهــا العديــد مــن الخدمــات 

ــري فــرص  ــا وتوف ــم الخدمــات له ــي بأمــور النازحــة وتقدي ــوزارة تعن ــة خاصــة بال وانشــأت لجن

العمــل لهــا حســب اإلمكانيــات املاليــة املتاحــة.

أّمــا بالنســبة لالجئــني فقــد احتضــن العــراق عــدًدا كبــرياً مــن الالجئــني الســوريني بلــغ عددهــم 

نحــو 245543 فــرداً موزعــني عــىل محافظــات العــراق والنســبة األكــرب منهــم يف إقليم كوردســتان، 

وتبلــغ نســبة القاطنــني منهــم يف املخيــامت 40% و75% منهــم مــن النســاء واألطفــال.

ــال والنســاء  ــة األطف ــج لحامي ــذت برام ــني نف ــة الســامية لشــؤون الالجئ وأوضحــت أن املفوضي

وذوي اإلعاقــة كــام أنشــأت وزارة الداخليــة العراقيــة خطوطـًـا ســاخنة وأماكــن مخصصــة داخــل 

ــك أنشــأت  ــدري، وكذل ــة احتياجــات الناجــني مــن العنــف الجنــيس والجن مراكــز الرشطــة لتلبي

حكومــة إقليــم كوردســتان أماكــن مخصصــة لالســتجابة للعنــف الجنــيس والجنــدري.

ــث  ــراق، حي ــورية يف الع ــل الس ــاعدات للعوائ ــن املس ــري م ــت الكث ــوزارة قدم ــت أن ال وأوضح

قدمــت يف عــام 2014 املبالــغ التاليــة: 40 مليــار إلنشــاء مخيــامت الســوريني يف القائــم  - 6 مليــار 

مــن أجــل تطويــر البنــى التحتيــة ملخيــم دوميــز يف اإلقليــم - 25 مليــار مــن أجــل افتتــاح وتطويــر 

املخيــامت الخاصــة بالســوريني يف اإلقليــم.

كــام أن الحكومــة العراقيــة تربعــت مببلــغ 10 مليــون دوالر يف اجتــامع الكويــت الخــاص باألزمــة 

الســورية لعــام 2013 ومبلــغ 13 مليــون دوالر لعــام 2014.

ــز الدعــم  ــي يعــاين منهــا العــراق تتطلــب تعزي ــة الت ــام كلمتهــا أكــدت أن األزمــة املالي ويف خت

ــة  ــات الصحي ــة الخدم ــات خاص ــع االحتياج ــة جمي ــرض تلبي ــه لغ ــكل أنواع ــدويل ب ــريب وال الع

ــر األرايض املغتصبــة والنــزوح الجديــد  والغــذاء وحيــث أن العــدد قابــل لالرتفــاع بســبب تحري

ــل النازحــة. للعوائ

يبلغ عدد الالجئني السوريني 

يف العراق نحو 245543 فرًدا 

موزعني عىل املحافظات وأكرثهم 

يف إقليم كوردستان، و75% منهم 

من النساء واألطفال.
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زنكـــنة  خبشــان  الســيدة  معــايل  ركّــزت 

األمــني العــام للمجلــس األعــىل لشــؤون املــرأة يف 

ــا  ــراق يف كلمته ــتان بالع ــم كوردس ــة إقلي حكوم

اقليــم  إىل  والالجئــني  النازحــني  أوضــاع  عــىل 

كوردســتان، مشــرية إىل أن اإلقليــم اســتقبل أكــرث 

مــن نصــف العوائــل النازحــة من مــن محافظات 

العــراق الشــاملية والوســطي )نينــوى- املوصــل/

ســهل نينــوى- وصــالح الديــن، وديــاىل، واألنبــار( 

ــى مــن بغــداد. وحت

وأوضحــت أن عــدد النازحــني والنازحــات واألطفــال إىل إقليــم كوردســتان بلــغ يف نهايــة ديســمرب   

2015: 1,443,834 شــخًصا مــن مختلــف القوميــات واالنتــامءات الدينيــة واملذهبيــة املوجــودة يف 

العــراق، تشــكل النســاء واألطفــال الغالبيــة منهــم، إضافــة إىل حــوايل ربــع مليــون الجــىء والجئــة 

مــن ســوريا. وتعيــش معظــم العوائــل النازحــة ىف املخيــامت وقســاًم منهــم ىف بيــوت ســكنية ىف 

املــدن والقــرى.

ورشحــت ســيادتها أن إقليــم كوردســتان يضــم أربــع محافظــات مــن مجمــوع 19 محافظــة عراقيــة، 

وعــدد ســكان محافظاتــه )5( ماليــني نســمة، ويتصــدى اإلقليــم عســكرياً لتنظيــم الدولــة اإلســالمية 

ــاوز  ــة يتج ــول جبه ــىل ط ــش( ع ــروف بــــ )داع املع

امتدادهــا األلــف كيلومــرت. وأن املئــات من البيشــمركة 

داعــش،  ضــد  معاركهــم  يف  استشــهدوا  املقاتلــني 

ــق  ــذا يرتاف ــت أن كل ه ــم، وأضاف ــرح اآلالف منه وج

مــع أوضــاع ماليــة صعبــة يعيشــها اإلقليــم منــذ شــهر 

فربايــر 2014 بعــد قطــع  حصتــه مــن امليزانيــة العامــة 

للدولــة العراقيــة وانخفــاض أســعار النفــط.

إقليم كوردستان - العراق

كلمة معايل السيدة بخشان زنكنة
األمني العام للمجلس األعىل لشؤون املرأة

يســتضيف إقليــم كوردســتان 

نــازح مــن  نحــو 1.5 مليــون 

مختلــف القوميــات واالنتامءات 

الدينيــة واملذهبيــة املوجــودة يف 

ــراق الع
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وأكــدت ســيادتها تــردي الوضــع اإلنســاين يف اإلقليــم وصعوبــة توفــري األمــن والخدمــات األساســية 
ومســتلزمات املعيشــة للســكان والنازحــني والالجئــني. ورضبــت عــىل ذلــك مثــاًل بارتفــاع 
االحتياجــات الصحيــة ىف املستشــفيات العامــة لالقليــم  بنســبة 300% ىف 2014 فضــاًل عــن تزايــد 
الحاجــة إىل بنــاء املــدارس وتوفــري خدمــات الكهربــاء وامليــاه واملجــارى والطــرق، وكــذا ارتفــاع 

نســبة البطالــة.

وأكــدت أن حكومــة اإلقليــم، حاولــت مبســاعدة الداعمــني ومنظــامت األمــم املتحــدة واملنظــامت 
ــم  ــال، وت ــري الحاجــات امللحــة، باألخــص للنســاء واألطف ــة، توف ــة واملحلي ــة الدولي غــري الحكومي
وضــع برامــج ومرشوعــات خاصــة بالنســاء واألطفــال ومراعــاة حاجاتهــم، مشــددة عــىل الحاجــة 

املتزايــدة للدعــم الــدويل للوفــاء باالحتياجــات املتزايــدة. 

وخصصــت ســيادتها شــطرًا مــن مداخلتهــا للحديــث عــن املكــون االيزيــدى ومــا تعــرض لــه مــن 
ــال  ــى األطف ــات وحت ــن النســاء والفتي ــات م ــت أن املئ ــد داعــش، وبين ــىل ي ــادة ع ــات إب عملي
االيزيديــني تعرضــوا إىل اعتــداءات جنســية وحشــية، الفتــة إىل أنــه يجــري اســتقبال الناجــني مــن 

النســاء واألطفــال مــن خــالل مراكــز تقديــم الخدمــات الصحيــة والبدنيــة والنفســية لهــن.

ــام  ــىل مق ــو أع ــدي وه ــاين االيزي ــز الروح ــن املرك ــبتمرب 2014 م ــوى يف س ــدور فت ــرزت ص وأب
دينــي عنــد االيزيديــني، بــرضورة اســتقبال النســاء والفتيــات وبشــكل خــاص ممــن تعرضــوا إىل 
االغتصــاب بــكل احــرتام و كرامــة، مؤكــدة أن هــذه الفتــوى ســاعدت كثــرياً يف ضــوء أن املجتمــع 

االيزيــدي محافــظ وشــديد االنغــالق. 

وأوضحــت أن حكومــة اإلقليــم تركــز حاليًــا، وإىل جانــب االســتمرار يف توفــري االحتياجــات 
والخدمــات الصحيــة والنفســية، عــىل التمكــني االقتصــادي للنازحــات مــن خــالل مشــاريع تضــم 
النســاء مــن مختلــف املكونــات، مــام لهــذا التمكــني مــن أثــر إيجــايب عــىل دعــم النســاء حتــى 
ــر  ــة فك ــن مكافح ــاء م ــني النس ــة إىل دوره يف متك ــة، إضاف ــن األصلي ــن إىل مناطقه ــد عودته بع

ــاب. ــرف واإلره التط

ويف الختــام ناشــدت الــدول العربيــة واإلســالمية األعضــاء يف األمــم املتحــدة، بدعــم مــرشوع قــرار 
قــدم إىل األمــم املتحــدة مــن قبــل املجلــس األعــىل لشــؤون املــرأة يف حكومــة إقليــم كوردســتان 
العــراق، عــن طريــق وزراة الخارجيــة، يديــن بشــكل واضــح ورصيــح االعتــداءات الجنســية التــي 
حصلــت ضــد النســاء االيزيديــات وغريهــن، موضحــة أن مثــل هــذا القــرار ســيمثل دعــاًم معنويـًـا 
كبــريًا للمــرأة املغتصبــة داخــل مجتمعهــا الحــايل، وداخــل عائلتهــا وسيشــكل دعــامً لعــدم تكــرار 

مثــل هــذه األعــامل اإلجراميــة مســتقبالً.   
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إحصاءات رمسية حول ضحايا داعش من االيزيديني

إقليم كوردستان العراق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عــدد األيزيديــني ىف العــراق يبلــغ نحــو 550,000 محــل ســكنهم 

األســايس هــو منطقــة ســنجار وســهل نينــوى، وبلــغ عــدد النازحــني بعــد 

ــوى 400,000. غــزو داعــش مــن مناطــق ســنجار وســهل نين

• عدد من استشهد 1293 ايزيدي.

ــل داعــش 5872 شــخًصا منهــم 3229 مــن  • عــدد املخطوفــني مــن قب

ــاث، و2643 مــن الذكــور. اإلن

• عدد األطفال الذين فقدوا الوالدين أو أحدهام 1103 طفاًل.

• عدد املقابر الجامعية املكتشفة ىف شنكال حتى اآلن 21 مقربة.

• عــدد املواقــع الدينيــة االيزيديــة التــى هدمــت عــىل يــد داعــش 42 

موقًعــا.

• نجــا مــن املخطوفــني عــدد 2331 شــخًصا، عــدد النســاء منهــم 867، 

وعــدد الرجــال 316، وعــدد األطفــال اإلنــاث 563 واألطفــال الذكــور 585 

وعــدد املتبقــني ىف األرس 18011.

• عدد املهاجرين خارج البالد من اإليزيديني نحو 70,000 شخًصا.

• عدد الذين يحاولون الهجرة يومياً بني 200–300 شخًصا.

• عدد الضحايا يف البحر من 2015/9/1 1836 غريًقا. 

ــوايل 4900  ــر ح ــد التحري ــنكال بع ــادت إىل ش ــي ع ــل الت ــدد العوائ • ع

ــة.  عائل
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مســاعد  نائــب  غنيــم  حممــد  الســفري  أوضــح 

وزيــر الخارجيــة لشــئون الهجــرة والالجئــني 

ومكافحــة االتجــار بالبــرش بــوزارة الخارجيــة 

ــة أن مــرص تســتضيف  ــة مــرص العربي بجمهوري

نحــو 5 مليــون الجــيء ومهاجــر ومقيــم ونــازح، 

ــم  ــة. منه ــة أو غــري رشعي ــة رشعي مقيمــني بصف

180 ألــف الجــيء مســجلني لــدى املفوضيــة 

العليــا لالجئــني يف مــرص، وهــو عــدد ال يتجــاوز 

ــون يف  ــني فينخرط ــا الباق ــاميل، أم ــن اإلج 2% م

ــني. ــني املواطن ــم وب ــام بينه ــدود في ــز أو ح ــكرات أو حواج ــد معس ــث ال يوج ــع حي املجتم

ــن  ــل م ــم بقلي ــن نصفه ــل م ــية وأق ــىل 66 جنس ــون ع ــرص يتوزع ــني يف م ــار إىل أن الالجئ وأش

ــرب.  ــن الع ــل م ــاء بقلي ــف النس ــن نص ــرث م النســاء، وأك

ونبّـــه إلـى أنـه خـالل الفتـــرة املاضيــة وأثنــاء 

تــوجــــه الــالجــئــيــن إىل أوروبــا اخــتــفـى 

طفــل،  الجــيء  آالف   10 مــن  يقــرب  مــــا 

وارتفعــت بشــكل كبــري نســبة الجرائــم املتعلقة 

ــاء.  ــا النس ــورط فيه ــي تت ــرش الت ــار بالب باإلتج

ــدق ناقــوس الخطــر بشــأن هــذه  ــه ي ــد أن وأك

ــال  ــا أن النســاء واألطف ــة موضًح ــة املهم القضي

ــة  ــات هشاش ــرث الفئ ــم أك ــوء ه ــع اللج يف وض

ــر. ــا للخط وتعرًض

مجهورية مصر العربية

كلمة السفري محمد غنيم
نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة 

والالجئني ومكافحة اإلتجار بالبرش
بوزارة الخارجية

مليــون   5 نحــو  مــرص  تســتضيف 

ونــازح،  ومقيــم  ومهاجــر  الجــيء 

غــري  أو  رشعيــة  بصفــة  مقيمــني 

رشعيــة. منهــم 180 ألــف الجــيء (مــا 

يعــادل 2% فقــط) مســجلني لــدى 

مــرص. لالجئــني يف  العليــا  املفوضيــة 
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ــا  ــم مســتحدثة تتعــرض له ــم اإلتجــار بالبــرش اتســع ليشــمل جرائ ولفــت إىل أن تعريــف جرائ

النســاء بصفــة خاصــة مثــل االجبــار عــىل الــزواج وجهــاد النــكاح. مشــريًا إىل أنــه أحيانـًـا مــا يتــم 

ــة  ــم. وكشــف وجــود قصــور شــديد يف الترشيعــات الداخلي ــني يف بعــض الجرائ اســتغالل الالجئ

للــدول فيــام يتعلــق بجرائــم اإلتجــار بالبــرش بصورهــا املختلفــة خاصــة التــي ترتافــق مــع اللجــوء 

ــا لــه. وتعــد عارًضــا جانبيً
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أوضــح األســتاذ أمحــد حنــون مــن دائــرة 

تشــهده  مــا  أن  بفلســطني  الالجئــني  شــئون 

ــدم  ــن ع ــري م ــد األخ ــة يف العق ــة العربي املنطق

اســتقرار وفقــدان لألمــن قــد انعكــس عــىل 

األزمــة  بدايــة  فمنــذ  الفلســطينني.  الالجئــني 

ــون  ــل عــام 2003 خــرج الالجئ ــة يف أبري العراقي

الفلســطينيون املقيمــون يف العــراق متجهــني إىل 

الــدول العربيــة املجــاورة بحثــاً عــن مــالذ آمــن، 

شــأنهم شــأن املاليــني مــن العراقيــني، ثــم أســفر اشــتعال الــرصاع يف ســوريا وليبيــا واليمــن عــن 

ــب  ــني الفلســطينيني نصي ــدول كان لالجئ ــن هــذه ال ــزوح م ــن اللجــوء والن ــدة م موجــات جدي

ــا.   فيه

ورضب مثــاًل مبخيــم الريمــوك الــذي كان يضــم نصــف مليــون ســوري وفلســطيني قبــل انــدالع 

ــم داعــش  ــد ســيطرة تنظي ــم نحــو 8000 الجــئ بع ــى منه ــام 2011 ليتبق ــرصاع يف ســوريا ع ال

ــات  ــني الفلســطينيني وســبي الالجئ ــع بحــق الالجئ ــم وفظائ ــه جرائ ــم وارتكاب ــي املخي ــىل ثلث ع

ــم. ــخريهم لخدمته وتس

ــم  ــة األم ــوء يف أروق ــة لج ــدم قضي ــت أق ــت الزال ــطينيني كان ــني الفلس ــة الالجئ ــد أن قضي وأك

املتحــدة التــي مل تنفــذ قراراتهــا املتعلقــة بإنهــاء معاناتهــم ويف املقدمــة منهــا القــرار 194 الــذي 

صــدر يف العــام 1948 والــذي ينــص بــكل وضــوح عــىل عــودة الالجئــني الفلســطينيني إىل ديارهــم 

ــام 2016  ــون يف ع ــطينيني يدخل ــني الفلس ــريًا إىل أن الالجئ ــام 1948، مش ــا ع ــروا منه ــي هّج الت

عامهــم الثامــن والســتني مــن اللجــوء والتــرشد.

دولة فلسطني

كلمة األستاذ أحمد حنون
ممثل دائرة شؤون الالجئني



36

وبــنّي أن الالجئــة الفلســطينية ارتبطــت ارتباطــاً 

وثيقــاً بواقــع املعانــاة الــذي رافــق االقتــالع مــن 

ــد يف أرجــاء األرض. وكشــف أن  الوطــن والترشي

مجمــوع الالجئــات الفلســطينيات يقــدر بثالثــة 

ماليــني الجئــة، ويشــكل هــذا العــدد نصــف 

عــدد الالجئــني الفلســطينيني تقريبًــا الذيــن يقيم 

30% منهــم  يف 59 مخيــاًم يف داخــل حــدود 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والــدول املضيفــة 

لســجالت  وفًقــا  واألردن  وســوريا  لبنــان  يف 

األونــروا، إضافــة إىل الفلســطينيات املهجــرات 

داخــل الخــط األخــرض، غــري املســجالت مــن 

اللــوايت أجــربن عــىل الهجــرة قــًرسا مــع عائالتهــن 

مــن قراهــن املهجــرة املدمــرة، وهــن يشــكلن مــع مثيالتهــن مــن الالجئــات يف مخيــامت الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة ويف مخيــامت ســوريا 49% مــن أعــداد الالجئــني، أمــا يف لبنــان فيشــكلن 

ــور  ــرة الذك ــوازن إىل هج ــل يف الت ــود الخل ــطينيني، ويع ــني الفلس ــداد الالجئ ــن أع ــو 58% م نح

ــي وقعــت عــىل مراحــل. الدامئــة والت

وأبــرز أن منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي هــي صاحبــة التمثيــل الوحيد للشــعب الفلســطيني 

ــيق  ــوم بتنس ــدة، تق ــم املتح ــو يف األم ــري عض ــة غ ــام 2012 إىل دول ــا ع ــت مكانته ــي ارتفع والت

الجهــود املتعلقــة بالالجئــني الفلســطيني مــن خــالل دائــرة شــؤون الالجئــني يف املنظمــة أو مــن 

خــالل املتابعــة املبــارشة للرئيــس، أو مــن خالل الجهــود التــي تبذلهــا وزارة الخارجية الفلســطينية 

وســفاراتها يف ســوريا ولبنــان وأوروبــا.

الفلســطينيون  الالجئــون  تأثــر 

املنطقــة،  يف  األخــرية  بالرصاعــات 

وعــىل ســبيل املثــال، كان مخيــم 

الريمــوك لالجئــني الفلســطينيني يف 

ســوريا يضــم نصــف مليــون الجــيء، 

مل يتبــق منهــم إال نحــو 8000 الجــئ 

ــىل  ــش ع ــم داع ــيطرة تنظي ــد س بع

جرائــم  وارتكابــه  املخيــم  ثلثــي 

بحــق الالجئــني الفلســطينيني وســبي 

لخدمتهــم. الالجئــات وتســخريهم 
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نقلــت األســتاذة آمــال قاســم أمحــد حممــد للمؤمتــر 

ــني  ــد األم ــاعر أحم ــرة مش ــايل الوزي ــات مع تحي

ــي  ــامن االجتامع ــة والض ــرة الرعاي ــب وزي الدول

ــر.  ــم املؤمت بالســودان إىل القامئــني عــىل تنظي

كدولــة  الســودان  دور  كلمتهــا  يف  وتناولــت 

ــز  مضيفــة لالجئــني، موضحــة أن الســودان يتمي

مــن  لالجئــني  قبلــة  تجعلــه  عــدة  مبيــزات 

مختلــف الــدول ومعــربًا لالجئــني القاصديــن 

وجهــات أخــرى خاصــة الهجــرة إىل أوروبــا، مــن 

هــذه امليــزات املوقــع املتميــز للســودان الــذي ميثــل نقطــة إلتقــاء بــني شــامل وجنــوب القــارة 

األفريقيــة ورشقهــا وغربهــا، باإلضافــه إىل اتســاع مســاحته.

وأكّــدت أن الســودان مــن أعــرق الــدول التــي احتضنــت حركــة اللجــوء بقناعــات متتــد مــن قيــم 

الديــن الحنيــف ورســوخ أعــراف وتقاليــد وموروثــات املجتمــع الســوداين، فضــاًل عــن املواثيــق 

الدوليــة واإلقليميــة، الفتــة إىل أن الســودان أول دولــة يف أفريقيــا أصــدرت قانــون دولــة اللجــوء 

يف عــام 1974.

ــني  ــوالت والقوان ــات والربتوك ــر االتفاقي ــه مســاهامت يف مجــال تطوي وأوضحــت أن الســودان ل

ــة  ــري األرايض الســكنية والزراعي ــوم الســودان بتوف ــة اللجــوء، كــام يق لتواكــب مســتجدات حرك

ومناطــق الرعــي لالجئــني، فضــاًل عــن توفــري الخدمــات مــن خــالل شــمول الالجئــني يف الخدمــات 

التــي تقدمهــا الدولــة ملواطنيهــا رغــم شــح اإلمكانيــات. وأبــرزت قيــام الدولــة بإنشــاء معتمديــة 

لالجئــني كجهــاز حكومــي يقــوم برعايــة وحاميــة ومســاعدة الالجئــني ووضــع الخطــط والربامــج 

والسياســات الخاصــة بذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات الصلــة. 

مجهورية السودان

كلمة األستاذة آمال قاسم أحمد محمد 
مديرة اإلدارة العامة للمرأة واألرسة
وزارة الرعاية والضامن االجتامعي 
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وأكّــدت أنــه رغــم األعــداد الكبــرية لالجئــني 

والنازحــني عــىل أرايض الســودان ومــا يعانيــه من 

مشــكالت اقتصاديــة بســبب الرصاعــات املحليــة 

ــي،  ــتوى اإلقليم ــىل املس ــة ع ــة االقتصادي واألزم

لتوفــري  كبــرية  جهــوًدا  تبــذل  الدولــة  فــإن 

الالجئــني  وأن  لالجئــني،  األساســية  الخدمــات 

ــم كل  ــدم له ــوب الســودان تق مــن ســوريا وجن

ــا وهــم غــري مســجلني كالجئــني  الخدمــات مجانً

ــات  ــاً لتوجيه ــني وفق ــم كمواطن ــم معاملته وتت

ــودان. ــة الس حكوم

كــام أشــارت إىل أن الســودان هــو الدولــة الوحيــدة حاليًــا التــي تســتقبل الســوريني دون رشط أو 

طلــب تأشــرية، ويعامــل الســوري معاملــة املواطــن بــل يتــم توفــري بطاقــات تأمــني صحــي للعــالج 

مجانـًـا لــألرس الســورية املســجلة إضافــة إلنشــاء مدرســة أساســية للبنــات الســوريات.

وعــددت عــدة مبــادرات أخــرى يف اإلطــار نفســه تتضمــن تســجيل الالجئــات والنازحــات 

وتصنيفهــن بهــدف معرفــة احتياجاتهــن وتوفــري الخدمــات لهــن بالتنســيق مــع عدد مــن الجهات 

ذات الصلــة مــن املجتمعــني املحــيل والعاملــي. وتوفــري الدعــم املــايل والخدمــات الصحيــة لالجئــني 

بوجــه عــام، وتوفــري خيــارات العــودة الطوعيــة وفــرص الدمــج ومل شــمل األرس لالجئــني. 

وطالبــت بــأن يتــم التنبــه للــدور الكبــري الــذي يلعبــه الســودان يف اســتضافة ودعــم الالجئــني، 

مؤكــدة أن الســودان يجــدد إلتزاماتــه اإلنســانية تجــاه الالجئــات والنازحــات واســتعداده التــام 

ــم  ــرى لتقدي ــة األخ ــة والدولي ــات اإلقليمي ــة والجه ــامت األممي ــع املنظ ــيق م ــاون والتنس للتع

ــات واملســاعدات اإلنســانية. ــري الخدم ــواء وتوف ــون والغــوث اإلي الع

إحصاء رمسي

(السودان(

 669000 حــوايل  بالســودان  يوجــد 

الجــئ مــن دول غــرب ورشق أفريقيا، 

و400000 الجــيء مــن دولــة جنــوب 

الســودان، ونحــو 150000-130000 

الجــئ مــن ســوريا، وتصــل نســبة 

النســاء الالجئــات إىل %60.
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تضمــن بيــان املندوبيــة الدامئــة للجمهوريــة 

ــأن  ــة بش ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــة ل اليمني

ــذي  ــات والنازحــات يف اليمــن وال أوضــاع الالجئ

عرضتــه الدكتــورة هنــى الســدمي مــا ييل:

- اليمــن هــي الدولــة الوحيــدة املوقعــة عــىل 

ــول  ــام 1951 والربوتوك ــني لع ــة الالجئ اتفاقي

الجزيــرة  لعــام 1967 يف منطقــة  اإلضــايف 

والخليــج. ومازالــت، رغــم كل التحديــات، 

تقــدم منــذ أكــرث مــن 20 عاًمــا صفــة اللجــوء 

ــني. ــني الصومالي ــة األوىل prima facie لالجئ ــذ الوهل من

ــة  ــدى مكتــب املفوضي ــغ عــدد الالجئــني يف اليمــن 263.547 ألــف شــخص مســجلني ل - يبل

العليــا لشــئون الالجئــني )منهــم حــوايل 250 ألــف صومــايل( باإلضافــة إىل آالف الالجئــني مــا 

ــة  بــني الجــيء غــري مســجل وطالــب لجــوء ومهاجــر غــري رشعــي مــن دول القــارة األفريقي

فيــام يشــكل أكــرث مــن مليــون شــخص.

- يبلــغ عــدد الالجئــات املســجالت يف اليمــن 108.186 ألــف الجئــة وكــذا 3.396 طالبــة لجــوء 

مســجلة لــدى مكتــب املفوضية.

ــات يف  ــا الالجئ ــي تواجهه ــات الت ــات والتحدي ــس الصعوب ــن نف ــات يف اليم ــه الالجئ - تواج

ــة فرصــة العمــل وضعــف  ــة ومحدودي ــاج يف املجتمعــات املحلي ــا تحــدي االندم ــامل منه الع

ــا. ــن والصحــة واملشــاغل املرتبطــة به األم

ــن  ــاب األم ــام أن غي ــن، ك ــات عمله ــن الالجئ ــري م ــدت كث ــن، فق ــة لألوضــاع يف اليم - نتيج

ــات حيــث  ــاة الالجئ ــذي يعشــه اليمــن يضيــف تأثــريات ســلبية عــىل حي يف ظــل الــرصاع ال

اجلمهورية اليمنية

كلمة الدكتورة نهى السدمي
 املندوبية الدامئة للجمهورية اليمنية لدى 

جامعة الدول العربية
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ــني باليمــن  ــدد الالجئ ــغ ع يبل

شــخص،  ألــف   263.547

باإلضافــة إىل اآلالف مــا بــني 

الجــيء غــري مســجل وطالــب 

لجــوء ومهاجــر غــري رشعــي 

األفريقيــة  القــارة  مــن دول 

فيــام يشــكل أكــرث مــن مليــون 

شــخص.

أصبحــن أكــرث عرضــة للتعــرض للعنــف املرتبــط 

بالنــوع االجتامعــي، وتتعــرض الالجئــات الجــدد 

الــاليئ يصلــن بأعــداد متزايــدة عــن طريــق 

ســواحل البحــر األحمــر ملخاطــر االختطــاف 

ــتغالل. واالس
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أكــد الســفري نيــل هاوكينــز ســفري اســرتاليا بالقاهرة 

ــني  ــالده  تفخــر بســجلها يف اســتقبال الالجئ أن ب

ــا تســتقبل كل عــام  ــن، مشــريًا إىل أنه واملهاجري

190 ألــف شــخص، وأن هــذا رقــم كبــري بالنســبة 

لبلــد يبلــغ تعــداد ســكانها 23 مليــون شــخص.

وأشــار إىل أن اســرتاليا  أعلنت يف 9 ســبتمرب 2015 

أنهــا ســتعيد توطــني 12 ألــف الجــئ إضــايف 

نزحــوا بســبب النــزاع يف ســوريا والعــراق، مؤكــًدا 

ــدد  ــذا الع ــح أن ه ــات. وأوض ــالت واألقلي ــال والعائ ــاء واألطف ــة للنس ــي األولوي ــالده تعط أن ب

ــن 14000  ــذي يتضم ــم ال ــاين القائ ــج اإلنس ــب الربنام ــأيت إىل جان ــيء( ي ــف الج ــايف )12 أل اإلض

ــي 2019-2018. ــم إىل 18,750 خــالل عام ــع هــذا الرق ــام، وســوف يرتف ــكان كل ع م

وأضــاف أن   بــالده توفــر النســبة األكــرب مــن األماكــن املخصصــة إلعــادة التوطــني مقارنــة بــأي 

ــني  ــوريني والعراقي ــني الس ــم إىل املواطن ــدم الدع ــا تق ــامل، وأنه ــتوى الع ــىل مس ــرى ع ــة أخ دول

وكثرييــن غريهــم،  و وصــل إجــاميل املســاعدات اإلنســانية التــي قدمتهــا اســرتاليا إىل 258 مليــون 

ــام 2011. ــذ ع دوالر من

وأقــر أنــه رغــم مــا يواجــه الالجئــات مــن املنطقــة 

ــاء  ــل باألســاس يف بن ــرية، تتمث ــات كب ــن تحدي ــة م العربي

حيــاة جديــدة، فــإن بــالده لديهــا ســجل راســخ يف مجــال 

اســتقبال األشــخاص مــن جميــع أنحــاء العــامل، وأن  واحــد 

ــود  ــني كل أربعــة أســرتاليني يف الوقــت الحــايل مول مــن ب

اسرتاليا

كلمة سعادة السفري نيل هاوكينز
سفري اسرتاليا بالقاهرة

وصــل إجــاميل املســاعدات 

اإلنســانية التــي قدمتهــا 

اســرتاليا إىل 258 مليــون 

دوالر منــذ عــام 2011.
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ــة  ــر الحكوم ــام توف ــات، ك ــددة الثقاف ــا متع ــر بهويته ــرتاليا  تفخ ــا أن اس ــالد، مضيًف ــارج الب خ

األســرتالية مجموعــة مــن الخدمــات واملســاعدة لالجئــني الذيــن أعيــد توطينهــم،  ويشــمل ذلــك 

ــل،  ــم الدخ ــل، ودع ــكن والعم ــري املس ــىل توف ــاعدة ع ــة، واملس ــات املحلي ــم باملجتمع تعريفه

والرعايــة الصحيــة النفســية والجســدية، وكذلــك االلتحــاق باملــدارس، ومســاعدة القادمــني الجــدد 

عــىل فهــم املجتمــع األســرتايل ومــا يتضمنــه مــن قوانــني وقيــم وحقــوق ومســؤوليات، وتوفــري 

الرتجمــة املجانيــة للمقيمــني الذيــن ال يتحدثــون اإلنجليزيــة وذلــك عنــد التعامــل مــع األطبــاء.

ــة بإنشــاء 143 منطقــة للرتحيــب  ــادرت املجتمعــات املحلي ــة للحكومــة، ب ــه باإلضاف وأضــاف أن

ــع أنحــاء أســرتاليا لدعــم توطــني الالجئــني. بالالجئــني و42 مركــز مجتمعــي يف جمي

ــزام اســرتاليا بكونهــا عضــو مســؤول يف املجتمــع  ــك هــو جــزء مــن الت ــأن ذل ــد ب وختــم بالتأكي

ــة. ــدويل، ورمــز لتضامــن شــعبها مــع الشــعب العــريب خــالل هــذه الفــرتة الصعب ال
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ــدا  أوضــح الســفري تــروي لوالشــينك ســفري كن

بالقاهــرة كيفيــة اســتجابة حكومــة كنــدا ألزمــة 

الالجئــني الســوريني الراهنــة وذلــك عــن طريــق 

قيامهــا باســتقبال أكــرث مــن 28.300 ألــف الجــئ 

تخطــط الســتقبال  أنهــا  عــن  فضــاًل  ســوري 

45,000 الجئ يف 2016 أغلبهم سوريني.

املضيفــة  الــدول  تدعــم  كنــدا  أن  إىل  وأشــار 

لالجئــني مثــل مــرص، وأوضــح أن حكومتــه تقــوم 

بالتعــاون الوثيــق مــع الســلطات املرصيــة وبرنامــج األغذيــة العاملــي، واملنظــامت غــري الحكوميــة 

العاملــة يف مجــال التعليــم، كــام تــم إنفــاق 20 مليــون دوالر يف ســبيل دعــم املجتمعــات املضيفة.

وأكــد أن التعدديــة التــي يقــوم عليهــا املجتمــع يف كنــدا هــي أســاس اســتقرار وازدهــار بــالده، 

وهــي التــي جعلتهــا قــادرة ومؤهلــة الســتقبال الالجئــني، موضًحــا أن للمهاجريــن دور فعــال يف 

دفــع النمــو االقتصــادي للبــالد.

وأضــاف أن لكنــدا العديــد مــن املنظــامت التــي تعمــل يف خدمــة الالجئــني فضــاًل عــن الربنامــج 

الحكومــي private sponsorship program القائــم عــىل تطــوع املواطنــني الكنديــني بالوقــت 

ــوين قــوي داعــم  ــك إطــار قان ــدا كذل ــور وصولهــم وملــدة ســنة. ولكن ــني ف واملــال لدعــم الالجئ

الســتقبال الالجئــني.

وختــم بالتأكيــد عــىل أن كنــدا توفــر أساًســا قويًــا 

يف  االندمــاج  عــىل  ومســاعدتهم  الالجئــني  الســتقبال 

املجتمــع. 

الســتقبال  كنــدا  تخطــط 

45,000 الجــئ يف عــام 2016 

ســوريني. أغلبهــم 

كندا

كلمة سعادة السفري تروي لوالشينك
سفري كندا بالقاهرة



ا: جلسات العمل
ً
ثالث

اجللسة األوىل: اإلطار العام ألزمة الالجئات/النازحات يف املنطقة العربية

رئيسة الجلسة 

الوزيرة النا مامكغ
وزيرة الثقافة - اململكة األردنية الهاشمية

املتحدثون

أستاذ العالقات الدولية بجامعة القاهرةاألستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد

اإلطار اإلقليمي لقضية اللجوء يف املنطقة العربية: أفق التسوية السياسية للنزاعات

يف املنطقة

رئيس خدمات الحامية يف منطقة الرشق األوسط السيدة جراين أوهارا

وشامل افريقيا باملفوضية العليا لشئون الالجئني

القانون الدويل لالجئني وصالحيات املفوضية العليا لشئون الالجئني

مدير إدارة الدراسات وبحوث األمن القومي- جامعة السفري أحمد نوح

الدول العربية

قضايا اللجوء والنزوح واألمن القومي العريب

أمني عام املنظمة العربية لحقوق اإلنساناألستاذ الدكتور عالء شلبي

اإلطار القانوين الدويل وأزمتي اللجوء والنزوح يف الواقع العريب

نائب املدير اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة للمرأةالسيدة بلريتا أليكو

إدماج النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين
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ــة  ــة أكـّـــدت رئيــــسة الجلسـ ــها االفـتـتـاحيــ يف كـلـمـتـ

الوزيــرة النــا مامكــغ صفتهــا أن األزمــة الراهنــة للجــوء هــي 
وصمــة يف جبــني اإلنســانية تفــرض عــىل الجميــع التكاتــف 

واتخــاذ موقــف حاســم لدعــم الالجئــني، ووجهــت التحيــة 

للــدول املضيفــة لالجئــني ســواء العربيــة أو األجنبيــة، 

وأشــارت إىل أن اململكــة األردنيــة الهاشــمية عملــت عــىل 

توفــري 250 ألــف فرصــة عمــل للشــباب الســوريني، مــع أنهــا دولــة تعــاين مــن البطالــة. وأضافــت 

أن اململكــة اهتمــت بالتنميــة االقتصاديــة واعتمــدت نظــام التشــغيل يف املخيــامت حرًصــا عــىل 

كرامــة الالجئــني. 

أفق تسوية أزمات املنطقة املسئولة عن أزمة اللجوء

وناقــش الدكتــور أمحــد يوســف  صفتــه طبيعــة العالقــة بني 

أزمــة الالجئــني الراهنــة يف املنطقــة العربيــة والرصاعــات 

الدائــرة فيهــا، موضًحــا أن األزمــة الحاليــة لالجئــني تــأيت يف 

ســياق تداعيــات "الثــورات العربيــة" وانحــراف املســار يف 

ــة هــو تزامــن  ــز األزمــة الحالي ــدول، وأن مــا ميي بعــض ال

ــة  ــق بيئ ــد لخل ــام مه ــة، م ــن دول ــرث م ــات يف أك الرصاع

مواتيــة لإلرهــاب لــيك يــرضب املنطقــة. 

ولفــت إىل أن هنــاك أربعــة عوامــل قــد تســاعد عــىل تحويــل الرصاعــات يف املنطقــة مــن املســار 

العســكري إىل الســيايس وهــي: 

- حالــة الجمــود التــي وصلــت إليهــا الرصاعــات الدائــرة وعــدم قــدرة أي طــرف عــىل إلحــاق 

هزميــة رصيحــة وناجــزة بالطــرف اآلخــر.

- التكاليــف الباهظــة التــي مل تعــد للــدول قــدرة عــىل تحملهــا بســبب طــول أمــد الرصاعــات، 

أخــًذا يف االعتبــار انخفــاض أســعار النفــط.

- متــدد ظاهــرة اإلرهــاب ووصولهــا إىل قــدر مــن الثبــات مل تصــل لــه مــن قبــل خاصــة بعــد 

أن طــال الــدول األوروبيــة.
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- أزمــة الالجئــني ووصــول تأثريهــا إىل الــدول األوروبيــة بشــكل مبــارش ومــا يفرضــه ذلــك مــن 

تحديــات عــىل الساســة األوروبيــني للتعامــل مــع األزمــة.

واســتدرك أنــه عــىل الرغــم مــن وجــود هــذه العوامــل املشــجعة عــىل دخــول الــرصاع إىل املســار 

ــح نتيجــة  الســيايس إال أن ذلــك يعوقــه تعقيــد طبيعــة الرصاعــات ووجــود تعارضــات يف املصال

تعــدد األطــراف املنخرطــة يف الــرصاع، مــام قــد يشــجع عــىل تأجيــج الــرصاع وليــس حلــه. وخلــص 

ــات املرتبطــة  ــن التحدي ــاًل فضــاًل ع ــا طوي ــد تســتغرق وقتً ــيًا ق ــات سياس إىل أن تســوية الرصاع

برتتيبــات مــا بعــد انتهــاء الــرصاع، موضًحــا أن أزمــة الالجئــني ســوف تســتمر فــرتة طويلــة أو قــد 

تتفاقــم وتشــهد املنطقــة موجــات نــزوح أخــرى.

ــا عــىل املــدى القصــري/ املتوســط  ــي ميكــن االســتفادة منه ــات الت وقــدم مجموعــة مــن التوصي

ــني، تتضمــن: ــة الالجئ ــول للتعامــل مــع محن كحل

• رضورة تطوير القدرات العربية يف مجال إغاثة الالجئني والنازحني.

ــد  ــة لضــامن الفهــم الجي ــة والدبلوماســية العربي • رضورة االســتفادة مــن العقــول األكادميي
ــة واإلســهام يف حلهــا مــن داخــل املنطقــة. للرصاعــات الحالي

ــار وإجــراء  ــة وقــف إطــالق الن ــر منظومــة العمــل العــريب املشــرتك يف مجــال مراقب • تطوي
ــات وحفــظ الســالم. االنتخاب

• الرتكيــز بدرجــة كبــرية عــىل قضيــة تعليــم أبنــاء الالجئــني مــن أجــل تســهيل مهمــة إعــادة 
اإلعــامر عنــد عودتهــم إىل موطنهــم، وكذلــك الحفــاظ عــىل هويتهــم الوطنيــة مــن التشــوه.

صالحيات املفوضية العليا لشئون الالجئني

تحدثــت الســيدة جرايــن أوهــارا صفتهــا عــن اختصاص 

ومهــام املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني. وأوضحــت أن 

هنــاك ثالثــة عنــارص مرتبطــة تشــكل  فحــوى االختصــاص 

الــدويل للمفوضيــة تتمثــل يف: االســتجابة ألزمــات اللجــوء 

ــات  ــتجابة ألزم ــأن، واالس ــذا الش ــود يف ه ــيق الجه وتنس

ــات  ــات والهيئ ــع الحكوم ــة م ــيل بالرشاك ــزوح الداخ الن
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األمميــة املعنيــة، وكذلــك الحــد مــن ظاهــرة انعــدام الجنســيةstatelessness فتحــرص املفوضيــة 

عــىل تســجيل مواليــد الالجئــني ضامنًــا لئــال يفقــدوا هويتهــم الوطنيــة.

وأضافــت أنــه فيــام يتعلــق بالحاميــة الدوليــة لالجئــني والتــي تشــكل املهمــة األســاس للمفوضيــة، 

فإنهــا تتجــيل يف ثــالث صــور، تتمثــل األوىل يف الحاميــة القانونيــة التــي تتضمــن جميــع الحقــوق 

والواجبــات املتعلقــة بالالجئــني، وتعتــرب املفوضيــة أن اإلطــار القانــوين األســايس يف هــذا الصــدد 

هــو اتفاقيــة 1951 لالجئــني، وتعمــل املفوضيــة حاليًــا مــع جامعــة الــدول العربيــة عــىل تطويــر 

اتفاقيــة عربيــة لالجئــني تراعــي خصوصيــة املنطقــة. أمــا الصــورة الثانيــة فهــي الســالمة البدنيــة 

وتتمثــل يف قبــول الــدول لوجــود الالجئــني عــىل أرضهــا، وضــامن أمــن وأمــان الالجئــني، وخاصــة 

النســاء واألطفــال، يف أماكــن اللجــوء. والصــورة الثالثــة هــي توفــري االحتياجــات األساســية لالجئــني 

لضــامن حصولهــم عــىل معيشــة كرميــة.

وأوضحــت أن وضــع اللجــوء هــو عــادة وضــع مؤقــت مُينــح لالجئــني تعبــريًا عــن التضامــن الــدويل 

معهــم عندمــا تعجــز دولتهــم األم عــن توفــري األمــن والحاميــة. وأن الحــل الدائــم ملشــكلة اللجــوء 

يكمــن باألســاس يف حــل النــزاع وعــودة الالجئــني إىل أوطانهــم. وأحيانًــا يكــون هنــاك حــل آخــر 

هــو إعــادة التوطــني Resettlement  يف دولــة أخــرى غــري الدولــة األم، لكنــه ال يتناســب مــع كــرب 

حجــم األزمــة الحاليــة يف املنطقــة العربيــة، ومــن ثــم يجــب تكاتــف الجهــود مــن أجــل توفــري 

الدعــم لالجئــني يف أماكــن تواجدهــم يف الــدول املضيفــة، وكذلــك العمــل عــىل تهيئــة األوضــاع 

لعودتهــم إىل بالدهــم األم. 

تعزيز األمن القومي العربي

أكّــد الســفري أمحــد نــوح صفتــه رضورة إصــالح وتطويــر 

بصــورة  العربيــة  الــدول  يف  الوطنيــة  األمــن  قطاعــات 

شــمولية تراعــي املعايــري الدوليــة وأن هــذا اإلصــالح البد أن 

يتــم وفــق "خطــة إطاريــة اســرتاتيجية" تعتمدهــا جامعــة 

الــدول العربيــة ويدعمهــا قــرار صــادر مــن القمــة العربيــة 

ــا. بحيــث تكــون هــذه  وتســعى كل دولــة لتطبيقهــا وطنيً

والقانــون  الدميقراطيــة  مبــاديء  عــىل  قامئــة  الخطــة 
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ــق الســلم واألمــن للمواطــن  ــا األســايس تحقي ــة ويكــون هدفه ــة املدني ــة وأســس الدول والعدال

والوطــن والعمــل عــىل الحــد مــن النزاعــات الداخليــة والعابــرة للحــدود والقضــاء عــىل الفــوىض 

ــة. ــة أو ديني ــة أو طائفي ــروق مذهبي ــتند إىل ف ــة املس ــف وخاص ــاد والعن والفس

وأشــار إىل رضورة تبنــي تعريــف غــري تقليــدي لألمــن القومــي يجمــع بــني معنــى الحفــاظ عــىل 

كيــان الدولــة وحاميتهــا مــن أي عــدوان وبــني املفهــوم الحديــث لألمــن اإلنســاين القائــم عــىل 

إنفــاذ قــوة وســلطة القانــون مــع احــرتام حقــوق اإلنســان واملواطنــة واألمــن املجتمعــي.

تطوير القانون الدويل الحتواء آثار اللجوء

ويف ورقتــه اســتعرض األســتاذ عــالء شــليب صفته اإلطار 

القانــوين لقضايــا اللجــوء متمثــاًل باألســاس يف اتفاقيــة 

الالجئــني لعــام 1951 كــام اســتعرض تاريــخ األزمــات 

األزمــات  أزمــة فلســطني إىل  املختلفــة منــذ  العربيــة 

الراهنــة التــي أفــرزت ظاهــرة اللجــوء والنــزوح، موضًحــا 

األبعــاد والتحديــات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة التي 

تقــرتن بهــا، ومبــادرات املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان 

متضمنــة مقــرتح إنشــاء آليــة إغاثــة عربيــة ومقــرتح  مــرشوع قــرار عــريب بشــأن الوثائــق الثبوتيــة 

لالجئــني الســوريني. ومبــادرة تأســيس كيانــات متثيليــة وخدميــة لالجئــني الســوريني تســاعدهم 

ــة. عــىل تنظيــم أنفســهم ودعــم قدراتهــم الذاتي

ــرارات، مــن  ــدويل لعــدة ق ــي مجلــس األمــن ال ــت تبن ــات تضمن كــام طــرح عــدًدا مــن التوصي

ذلــك قــرار يضمــن امتثــال الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة للمعايــري الدوليــة للجــوء، وحــث 

الــدول عــىل تبنــي اتفاقيــة الالجئــني وملحقاتهــا يف مــنت منظومــة الترشيــع الوطنــي عــىل نحــو 

يضمــن اإلنفــاذ. وقــرار يضمــن حاميــة املدنيــني مــن النازحــني داخليــاً يف مناطــق آمنــة لتجنيبهــم 

ويــالت الحــروب وأعــامل القتــال والجرائــم املتنوعــة األخــرى. وكــذا قــرار يقــيض مبالحقــة املهربني 

وســامرسة الهجــرة غــري النظاميــة، وضــامن محاســبتهم عــىل جرامئهــم التــي متــس بحيــاة وســالمة 

وحريــة الضحايــا.
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ودعــا كذلــك إىل قيــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتبنــي قــرار يحــث الــدول الغنيــة عــىل 

ــا  ــم توجيهه ــة- يت ــدان النامي ــم البل ــررة لدع ــة -املق ــاعدات الدولي ــن املس ــبة م ــص نس تخصي

لدعــم ضحايــا اللجــوء والنــزوح يف مناطــق األزمــات لدعــم البلــدان املســتضيفة لالجئــني، ولفــت 

إىل أهميــة النظــر يف وضــع بروتوكــول إضــايف ملحــق التفاقيــة الالجئــني يختــص بوضــع تدابــري 

ــني، وخاصــة األطفــال غــري  ــني الالجئ ــة ب ــات األكــرث حاجــة للرعاي ــة الفئ ــة لحامي ــة عاملي معياري

املصحوبــني والنســاء بــدون عائــل، جنبــاً إىل جنــب مــع وضــع ســقف زمنــي محــدد لبــت الــدول 

ــو  ــىل نح ــاز ع ــكرات احتج ــم معس ــم إيداعه ــن يت ــوء الذي ــي اللج ــات طالب ــتقبلة يف طلب املس

ــة  ــة متكامل ــة وكــذا وضــع خطــة دولي ــة طويل ــة آلجــال زمني ال يجعلهــم محرومــني مــن الحري

لتجنــب الخســائر البرشيــة املتزايــدة يف البحــار، وذلــك بالتعــاون بــني األمــم املتحــدة واألطــراف 

ــة ومؤسســات املجتمــع املــدين. ــة والقاري ــة والتجمعــات اإلقليمي ــة الوطني الحكومي

وعــىل الصعيــد العــريب، دعــا إىل متابعــة الجهــود مــن أجــل إقــرار اتفاقيــة عربيــة للجــوء  وكــذا 

تنشــيط آليــة اإلغاثــة اإلنســانية العربيــة بجامعــة الــدول العربيــة التــي تأسســت مبوجــب قــرار 

القمــة العربيــة بالكويــت عــام 2014، وتعزيــز قــدرة منظــامت املجتمــع املــدين العربيــة العاملــة 

يف املجــاالت اإلنســانية والخرييــة والتنمويــة عــىل العمــل وتقديــم املســاعدة يف مناطــق النــزوح 

الداخــيل، وتعزيــز تشــكيل كيانــات متثيليــة ألصحــاب املصلحــة مــن الالجئــني والنازحــني، والعمــل 

عــىل ضــامن وصــول الدعــم اإلغــايث املقــدم لالجئــني والنازحــني ملســتحقيه وفــق معايــري جديــدة 

تحــد مــن النفقــات اإلداريــة واللوجســتية.

القمة اإلنسانية العاملية يف اسطنبول واملرأة

وتحدثــت الســيدة بلريتــا أليكــو صفتهــا عــن دور هيئــة األمــم 

املتحــدة للمــرأة تجــاه جعــل املســاواة بــني الجنســني 

ــاين. ــل اإلنس ــدة العم ــب أجن ــرأة يف قل ــني امل ومتك

ــا  ــع عقده ــة املزم ــانية العاملي ــة اإلنس ــت إىل القم وتطرق

ــم  ــة األم ــرية إىل أن هيئ ــو 2016، مش ــطنبول يف ماي يف اس

املتحــدة للمــرأة معنيــة بدمــج ومتثيــل املرأة يف املســئوليات 
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الخمســة الرئيســية املنبثقــة عــن تقريــر األمــني العــام عــن القمــة، وذلــك حيــث يدعــو التقريــر 

ــاء  ــي: إنه ــاين وه ــل اإلنس ــدة العم ــار أجن ــئوليات يف إط ــس مس ــزام بخم ــدول لاللت ــامء ال زع

الرصاعــات والعمــل عــىل منعهــا- دعــم القيــم الحاميــة لإلنســانية- شــمول الجميــع- العمــل عــىل 

تغيــري حيــاة األشــخاص بتحويــل نهــج املســاعدات إىل نهــج القضــاء عــىل النواقــص - واالســتثامر 

يف املــورد البــرشي. 

ــة تأمــل أن يتفــق جميــع املعنيــني بالعمــل اإلنســاين مــن دول، ومانحــني،  وأشــارت إىل أن الهيئ

ومجتمــع مــدين، حــول خمــس نقــاط أساســية توضــع عــىل طاولــة أولويــات القمــة اإلنســانية، 

وهــي: 

- متكــني النســاء والفتيــات والنظــر إليهــن كقــادة ومســاهمني يف التغيــري باإلضافــة إىل تعزيــز 

الدعــم املوجــه إىل الجمعيــات النســوية املحليــة كجــزء مــن العمــل اإلنســاين، مشــرية إىل أن 

ــال يف 2014، خصــص 1% فقــط  هــذا الجانــب يعــاين مــن قصــور شــديد، وعــىل ســبيل املث

مــن الدعــم اإلنســاين للنســاء يف أوقــات األزمــات. وتــم تخصيــص مــا نســبته 12% فحســب 

مــن الدعــم األممــي املخصــص لالســتجابة لألزمــات لصالــح برامــج تراعــي احتياجــات النســاء 

والفتيــات.

- العمــل عــىل ضــامن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لجميــع النســاء يف أوقــات األزمــات، بحيــث 

تصــل نســب وفيــات األمهــات عنــد الــوالدة إىل 0 بحلــول 2030.

- اتباع نهج تنسيقي عاملي ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة آلثاره.

- جعــل التخطيــط للعمــل اإلنســاين مســتجيب للنــوع االجتامعــي: وذلــك بالعمــل عــىل تلبيــة 

احتياجــات النســاء والفتيات.  

ــز  ــة بالعمــل اإلنســاين لتعزي ــة املعني ــق القانوني ــع األطــر السياســية والوثائ ــال لجمي - االمتث

ــة املحاســبة.   عملي
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الدول العربية    

جامعة الدول العربية وقضايا الالجئات /النازحات يف املنطقة  

 املفوضية العليا لشئون الالجئنيالسيد طيار شوكرو كانسيزوجلو

دور مفوضية الالجئني يف حامية النساء واألطفال

 مدير مكتب املركز املركز العريب لدراسات املناطق الدكتور سيد عيل محمد خليفة

الجافة واألرايض القاحلة- اكساد بالقاهرة

دور املركز العريب لدراسات املناطق الجافة واألرايض القاحلة- اكساد
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إطالق تقرير منظمة املرأة العربية عن

أوضاع الالجئات/النازحات  يف املنطقة العربية: املرأة يف خضم النزاعات

اســتهلت هــذه الجلســة بإطــالق تقريــر منظمــة املــرأة العربيــة عــن أوضــاع الالجئات/النازحــات 

يف املنطقــة العربيــة، وهــو التقريــر الــذي أعدتــه املنظمــة باالســتناد إىل مخرجــات جولــة ميدانيــة 

ــل  ــن عم ــبتمرب 2015، فضــاًل ع ــهر س ــني يف ش ــة لالجئ ــدول املضيف ــن ال ــدد م ــا يف ع ــت به قام

ميــداين قــام بــه فريــق البحــث امتــد عــىل مــدار أربعــة شــهور مــن ســبتمرب إىل ديســمرب 2015 

ــع 298  ــاش م ــات نق ــة وحلق ــالت معمق ــان والعــراق واألردن ومــرص، وتضمــن مقاب يف دول لبن

ســيدة وفتــاة الجئــة.

وقامــت األســتاذة رابـــحة ســيف عــالم الباحثــة الرئيســية يف 

فريــق إعــداد التقريــر باســتعراض أهــم محتويــات ونتائــج 

ــوء  ــاء الض ــدف األويل كان إلق ــت أن اله ــر. فأوضح التقري

عــىل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمــرأة يف خضــم الــرصاع، 

وتحدثــت بشــكل مفصــل عــن أهــم مشــكالت الالجئــات 

متمثلــة يف: مشــكالت قانونية )مشــكالت اســتصدار اإلقامة 

والبقــاء يف وضــع غــري قانــوين مــام يشــل حركــة الالجــيء، 

ضيــاع األوراق الثبوتيــة، عــدم تســجيل املواليــد الجــدد...( واالفتقــار لألمــن والســكن غــري املالئــم 

ونقــص الغــذاء وضعــف خدمــات الصحــة والتعليــم وعــدم قانونيــة العمــل واالضطــرار للــزواج 

ــاء ومشــكلة تشــتت  ــة صــوره ومشــكلة انحــراف وتطــرف األبن ــف بكاف ــة العن ــر ومواجه املبك

األرس وتفــكك الروابــط االجتامعيــة ومشــكلة االغــرتاب والحساســيات مــع املجتمــع املضيــف. 

وعــددت يف الختــام التوصيــات التــي خلــص اليهــا التقريــر لحــل مشــكالت الالجئــني وعــىل رأســها 

وقــف القتــال وإعــادة الالجئــني ملوطنهــم. ودعــم الالجئــني يف مناطــق لجوئهــم مــن خــالل:

- توحيــد إجــراءات اإلقامــة وتيســريها واألخــذ باالعتبــار مبســألة مل شــمل العائــالت املشــتتة بــني 

أكــرث مــن بلــد.

- توفــري الســكن املالئــم لالجئــني كتقديــم منــازل مســبقة التجهيز ميكــن تثبيتها وفكها بســهولة، 

واســتبدال الخيــام املؤقتــة املصنوعــة مــن قــامش مقــوى بكرافانــات أو ببنــاء أو نصــف بنــاء، 
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وتفكيــك املخيــامت إيل عــدة مخيــامت أصغــر حجــاًم وأقــل كثافــة ســكانية وتوفــري مواصــالت 

داخليــة بهــا.

ــم  ــال عــىل وجــه الخصــوص، وتصمي ــى باملــرأة واألطف ــي تعن ــة الت ــم الخدمــات الطبي - تقدي

ــات املحــررات.  ــات كاملختطف ــل النفــيس والصحــي للنســاء املعنف ــادة التأهي برامــج خاصــة إلع

- التحــول عــن مجــرد تقديــم مســاعدات إغاثيــة إيل تقديــم مســاعدات تنمويــة نظــرًا لطــول 

فــرتة اللجــوء.

- ضــامن انخــراط أطفــال الالجئــني والنازحــني مــن مناطــق الــرصاع يف التعليــم لضــامن فرصــة 

أفضــل ملســتقبلهم الشــخيص ومســتقبل أوطانهــم والتوســع بــرصف منــح خاصــة لــألرس التــي 

ــني  ــة الالجئ ــح الدراســية للطلب ــل للمن ــه التموي ــدارس. والتوســع يف توجي ــا للم ترســل أطفاله

بالجامعــات العربيــة املختلفــة، وفتــح املجــال أمــام املعلمــني الالجئــني لتعليــم الطلبــة الالجئــني 

ــا  ــني تحميله ــن لالجئ ــة ميك ــف الذكي ــة للهوات ــات تعليمي ــم تطبيق ــارش، وتصمي ــكل مب بش

ــواع  ــة أن ــني كاف ــم الالجئ ــات لتعلي ــج وتطبيق ــم برام ــم، وتصمي ــم أبنائه واســتخدامها يف تعلي

ــة.  ــا الحديث ــارات مــن خــالل التكنولوجي الحــرف وامله

- توفري الكهرباء النظيفة للمخيامت من خالل الطاقة الشمسية.

- توفــري فــرص عمــل لالجئــني، ليــس بهــدف االســتقرار النهــايئ يف البلــد املضيــف، بــل بهــدف 

االســتغناء التدريجــي عــن املســاعدات الدوليــة التــي مــا فتــأت تتضــاءل خــالل العامــني املاضيــني

ــداًل مــن  ــد املضيــف ب ــني ومعاملتهــم كفرصــة يف البل ــة لالجئ - االســتثامر يف الطاقــات البرشي

اعتبارهــم عــبء.

ويف تعقيبها عىل التقرير دعت الدكتورة شريين معصوم 

صفتهــا الــدول العربيــة املضيفــة التــي لديهــا نظــام الكفيل 

إىل إيجــاد بديــل لهــذا النظــام كونــه يعــرض الالجــيء 

لالســتغالل مــن قبــل بعــض املواطنــني، كام دعت للتســاهل 

مــع الالجئــني فيــام يخــص األوراق الثبوتيــة التــي يفقدهــا 

الالجــيء يف رحلتــه الصعبــة للهــروب إىل حيــث األمــن.
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دور جامعة الدول العربية

وتحدثــت املستشــارة إينــاس مــكاوي صفتهــا عــن دور 

جامعــة الــدول العربيــة فأوضحــت أن األمانــة العامــة 

للجامعــة ممثلــة بإداراتهــا املعنية تقــوم بتكثيف أنشــطتها 

ــة  ــة واإلقليمي ــامت الدولي ــث مــع املنظ ــاون الحثي والتع

ــة  ــدين، ومنظــامت اإلغاث ــة، ومنظــامت املجتمــع امل املعني

الدوليــة بهــدف دعــم وحاميــة الالجئــات واالســتجابة 

لألزمــات يف املنطقــة العربيــة، وأن الجامعــة أصــدرت مجموعــة مــن القــرارات واتخــذت 

ــن  ــري مــن شــأنها ضــامن حقــوق اإلنســان مبــا فيهــا حقــوق الالجئــني والنازحــني واملهاجري تداب

ــة  ــتوياته املختلف ــة مبس ــس الجامع ــباب، وأن مجل ــال والش ــاء واألطف ــة النس ــني وخاص القرسي

)مســتوى املندوبــني، املســتوى الــوزاري، مســتوى القمــة( أصــدر عــدة قــرارات وبيانــات بشــأن 

ــات  ــذه األزم ــراء ه ــني ج ــني والنازح ــانية لالجئ ــاع اإلنس ــة واألوض ــة العربي ــات يف املنطق األزم

وتقديــم املســاعدات الرضوريــة لهــم، باإلضافــة إىل صــدور عــدة قــرارات بشــأن أوضــاع الالجئــني 

الفلســطينيني وحقهــم يف العــودة. كــام قامــت بعــض املجالــس الوزاريــة املتخصصــة مثــل مجلــس 

ــباب  ــس وزراء الش ــرب، ومجل ــة الع ــس وزراء الصح ــرب، ومجل ــة الع ــؤون االجتامعي وزراء الش

ــني الســوريني. ــرارات بشــأن أوضــاع الالجئ ــدة ق ــرب، بإصــدار ع والرياضــة الع

وأشــارت إىل أن هنــاك عــدة تقاريــر واســرتاتيجيات ذات صلــة بأوضــاع املــرأة والطفــل يف ظــل 

اللجــوء أعدتهــا األمانــة العامــة تتضمــن:  إعــالن القاهــرة للمــرأة العربية، خطــة العمــل التنفيذية 

الســرتاتيجية النهــوض باملــرأة العربيــة، اســرتاتيجية وخطــة العمــل التنفيذيــة حــول حاميــة املــرأة 

ــاالت  ــال يف ح ــوق األطف ــامن حق ــاملة لض ــة ش ــة عربي ــة "خط ــالم، وثيق ــن والس ــة: األم العربي

ــز حقــوق  ــة وتعزي ــري ضــامن حامي ــادئ ومعاي ــة"، إعــالن الشــارقة حــول "مب الكــوارث الطبيعي

ــني"،  ــال الالجئ ــة األطف ــة حــول حامي ــة، "اســرتاتيجية عربي ــني يف املنطقــة العربي ــال الالجئ األطف

أجنــدة التنميــة لالســتثامر يف الطفولــة يف الوطــن العــريب ملــا بعــد 2015 وخطــة العمــل.
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كــام أوضحــت أن األمانــة العامــة قــد نظمــت عــدة مؤمتــرات ذات صلــة خــالل الفــرتة 2011-

2013 بالتعــاون مــع جهــات مختلفــة تضمنــت: املؤمتــر اإلقليمــي العــريب "األطفــال يف التعليــم 

يف حــاالت الطــوارئ، مؤمتــر "االســتجابة اإلنســانية وتنســيق العمــل التعــاوين مــن أجــل الشــعب 

الســوري"، االجتــامع التشــاوري اإلقليمــي حــول ”الهجــرة والتنميــة يف املنطقــة العربيــة"، املؤمتــر 

اإلقليمــي للســكان والتنميــة يف الــدول العربيــة"، فضــاًل عــن اإلعــداد ملؤمتــرات جديــدة خــالل 

عــام 2016: »أوضــاع األطفــال يف ظــل اللجــوء والنــزوح« و»املــرأة واألمــن والســالم«.

وألقــت الضــوء عــىل الزيــارات ومبــادرات التــي نظمتهــا جامعــة الــدول العربيــة لتفقــد أوضــاع 

الالجئــني يف مخيــامت اللجــوء، وأبــرزت املبــادرات املختلفــة التــي قامــت بهــا األمانــة العامــة لدعــم 

الالجئــني خاصــة يف مجــال التعليــم والصحــة وتقديــم الدعــم املــايل للــدول العربيــة املضيفــة.

اسرتاتيجية احلماية اخلاصة باملفوضية العليا لشئون الالجئني

أمــا األســتاذ طيــار شــوكرو كانســيزجلو صفتــه فقــد أوضــح 

ــني  ــن الالجئ ــرب م ــة األك ــني الســوريني هــم الكتل أن الالجئ

عامليًــا بعــدد 4.8 مليــون الجــيء يدخلون ضمــن صالحيات 

املفوضيــة ويوجــد معظمهــم يف املنطقــة العربيــة، مشــريًا 

إىل أن هــذه األزمــة يف عامهــا الســادس تضغــط بشــدة عىل 

مــوارد الــدول املضيفــة وعــىل الالجئــني أنفســهم، موضًحــا 

أن نحــو 80% مــن الالجئــني الســوريني يف لبنــان يعيشــون 

يف فقــر مدقــع، و86% مــن الالجئــني يف األردن تحــت خــط الفقــر يف األردن، وأكــرث مــن 700 ألــف 

طفــل ســوري ال يســتطيعون الذهــاب إىل املدرســة. وأن 300 ألــف طفــل ســوري ولــد يف املنفــى.

وأوضح أن اسرتاتيجية الحامية اإلقليمية التي تتبناها املفوضية تتكون من عدة عنارص، منها:

- العمــل بشــكل وثيــق مــع الحكومــات لتســهيل وصــول الالجئــني إىل الخدمــات التــي إمــا أن 

تكــون مجانيــة أو بأســعار معقولــة. ويف عــام 2015 فقــط، تلقــى أكــرث مــن 12 ألــف شــخًصا 

مــن الجهــات الحكوميــة تدريبــات يف مجــال حاميــة األطفــال والوقايــة واالســتجابة للعنــف 

الجنــيس والعنــف القائــم عــىل نــوع الجنــس.
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- التواصــل مــع كل مــن الالجئــني واملجتمعــات املضيفــة وارشاكهــم يف تقريــر ســبل الحاميــة 

ــع  ــة املجتم ــالل تعبئ ــن خ ــخًصا م ــو 2.230.000 ش ــع نح ــل م ــم التواص ــم. وت ــة له املطلوب

املحــيل، وأنشــطة التوعيــة والحمــالت اإلعالميــة. ويتــم التشــاور مــع مجتمعــات الالجئــني يف 

تصميــم الربامــج وتنفيذهــا ورصــد مبــادرات الحاميــة. ويشــارك الالجئــون خاصــة الشــباب يف 

تصميــم األنشــطة الخاصــة بالحاميــة. ويــؤدي إرشاك الرجــال والفتيــان يف األنشــطة الخاصــة 

ــز التغيــري اإليجــايب يف مجــال الوقايــة مــن  بالتوعيــة حــول املســاواة بــني الجنســني إىل تعزي

العنــف الجنــيس والجنســاين.

- تعزيــز الحاميــة للناجــني مــن العنــف الجنــيس، واألطفــال وغريهــم مــن األفــراد مــن ذوي 

االحتياجــات الخاصــة أو املعرضــني لخطــر معــني. وأن رشكاء املفوضيــة قدمــوا خدمــات 

ــة  ــة  االجتامعي ــوء  الهشاش ــام 2015. ويف ض ــاة يف ع ــى وفت ــف فت ــو 21 أل ــة لنح متخصص

واالقتصاديــة لالجئــني، فــإن برامــج محــو األميــة والتدريــب املهنــي تلعــب دوًرا هاًمــا. 

ومــن األهميــة مبــكان تعزيــز فــرص الالجئــني لالســتفادة مــن برامــج االعتــامد عــىل الــذات، 

وتعزيــز بيئــة آمنــة للتعليــم وتعليــم الفتيــات بصفــة خاصــة، وكذلــك تعزيــز مشــاركة النســاء 

ــاعدة. ــة واملس ــج الحامي ــات يف برنام ــات الالجئ والفتي

ــم  ــم صموده ــهم ودع ــني أنفس ــدرات الالجئ ــز ق ــل تعزي ــن أج ــل م ــة العم ــىل أهمي ــز ع ورك

ــر القوانــني  ــأىت ذلــك مــن خــالل تطوي ودعــم قدرتهــم عــىل االســتجابة ملعطيــات واقعهــم، ويت

ــال  ــم خاصــة األطف ــب له ــم والتدري ــري التعلي ــامم بتوف ــم واالهت والسياســات املنظمــة ألوضاعه

ــاء. ــباب والنس والش

أكــساد

قــدم الدكتــور ســيد علــي حممــد خليفــة  مديــر مكتــب 

املركــز العــريب لدراســات املناطــق الجافــة واألرايض القاحلــة 

التنمويــة  املرشوعــات  عــن  ورقــة  بالقاهــرة  )أكســاد( 

املناطــق  بعــض  يف  )أكســاد(  تنفذهــا  التــي  واإلغاثيــة 
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الســاخنة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية، وتضمــن ذلــك مــرشوع االســتجابة التنمويــة لتخفيــف 

الفقــر الريفــي وتأثــري حــاالت الجفــاف يف املنطقــة الشــاملية الرشقيــة مــن ســورية الــذي ينفــذ 

مبنحــة مــن الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل، ومشــاريع دعــم ســبل املعيشــة للعائــالت املتــرضرة 

مــن األزمــة يف قطاعــي اإلنتــاج النبــايت والحيــواين يف محافظتــي الحســكة ودرعــا، التــي تنفــذ مبنحــة 

  .)ACF( واملنظمــة اإلســبانية ملكافحــة الجــوع ،)SDC( مــن كل مــن الوكالــة الســويرسية للتنميــة

ــات تتضمــن: وقــدم مجموعــة مــن التوصي

- رضورة تركيــز الجهــات املانحــة واملؤسســات التنمويــة العربيــة عــىل دعــم تنفيــذ مشــاريع 

ــة تحــد مــن  ــل محلي ــي تعتمــد عــىل بدائ ــة يف مناطــق النزاعــات الت ــرأة الريفي لتمكــني امل

ــة. اســتنزاف املــوارد الطبيعي

ــرية  ــاريع الصغ ــىل املش ــز ع ــة، والرتكي ــاريع التنموي ــة املش ــة يف كاف ــرأة الريفي ــاج امل - إدم

ومتناهيــة الصغــر املوجهــة للمــرأة،  ملــا لهــا مــن دور فعــال يف خلــق فــرص عمــل والتخفيــف 

مــن الفقــر الريفــي. 

ــة لدعــم املشــاريع املتعلقــة بدعــم  ــدول العربي ــات العامــة لل - تخصيــص جــزء مــن املوازن

ــة. ــة يف مناطــق النزاعــات الريفي ــرأة العربي امل

ويف التعقيبات على النقاش

مثنــت الدكتــورة  ســهري لطفــي عضــو املجلــس التنفيــذي 

ملنظمــة املــرأة العربيــة عــن مــرص التقريــر الــذي أعدتــه 

املنظمــة عــن أوضــاع الالجئــات والنازحــات واعتربتــه 

ــت أن تكــون  ــزة وطلب ــة ومتمي ــة متعمق دراســة اجتامعي

هــذه الدراســة بدايــة لدراســات أخــرى حــول وضــع 

الالجئــات يف باقــي الــدول العربيــة ويف أوروبــا وكنــدا 

ــرتاليا. واس
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- لفتــت الدكتــورة  انتظــار مالــك رئيســة االتحــاد العــام 

للمــرأة العراقيــة، إىل املشــكلة التــي يواجههــا العــراق 

ــق  ــني إىل املناط ــادة النازح ــدي إع ــة يف تح ــوم واملتمثل الي

املحــررة مــن داعــش، مشــرية إىل أن املنــازل كثــريًا مــا 

تكــون مفخخــة مــن قبــل داعــش مــام يحــول دون إعــادة 

النازحــني، ومتنــت ســيادتها عــىل املجتمــع الــدويل أن تكون 

هنــاك مســاندة حقيقيــة للعــراق ملواجهــة تنظيــم داعــش 

ــد  ــي الجس ــش إىل باق ــداد داع ــول دون امت ــذي يح ــد ال ــط الس ــل حائ ــراق متث ــة وأن الع خاص

العــريب.

ــد األســتاذ مجــال البــح رئيــس منظمــة األرسة العربيــة،   - أكّ

ســفري دويل للمســئولية االجتامعيــة، عــىل رضورة التنســيق 

القطاعــات  الجهــات املعنيــة مــن  بــني كافــة  العــريب 

الحكوميــة وجهــات املجتمــع املــدين مــن أجــل حــل 

مشــكالت الالجئــني وغريهــا مــن املشــكالت الحاليــة للوطن 

ــرك  ــر التح ــو جوه ــيق ه ــىل أن التنس ــدًدا ع ــريب، مش الع

اإليجــايب نحــو حــل األزمــات. ولفــت إىل أن جامعــة الــدول 

ــا يف األنشــطة  ــىل إرشاكه ــدين وتحــرص ع ــع امل ــا ملنظــامت املجتم ــويل اهتامًم ــت ت ــة بات العربي

املختلفــة مشــريًا إىل العقــد العــريب ملنظــامت املجتمــع املــدين )2016 – 2026( إال أن التنســيق 

ــتوى. ــزال دون املس ــة ال ي ــات املختلف ــامت والجه ــني املنظ ــوب ب املطل

- أكّــد الســيد صــاحل النهــام نائــب رئيــس ومستشــار أول جمعيــة 

كويتيــة لــألرسة املثاليــة رضورة تحويل كل املســاعدات املقدمة 

ــاعدات  ــتدامة املس ــا الس ــة ضامنً ــاريع تنموي ــني إىل مش لالجئ

وتوظيــف الطاقــات والخــربات املوجــودة عنــد الالجئــني.
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ــة  ــن والدة مؤسس ــوم ع ــريين معص ــورة ش ــت الدكت - أعلن

)أنــا مواطــن( يف العــراق وهــذه املؤسســة ترعاهــا وتؤسســها 

الســيدة األوىل العراقيــة، وتهــدف لنــرش روح املواطنــة يف 

ــر. ــل اآلخ ــة التســامح وتقب ــراق وثقاف الع

- طلــب ممثلــو الجاليــات الســورية املوجــودة يف مــرص رضورة إيــالء أهميــة قصــوى ملســألة مل 

ــدول املضيفــة  ــات ودعــوا ال ــة ونفســية عــىل الالجئ ــريات اجتامعي ــا مــن تأث شــمل األرس مبــا له

ــدوا عــىل صمــود املــرأة  إىل تســهيل اإلجــراءات يك تتمكــن األرس املفككــة مــن االلئتــام. كــام أكّ

الســورية وصربهــا قدرتهــا عــىل تحمــل الصعــاب، واقرتحــوا رفــع مخرجــات املؤمتــر إىل الجهــات 

الرســمية املعنيــة يف جامعــة الــدول العربيــة واألمــم املتحــدة.



اجللسة الثالثة: دور اجملتمع املدني واألكادمييا يف دعم الالجئات 
والنازحات )ورشة عمل للخربات املختلفة(

رئيس الجلسة

معايل السيد مجال البح
  رئيس منظمة األرسة العربية

املتحدثون

أستاذ القانون الدويل بجامعة القاهرةالدكتور أحمد أبو الوفا

شبكة مؤسسات املجتمع املدين العاملة مع املفوضية العليا األستاذة شادن خالف

لشئون الالجئني

مديرة برامج املسئولية االجتامعية بقناة MBCاألستاذة مريم فرج

مؤسسة كري الدولية، فرع مرصاألستاذة ساندرة عزمي

اتحاد أمم الغاثة النازحني، اليمنالدكتورة نهى السدمي 

مؤسسة )فرد( لخدمات الالجئني، مرصاألستاذة رشا معاطي

مبادرة مؤسسة مرص للصحة والتنمية املستدامة يف تقديم الدكتور عمرو حسن

الخدمات الصحية لالجئني

أخصائية اجتامعية يف منظمة أطباء العامل، إسبانيا/ فلسطنياألستاذة هانيا عبيد

متطوعة ملساعدة الالجئني العالقني بأوروبا- لبناناألستاذة مليا كركور

رئيسة اتحاد املرأة العراقيةاألستاذة انتظار مالك

رابطة سوريات يف مرصاألستاذة رنا كالليب

مديرة مركز الهجرة التابع لليونسكو »القانون والهجرة« األستاذة خديجة املضمض

باملغرب.
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دور األكادمييا

يف كلمتــه تحــدث الدكتــور أمحــد أبــو الوفــا عــن الرشاكــة 

ــح أن  ــوء، وأوض ــا اللج ــف بقضاي ــا يف التعري ــع األكادميي م

ــارضات  ــف واملح ــىل التألي ــوزع ع ــة تت ــائل األكادميي الوس

ــام.  ــرأي الع ــىل ال ــري ع ــعيًا للتأث ــكالت س ــل للمش والتأصي

ورشح أن الجامعــة ميكــن أن تطــرح قضايــا الالجئــني مــن 

خــالل الكتــب املؤلفــة ومــن خــالل املحــارضات التــي 

تقــدم للطــالب ســواء يف املرحلــة الجامعيــة أو مرحــل الدراســات العليــا مــع اختــالف يف درجــة 

العمــق والتأصيــل، ورشح خربتــه يف هذيــن املجالــني، كــام أشــار إىل مهــام الباحثــني واألكادمييــني يف 

التأصيــل والتقعيــد للقضايــا الخاصــة بالالجئــني، ورضب أمثلــة عــىل هــذا بتأصيــل وضــع الالجئــني 

ــف  ــة بتعري ــا املتعلق ــة يف القضاي ــاهمة العلمي ــا، واملس ــأون إليه ــي يلج ــة الت ــدول األجنبي يف ال

ــي أو ســيايس أو إقليمــي،  ــواع اللجــوء ســواء كان لجــوء دين ــأ، وأن ــح امللج الالجــئ، ورشوط من

واملبــادئ الحاكمــة للجــوء وأهمهــا مبــدأ عــدم إرجــاع الالجــيء إىل دولــة يخــىش فيهــا عىل نفســه 

مــن االضطهــاد أو التعذيــب، والطابــع اإلنســاين للجــوء مبــا يشــمل عــدم توقيــع العقــاب عــىل 

الالجــئ بســبب دخولــه غــري املــرشوع )بــدون تأشــرية فيــزا أو متســلاًل( إىل الدولــة املقيــم فيهــا، 

والوضــع القانــوين لالجــئ وكيفيــة ســد حاجاتــه املاديــة واملعنويــة كإنســان، وصــور إنهــاء وضــع 

ــول الدامئــة لألزمــات أو بإعــادة التوطــني. ــر الحل اللجــوء بتوف

ــا بهــا ولــه تأثــريه عــىل الــرأي  ــا اجتامعيً وأكّــد أن البحــث العلمــي يف هــذه املســائل يخلــق وعيً

العــام وعــىل سياســات الحكومــات.

دور اجملتمع املدني

ضمــت ورشــة العمــل عروًضــا ثريــة ملجموعــة مختلفــة مــن خــربات الجهــات غــري الحكوميــة يف 

التعامــل مــع الالجئــني والنازحــني ودعمهــم. 



62

النظر لالجئني كثروات بشرية

أكّــد األســتاذ مجــال البــح رئيــس منظمــة األرسة العربيــة، 

التعاطــي مــع  النظــر يف طريقــة  إعــادة  عــىل رضورة 

قضايــا الالجئــني بحيــث يتــم النظــر إليهــم كطاقــات ميكــن 

ــاء واملهندســني  ــري مــن األطب االســتفادة منهــا فمنهــم الكث

والخــرباء املتخصصــني والعاملــة املتميــزة التــي ميكنهــا 

إفــادة الــدول املضيفــة الفتـًـا إىل أن أوروبا تقوم باإلســتفادة 

القصــوى مــن طاقــات الالجئــني لديهــا. وأكّــد أن املعونــات 

لــن تكــون كافيــة وحدهــا مــا مل نطــور قــدرات الالجئــني عــىل إعالــة أنفســهم عــىل األقــل بتوفــري 

املرشوعــات االقتصاديــة داخــل املخيــامت. وأشــار إىل أن منظمــة األرسة العربيــة طــورت مرشوًعــا 

ــني بالتعــاون  هــو األول مــن نوعــه يف مجــال اقتصــاد األزمــات لالســتفادة القصــوى مــن الالجئ

مــع خــربات عربيــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة تعمــل يف املرشوعــات االســتثامرية والتنمويــة. 

واملرشوع يســتهدف إفــــــادة 5000 أســــــرة ســــوريــــــة مــــن خــــالل العمل فــــي مجــــال 

الزراعــــة فــــي الســــودان علـــى مساحـــة 25 ألف فدان.

شبكة اجملتمع املدني لالجئني واملهجرين مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

تحدثــت األســتاذة  شــادن  خــالف عــن تكويــن شــبكة 

املجتمــع املــدين لالجئــني واملهجريــن مبنطقــة الــرشق 

األوســط وشــامل إفريقيــا، بهــدف توســيع وتعميــق قاعــدة 

الرشاكــة بــني املفوضيــة العليــا بشــئون الالجئــني والجهــات 

املحليــة لتحقيــق أهــداف الحاميــة. وأوضحــت أن الــرشكاء 

ــامت  ــى اآلن منظ ــون حت ــبكة يضمن ــم الش ــن تضمه الذي

غــري حكوميــة، مثــل اإلغاثــة اإلســالمية، املنتــدى اإلنســاين، 

الهيئــة الخرييــة األردنيــة الهاشــمية، العــون اإلســالمي، املؤسســة املرصيــة لحقوق الالجئــني، العون 

القانــوين ملجلــس كنائــس الــرشق األوســط، ومؤسســات مثــل: مؤسســة الخدمــات اإلنســانية، قطر 
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الخرييــة، الهــالل األحمــر القطــري، مؤسســة قطــر، الهــالل األحمــر اإلمــارايت، ديب العطاء، مؤسســة 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، فضــاًل عــن املؤسســات األكادمييــة واألســاتذة والباحثــون 

والخــرباء، وبيــوت الخــربة ومعاهــد البحــوث: مثــل مركــز األهــرام للدراســات اإلســرتاتيجية، مركــز 

بحــوث الهجــرة اللبنــاين، مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث اإلســرتاتيجية، الجامعــة اللبنانيــة 

األمريكيــة، جامعــة بريزيــت، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان، املعهــد العــريب لحقــوق 

اإلنســان، املركــز الســوري لبحــوث السياســات، مؤسســة املســتقبل، معهــد عصــام فــارس، ومنتــدى 

الفكــر العــريب، مركــز عصــام فــارس لدراســات الهجــرة والالجئــني، وشــخصيات مجتمعيــة ورمــوز 

دينيــة وشــخصيات وشــبكات إعالميــة والقطــاع الخــاص.

دور احلمالت اإلعالمية

ــة  ــن دور املؤسس ــا ع ــرج صفته ــم ف ــتاذة مري ــت األس وتحدث

التــي تنتمــي إليهــا –قطــاع خــاص- يف دعــم الالجئــني مــن 

خــالل الحمــالت اإلعالميــة التــي تركــز عــىل قصــص واقعيــة 

وحمــالت جمــع التربعــات والتوعيــة مــن خــالل اإلعالنــات، 

وأشــارت إىل أثــر الحمــالت التليفزيونيــة القامئــة عــىل عــرض 

قصــص حقيقيــة يف زيــادة التربعــات املخصصــة لالجئــني. 

اليمن: بني استضافة الجئي الدول اجملاورة وأزمات النزوح واللجوء الوطنية

ــة  ــن املندوبي ــت األســتاذة هنــى الســدمي م وتحدث

ــة عــن األســتاذة نجــالء دمــاج مــن اتحــاد  ــة بالنياب اليمني

أمــم الغاثــة النازحــني عــن وضــع اليمــن، مــن ناحيــة 

كدولــة مســتقبلة لالجئــني مــن دول مــن الصومــال وأثيوبيــا 

ــة الالجئــني  وســوريا والعــراق وكونهــا موقعــة عــىل اتفاقي

لعــام 1951 وبروتوكولهــا اإلضــايف لعــام 1967 وتســتضيف 

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــلجني، وم ــخص مس ــف ش 263.547 أل

كدولــة تعيــش أزمــة نــزوح داخــيل حــادة يف ظــل غيــاب أو تدهــور مســتوى جميــع الخدمــات 

ــود. وشــح الغــذاء والوق
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ــرة  ــة الهج ــب منظم ــازح بحس ــون ن ــو 2.3 ملي ــغ نح ــا بل ــني داخليً ــدد النازح ــت أن ع وأوضح

ــغ عددهــم نحــو 51646 الجــيء. ــدول املجــاورة بل ــني إىل ال ــني مييني ــة. فضــاًل عــن الجئ الدولي

اجملتمع املدني ودعم الالجئني يف مصر 

رشحــت األســتاذة ســاندرة عزمــي جهــود مؤسســة كــري 

الدوليــة – فــرع مــرص، يف حاميــة الالجئــات مــن العنــف وتعزيز 

والتدريــب  والتوعيــة  املســاعدات  خــالل  مــن  اســتجابتهن 

والدعــم النفــيس والعــالج بالفنــون، موضحــة أن مؤسســة كــري 

تخصــص برامــج ملكافحــة العنــف القائــم عــىل النــوع، وتتبنى يف 

عملهــا دعــم الوقايــة، بتنظيــم نــدوات تتنــاول األوجــه القانونيــة 

والصحيــة والنفســية للقضيــة، وادمــاج الرجــل يف برامــج التوعيــة، وتوفــري االســتجابة عــرب برامــج 

الدعــم النفــيس واملــادي الالزمــة. 

تلعبــه  الــذي  الــدور  األســتاذة رشــا معاطــي  أوضحــت 

ــني  ــم الالجئ ــرص لدع ــني يف م ــات الالجئ ــرد( لخدم ــة )ف مؤسس

ــات  ــب والخدم ــم والتدري ــري التعلي ــالل توف ــن خ ــوريني م الس

املختلفــة وتفعيــل طاقــات الالجئــني أنفســهم. وأكّــدت إن 

املؤسســات املدنيــة املحليــة، ومــن خــالل تواصلهــا اليومــي 

ــاة  ــن حي ــزًءا م ــت ج ــا أصبح ــي تخدمه ــات الت ــف الفئ مبختل

املــرأة الالجئــة ومصــدًرا لثقتهــا، داعيــة إىل التعامــل مــع الالجــيء كضيــف لــه واجــب الضيافــة.

أمــا الدكتــور عمــرو حســن مــن مؤسســة مــرص للصحــة 

ــة  ــته يف خدم ــار إىل دور مؤسس ــد أش ــتدامة فق ــة املس والتنمي

املــرأة والطفــل مــن خــالل التوعيــة الصحية باســتخدام الوســائل 

ــة  ــل طبي ــم قواف ــة تنظي ــزام املؤسس ــار إىل اعت ــة، وأش اإلبداعي

ــم. ــق متركزه ــني يف مناط ــاين لالجئ ــص املج ــراء الفح إلج
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وتحدثــت األســتاذة رنــا كالليــب عــن جهــود رابطــة ســوريات التي 

تعمــل يف إطــار املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، نحــو دعــم 

ــج  ــص برام ــت لتخصي ــا. ودع ــرص وأطفاله ــة يف م ــرأة الالجئ امل

ــز  ــذوي االحتياجــات الخاصــة وإنشــاء مراك ــات خاصــة ل وموازن

ــم  ــادة دمجه ــم إع ــم ث ــن التعلي ــني م ــالب املترسب ــل الط لتأهي

باملــدارس، ودعــم املرشوعــات الصغــرية، وتنظيــم دورات التدريب 

ــم  ــة لل ــح اإلقام ــري من ــات لتيس ــت الحكوم ــام دع ــن، ك والتكوي

ــمل األرس. ش

مأساة الالجئني الفارين عرب البحر

ــة متطوعــون  وتحدثــت األســتاذة  هانيــا عبيــد عــن جمعي

ألجــل اإلنســانية والتــي تكونــت لتقديــم الدعــم لالجئني يف 

اليونــان الذيــن تتزايــد أعدادهــم مــع غيــاب لغــة التفاهــم 

فيــام بينهــم وبــني املناطــق التــي فــروا إليهــا، وأوضحــت 

أن الجمعيــة تــؤدي عملهــا بالتعــاون والتنســيق والرشاكــة 

مــع املؤسســات العاملــة باليونــان، وتقــدم خدمــات اإلغاثة 

وخدمــات  والتوعويــة  والقانونيــة  الطبيــة  والخدمــات 

الرتجمــة وغريهــا لالجئــني يف جزيــرة ليســبوس وســالونييك.

ــة أريحــا  ــًدا يف منطق ــاء العامل/أســبانيا يف فلســطني وتحدي ــة أطب ــت عــن دور منظم ــام تحدث ك

واألغــوار ومنطقــة ضواحــي القــدس حيــث ارتفعــت وتــرية العنــف املوجــه ضــد ســكان هــذه 

املناطــق لتحقيــق مخطــط اإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة القــايض برتحيــل وتهجــري كافــة التجمعــات 

البدويــة يف األغــوار ورشقــي القــدس وعــىل طــول الطريــق الواصــل إىل مدينــة أريحــا والــذي يعــد 

نبــض وســط الضفــة الغربيــة والبالــغ عددهــم 14,800 نســمة 70% مســجلون بوكالــة الغــوث 

لشــؤون الالجئــني )الجئــون فلســطينيون(. ورشحــت برامــج الدعــم النفــيس واالجتامعــي املقدمــة 

للمترضريــن مــن االعتــداءات اإلرسائيليــة وعمــل املتطوعــني يف تعبئــة وحشــد املجتمــع الــدويل 

للحــد مــن انتهــاكات للقانــون الــدويل اإلنســاين يف هــذه املناطــق.
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ملســاعدة  -متطوعــة  كركــور  مليــا  األســتاذة   وتحدثــت 

الالجئــني العالقــني بأوروبــا- عــن املــآيس التــي يتعــرض لهــا 

الالجئــون الفاريــن عــرب البحــر إىل أوروبــا ووقوعهــم ضحايا 

ــات التهريــب وكشــفت حقائــق مؤملــة عــن وضــع  لعصاب

ــى الناجــني منهــم، فأشــارت إىل  ــن عــرب البحــر وحت الفاري

ــالل  ــالت خ ــىل الرح ــات ع ــون بتخفيض ــني يقوم أن املهرب

ــة يف قمــة  ــف الرحل ــن ال يســتطيعون تحمــل تكالي ــا الذي ــني ضعًف الشــتاء، لجــذب أكــرث الالجئ

املوســم، وأنهــم يوزعــون أفــراد العائلــة عــىل عــدة قــوارب تحــت تهديــد الســالح، ويتــم نقــل 

ــا بالتوقيــع عــىل  الالجئــني بحافــالت وقطــارات دون إخبارهــم إىل أيــن، ويقــوم الالجئــون أحيانً

أوراق ال يفهمونهــا، ونبهــت إىل الوضــع املأســاوي لالجئــني املحتجزيــن يف دول أوروبيــة بســبب 

إغــالق الحــدود، وإىل تعرضهــم -خاصــة النســاء واألطفــال- إىل عنــف كبــري مــن قبــل املهربــني 

ومــن قبــل الرشطــة يف بعــض الــدول، وإىل انعــدام أبســط االحتياجــات املعيشــية التــي تضمــن 

كرامــة الالجــي والالجئــة. وأوضحــت دور املتطوعــني يف تقديــم الدعــم الالجئني ودعــت املنظامت 

املعنيــة إىل توفــري التوعيــة لالجئــني بحقوقهــم القانونيــة وإىل االســتعانة مبتطوعــني مــن العــرب 

ــة. ملمــني باللغــة والثقافــة العربي

داعش وتفخيخ منازل النازحني العراقيني

املــرأة  اتحــاد  رئيســة  مالــك  انتظــار  األســتاذة  ولفتــت 

العراقيــة إىل أحــد التحديــات التــي متــس قضايــا الالجئــني 

إىل  النازحــني  إعــادة  يف صعوبــة  واملتمثــل  العــراق  يف 

بيوتهــم يف املناطــق التــي حررتهــا الحكومــة العراقيــة مــن 

تنظيــم داعــش بســبب تفخيــخ املنــازل وانهيــار الخدمــات. 

النفــيس  الدعــم  لتقديــم  عربيــة  مببــادرات  وطالبــت 

للنازحــات يف العــراق.
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التوعية القانونية واحلقوقية لالجئني

وتحدثــت األســتاذة خدجيــة املضمــض، مديــرة مركــز الهجرة 

التابــع لليونســكو "القانــون والهجــرة" باملغــرب عــن نجــاح 

ــن  ــوق املهاجري ــس حق ــرش وتدري ــة يف ن ــة املغربي التجرب

وخاصــة "املهاجريــن بشــكل قــرسي"، بالتعــاون مــع مركــز 

اليونســكو للقانــون والهجــرة، ودعــت إىل تأســيس مراكــز 

شــبيهة يف الــدول العربيــة املضيفــة واملانحــة.  

ــون اإلنســاين( يف  ــدويل للقان ــد ال ــي يعقدهــا )املعه ــة الت ــدورات التدريبي ــت عــن ال ــام تحدث ك

ــة الدوليــة لالجئــني، والتــي تســتهدف  ــة بالقانــون الــدويل للجــوء والحامي ــا حــول التوعي إيطالي

ــي  ــات الت ــات والسياس ــق الترشيع ــة وتطبي ــاركون يف صياغ ــن يش ــني -الذي ــؤولني الحكومي املس

ــاً ومــن يف وضعهــم- وأعضــاء منظــامت املجتمــع املــدين  ــني والنازحــني داخلي ــر عــىل الالجئ تؤث

ــك  ــون، وكذل ــق القان ــات تطبي ــني مبؤسس ــاة والعامل ــني والقض ــني والربملاني ــني والباحث واألكادميي

العاملــني يف املجــال اإلنســاين واإلغاثــة والدفــاع وكافــة أعــامل الحاميــة عــىل جميــع املســتويات.

الشراكة بني احلكومات واجملتمع املدني

يف كلمــة لهــا، تحدثــت  األســتاذة ســلوى قيقــة، ناشــطة 

ــوزارة املــرأة واألرسة  يف املجتمــع املــدين، ومكلفــة مبهمــة ب

ــة التونســية، عــن الرشاكــة الناجحــة  ــة بالجمهوري والطفول

ــس  ــة الرســمية واملجتمــع يف تون ــني املؤسســات الحكومي ب

مشــرية إىل نيــل الرباعــي الراعــي للحــوار الســيايس يف تونس 

جائــزة نوبــل. ولفتــت إىل أن وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة، 

يف إطــار اهتاممهــا بأوضــاع املــرأة ضحيــة العنــف، أنشــأت 

ــا العنــف تســرّيه جمعيــة مدنيــة وفــق اتفاقيــة رشاكــة، كــام تقــرتح الــوزارة  مركــزًا إليــواء ضحاي

مــرشوع قانــون إطــاري شــامل ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة تــم إعــداده مبشــاركة مــن املجتمــع 

املــدين صاحــب الخــربة امليدانيــة يف هــذا املجــال، والــذي سيشــارك أيًضــا يف حملــة املنــارصة مــن 

أجــل املصادقــة عــىل القانــون يف املجلــس النيــايب، وســيعمل فيــام بعــد عــىل إقنــاع عامــة النــاس بــه 

مــن خــالل العمــل امليــداين.
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وأشــارت إىل أن للمجتمــع املــدين التونــيس تجربــة يف إنشــاء الشــبكات الجمعياتيــة عــىل املســتوى 

الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي. وهنــاك جهــود جاريــة إلنشــاء شــبكة جمعياتيــة نســائية عربيــة 

وكذلــك شــبكة نســائية عامليــة.

ــة  ــون منظم ــة لتك ــدين داعي ــع امل ــة واملجتم ــني الحكوم ــرتك ب ــل املش ــىل رضورة العم ــدت ع وأكّ

املــرأة العربيــة ســفرية الســالم و األمــن يف املنطقــة العربيــة، وأن يتــم دعــم التوصيــات الصــادرة 

ــع بهــا املجتمــع املــدين واإلعــالم العــريب.  عــن املؤمتــر مــن خــالل حمــالت املنــارصة التــي يضطل

كــام اقرتحــت املصادقــة عــىل قانــون عــريب ينســحب عــىل جميــع الــدول يحــدد ظــروف اســتقبال 

الالجئــني واملهاجريــن ويضبــط حقوقهــم وواجــب الــدول تجاههــم، ودعــت املجتمــع املــدين إلقنــاع 

ــزام بهــا. ــة وااللت ــة ذات الصل الحكومــات باملصادقــة عــىل املعاهــدات الدولي

ويف كلمــة لــه تحــدث األســتاذ حممــود إمساعيــل -عضــو 

الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  يف  التنفيذيــة  اللجنــة 

وعضــو املكتــب الدائــم التحــاد الحقوقيــني العــرب- عــن 

واقــع أزمــة اللجــوء  مشــريًا إىل العــدد الضخــم للمهاجريــن 

وطالبــي اللجــوء مــن املنطقــة العربيــة مــن العــراق 

وســوريا واليمــن وليبيــا وفلســطني مقــدًرا أنــه رقــم يتجاوز 

ــاء. ــال والنس ــن األطف ــم م ــان أغلبه ــون إنس 18 ملي

وأشــار إىل أن النســاء بوجــه عــام عــادة مــا يتعرضــن ألبشــع أشــكال االســتغالل والــرق واالســتعباد 

تحــت إطــار العمــل أو الــزواج أو اإلتجــار بالبــرش، مشــدًدا عــىل رضورة تطبيــق األطــر القانونيــة 

الدوليــة الخاصــة بحاميــة املــرأة خاصــة ســيداو واتفاقيــات جينيــف األربــع التــي عملــت عــىل 

ضــامن حاميــة النســاء الحوامــل واألمهــات والرضــع، ومــا تالهــا مــن اتفاقــات وقــرارات دوليــة. 

وأكّــد رضورة التعــاون بــني كافــة الــدول والتنظيــامت املعنيــة بالالجئــني، وأن يــربز هــذا 

ــة  ــة الدولي ــرى واللجن ــدة األخ ــم املتح ــني ووكاالت األم ــئون الالجئ ــة ش ــني مفوضي ــاون ب التع

للصليــب األحمــر واملنظــامت اإلقليميــة ومنظــامت حقــوق اإلنســان ومنظــامت املجتمــع املــدين 

والجمعيــات الوطنيــة للهــالل األحمــر والصليــب األحمــر وفًقــا لربامــج طويلــة األمــد تعالــج أواًل 

ــة  ــع أنظم ــك وض ــن، وكذل ــة للمهاجري ــائر البرشي ــب الخس ــىل تجن ــل ع ــوء وتعم ــباب اللج أس
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لجــوء وحاميــة فعالــة والحفــاظ عليهــا وإيجــاد حلــول مســتدامة مثــل إعــادة التوطــني أو العــودة 

واالندمــاج املحــيل والحــد مــن انعــدام الجنســية وإيجــاد حلــول لهــا، وأن تتحمــل الــدول التــي 

ــل  ــكال التدخ ــن أش ــكل م ــا أو أي ش ــكريًا رصيًح ــالاًل عس ــواء كان احت ــرى س ــا أخ ــل بلدانً تحت

العســكري، مســئوليتها بهــذا الخصــوص وأن يتــم التعامــل مــع مشــكلة اللجــوء كقضيــة إنســانية 

ــارات أخــرى. ــًدا عــن أي اعتب يف املقــام األول بعي

ــع املنظــامت  ــذي عمــل م ــني العــرب ال ــام للحقوقي ــف االتحــاد الع وأوضــح أن هــذا هــو موق

واملؤسســات الحقوقيــة العربيــة والدوليــة، ويســعى لتأكيــد حقــوق املــرأة كامــرأة وإنســان لهــا 

ــة. ــاة البرشي ــتثنايئ يف الحي دور اس

وقد طرح املشاركون يف الورشة وحضورها عدة توصيات، تضمنت:

- تكــرار عقــد املؤمتــرات التــي تتنــاول قضايــا الالجئــني يف الــدول املضيفــة لتبــادل الخــربات 

والــدروس املســتفادة مــن الــرشكاء املدنيــني يف مجــال تقديــم الخدمــات ورعايــة الالجئــني. 

- اشــرتاك صنــاع السياســات ومتخــذي القــرار يف الحكومــات العربيــة ويف الــدول املانحــة يف 

فعاليــات املؤمتــرات ذات الصلــة. 

- توســيع مفهــوم "املجتمــع املــدين" ألجــل توســيع نطــاق منظومــة الحاميــة والدعــم املقدمــة 

لالجئني. 

- إحــداث تشــبيك حقيقــي، يف ظــل إطــار قانــوين ملــزم، بــني ســائر مؤسســات املجتمــع املــدين 

والقطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي العاملــة يف مجــال رعايــة وتقديــم الخدمــات لالجئــني، 

وذلــك بهــدف التنســيق بــني الجهــود وتخصيــص الخدمــات لضــامن عــدم االزدواجيــة والتكرار 

وهــدر املــوارد املتاحــة. 

ــة  ــم وحامي ــدين يف مجــاالت دع ــع امل ــل مؤسســات املجتم - وضــع اســرتاتيجية خاصــة بعم

ــم  ــه الدع ــال ألوج ــه فع ــة وتوجي ــود املبذول ــم للجه ــاء تراك ــا بن ــن خالله ــم م ــني، يت الالجئ

ــة األداء.  ــم ومتابع ــات تقيي ــري آلي ــة وتوف والخدم

ــة يف  ــة والشــفافية عــىل عمــل مؤسســات املجتمــع املــدين العامل ــد مــن الرقاب - فــرض مزي

ــني.  مجــال دعــم الالجئ
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ــات  ــع امكاني ــني ورف ــني الالجئ ــدف إىل متك ــة ته ــات تنموي ــاد مرشوع ــىل إيج ــز ع - الرتكي

املجتمعــات املضيفــة. 

- نــرش التوعيــة القانونيــة املتعلقــة مبجــاالت الهجــرة وحقــوق اإلنســان يف أوســاط الالجئــني 

خاصــة فيــام يتعلــق بأوضاعهــم يف بــالد اللجــوء والخيــارات املتاحــة أمامهــم، وأهميــة الرجوع 

إىل املعاهــدات واالتفاقيــات املربمــة يف هــذه املجــاالت. 

ــات  ــا يف السياس ــىل إدماجه ــل ع ــني والعم ــا الالجئ ــانية لقضاي ــب اإلنس ــة بالجوان - التوعي

الحكوميــة ذات الصلــة، مــع إرشاك الالجئــني يف اتخــاذ القــرارات الصــادرة بشــأنهم. 

- تدريــب ورفــع كفــاءة العاملــني مــع الالجئــني والنازحــني واملهاجريــن، مــع اعتــامد األفــكار 

اإلبداعيــة الحديثــة )كالعــالج بالفــن مثــالً( يف أســاليب تقديــم الخدمــات. 

ــن  ــتفادة م ــني واالس ــدى الالجئ ــرة ل ــاءات املتواف ــة والكف ــات البرشي ــتثامر يف الطاق - االس

ــم.  ــني له ــن التمك ــد م ــق مزي ــدف تحقي ــم به خرباته

ــل  ــرشكاء لنق ــن ال ــق م ــن فري ــا تكوي ــام منه ــدة مه ــة بع ــرأة العربي ــة امل ــع منظم - تضطل

ــة األطــراف  ــني كاف ــدور املنســق ب ــام ب ــني، والقي ــدى املعني ــدروس املســتفادة ل الخــربات وال

املعنيــة بقضايــا الالجئــني، وإنشــاء قاعــدة بيانــات حــول الالجئــني يف مختلــف الــدول العربيــة، 

وإجــراء دراســات واقعيــة ودراســات مســحية لرصــد مشــكالت واحتياجــات الالجئــني، وتنظيــم 

منتديــات إقليميــة تجمــع املســؤولني عــن االســتجابة ملشــكالت الالجئــني. 
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اإلعالم العربي وقضايا الالجئات: اهتمام حمدود وتغطيات سطحية 

خلصــت الدراســة التطبيقيــة التــي أعدهــا األســتاذ ياســر عبــد العزيــز والقامئــة عــىل تحليــل محتوى 

لعــدد مــن وســائل اإلعــالم العربيــة إىل عــدد مــن النتائــج أهمهــا: 

- املســاحة املخصصــة لتغطيــة قضايــا النــزوح واللجــوء 

ــع  ــب م ــالم ال تتناس ــائل اإلع ــريب يف وس ــامل الع يف الع

أهميتهــا، وال تكفــي لخلــق الدوافــع الكافيــة لــدى 

صانعــي القــرار التخــاذ قرارات أكــرث فعاليــة يف مواجهة 

التداعيــات الســلبية للظاهرة وتخفيــف معاناة الالجئني 

ــي  ــال اإلعالم ــتخدم املج ــا ال تس ــام أنه ــني، ك والنازح

ــدى  االســتخدام املالئــم لخلــق االنطباعــات املناســبة ل

ــا النــزوح واللجــوء. ــال قضاي الجمهــور حي

- هيمــن "التوظيــف الســيايس" عــىل قطــاع مــن التغطيــات اإلعالميــة، مــام أفقدهــا 

موضوعيتهــا، وأخرجهــا مــن إطارهــا اإلنســاين الــذي تكرســه املواثيــق والعهــود الدوليــة.

- فيــام يخــص تغطيــة أوضــاع املــرأة الالجئــة، رصــدت الدراســة "اســتثامراً ذا منحــى تجــاري 

بهــدف اإلثــارة" يف بعــض املعالجــات لقضايــا الالجئــات والنازحــات.

ــا  ــة قضاي ــة باألســاس يف تغطي ــاء الغربي ــة عــىل وكاالت األنب - تعتمــد وســائل اإلعــالم العربي

ــني والنازحــني. الالجئ

- تهيمــن عــىل التغطيــات الطابــع الســيايس واألمنــي عــىل حســاب الطابــع اإلنســاين. وهنــاك 

ــة املجــردة املبتــرسة، وانخفاضــاً يف  ــة بالتغطي ــة املعمقــة مقارن ــة التحليلي ــا يف التغطي تراجًع

اســتخدام الوســائل املســاندة، املشــتقة مــن أدوات "امللتيمديــا" لتعزيــز التغطيــة.

وأوصــت الدراســة بــرضورة تدريــب الصحفيــني واإلعالميــني عىل مقاربــة قضايا النازحــني والالجئني 

ــة  ــات مهني ــة ومدون ــامد أدل ــة عــىل اعت ــدرات املؤسســات اإلعالمي ــر ق ــة، وتطوي ــة مهني بطريق

ــني  ــني واإلعالمي ــزام الصحفي ــرضورة الت ــام أوصــت ب ــا. ك ــك القضاي ــة تل ــز تغطي وســلوكية لتعزي

بالدقــة يف اســتخدام املصطلحــات املتعلقــة بالقضيــة، واالبتعــاد عــن النهــج "اإلثــاري"، خصوصــاً 
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يف مــا يتعلــق بقضايــا النازحــات والالجئــات. ودعــت الدراســة وســائل اإلعــالم العربيــة إىل تعزيــز 

ــة العميقــة التحليليــة، واســتخدام أشــكال خربيــة متطــورة لعــرض الوقائــع ذات الصلــة  التغطي

بقضايــا اللجــوء والنــزوح، وزيــادة االعتــامد عــىل املراســلني واملندوبــني املحليــني، واالبتعــاد عــن 

اســتخدام لغــة التحريــض واملبالغــة والكراهيــة.

اإلعالم الغربي وقضايا الالجئات: نزعة انتقائية

ــا األســتاذ ماجــد عاطــف  ــي أعده ــة الت ــدت الدراس اعتم

ــن  ــن مـــ ــوى مجموعـــتــــيــــ ــل محتــــ ــىل تحليــــ ع

املنصـــــات اإلعـالميـــــة، مجموعــة تبــث باللغــة العربيــة 

واإلنجليزيــة مًعــا، وأخــرى تبــث باللغــة اإلنجليزيــة فقــط، 

ــة إىل اآليت: ــت الدراس ــد توصل وق

- اختــالف التغطيــة اإلعالميــة للموضــوع حســب اللغــة 

باللغــة  الناطقــة  فاملنصــات  املخاطــب،  والجمهــور 

اإلنجليزيــة تركــز عــىل الجانــب اإلنســاين للقضيــة، أمــا املنصــات التــي تبــث بالعربيــة فيتــم فيها 

ــر.  ــرصاع الدائ ــور ال ــدات وتط ــيايس وتعقي ــب الس ــراز الجان إب

- اقتصار الالجئات العربيات يف التناول اإلعالمي عىل السوريات فقط.

- عــدم إبــراز املنصــات اإلعالميــة الغربيــة أو األمريكيــة بوجــه خــاص للــدور الــذي قامــت 

بــه الــدول العربيــة يف اســتقبال الالجئــني عــدا األردن ولبنــان، عــىل عكــس الرتكيــز عــىل بيــان 

معانــاة وحفــاوة الــدول األوروبيــة يف اســتقبال الالجئــني. وذلــك باســثناء البــي يب يس التــي 

قدمــت تغطيــة شــاملة للحقائــق والقصــص اإلنســانية.

ــا  ــة له ــني للرئاس ــحني املحتمل ــة املرش ــور رؤي ــن منظ ــة م ــيك للقضي ــالم األمري ــاول اإلع - تن

واملوقــف مــن اســتقبال الجئــني وتأثــري ذلــك عــىل املجتمــع األمريــيك، وذهــب البعــض للرتكيــز 

عــىل البعــد اإلقليمــي للقضيــة وتأثريهــا عــىل أمــن إرسائيــل. ويقــل تنــاول الناحيــة اإلنســانية 

لالجئــني يف العمــوم.

- تزايد تدفق الالجئني نحو أوروبا كان املحرك الرئييس الهتامم اإلعالم الغريب بالقضية.

- توارت قصص وأخبار الالجئات الفلسطينيات مقابل قصص الالجئات السوريات.
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وأوصــت الدراســة أن یتــم تدریــب ودعــم الكــوادر العربیــة ذات الخبــرة فــي مخاطبــة الجمهــور الغربــي 
لضمــان التأثیــر فــي المجتمــع الغربــي وٕایصــال الصــورة بطــرق صحیحــة.

الشراكة بني مؤسسات العمل امليداني واإلعالم

وأكــدت األســتاذة شــادن خــالف أهميــة الرشاكــة 

بــني اإلعــالم واملنظــامت املوجــودة عــىل أرض الواقــع 

ــوء  ــة للج ــص الواقعي ــن القص ــات ع ــا معلوم ــي لديه الت

ومشــكالته، وتزويــد اإلعــالم بهــذه القصــص لطرحهــا 

بشــكل موضوعــي، وأن يســاهم اإلعــالم كذلــك يف تقديــم 

ــني  ــئون الالجئ ــا لش ــة العلي ــدت أن املفوضي ــول. وأكّ الحل

ــة  ــات اإلعالمي ــع املؤسس ــل م ــىل التواص ــا ع ــل حاليً تعم

ــد  ــام تع ــدف، ك ــق هــذا اله ــن لتحقي ــني البارزي واإلعالمي

املفوضيــة لتنظيــم تدريبــات لبعــض اإلعالميــني حــول 

ــوء. ــا اللج ــي لقضاي ــاول املوضوع ــة التن كيفي

وتحــدث املصــور الصحفــي أمحــد هيمــن عن خربته 

الفرديــة كمصــور محــرتف كان لديــه اهتــامم أصيــل برصــد 

ــا  ــة منه ــات مختلف ــه عقب ــن واجهت ــني لك ــاة الالجئ معان

عقبــة التأشــرية وترصيحــات الدخــول والوصــول إىل حيــث 

يتواجــد الالجئــني. وأوضــح أنــه اســتطاع أن يحقــق هدفــه 

عــرب التعــاون مــع منظمــة املــرأة العربيــة يف مــرشوع "لــن 

يضيــع الحلــم" الــذي تضمــن بورتريهــات لالجئــات تحمــل 

أحالمهــن للمســتقبل، ومتكــن مــن دخــول مخيــم الزعــرتي 

بتســهيالت مــن املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني حيــث 

ــق  ــرتب بشــكل إنســاين وثي ــتطاع أن يق ــه واس ــم مهمت أت

مــن الالجئــني. 
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وأوضحــت الدكتــورة دريــة شــرف الديــن وزيــرة اإلعــالم 

ــدد  ــة تع ــية، خاص ــائل السياس ــابقة أن املس ــرصي الس امل

أطــراف الــرصاع واملصالــح املتعارضــة تؤثــر عــىل التنــاول 

ــة.  ــا الالجئــني يف املنطقــة العربي اإلعالمــي لقضاي

التحيز األجنبي ومسئوليات اإلعالم العربي:

أشــارت الســفرية مرفــت التــالوي إىل أن اإلعــالم الغــرىب 

مل يُظهــر االهتــامم الكبــري الــذي يوليــه لقضايــا الالجئــني إال 

بعــد وصــول الالجئــني للشــواطيء األوروبيــة بعــد خمــس 

ــز  ــل الرتكي ــت أن ج ــة. وأضاف ــدالع األزم ــن ان ــنوات م س

الغــريب ينصــب عــىل قضايــا زواج القــارصات والعنــف 

ــة هــذه  ــه عــىل الرغــم مــن أهمي الجنــيس، مشــرية إىل أن

القضايــا فــإن هنــاك قضايــا شــديدة األهميــة ال تثــار بذات 

الدرجــة مثــل قضيــة تعليــم األطفــال الذيــن بقــوا خمــس ســنوات بــدون تعليــم وقــد يســتمرون 

ــاالت  ــد يف ح ــل الوحي ــي العائ ــرأة ه ــون امل ــتت األرس وك ــة تش ــرى، وقضي ــنوات أخ ــك لس كذل

كثــرية.

ودعــت اإلعــالم العــريب إىل الجمــع بــني األبعــاد اإلنســانية واألبعــاد السياســية يف التنــاول بحيــث 

يتنــاول قضايــا سياســية مهمــة مثــل قيــام بعــض الــدول األوربيــة بطــرد الالجئــني عندمــا قصدوها 

ــاد األورويب  ــت إىل أن االتح ــوء، ولفت ــون اللج ــف لقان ــر مخال ــو أم ــم وه ــواًرا تصده ــوا أس وبن

ــف دوالر.  ــغ 250 أل ــيء مبل ــول الج ــع دخ ــي متن ــة الت ــع الدول ــأن تدف ــيض ب ــرار يق ــش ق يناق

ــازات أخــرى الســتقبالها  ــورو وامتي ــارات ي ــه 6 ملي ــا ســتحظى بدعــم قيمت ــل تركي ــة مث وأن دول

ــالم  ــت اإلع ــام دع ــل. ك ــى باملث ــان واألردن ال تحظ ــل لبن ــة مث ــني أن دول عربي ــني يف ح الالجئ

العــريب لالهتــامم بقضيــة أثــر اللجــوء عــىل تغيــري دميغرافيــة املنطقــة العربيــة وإخــالء أرايض مــن 

ســاكنيها العــرب. وأشــارت كذلــك إىل مســألة الثقافــة العربيــة املهــددة مبعــول اإلرهــاب الــذي 

يهــدم التاريــخ والحضــارة.
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ــة  ــة العربي ــات والقــدرات اإلعالمي ــر اإلمكان ــد دارت مناقشــات الحضــور حــول رضورة تطوي وق

عــىل املســتويني اللوجيســتي واملهنــي والفنــي للوصــول إىل تغطية عربية شــاملة ومعمقــة ألزمات 

اللجــوء، بحيــث ال تقتــرص التغطيــات عــىل النقــل غــري الواعــي عــن الــوكاالت األجنبيــة التــي تتأثر 

بتوجهــات دولهــا وماليكهــا ومصالحهــم، وتتأثــر كذلــك بالثقافــة واملرجعيــات الغربيــة، وبالصــورة 

ــق  ــا يتعل ــة م ــالمي خاص ــريب واإلس ــني الع ــن العامل ــرب ع ــا الغ ــي يحمله ــبقة الت ــة املس الذهني

ــوء ذات  ــا اللج ــاول قضاي ــل تن ــة تجع ــرتاتيجيات إعالمي ــر اس ــوا لتطوي ــام دع ــرأة. ك ــورة امل بص

أولويــة عــىل األجنــدة اإلعالميــة العربيــة، بحيــث يســاهم اإلعالميــون يف طــرح القضايــا وطــرح 

الحلــول.

الرتكيز على حاالت دون أخرى

لفــت الحضــور كذلــك إىل أنــه يف ســياق األزمــة الراهنــة تركــز التغطيــات اإلعالميــة عــىل أزمــات 

عربيــة دون أخــرى، فــال تنــال األزمــة يف اليمــن مثــاًل حقهــا مــن االهتــامم، كــام تراجــع االهتــامم 

اإلعالمــي بقضيــة الالجئــني الفلســطييني، كذلــك ففــي ســياق االهتــامم بالــدول املضيفــة لالجئــني 

تجــيء األولويــة للــدول األوروبيــة، يف حــني يغيــب االهتــامم بــدور بعــض الــدول مثــل الــدور 

الــذي تلعبــه دول مثــل الســودان واليمــن عــىل الرغــم مــن التحديــات واألعبــاء التــي تتحملهــا 

هــذه الــدول.

خلق ثقافة مجاهريية حول قضايا الالجئني

لفتــت الدكتــورة عواطــف عبــد الرمحــن أســتاذ الصحافة 

تنشــيط  رضورة  إىل  القاهــرة،  اإلعالم-جامعــة  بكليــة 

ــام  ــات في ــباب الجامع ــاث وش ــز األبح ــع مراك ــة م العالق

ــذا  ــني، ألن ه ــا الالجئ ــة بقضاي ــف والتوعي ــص التعري يخ

ــرشه  ــة ين ــة وعــي مجتمعــي بالقضي ــا لتنمي ــؤدي تلقائيً ي

الشــباب بــني عائالتهــم ويف محيطهــم خالقــني بذلــك 

ثقافــة جامهرييــة مؤيــدة لقضايــا الالجئــني ال تقتــرص عــىل نخبــة بعينهــا إمنــا تنتــرش بــني جميــع 

ــة. ــاط االجتامعي األوس



رئيس الجلسة

سعادة السفري مجال بيومي
رئيس اتحاد املستثمرين العرب

املتحدثون

رئيسة الجمعية الكويتية لألرسة املثاليةسمو الشيخة فريحة الصباح 

املساعدات اإلنسانية وخربة الدول العربية املانحة

املفوضية العليا لشئون الالجئنياألستاذة شادن خالف

سياسات الرشاكة مع القطاع الخاص

نائب رئيس البعثة الفنلندية بالقاهرةالدكتور برتي هوتانيمي

نائب رئيس البعثة اليابانية بالقاهرةمعايل السيد كم موكاي

املسئولية الدولية وخربات التمويل يف قضايا األمن والسالم

اجللسة اخلامسة: متويل أزمات اللجوء/النزوح يف املنطقة العربية
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التصدي للتدخالت األجنية

يف مداخلتــه أشــار الســفري مجــال بيومــي صفتــه إىل ضخامــة 

ــب  ــإىل جان ــريب، ف ــن الع ــها الوط ــي يعيش ــة الت ــم األزم حج

ــاًرا  ــة آث ــة مخلف ــع الرصاعــات يف عــدة دول عربي ســوريا تندل

مأســاوية عميقــة تضــاف إىل الوضــغ يف فلســطني التــي تــرزح 

تحــت نــري االســتعامر الوحيــد الباقــي يف العامل  وهو االســتعامر 

اإلرسائيــيل، ودعــا الــدول العربيــة إىل التكاتــف والوقــوف ضــد 

ــة  ــن مغب ــة محــذًرا م ــة يف الشــئون العربي التدخــالت األجنبي

هــذه التدخــالت وآثارهــا السياســية والثقافيــة. 

دور الكويت يف دعم القضايا اإلنسانية

ــهامات  ــاح  إس ــر الصب ــرزت مســو الشــيخة فرحيــة األمحــد اجلاب أب

صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح ودوره 

ــة  ــهاماته الفعال ــاين وإس ــل واإلنس ــاءه املتواص ــرشف وعط امل

ــاء  ــربى كالقض ــانية الك ــوارث اإلنس ــات والك ــة األزم يف مواجه

عــىل الجــوع والفقــر والتصــدي لألمــراض  ومكافحــة اآلفــات 

االجتامعيــة واالقتصاديــة  والدفــع بعجلــة التنميــة يف البلــدان 

ــة  مــن مختلــف املناطــق والقــارات يف العــامل أجمــع.  النامي

الشراكة مع القطاع اخلاص

ــىل  ــا ع ــزت كلمته ــد ترك ــالف فق ــادن خ ــتاذة ش ــا األس أّم

الرشاكــة بــني املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني والقطــاع 

الخــاص، وأوضحــت أنــه نظــرًا ألن أزمــة اللجــوء الســوري مــن 

ــإن  ــة ف ــة الثاني ــرب العاملي ــذ الح ــانية من ــوارث اإلنس ــرب الك أك

ــج  ــورة برنام ــرية، وأن فات ــا كب ــة ملواجهته ــات املطلوب االحتياج

الحاميــة الــذي تضطلــع بــه املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني 

تبلــغ 5 مليــار دوالر مل يصــل منهــا إال %28.
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وأكّــدت أن املفوضيــة تحــرص عــىل الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص يف متويــل احتياجــات الالجئــني، 

ــة تعمــل  ــارش. مشــرية إىل أن املفوضي ــواع الرشاكــة فذكــرت منهــا الدعــم املــايل املب وعــددت أن

عــىل توســيع نطــاق الداعمــني، كــام تعمــل عــىل خلــق طــرق مبتكــرة لتقديــم الخدمــات لالجئــني 

ــة  ــم املســاعدات العيني ــن تقدي ــداًل م ــة ب ــأن املفوضي ــاًل ب ــت مث ــة أرسع وأفضــل ورضب بطريق

اتجهــت إىل تقديــم مســاعدات نقديــة عــرب كــروت ذكيــة وماكينــات رصافــة ووجــدت أن هــذا 

يوفــر الوقــت ويحــرتم كرامــة املســتفيد وهــذا مجــال للرشاكــة بــني املفوضيــة والقطــاع الخــاص.

شــكل آخــر للرشاكــة هــو العمــل عــىل بنــاء قــدرات املجتمعــات املحليــة املســتضيفة لالجئــني، 

ويقــوم توجــه املفوضيــة عــىل أن تشــمل برامــج الالجئــني أبنــاء البلــد أيضــاً للحــد  مــن 

الحساســيات التــي قــد تظهــر فيــام بينهــم وبــني الالجئــني وليكــون النهــج املتبــع يف املســاعدات 

إمنائيًــا وليــس فقــط إنســانيًا. واملحــور الثالــث للرشاكــة مــع القطــاع الخــاص هــو االســتفادة منــه 

ــة  ــم بالرسع ــاص يتس ــاع الخ ــرًا ألن القط ــة نظ ــات األممي ــلوب اإلدارة يف املؤسس ــر أس يف تطوي

ــة. ــل الرسيع ــكار وردود الفع واالبت

دور فنلندا يف دعم الالجئني والنازحني

تحــدث الدكتــور بــرتي هوتانيمــي نائــب رئيــس 

البعثــة الفنلنديــة بالقاهــرة عــن خــربة بــالده يف اســتقبال 

ــم. ــني ودعمه الالجئ

ــدا تؤمــن بــرضورة دعــم الــدول  وأوضــح ســيادته أن فنلن

الناميــة وعــالج األســباب األساســية وراء أزمــة اللجــوء 

والنــزوح، وعليــه يتوجــه الدعــم الفنلنــدي لتهيئــة الظروف 

ــم  ــذا الدع ــي ه ــام يراع ــدول، ك ــل ال ــل داخ ــرص العم ــان وف ــوق اإلنس ــالم وحق ــة للس الداعم

بُعــد النــوع االجتامعــي عنــد تخصيصــه مــن خــالل املنظــامت الدوليــة أو مؤسســات التمويــل 

التنمويــة، فضــاًل عــن منظــامت املجتمــع املــدين واملنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة ذات الصلــة.

ويتحــرك الدعــم الفنلــدي للــدول الناميــة حســب أربــع أولويــات هــي: حقــوق النســاء والفتيــات 

ــن  ــد م ــق مزي ــة لخل ــدول النامي ــات ال ــالم-تقوية اقتصادي ــات الس ــن يف عملي ورضووة إرشاكه
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الوظائــف وتحســني مســتوى املعيشــة للرجــال والنســاء-دعم التحــول نحــو مجتمعــات دميقراطية 

– تحقيــق األمــن الغــذايئ والوصــول للميــاه والطاقــة واالســتخدام املســتدام للمصــادر الطبيعيــة.

وأوضــح أن الدعــم الفنلنــدي ملنطقــة الــرشق األوســط يركــز عــىل املناطــق املتــرضرة مــن األزمــة 

يف ســوريا والعــراق، وأن بــالده تحــرص عــىل مراعــاة حقــوق واحتياجــات النســاء الالجئــات ذوي 

اإلعاقــات، لذلــك تعمــل عــىل تقديــم الدعــم املــايل ملفوضيــة الالجئــني لتعزيــز حاميــة األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة يف أوقــات النــزوح.

وأبــرز أن ســوريا هــي مثــال للدعــم والجهــد الفنلنــدي، حيــث تعهــدت فنلنــدا يف مؤمتــر املانحــني 

ــاء،  ــال والنس ــم لألطف ــه الدع ــوار، ويوج ــوريا ودول الج ــح س ــورو لصال ــون ي ــدن بـــ25 ملي بلن

والتعليــم واالبتــكار، وتكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات التــي مــن املمكــن أن تعــزز مــن خلــق 

فــرص عمــل للنســاء والشــباب، ويوجــه كذلــك وبنســبة 40% مــن اإلجــاميل لصالــح دعــم قــدرات 

املجتمعــات املضيفــة املجــاورة لســوريا.

ــع إنســاين يراعــى االحتياجــات  ــه طاب ــد ترســيخ نظــام عاملــي ل ــدا تؤي ــام أكــد أن فنلن ويف الخت

اإلنســانية املختلفــة ويعمــل عــىل توفــري التمويــل الــالزم لهــذه االحتياجــات، مشــريًا إىل أن األمــر 

ســيتم الرتكيــز عليــه خــالل القمــة العامليــة االنســانية باســطنبول.

دور اليابان

أكّــد الســيد كــن مــوكاي نائــب رئيــس البعثــة 

اليابانيــة بالقاهــرة أن اليابــان تــويل اهتامًمــا كبــريًا للتمكني 

ــات  ــا تعمــل عــىل متكــني الالجئ االقتصــادي للنســاء، وأنه

ــري دورات  ــالل توف ــن خ ــا م ــرص اقتصاديً ــوريات يف م الس

ــل:  ــدة مث ــاالت عدي ــل يف مج ــة وورش عم ــب مهني تدري

الطهــي، التزيــني، الخياطــة، وتقديــم الطعــام. وتجمع هذه 

ــات. ــني ســيدات ســوريات ومرصي ــة ب ــدورات التدريبي ال

وأشــار إىل أن اليابــان ســتقوم خــالل العــام الجــاري وبالتعــاون مــع مفوضيــة الالجئــني بتنفيــذ 

برنامــج املســاعدات النقديــة يف مــرص والــذي يســتهدف الالجئــني الســوريني واألفارقــة. وأضــاف 
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أن اليابــان تقــوم كذلــك بتوفــري مســتلزمات طبيــة لالجئــات الســوريات يف لبنــان كــام توفــر لهــن 

دعــاًم يرتبــط برعايــة األمومــة والطفولــة. ويف األردن رعــت الحكومــة اليابانيــة دورات تدريبيــة 

يف مجــاالت مهنيــة.

وأكّــد أن اليابــان تدعــم الوصــول لحــل ســيايس لألزمــة الســورية وتعمــل يف الوقــت نفســه عــىل 

ــدول املضيفــة، وتحــرص عــىل أال تتعــرض أي  توفــري الدعــم لالجئــني وتخفيــف العــبء عــىل ال

ــا  ــال، وأنه ــات واألطف ــة لألمه ــة صحي ــق بيئ ــال وخل ــم األطف ــىل تعلي ــز ع ــش، وترك ــة للتهمي فئ

تســتهدف تنميــة املــوارد البرشيــة لالجئــني دعــاًم ملعيشــتهم الراهنــة ودعــاًم لدورهــم املســتقبيل 

يف بنــاء أوطانهــم.

ا
ً
دعم الالجئني اقتصادي

قــدم الســفري مجــال بيومــي عــدة مقرتحــات بشــأن دعــم الالجئــني، فأشــار إىل تبنــي سياســات 

ــل،  ــوق العم ــيء يف س ــاج الالج ــهيل إدم ــب لتس ــم والتدري ــرص التعلي ــىل ف ــول ع ــهل الحص تس

وتســهيل االعــرتاف بالشــهادات الحاصــل عليهــا الالجئــون يف 

بالدهــم. وأكـّـد أنــه يف ضــوء خــربة الســوريني يف مــرص، فــإن 

الالجــيء الســوري ليــس بحاجــة إىل املســاعدة بقــدر حاجته 

إىل الفرصــة، وطالــب مبحاربــة الهجــرة غــري املرشوعــة التــي 

تحفهــا املخاطــر وذلــك عــرب تســهيل الهجــرة املرشوعــة إىل 

أوروبــا خاصــة وأن أوروبــا لديهــا مشــكلة تناقــص معــدالت 

النمــو الســكاين واملهاجريــن ميكــن أن يشــكلوا ثــروة برشيــة لهــا. كــام دعــا لالســتفادة مــن صناديق 

ــرية  ــات الصغ ــة املرشوع ــل وخاص ــدان العم ــني يف مي ــدرات الالجئ ــم ق ــة يف دع ــة العربي التنمي

واملتوســطة، مشــريًا إىل الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الــذي أنــيشء مبقــرتح مــن صاحــب الســمو أمري 

الكويــت يف القمــة العربيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف عــام 2009 حيــث اقــرتح ســموه إنشــاء هذا 

الصنــدوق بقيمــة 2 مليــار دوالر لتمويــل املرشوعــات الصغــرية واملتوســطة. ويف الختام أكّد ســيادته 

أن اتحــاد املســتثمرين العــرب عــىل اســتعداد للتعــاون بتوفــري مســاحات باملجــان لعــرض منتجــات 

األرس املهاجــرة املقيمــة يف دول عربيــة أخــرى.
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وتضمنت مداخالت الحضور عدًدا من التوصيات، ميكن إجاملها فيام ييل:

ــني  ــم وب ــي الدع ــني مقدم ــيق ب ــة التنس ــدور آلي ــوم ب ــة ألن تق ــرأة العربي ــة امل ــوة منظم - دع

الالجئــني أنفســهم مــع اســتخدام الدراســات املعمقــة عــن احتياجــات الالجئــني مثــل الدراســة 

التــي أعدتهــا املنظمــة، ويتــم تطويــر رشاكات مــع قيــادات مــن الالجئــني والالجئــات أنفســهم 

ــات. ــد االحتياجــات واألولوي ــا تحدي ــم مــن خالله يت

- إعــادة النظــر يف مســألة منــع الالجــيء مــن العمــل، بحيــث تتــاح لالجــيء فرصــة العمــل يف 

أطــر تحددهــا الدولــة وتســتند إىل قيــم التضامــن العــريب.

- تشــجيع تكويــن روابــط تجمــع الالجئــني يف الــدول املســتضيفة بحيــث تعــرب هــذه الروابــط عــن 

مصالحهــم وتتحدث بلســانهم.

ــدأ  ــة، تب ــة متكامل ــات مــن خــالل عملي ــا الالجئ ــع به ــي تضطل -  دعــم الصناعــات الصغــرية الت

بتوفــري التدريــب والتأهيــل لالجئــات، ثــم جمــع صاحبــات الحــرف يف روابــط إنتاجيــة متكنهــن 

ــن  ــني الذي ــري املصمم ــالل توف ــن خ ــن م ــم دعمه ــىل أن يت ــرية، ع ــات الكب ــاء بالطلبي ــن الوف م

بإمكانهــم توجيــه مهــارات هــؤالء الســيدات نحــو  مســتوى إنتــاج رفيــع، ثــم مــن خــالل العمــل 

عــىل تســويق منتجهــن وفتــح أســواق لــه، ســواء داخــل الــدول املضيفــة أو خارجهــا يف الــدول 

ــة املضيفــة مثــل االتحــاد األورويب. التــي تجمعهــا عالقــات تجاريــة مــع الدول

- توجيــه الدعــم للمــدارس املخصصــة لتعليــم أبنــاء الالجئــني الســوريني خاصــة وأن هــذه املدارس 

توظــف طاقــات الســوريني أنفســهم، مــع التشــديد عــىل رضورة االهتــامم بتعليــم أبنــاء الالجئــني 

ألن الطفــل الــذي ال يســتوعبه التعليــم واملســار املهنــي الســوي، ســتجذبه األعــامل غــري  الرشعيــة 

وســتكون تكلفــه انضاممــه لصفــوف اإلجــرام أو اإلرهــاب  يف املســتقبل، أكــرب بكثــري مــن تكلفــة 

. تعليمه

- وقــدم الشــيخ صــاحل النهــام نائــب رئيــس ومستشــار أول جمعية كويتيــة لألرسة املثاليــة، مجموعة 

مــن التوصيــات تضمنت: 

* تشــكيل لجنــة منبثقــة مــن األعضــاء املشــاركني يف املؤمتــر لزيــارة الالجئــني الســيام النســاء 
واألطفــال عــىل األخــص ومراكــز اإليــواء واملهجريــن بشــكل دوري وتقديــم املعونــات 

ــة. ــة والتعليمي ــة الصحي ــات الالزم ــاعدات والخدم واملس
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*  تكثيــف الجهــود اإلنســانية واإلغاثيــة والدعــم وإعــالء صــوت الالجئــني ومخاطبــة وحــث 
ــة  ــوء يف املنطق ــا اللج ــاه قضاي ــؤولياتها تج ــل مس ــىل تحم ــة ع ــة والدولي ــراف اإلقليمي األط

ــم املشــكلة.  ــادة تفاق ــة زي ــول املســتدمية ومواجه ــث عــىل إيجــاد الحل ــة والعمــل الحثي العربي

*  تفعيــل الدعــم الــدويل والتعهــدات التــي تعهــدت بهــا الــدول املانحــة يف املؤمتــرات األربعة 
ــا  ــد يف بريطاني ــذي عق ــع ال ــك الراب ــت وكذل ــد يف الكوي ــذي عق ــث ال ــاين والثال األول والث

لألطــراف املســتفيدة وآليــات توجيــه الدعــم الســتيعاب خــربات وطاقــات الالجئــني وتحويلهــا 

إىل مســارات إيجابيــة تعــزز قدراتهــم ومهاراتهــم ملواجهــة الظــروف القاســية التــي يعيشــونها 

مــن خــالل مشــاريع وبرامــج تنمويــة مســتدمية.

- كــام تطرقــت الســيدة فاطمــة بابــان رئيســة االتحــاد العــريب للمــرأة املتخصصــة فــرع العراق 

إىل االنتهــاكات والجرائــم التــي يرتكبهــا تنظيــم داعــش اإلرهــايب ضد النســاء والفتيــات العراقيات، 

وطرحــت ثــالث مســائل اعتربتهــا ضمــن األولويــات التــي تحتــاج ألن يســتهدفها الدعــم:

* مواجهــة مشــكلة األطفــال غــري الرشعيــني نتــاج جرائــم االغتصــاب التــي يرتكبهــا داعــش 
ــؤالء  ــة ه ــم وتربي ــة لض ــدور القامئ ــم ال ــام ودع ــاء دور لأليت ــرب إنش ــك ع ــاء، وذل ــد النس ض

ــويل النســب. ــال مجه األطف

* مواجهــة املشــاكل النفســية والبدنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تعــاين منهــا النســاء 
ضحايــا داعــش. األمــر الــذي يتطلــب توفــري برامــج إعــادة تأهيــل نفــيس وبــدين ومجتمعــي 

ومتكــني اقتصــادي للضحايــا ومتابعــة صحيــة ونفســية دقيقــة لهــن. 

* زيــادة املشــاركة الفاعلــة للنســاء يف مواقــع صنــع القــرار عــىل كافــة املســتويات ويف جميــع 
لجــان املصالحــة ويف مفاوضــات بنــاء الســالم. وذلــك مــن خــالل توفــري التدريــب والتأهيــل 

الــالزم لهــن.
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متــر املنطقــة العربيــة يف الوقــت الراهــن بأزمــة غــري مســبوقة تتمثــل يف النزاعــات املســلحة 
ــة هــذه  ــزوح واســعة النطــاق.  وال شــك أن مواجه ــن موجــات لجــوء ون ــا م ــب عليه ــا يرتت وم

األزمــة تتطلــب تدخــالت إنســانية وتنمويــة تتناســب وحجــم التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة 

ــة  ــن األزم ــب م ــم ككل. ويف القل ــىل اإلقلي ــوء ع ــع اللج ــا واق ــي يفرضه ــة الت ــة واألمني والثقافي

تكمــن املعانــاة اإلنســانية ملاليــني الالجئــني والنازحــني الذيــن اضطــروا ملغــادرة ديارهــم وأوطانهم 

متســًكا بأمــل الحيــاة بعيــًدا عــن مناطــق الــرصاع. 

ــات  ــة لالجئ ــاة اإلضافي ــربز املعان ــام، ت ــه ع ــني بوج ــكالت الالجئ ــة ملش ــورة املؤمل ــار الص ويف إط

والنازحــات مــن النســاء والفتيــات. لقــد أثبتــت الخــربة أن أوضــاع املــرأة خــالل فــرتات الحــروب 

ــة  ــزاع واللجــوء إىل تعميــق بني ــر بأوضاعهــا خــالل الســلم. وتــؤدي ســياقات الن والنزاعــات تتأث

عــدم املســاواة فتصبــح املــرأة أكــرث هشاشــة، وأكــرث عرضــة للعنــف واالســتغالل والتمييــز، هــذا يف 

الوقــت الــذي تزيــد فيــه أعبائهــا إذ كثــريا مــا تكــون العائــل الوحيــد، وتضطــر لبــذل جهــود أكــرب 

مــن أجــل توفــري الحاميــة وأســباب املعيشــة ألفــراد األرسة.

ــا  ــة بأبعاده ــة العربي ــزوح يف املنطق ــة اللجــوء والن ــن الضــوء عــىل أزم ــد م ــاء مزي وســعيًا إللق

املختلفــة، مــع الرتكيــز بصفــة خاصــة عــىل أوضــاع النســاء والفتيــات، والوصــول إىل بلــورة حلــول 

عمليــة لهــذه األزمــة املتفاقمــة تُطــرح بــني يــدي املعنيــني عــىل املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة 

والدوليــة.

 عقــدت منظمــة املــرأة العربيــة، تحت رعاية رئاســة الــوزراء بجمهوريــة مرص العربيــة، وبالتعاون 

مــع جامعــة الــدول العربيــة واملفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني وهيئــة األمــم املتحدة للمســاواة 

بــني الجنســني ومتكــني املــرأة، مؤمتــر  "قضايــا الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة: الواقــع 

واملســتقبل"، وذلــك عــىل مــدار ثالثــة أيــام يف الفــرتة مــن 3 إىل 5 مايــو 2016. 
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ويف ختام أعامل املؤمتر، وإذ يقر املؤمترون بأن:

- مأســاة اللجــوء الراهنــة يف املنطقــة العربيــة هــي أكــرب مأســاة إنســانية منــذ الحــرب العاملية 

الثانية.

ــن الصعــب عــىل  ــل م ــة، يجع ــات الناشــبة يف املنطق ــة يف الرصاع ــُدد األطــراف املتنازع - تع

املدنيــني حاميــة أنفســهم يف ســاحات القتــال ويزيــد مــن تعقيــد الرصاعــات وصعوبــة 

ــويتها. تس

ــف  ــات املســلحة، إذ يتعرضــن للعن ــن جــراء النزاع ــرث املترضري ــات هــن أك - النســاء والفتي

القائــم عــىل النــوع االجتامعــي واالســتغالل  والــزواج املبكــر فضــال عــن جرائــم أخرى متارســها 

ضدهــن األطــراف املتنازعــة.

ــم يشــكل  ــن التعلي ــني والنازحــني م ــال الالجئ ــن أطف ــى، م ــر أو أنث ــل، ذك ــان أي طف - حرم

ــم. ــتقبل أوطانه ــتقبلهم ومس ــدا ملس تهدي

ــدويل مبــا يتناســب وحجــم  ــد مــن االهتــامم ال ــات والنازحــات تتطلــب املزي ــا الالجئ - قضاي

األزمــة، 

فإنهم يتوافقون عىل التوصيات التالية:

أوال – توصيات عامة
ــي تشــكل الســبب األســايس يف  ــة والعســكرية الت - رضورة الوقــف الفــوري لألعــامل القتالي

تراكــم أزمتــي اللجــوء والنــزوح.  وهــو أمــر يتطلــب توافــق ســيايس اقليمــي ودويل حقيقــي 

وجــاد.

ــي  ــل الت ــج العم ــات والربام ــط والسياس ــع الخط ــي يف جمي ــوع االجتامع ــد الن ــني بع - تضم

تســتهدف حاميــة ودعــم الالجئــني والنازحــني، وتصميــم سياســات تتالئــم مــع ظــروف 

ــرأة. ــكالت امل ــات ومش واحتياج

- احرتام مبدأ مل شمل األرس وحث الدول عىل توفري حلول مالمئة لتحقيق هذا الهدف.

- دعــوة مجلــس األمــن الــدويل إىل أن يضمــن، بــكل الوســائل املمكنــة، تنفيــذ القــرار 1325 

ــرى ذات  ــرارات األخ ــمل الق ــا يش ــه، مب ــة ل ــرارات التالي ــالم والق ــن والس ــرأة واألم ــأن امل بش

ــة املــرأة واألطفــال يف النزاعــات املســلحة. ــة بحامي الصل
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- دعــم الــدول العربيــة املضيفــة لالجئــني يك تســتطيع االســتمرار يف توفــري الضيافــة واملعيشــة 

ــات  ــة للمجتمع ــة واالقتصادي ــات االجتامعي ــري االحتياج ــذا توف ــم، وك ــة له ــانية الكرمي اإلنس

املحليــة املضيفــة لالجئــني.

- حشد الدعم لتمويل األطر االقليمية املعنية بدعم الالجئني.

- تبنــي نهــج "التنميــة القــادرة عــىل مواجهــة األزمــة والتعــايف مــن آثارهــا" يف التعامــل مــع 

ــدال مــن االقتصــار عــىل  ــة والدعــم ذي الطبيعــة املســتدامة ب ــز عــىل الحامي األزمــة، بالرتكي

املســاعدات اإلغاثيــة فقــط، نظــرا لطــول األمــد املتوقــع الســتمرار أزمــة اللجــوء.

- تعزيــز الدعــم الــدويل املوجــه لالجئــني والنازحــني، مــع العمــل عــىل ضــامن وصــول هــذا 

الدعــم ملســتحقيه وفــق معايــري أكــرث كفــاءة تحــد مــن النفقــات اإلداريــة واللوجســتية.

- ضــامن إرشاك الالجئــات يف عمليــات صنــع القــرار الرســمية وغــري الرســمية عــىل مختلــف 

املســتويات، بــدءا مــن لجــان إدارة املخيــامت وإىل عمليــات بنــاء وحفــظ الســالم.

ــا- توصيــات تتعلــق برتشــيد اجلهــود العربيــة لالســتجابة ألزمــة الالجئــات والنازحات 
ً
ثاني

املنطقة يف 
ــار  ــة وقــف إطــالق الن ــة العمــل العــريب املشــرتك يف مجــال مراقب ــدرات منظوم ــر ق - تطوي

ــظ الســالم. ــات وحف وإجــراء االنتخاب

ــة بشــأن وضــع الالجئــني يف  ــة العربي ــرار "االتفاقي ــة مــن أجــل إق - يف إطــار الجهــود العربي

العــامل العــريب"، مراعــاة تضمــني االتفاقيــة معاملــة خاصــة ألوضــاع النســاء والفتيــات واألطفــال.

ــي تأسســت مبوجــب  ــة الت ــدول العربي ــة اإلنســانية بجامعــة ال ــة اإلغاث -تنشــيط ودعــم آلي

ــارس 2014. ــت يف م ــة يف الكوي ــة العربي ــرار القم ق

- إعــداد طواقــم إغاثــة برشيــة عربيــة للدعــم العاجــل يف أوقــات الطــوارئ مــع تدريــب هــذه 

الطواقــم عــىل كيفيــة مراعــاة بعــد النــوع االجتامعــي يف تنفيــذ مهامهــم.

ــية ذات  ــكالت األساس ــل املش ــل ح ــن أج ــي م ــيق البين ــة والتنس ــود العربي ــف الجه - تكثي

ــني. ــه الالجئ ــي تواج ــة الت ــة واالداري ــة القانوني الطبيع

- تطويــر إطــار للتعــاون اإلقليمــي فيــام بــني منظمــة املــرأة العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة 

واملفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لتعزيــز االســتجابة ألزمــة 
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ــوم هــذا  ــات. يق ــة ومتكــني النســاء والفتي ــز عــىل حامي ــة بالرتكي ــزوح يف املنطق اللجــوء والن

التعــاون عــىل الحــوار مــع الــدول العربيــة املعنيــة لتعزيــز الوعــي بالقضيــة، وتطويــر مصــادر 

جديــدة للتمويــل، واملبــادرة مبرشوعــات تخــدم كل مــن الالجئــني واملجتمعــات املضيفــة.

- منــح قضايــا حاميــة الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة أولويــة عــىل جــدول أعــامل 

جميــع االجتامعــات العربيــة الرســمية.

- مناشــدة صناديــق التمويــل العربيــة لدعــم ومتويــل احتياجــات الالجئــني وتصميــم برامــج 

متويليــة قامئــة عــىل التحليــل النوعــي والبيانــات املصنفــة بحســب الســن والنــوع. 

ــامت  ــل منظ ــزام بتموي ــىل االلت ــني ع ــع رشكاء محلي ــن م ــح واملتعاقدي ــي املن ــث مقدم - ح

ــاين. ــم اإلنس ــال الدع ــل يف مج ــو العم ــائية نح ــامت النس ــه التنظي ــني وتوجي ــرأة، لتمك امل

- حــث وتشــجيع جهــود الرصــد والتوثيــق ألزمــات الالجئــني والنازحــني يف املنطقــة وخطــط 

وبرامــج مواجهتهــا مــن منظــور يراعــي النــوع االجتامعــي.

- توصيات خاصة باجملتمع املدني ً
ثالثا

- حــث منظــامت املجتمــع املــدين العربيــة والدوليــة عــىل تقديــم الدعــم لالجئــني والنازحــني 

يف املنطقــة العربيــة وتشــجيع العمــل التطوعــي يف هــذا امليــدان.

ــني  ــىل تضم ــني ع ــني والنازح ــة الالجئ ــة يف خدم ــدين العامل ــع امل ــامت املجتم ــوة منظ - دع

برامجهــا بعــد النــوع االجتامعــي ملراعــاة االحتياجــات والظــروف الخاصــة للنســاء والفتيــات 

ــة التعامــل مــع احتياجــات املــرأة. ــة لهــن وتدريــب كوادرهــا عــىل كيفي وتوفــري الحامي

- توجيــه االهتــامم نحــو كــرس الحاجــز النفــيس بــني الالجــيء والبلــد املضيــف والقضــاء عــىل 

شــعوره باالغــرتاب والهشاشــة، والرتويــج محليــاً لصــورة مختلفــة لالجــيء ال تقدمــه كعــبء 

عــىل البلــد املضيــف بــل تقدمــه كمــورد بــرشي يعــزز ثــراء املــوارد البرشيــة الوطنيــة.

ــاون  ــىل التع ــني ع ــني والنازح ــة الالجئ ــة يف خدم ــدين العامل ــع امل ــامت املجتم ــث منظ - ح

ــار. ــذا اإلط ــا يف ه ــد جهوده ــا وتوحي ــام بينه ــل في ــيق والتكام والتنس

- تعزيــز الــرشاكات الثالثيــة املمكنــة بــني منظــامت املجتمــع املــدين والهيئــات املعنيــة إقليميا 

ودوليــا مــن أجــل تقديــم الدعــم لالجئــات والنازحات.
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ا- توصيات خاصة بوسائل االعالم واالكادمييا
ً
رابع

- قيــام وســائل االعــالم العربيــة بتوجيــه اهتــامم أكــرب لقضايــا اللجــوء والنــزوح والتعريــف 

ــة السياســية واألمنيــة واإلنســانية  ــوزن الحقيقــي واألهمي بأبعادهــا املختلفــة مبــا يعكــس ال

لهــذه القضايــا.

- مراعــاة أن يهتــم االعــالم بطــرح الجانــب اإلنســاين ألزمــة اللجــوء وتوفــري منصــة لالجئــات 

والنازحــات  للتعبــري عــن مشــكالتهن ورؤاهــن.

- رضورة تدريــب الصحفيــني واإلعالميــني عــىل كيفيــة مقاربــة قضايــا الالجئــات والنازحــات، 

وتطويــر قــدرات املؤسســات اإلعالميــة عــىل اعتــامد أدلــة ومدونــات مهنيــة وســلوكية لتعزيــز 

تغطيــة تلــك القضايــا.

- حــث أســاتذة الجامعــات والباحثــني يف املنطقــة العربيــة عــىل اإلســهام يف التعريــف بأزمــات 

اللجــوء والنــزوح عــرب التصــدي لهــا بحثيــا وفكريــا وتشــجيع شــباب الباحثــني عــىل تناولهــا، 

وحــث النزعــة التطوعيــة لــدى الشــباب لدعــم قضايــا الالجئــني.

- قيــام وســائل االعــالم ومراكــز البحــث العلمــي بفتــح حــوارات ونقاشــات جــادة ومعمقــة 

ــول  ــول الحل ــرباء ح ــتخالص رأي الخ ــزوح واس ــوء والن ــا اللج ــة لقضاي ــاد املختلف ــول األبع ح

ــاع القــرار.  ــا أمــام صن ــل لهــذه املشــكالت لطرحه األمث

ا - توصيات خاصة مبنظمة املرأة العربية
ً
خامس

- تثمــني مبــادرة منظمــة املــرأة العربيــة يف إعــداد تقريــر رصــد أوضــاع الالجئــات والنازحــات يف 

املنطقــة العربيــة. والتأكيــد عــىل التوصيــات الــواردة يف التقريــر فيــام يتعلــق بالحلــول املقرتحــة 

ــم  ــق مبشــكالت الصحــة والتعلي ــا يتعل ــات وخاصــة م ــع املشــكالت األساســية لالجئ للتعامــل م

والســكن والغــذاء واالفتقــار إىل املهــارات وإىل العمــل والدخــل املســتقر.

- دعوة منظمة املرأة العربية إىل:

* اســتكامل جولتهــا لرصــد أوضــاع الالجئــات والنازحــات لتشــمل باقــي الــدول العربيــة التــي 

تشــهد أزمــات اللجــوء والنــزوح، اســتجابة لطلــب عــدد مــن الحكومــات العربيــة املعنيــة.

* قيــام املنظمــة بتكثيــف دوراتهــا التدريبيــة يف مجــال األمــن والســالم،  وتضمينهــا مهــارات 

الرصــد والتوثيــق املراعــي للنــوع االجتامعــي، وذلــك إليجــاد فــرق عربيــة مؤهلــة قــادرة عــىل 
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رصــد ومتابعــة أوضــاع املــرأة ضحيــة النزاعــات، وكذلــك رصــد ومتابعــة مــدى مراعــاة النــوع 

االجتامعــي ســواء يف الربامــج املوجهــة لدعــم وحاميــة الالجئــني، أو يف خطــط بنــاء القــدرات 

املدنيــة مــا بعــد النزاعــات.

ــات( تكــون  ــة لدعــم الالجئ ــة باســم )شــبكة منظمــة املــرأة العربي * إنشــاء شــبكة إلكرتوني

ــة  ــات يف املنطق ــات والنازح ــاندة الالجئ ــم ومس ــل دع ــن أج ــوع م ــي التط ــة لراغب مفتوح

العربيــة. ويتــم االســتفادة مــن جهــود هــؤالء املتطوعــني عــرب التنســيق والتعــاون فيــام بــني 

ــا. ــا ووطني ــا واقليمي ــة دولي ــات املعني ــة والهيئ ــرأة العربي منظمــة امل

* تقــوم املنظمــة بتحفيــز جهــود دعــم الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة مبــا يشــمل متويــل 

ــدول املضيفــة  ــات يف ال ــات الالجئ ــا النســاء والفتي ــة صغــرية تســتفيد منه مرشوعــات تنموي

لهــن يف املنطقــة العربيــة.  

ــات  ــالق مرشوع ــا، إلط ــا ودولي ــة، إقليمي ــامت املعني ــع  املنظ ــاون م ــة للتع ــعي املنظم * س

ــة. ــة خاص ــة بصف ــم والصح ــال التعلي ــني يف مج ــم الالجئ ــادرات لدع ومب

ــي  ــاين الت ــل اإلنس ــة للعم ــة العاملي ــر إىل القم ــا املؤمت ــص إليه ــي يخل ــات الت ــع التوصي * رف

ســتعقد يومــي 23-24 مايــو 2016 يف اســطنبول برتكيــا، واىل القمــة األمميــة حــول الالجئــني 

ــبتمرب 2016. ــتعقد يف س ــي س الت
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صور ملعرض املصور أمحد هيمن «لن يضيع احللم»

ــم«  ــع الحل ــن يضي ــوان »ل ــه) بعن ــم عــىل هامــش املؤمتــر معــرض صــور (بورتري أقي

ــرايف املــرصي  أمحــد هيمــن للمصــور الفوتوغ

وحملــت كل صــورة حلــم صاحبتهــا للمســتقبل ودارت أحــالم الالجئــات حــول الصــورة ومل 

الشــمل واألمــل يف اســتئناف التعلــم والحصــول عــىل حيــوات مســتقرة آمنــة.

جانب من املعرض

ا: فعاليات على هامش املؤمتر
ً
خامس
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وحشني بيتي 
وألعاب أوالدي، 

وحشتني قعدتنا 
تحت الشجره 
مع األصحاب

وحشني منظر 

األفراح ونفيس 

أشوف الوالد 

الصغريين بيجروا 

يف الجناين  يف 

سوريا زي زمان

حلمي الوحيد إين أشوفهابقايل ٥ سنني ماشفتش أمي 

أنا بحب سوريا ونفيس ارجع 

لدار جدي وأشوف أصحايب 

وأكمل دراستي علشان أبقى 

مدرسة وأعلم األوالد
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أقيمــت عــىل هامــش املؤمتــر عــدة 

واملنتجــات  للمشــغوالت  معــارض 

ــة لالجئــات املقيــامت يف مــرص. اليدوي

مــع  بالتعــاون  معرًضــا  ذلــك  ضــم 

مؤسســة فــرد ومؤسســة كــري بالقاهــرة 

للمــرأة  املتحــدة   األمــم  وهيئــة 

ــس  ــني واملجل ــة شــؤون الالجئ ومفوضي

للمــرأة. القومــي 

ســيدات ســوريات أثنــاء 

العمــل داخــل املعــرض

صور ملنتجات الالجئات السوريات




