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ملاﺫا مﺆمتر
»قضايا الالجئات والنازحات يف املنطقة العربية :الواقع واملستقبل«

مــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا املﺆﻤﺗــر ،فقــد رأت منظمــة املــرأة العربيــة ﴐورة فتــﺢ حــوار
موســع يضــم كل األطـراف 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 ﺗﻼﻭﻱ

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

لقــد الحظــﺖ منظمــة املــرأة العربيــة أن النـزاع 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
املتــﴬرة ﻢﻟ يتــم االهتــامم بالشــكل الــكايف باإلنســان عــىل األرض وخاصــة النســاء واألطفــال،
والذيــن اضطــروا ملﻐــادرة ديارهــم إىل أماكــن نــزوح أخــرى داخــل دولهــم أو الخــروج مــن
دولهــم كالجئــني.
لــذا فقــد رأت منظمــة املــرأة العربيــة ﴐورة لفــﺖ األنظــار الدوليــة واإلقليميــة لهــذه القضيــة
اإلنســانية بعمــل نــدوات عــىل هامــﺶ اجتامعــات األمــم املتحــدة يف نيويــورك وعــرض أفــالم
عــن وضــع الالجئــني.
وبنــاء عــىل الزيــارة امليدانيــة ملخيــامت الالجئــني يف عــدد مــن الــدول ،تــم وضــع تقريــر بــه
عــرشة توصيــات توضــﺢ أهميــة إيجــاد حــل ســلمي للقضيــة الســورية حتــﻰ يعــود الالجئــني.
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متهيد

عقــدت منظمــة املــرأة العربيــة بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة واملفوضيــة العليــا
لشــئون الالجئــني وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،وتحــﺖ رعايــة رئاســة الــوزراء بجمهوريــة مــرص
العربيــة ،مؤﻤﺗــ ًرا موســ ًعا بعنــوان "قضايــا الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة :الواقــع
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 اﻵونــة املعــاﴏة ،واســتهدف الوصــول إىل بلــورة حلــول عمليــة
ألزمــات الالجئــني تطــرح بــني يــدي املعنيــني عــﲆ املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.
وركــز املؤﻤﺗــر عــﲆ معانــاة الالجئــات والنازحــات مــن النســاء والفتيــات والــالﻲﺋ يشــهدن أﻤﻧاطًــا
عــدة مــن العنــف واالســتغالل ويتعرضــن للــزواج املبكــر ويحرمن مــن فــرص التعليــم ،ويضطررن
لبــذل جهــو ًدا كبــرية مــن أجــل االســتمرار يف الحيــاة وحاميــة األرسة واألطفــال حيــﺚ كث ـ ًريا مــا
تكــون املــرأة هــي عائــل األرسة الوحيــد يف ظــل غيــاب األب أو عجــزه.
وقــد ناقــﺶ املؤﻤﺗــر مــا يرتافــق مــع أزمــات اللجــوء مــن تهديــدات مبــاﴍة لألمــن القومــي
العــريب بأبعــاده العســكرية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة واألخالقيــة .إذ ترتافــق أزمــات
اللجــوء مــع تغيـريات ملموســة يف الخريطــة الدﻤﻳغرافيــة للوطــن العــريب ،وتختلــط مــع الوجــوه
القبيحــة للطائفيــة والعرقيــة واإلرهــاب ،وتفــرز ضغوطًــا اقتصاديــة كبــرية عــﲆ الــدول املســتقبلة
لالجئــني ،وتضــع املاليــني مــن الالجئــني يف ظــروف اجتامعيــة ومعيشــية قاهــرة ،بــأرس مشــتتة،
وأطفــال محرومــني مــن التعليــم ،كثــري منهــم بــال أوراق ثبوتيــة ،فضـالً عمــن ينشــأون بعيـ ًدا عــن
ثقافاتهــم وهوياتهــم األصليــة.
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مــن ناحيــة ثانيــة ،طــرح املؤﻤﺗــر األبعــاد السياســية والقانونيــة والتمويليــة ألزمــات الالجئــني،
فناقــﺶ الحاجــة املاســة للتســويات السياســية التــي مــن شــأنها إيقــاف نزيــف اللجــوء ،والحاجــة
إىل تطويــر وتفعيــل األطــر القانونيــة الدوليــة الســتيعاب األزمــة وحــﺚ مجلــس األمــن الــدويل
عــﲆ تفعيــل التزاماتــﻪ يف هــذا املجــال ،وﴐورة إيجــاد حلــول للمشــكالت القانونيــة لالجئــني
خاصــة مشــكالت اإلقامــة وتســجيل املواليــد ،وتوفــري ســبل املعيشــة الالئقــة والخدمــات ،وتعزيــز
وتطويــر التمويــل الــدويل املوجــﻪ لالجئــني.
وضــم املؤﻤﺗــر لفي ًفــا مــن الــوزراء والســفراء واملســئولني رفيعــي املســتوى مــن الــدول العربيــة
واألجنبيــة وممثلــني مــن مؤسســات املجتمــع املــدين العــريب والــدويل ،وكــذا مجموعــة كبــرية
مــن الخـرباء والباحثــني واإلعالميــني وممثلــني مــن القطــاع الخــاص ،ناقشــوا العديــد مــن القضايــا
ذات الصلــة عــﲆ مــدار خمــس جلســات عمــل ،فضـ ًـال عــن الجلســة اإلفتتاحيــة وجلســة الوفــود
الرســمية.

ويعتــرب التقريــر مبــادرة مــن منظمــة املــرأة العربيــة يف االق ـرتاب بشــكل متعمــق وموضوعــي
مــن الحيــاة اليوميــة لالجئــات وكشــف معاناتهــن ومشــكالتهن واق ـرتاح حلــول عمليــة لهــا.
واســتهلﺖ فعاليــات الجلســة االفتتاحيــة للمؤﻤﺗــر بعــرض لكــورال مــن األطفــال الســوريني تدربــوا
يف مؤسسة فــــرد وهـــي هيئـــة غـــري حكوميـــة مرصيـــة معنيـــة بـخـدمـــات الالجئيـــن ومقرها
مدينــة  ٦أكتوبــر ،تالهــا عــرض فيلــم أعدتــﻪ منظمــة املــرأة العربيــة بعنــوان "حلــم العــودة"
يــروي عــن أحــالم النســاء الســوريات يف العــودة لوطنهــم وﻤﺗســكهن بأمــل البقــاء والنضــال
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

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

وشــهد املؤﻤﺗــر إطــالق تقريــر أعدتــﻪ منظمــة املــرأة العربيــة بدعــم مــايل مــن هيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة عــن أوضــاع الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة مــن واقــع الزيــارات
الحيــة والبيانــات الحكوميــة املوثقــة .يحمــل التقريــر عنــوان )تقريــر منظمــة املــرأة العربيــة
حــول وضــع الالجئــات والنازحــات يف الــدول العربيــة  :املــرأة يف خضــم الﴫاعــات(.
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لالجئــات الســوريات املقيــامت بالقاهــرة بالتعــاون مــع مؤسســة كــري بالقاهــرة ومؤسســة فــرد
(منظمــة مرصيــة غــري حكوميــة معنيــة بخدمــات الالجئــني) وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة
واملفوضيــة ال ُعليــا لشــؤون الالجئــني.
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التعريﻒ باملﺆمتر ....املنطلقات واألﻫداﻑ

تشــهد اﻵونــة املعــاﴏة تفاقـ ًـام كب ـ ًريا لظاهــرة اللجــوء والنــزوح يف املنطقــة العربيــة ،ج ـراء
الرصاعــات التــي اندلعــﺖ يف عــدد مــن الــدول العربيــة خــالل الســنوات األخــرية ،فض ـالً عــن
اإلرهــاب املتمــدد ،واللــذان يدفعــان ماليــني املواطنــني إىل مغــادرة أراضيهــم بحثًــا عــن األمــن.
هــذا إىل جانــب االحتــالل املتواصــل لفلســطني الــذي أفــرز أقــدم مشــكلة لجــوء يف املنطقــة
العربيــة .وضمــن ماليــني الالجئــني والنازحــني يف املنطقــة تــربز املعانــاة الخاصــة للنســاء واألطفال،
والذيــن يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن إجــاميل الالجئــني والنازحــني.

وقــد باتــﺖ هــذه األزمــة بأبعادهــا اإلنســانية واألمنيــة والقانونيــة مــن االتســاع والتعقيــد
بحيــﺚ تتطلــب تضافــر جهــود جميــع املعنيــني التخــاذ موقــف إقليمــي ودويل حاســم ،مــن
شــأنﻪ اســتيعاب األزمــة وتبعاتهــا املؤملــة ،والتضامــن مــن أجــل حاميــة األمــن القومــي العــريب
الــذي تتهــدده هــذه األزمــات الســيام مــن الناحيــة اإلنســانية والثقافيــة والحضاريــة؛ حيــﺚ
تتغــري الخريطــة الدﻤﻳغرافيــة للمنطقــة وتتهــدد هويتهــا القوميــة ،ويتعــرض أهلهــا ملــﺂس إنســانية
قاهــرة ،وتتعــرض فتياتهــا لعنــف مضاعــف وزواج قــﴪي وحرمــان مــن التعليــم ،وتتهــدد بجيــل
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وتشــري اإلحصــاءات التــي أعدتهــا املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني إىل أنــﻪ ،ويف العــام الخامــس
لألزمــة الســورية ،هنــاك أكــﺮﺜ مــن  4.6مليــون الجــيء ســوري يف دول الجــوار وأكــﺮﺜ مــن 90
ألــف ســوري طلبــوا اللجــوء إىل أكــﺮﺜ مــن  90دولــة خــارج اإلقليــم .وداخــل ســوريا هنــاك نحــو
 12.6مليــون ســوري يف حاجــة للمســاعدة اإلنســانية .مبــا يشــمل  7.6مليــون نــازح .ويف العـراق
أدى تدهــور الوضــع األمنــي والنـزاع املســلﺢ والهجــامت اإلرهابيــة إىل موجــات متعاقبــة للنــزوح
الداخــيل بعــدد يقــارب حال ًيــا نحــو  3.3مليــون نــازح .ويف اليمــن أفــرزت الصدامــات والهجامت
الجويــة حالــة إنســانية معقــدة تتســم بانعــدام األمــن وتزايــد أعــداد الالجئــني والنازحــني مبــا
شــخصا .وتضــاف هــذه األعــداد إىل األعــداد الضخمــة لالجئــني
يقــدر حال ًيــا بـــ  2.8مليــون
ً
الفلســطينيني الذيــن يقــدر عددهــم اليــوم -هــم وذريتهــم -مبــا يقــارب  9مليــون نســمة وﻤﻳثلــون
أكــرب مجموعــة الجئــني يف العــامل فهــم أكــﺮﺜ مــن ربــع الالجئــني يف العــامل.
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مــن األطفــال والشــباب ينشــأ بــال تعليــم ويف ظــروف معيشــية قاســية وقــد يصبــﺢ فريســة
لﻺرهــاب أو للجرﻤﻳــة.
لقــد أفــرز الـرصاع يف ســوريا أكــرب أزمــة لجــوء يف التاريــﺦ الــدويل املعــاﴏ منــذ الحــرب العامليــة
الثانيــة .فضـ ًـال عــن األعــداد الكبــرية مــن كل مــن الع ـراق 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 ﴏاعــات ســابقة يف دول مثــل الســودان
والصومــال ودفعــﺖ مئــات اﻵالف ملغــادرة أوطانهــم منــذ عقــود.
ومــن بــني املشــكالت الحــادة التــي يعــاين منهــا الالجئــون يف املنطقــة ،تــربز بصفــة خاصــة
مشــكالت املــرأة .تعــاين النســاء والفتيــات مخاطــر العنــف الجنــﴘ والــزواج املبكــر واإلتجــار.
كــام أن تيــارات اإلرهــاب تســتهدف املــرأة بشــكل خــاص وتنتقــص مــن حريتهــا وحقوقهــا
وتعرضهــا ألســوأ أﻤﻧــاط االســتغالل وتحرمهــا مــن حريــة الحركــة واالنخ ـراط يف الحيــاة العامــة.
وتشــري اإلحصــاءات إىل أن الــزواج املبكــر بــني الالجئــني الســوريني يف األردن ارتفــع مــن %12
عــام  2011إىل  %25عــام  .2015إضافــة إىل هــذا تتزايــد معــدالت العنــف األرسي نتيجــة لتدهــور
األوضــاع املاديــة واألمنيــة لــألرس .وتتقيــد حركــة النســاء داخــل وخــارج املخيــامت خوفًــا مــن
التعــرض للعنــف بأشــكالﻪ املختلفــة.
ورغــم ضخامــة األزمــة وخطورتهــا ،فﺈنهــا مل تنــل مــن اإلعــالم العــريب والــدويل االهتــامم الــكايف
وذلــك حتــى بــدأت موجــات اللجــوء تتجــﻪ غربًــا ونــرشت الصحافــة العامليــة صــورة الطفــل
الســوري إيــالن الــذي قــﴣ نحبــﻪ عــﲆ الســاحل الــرتﻲﻛ.
وقــد أغفــل هــذا االهتــامم اإلعالمــي املتأخــر الــدور الكبــري الــذي بذلتــﻪ املنطقــة العربيــة ،ممثلة
يف الــدول العربيــة املضيفــة لالجئــني ،أو الــدول العربيــة املانحــة للمســاعدات والتــي ترتكــز يف
دول الخليــج ،وقــد عقــدت دولــة الكويــﺖ عــﲆ ســبيل املثــال ثالثــة مؤﻤﺗـرات مــن أجــل جمــع
التربعــات لالجئــني الســوريني.
لقــد قدمــﺖ كلتــا الطائفتــني مــن الــدول العربيــة دعـ ًـام ســخ ًيا مل يوثــق بالشــكل الــذي يســتحق،
خاصــة وأن الــدول العربيــة املضيفــة اســتقبلﺖ مــن الالجئــني أعــدا ًدا وصلــﺖ يف بعــض الــدول
إىل ربــع عــدد الســكان األصليــني .كذلــك فــﺈن املســاعدات التــي تقدمهــا الــدول العربيــة املانحــة
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ﻤﺗثــل النســبة األكــرب عــﲆ اإلطــالق مــن املســاعدات التــي تلقتهــا املنظــامت الفاعلــة عــﲆ األرض
وعــﲆ رأســها املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني التــي تنشــط عــرب اإلقليــم لتقديــم العــون املباﴍ
لالجئــني والنازحــني.
الرﺅية واملنطلقات

إن منظمــة املــرأة العربيــة ،بصفتهــا الكيــان اإلقليمــي املعنــي بالعمــل العــريب املشــرتك بشــأن
قضايــا املــرأة العربيــة ،وضعــﺖ عــﲆ أولويــة أجنــدة عملهــا قضايــا الالجئــات والنازحــات يف
املنطقــة.
وقــد اســتهلﺖ هــذا االهتــامم بجولــة مكثفــة قــام بهــا وفــد مــن منظمــة املــرأة العربيــة ملــدة
عــرشة أيــام مــن شــهر ســبتمرب  2015عــﲆ معســكرات ومناطــق ﻤﺗركــز الالجئــني والنازحــني يف
أربــع دول عربيــة هــي لبنــان ،واألردن ،والع ـراق ،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.

واتضــﺢ للمنظمــة مــن خــالل هــذه الجولــة أن مشــكالت الالجئــات ال تفصــل عــن املشــكالت
التــي يعانيهــا الالجئــون بوجــﻪ عــام يف املنطقــة ،كــام أن انخفــاض الدعــم الــدويل املوجــﻪ للقضيــة
والــذي وصــل أدﻰﻧ مســتوياتﻪ عــام  2015أفــرز أوضا ًعــا إنســانية شــديدة الــرتدي حيــﺚ أصبــﺢ
فضــال عــام
ً
الالجئــون يف افتقــار شــديد إىل الخدمــات خاصــة الصحــة والتعليــم وإىل الغــذاء
يواجهونــﻪ مــن مشــكالت قانونيــة وأمنيــة مختلفــة.
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التقــى وفــد املنظمــة خــالل الجولــة بالالجئــات والنازحــات يف اجتامعــات شــهدت نقاشــات
معمقــة حــول مشــكالتهن ،كــام التقــى الوفــد مبســئويل حكومــات الــدول املضيفــة الذيــن تحدثــوا
عــن جهودهــم والتحديــات التــي يواجهونهــا يف اســتضافة الالجئــني عــﲆ أراضيهــم ،والتقــى الوفــد
كذلــك مبســئويل الجهــات األمميــة الناشــطة يف خدمــة الالجئــني وعــﲆ رأســها املفوضيــة العليــا
لشــئون الالجئــني وهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة وﻤﺗكــني املــرأة وبرنامــج الغــذاء العاملــي
واليونســيف ومكتــب األمــم املتحــدة للســكان ،وغريهــا.
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وقــد تــم إطــالق نتائــج هــذه الجولــة يف مؤﻤﺗــر صحفــي عقــد بجامعــة الــدول العربيــة يــوم
 ،2015/9/17حيــﺚ طرحــﺖ املنظمــة توصياتهــا إليجــاد حلــول لألزمــات اإلنســانية لالجئــني،
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.
وامتــدا ًدا الهتــامم املنظمــة بهــذه القضيــة الحالّــة التــي ال تقتــرص عــﲆ قطــر عــريب واحــد بــل
تشــمل عــدة أقطــار عربيــة ،ورغبــ ًة يف مزيــد اإلعــالم بهــذه القضيــة امللحــة وحمــل جميــع
األطـراف العربيــة والدوليــة عــﲆ االنخـراط يف إيجــاد حلــول لهــا ،وســع ًيا لبحــﺚ حلــول طويلــة
األمــد تســتوعب حقيقــة أن قضيــة اللجــوء هــي قضيــة لــن تنتهــي خــالل وقــﺖ قصــري ،وأم ـالً
يف إيصــال صــوت الالجئــني واحتياجاتهــم إىل العــامل وإىل أعــﲆ املســتويات السياســية ﻤﺗهيــ ًدا
إلحــداث تغيــري فعــيل لصالحهــم عــﲆ أرض الواقــع،
خططــﺖ منظمــة املــرأة العربيــة لعقــد مؤﻤﺗــر "قضايــا الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة:
الواقــع واملســتقبل" الــذي عقــد تحــﺖ رعايــة دولــة رئيــس وزراء جمهوريــة مــرص العربيــة
وبالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة ،واملفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني ،وهيئــة األمــم
املتحــدة للمســاواة بــني الجنســني وﻤﺗكــني املــرأة.
بالنســبة لجامعــة الــدول العربيــة تعتــرب قضيــة اللجــوء وآثارهــا الســلبية عــﲆ النســاء واألطفــال
قضيــة أمــن قومــي مــن الدرجــة األوىل ويتــم طرحهــا عــﲆ أعــﲆ املســتويات.
وتــويل املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني يف إطــار اهتاممهــا األصيــل بقضايــا الالجئــني ،اهتام ًمــا
خاصــا لقضايــا العنــف ضــد املــرأة ومــا يتعلــق بحاميــة األطفــال (عــﲆ مســتوى الصحــة والتعليــم
ً
وعــدم وجــود أوراق رســمية) ويف هــذا اإلطــار تقــوم بتنســيق متعــدد املســتويات وتتبــع منهــج
قائــم عــﲆ التعــاون مــع املجتمعــات املحليــة للقيــام بأنشــطة تتعلــق بدعــم نظــم االســتجابة
الوطنيــة وتقديــم خدمــات متخصصــة ذات صلــة.
ومــن ناحيتهــا تقــوم اس ـرتاتيجية هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف املنطقــة عــﲆ دعــم وتعزيــز
أصــوات وقــدرات النســاء ومنظــامت املجتمــع املــدين واﻵليــات الوطنيــة للمــرأة إلدمــاج الجنــدر
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يف خطــط وبرامــج االســتجابة اإلنســانية .وتعمــل يف هــذا اإلطــار عــﲆ ضــامن تلبيــة حاجــات
النســاء خــالل األزمــات ودعــم قدراتهــن عــﲆ مواجهتهــا .مبــا يشــمل أنشــطة لتعزيــز دخــل املــرأة
يف املخيــامت يتــم خاللهــا تقديــم توعيــة منظمــة ملناهضــة قضايــا مثــل العنــف ضــد املــرأة
والــزواج املبكــر.
أﻫداﻑ املﺆمتر

اســتهدف املﺆﻤﺗــر ،وبشــكل أســاﳼ ،وضــع املجتمــع اإلقليمــي والــدويل أمــام مســئوليته إزاء
األزمــة الراهنــة لالجئــني والنازحــني يف املنطقــة العربيــة ،وتســليﻂ الضــوء بشــكل خــاص عــىل
معانــاة املــرأة والطفــل اللــذان يشــكالن ﻏالبيﯩــة الالجئــني والنازحــني.

 -2طرح قضايا اللجوء/النزوح العربية من منظور شامل يستوعب:
ً
أوال -الشــق الســياﳼ انطالقًــا مــن أن التســويات السياســية لألزمــات العربيــة هــي الحــل
األســاﳼ لقضايــا اللجوء/النــزوح ،ومــن أن قضايــا اللجوء/النــزوح ذات تأثــري ضخــم عــﲆ األمن
القومــي العــريب مــن جوانبــﻪ املختلفــة مبــا يتطلــب ﴐورة التضامــن بــني كافــة األط ـراف
املعنيــة.
ثان ًيــا -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 عــﲆ الســاحة العربيــة ،عــﲆ غـرار
التطويــر الــذي أدخــل عــﲆ البنيــة القانونيــة الدوليــة عــﲆ إثــر املــﺂس الدوليــة التــي شــهدها
العــامل يف مطلــع التســعينيات يف روانــدا وبورونــدي والبوســنة والهرســك .وطمــﺢ املؤﻤﺗــر ألن
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يف إطار هذا الهدف األشمل هناك عدة أهداف ذات صلة:
 -1طــرح قضايــا اللجوء/النــزوح العربيــة عــرب إطــار يســتوعﺐ ســائر أزمــات اللجوء/النــزوح
يف املنطقــة العربيــة اﻤﻳانًــا بــأن قضيــة اإلنســان يف املنطقــة واحــدة ،وأن األمــن القومــي العــريب
يتطلــب تحــرك جامعــي لحــل جميــع هــذه األزمــات.
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يحــدد توصيــات بعينهــا يف هــذا الشــأن ترفــع ألعــﲆ املصــاف الدوليــة بدعــم املشــاركني يف
املؤﻤﺗــر.
ثالثًــا– الشــق اإلنســاين املتعلــق باألحــوال املعيشــية لالجئــني والنازحــني ،الســيام النســاء
واألطفــال عــﲆ األخــص ومــا يواجههــم مــن عنــﺖ يف حياتهــم الجديــدة .وبحــﺚ كيفيــة
إيجــاد حلــول للمشــكالت امللحــة الخاصــة بهــم ال ســيام القانونيــة واالقتصاديــة ،التــي هــي
مــن التعقيــد بحيــﺚ تتطلــب تدخــل جهــات مختلفــة والتوصــل لتســويات عــدة ،فيــام بــني
املجتمعــات املســتضيفة مــن جهــة ،وبــني الجهــات املقدمــة للدعــم والتمويــل مــن جهــة
أخــرى.،
 -3مراعــاة الوضــع الخــاص للنســاء والفتيــات عنــد مقاربــة ســائر القضايــا الســابقة ،فالواقــع
يكشــف أن النســاء واألطفــال يشــكلون غالبيــة الالجئني/النازحــني ،وتتحمــل املــرأة أعبــاء مضاعفة
تعــد امتــدا ًدا ملــا تعانيــﻪ يف وقــﺖ الســلم مــن ﻤﺗييــز وافتقــار للمــوارد ولألطــر القانونيــة التــي
تدعمهــا وتعــرتف بأهليتهــا املســتقلة.
 -4وضــع تصــور لحلــول مســتدامة ألزمــات الالجئات/النازحــات يف املنطقــة العربيــة يتــم رفعــﻪ
إىل أعــﲆ املصــاف العربيــة والدوليــة.
 -5حــﺚ اإلعــالم العــريب والــدويل عــىل االضطــالع ﻤﺑســئوليته إزاء التعريــف باألزمــة وأبعادهــا
وخطورتهــا وحــﺚ الــرأي العــام مبســتوياتﻪ املختلفــة عــﲆ توجيــﻪ التعاطــف والدعــم لهــا.
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ً
أوﻻ :الﻜلمات اﻻﻓتتاحية
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يف كلمتهــا االفتتاحيــة ،أوضحــﺖ الســفرية مرﻓــﺖ
ﺗــﻼﻭﻱ املديــرة العامــة للمنظمــة أن منظمة
املــرأة العربيــة مــن واقــع صالحيتهــا واهتاممهــا
بقضايــا املــرأة ،قــد بــادرت بوضــع ملــف
املــرأة ضحيــة النزاعــات املســلحة عــﲆ قمــة
جــدول أعاملهــا ،وقامــﺖ بجولــة لرصــد أوضــاع
الالجئــات يف عــدة دول عربيــة يف ســبتمرب مــن
مديرة منظمة املرأة العربية
عــام  2015وتعتــزم املنظمــة اســتئناف هــذه
الجولــة بنــاء عــﲆ طلــب دول عربيــة أخــرى معنيــة مبوضــوع الالجئــني.
وأكــدت أن حــل أزمــة الالجئــني يبــدأ مــن حــل الرصاعــات السياســية التــي فجرتها .كام اســتنكرت
املوقــف الــدويل الــذي ال يتناســب وحجــم األزمــة التــي تشــكلها قضايــا اللجــوء يف املنطقــة
وواقــع املأســاة التــي تعيشــها النســاء الالجئــات بصفــة خاصــة ،واقرتحــﺖ ﴐورة العمــل عــﲆ
حــﺚ مجلــس األمــن عــﲆ 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 .عــﲆ أن تراعــي كافــة عمليــات
التدخــل اعتبــارات النــوع االجتامعــي وتتفهــم احتياجــات املــرأة.
وأشــارت إىل ﴐورة أن يكــون هنــاك دور أكــرب لﻺعــالم العــريب يف توجيــﻪ االهتــامم املناســب
لقضايــا اللجــوء .وكذلــك ﴐورة التوثيــق والتســجيل الدقيــق للمعلومــات املتوفــرة عــن واقــع
اللجــوء ومشــكالتﻪ يف الــدول العربيــة املضيفــة لالجئــني .وتســجيل الجهــود التــي تبذلهــا الــدول
العربيــة ســواء املضيفــة أو املانحــة لدعــم الالجئــني عــﲆ الرغــم مــن عظــم هــذه الجهــود إذا مــا
قورنــﺖ مبــا قدمتــﻪ دول أجنبيــة أخــرى.
وحــذرت مــن أنــﻪ وإىل جانــب املأســاة اإلنســانية ألزمــة اللجــوء ،هنــاك أمـران شــديدا األهميــة
هــام خطــر التغيــري الدﻤﻳوغ ـرايف يف املنطقــة ،وخطــر طمــس الثقافــة العربيــة وتاريخهــا بتدمــري
الـرتاث اإلنســاين ،مثــل مــا يحــدث يف تدمــر والعـراق.
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يف كلمتــﻪ ،أكّــد معــايل الدكتــور نبيــﻞ
العربــي األمــني العــام لجامعة الــدول العربية
أن أهميــة املؤﻤﺗــر تكمــن يف تســليط الضــوء عﲆ
عمــق هــذه املأســاة اإلنســانية غــري املســبوقة يف
املنطقــة العربيــة ،موض ًحــا أن أزمــة اللجــوء هــي
أزمــة اســتثنائية تتطلــب اســتجابة اســتثنائية،
األمني العام لجامعة الدول العربية
وأن معالجــة أزمــة الالجئــني والنازحــني ،وباألخص
الالجئــات والنازحــات ،واجــب إنســاين وأخالقــي وســياﳼ وتنمــوي ،ألن الظــروف التــي تعيــﺶ
فيهــا الالجئــات تعــد يف حــد ذاتهــا انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان .وأضــاف أن كل امــرأة الجئــة أو
نازحــة ،هــي األم والزوجــة واإلبنــة واألخــﺖ ،التــي خاطــرت بــكل ﳾء 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
القاهــرة للمــرأة العربيــة وخطــة العمــل التنفيذيــة الســرتاتيجية النهــوض باملــرأة يف املنطقــة
العربيــة "أجنــدة تنميــة املــرأة يف املنطقــة العربيــة ملــا بعــد عــام  "2015مــن قبــل مجلــس
الجامعــة عــﲆ املســتوى الــوزاري ،وكذلــك إطــالق االسـرتاتيجية 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 الجنــﴘ يف
وقــﺖ الن ـزاع ،والعمــل عــﲆ تحديــﺚ االتفاقيــة العربيــة لتنظيــم أوضــاع الالجئــني ىف املنطقــة
فضــال عــن القيــام بزيــارات
ً
العربيــة لتنســجم مــع مــا يســتجد مــن تطــورات ىف املنطقــة.
ملخيــامت الالجئــني يف عــدد مــن الــدول املضيفــة.
ويف ختــام كلمتــﻪ أكّــد أن املطلــوب اﻵن هــو حــﺚ الحكومــات عــﲆ اإلقــدام عــﲆ توجــﻪ جامعــي
–مــن جميــع الــدول -إىل مجلــس األمــن واملطالبــة بﺈصــدار قـرار ملــزم بوقــف إطــالق النــار حتــى
يتوقــف القتــال والدمــار .مضي ًفــا أن عــﲆ املجتمــع الــدويل أن يتحــرك فــو ًرا إلنهــاء هــذه املأســاة
ألن اســتمرارها معنــاه تقويــض النظــام الــدويل املعــاﴏ.
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ويف كلمتهــا أوضحــﺖ ﲰــو الﺸــيﺨﺔ ﻓرﳛــﺔ
اﻷﲪــد اﳉابــر الصبــاﺡ أن الكويــﺖ مــن الــدول
التــي تصــدت لألزمــة اإلنســانية لالجئــني
مببــادرات صاحــب الســمو الشــيﺦ صبــاح
األحمــد الجابــر الصبــاح ومؤﻤﺗــرات املانحــني
لالجئــني حتــى تــم اختيــار ســموه قائــدا ً للعمــل
سمو الشيخة فريحة األحمد الجابر الصباح
اإلنســاين عــﲆ مســتوى العــامل تكرﻤﻳــا وتقدي ـ ًرا
لجهــد ســموه واســهاماتﻪ الكرﻤﻳــة ودعمــﻪ املتواصــل لألعــامل اإلنســانية للشــعوب والحفــاظ عــﲆ
األرواح وتخفيــف املعانــاة حــول العــامل.
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وأبــرزت إســهامات ســموه ودوره املــرشف وعطــاءه املتواصــل واإلنســاين وإســهاماتﻪ الفعالــة يف
مواجهــة األزمــات والكــوارث اإلنســانية الكــربى كالقضــاء عــﲆ الجــوع والفقــر والتصــدي لألمراض
ومكافحــة اﻵفــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والدفــع بعجلــة التنميــة يف البلــدان الناميــة مــن
مختلــف املناطــق والقــارات يف العــامل أجمــع.
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وجهــﺖ الســيدة ﺇليزابيــﺚ ﺗــان ممثلــة
املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني يف مــرص
وجامعــة الــدول العربيــة التحيــة للمديــرة
العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة عــﲆ جعلهــا
قضيــة الالجئــات أولويــة يف عمــل املنظمــة.
وأشــارت إىل أن حركــة اللجــوء والنــزوح العامليــة
ممثلة املفوضية العليا لشئون الالجئني
الراهنــة وصلــﺖ ملســتوى غــري مســبوق منــذ
الحــرب العامليــة الثانيــة ،حيــﺚ غــادر أكــﺮﺜ مــن  60مليــون شــخص أماكــن اســتقرارهم نتيجــة
ـخصا عــام  2011إىل 32
للرصاعــات واالضطهــاد ،وهــذا مبعــدل يومــي ارتفــع مــن  14ألــف شـ ً
ألــف عــام  2013إىل  51ألفًــا عــام .2015
وأضافــﺖ أن الوضــع يف املنطقــة العربيــة هــو األســوأ حيــﺚ تتكــرر حــاالت اللجــوء والنــزوح يف
عــدة دول تــربز مــن بينهــا حالــة ســوريا بوصفهــا املســئولة عــن العــدد األكــرب مــن الالجئــني،
إذ ســجلﺖ املفوضيــة نحــو  4.85مليــون الجــيء ســوري فضـ ًـال عــن  7.6مليــون نــازح داخــل
ســوريا ونحــو  12.2مليــون شــخص يف حاجــة للمســاعدة اإلنســانية .وﴍحــﺖ أن املفوضيــة تقــوم
بتنســيق اســتجابة الجامعــة الدوليــة ألزمــة الالجئــني الســوريني ،وأنــﻪ يف عــام  2016طلبــﺖ
هيئــات األمــم املتحــدة وﴍكائهــا مبل ًغــا يقــدر بـــ  5.9مليــار دوالر ملســاعدة الالجئــني الســوريني
واملجتمعــات املحليــة املضيفــة لهــم يف أكــرب خمــس دول مضيفــة ،موضحــة أنــﻪ مل يتوفــر مــن
هــذا الدعــم املطلــوب إال  605.5مليــون دوالر بنســبة .%10
وتطرقــﺖ إىل األزمــات األخــرى يف املنطقــة ،ومنهــا أزمــة اليمــن التــي شــهدت نزو ًحــا داخل ًّيــا
فضــال عــن  173.197الجــيء ﻤﻳنــي انتقلــوا إىل جيبــوﻲﺗ وأثيوبيــا
ً
شــخصا.
لعــدد 2.430.178
ً
وعــامن واململكــة العربيــة الســعودية والصومــال والســودان منــذ مــارس  .2015وأكــدت ســعادتها
أن هــذه األرقــام تكمــن خلفهــا مأســاة إنســانية ضخمــة يعيشــها الالجئــون وبصفــة خاصــة
النســاء والفتيــات.
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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  1951تتفــق ومبــاديء اإلســالم .وﻤﺛنــﺖ ســعادتها
مــا قدمتــﻪ الــدول العربيــة املانحــة مــن دعــم لالجئــني وعــﲆ رأســها دول الخليــج العــريب فضـ ًـال
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
العــريب .وأكّــدت يف الختــام عــﲆ أن الحــل الســياﳼ هــو األســاس يف حــل مشــكلة اللجــوء يف
املنطقــة.
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يف كلمتــﻪ انتقــد الســيد ﳏﻤــد الﻨاﺻــرﻱ
مديــر املكتــب اإلقليمــي لهيئــة األمــم املتحــدة
للمــرأة اإلدعــاء بــأن الحديــﺚ عــن املــرأة أم ـ ًرا
ثانويًــا عــﲆ هامــﺶ ال ـرصاع ،مؤك ـ ًدا أن الســالم
يبــدأ مــن عنــد النســاء والدمــاء تطالهــن ويزيــد
عليهــا أبشــع صــور االنتهــاك.

مدير املكتﺐ اإلقليمي
لهيئة األمم املتحدة للمرأة

وأشــار إىل األعبــاء امللقــاة عــﲆ كاهــل النســاء
جـراء الحــروب فهــن األكــﺮﺜ عرضــة للحرمــان مــن
التعليــم والعمــل ومــن حريــة الحركــة أحيانًــا باإلضافة لتدهــور الخدمــات الصحية وباألخــص خدمات
الصحــة اإلنجابيــة ويجــدن أنفســهن مســئوالت عــن اإلنفــاق عــﲆ أرسهــن دون ســابق خــربة.
وروى عــن "زاد الخــري" الفتــاة التــي قابلهــا يف مخيــم الزعــرتي بــاألردن والتــي -رغــم مــا واجهتــﻪ
مــن مأســاة شــخصية يف الف ـرار مــن ســوريا -تحمــل حلـ ًـام يف التعليــم والعمــل بــدأت تســعى
ـائال كــم مــن فتــاة مثلهــا ال
إليــﻪ بتعلــم اإلنجليزيــة يف مراكــز هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،متسـ ً
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 القــاﴏات .وأوضــﺢ أنــﻪ بالرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــﻪ املــرأة
الزال التمويــل املوجــﻪ لقضايــا املســاواة ال يتعــدى  %2مــن جملــة املســاعدات التــي تتلقاهــا
املجتمعــات التــي تعــاين الـرصاع وعــدم االســتقرار.
وأكّــد ﴐورة عــدم إهــامل قضيــة املســاواة يف طريقــة تقديــم املســاعدات اإلنســانية ويف تصميــم
برامــج دعــم الالجئــني والالجئــات ويف الدفــع مــن أجــل الســالم وإال ســتكون ســوريا القادمــة
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
عــﲆ املســاهمة االقتصاديــة واتخــاذ الق ـرار.
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أوضحــﺖ ســعادة الدكتــورة ش ـريين معصــوم
ممثلــة الســيدة العراقيــة األوىل يف املؤﻤﺗــر ،أن
تضخــام كبــ ًريا يف
الســنوات األخــرية شــهدت
ً
خصوصــا يف ســوريا والعــراق،
عــدد الالجئــني
ً
مشــرية إىل أنهــم ﻤﻳثلــون أكــرب نســبة طالبــي
لجــوء يف اإلتحــاد األورويب ،فضـ ًـال عــن األوضــاع
يف اليمــن وليبيــا والصومــال ،إضافــة إىل اســتمرار
ممثلة السيدة العراقية األوىل يف املﺆﻤﺗر
وتفاقــم معانــاة ماليــني الالجئــني الفلســطينيني
يف مختلــف مناطــق تواجدهــم .وأكّــدت أن معانــاة األطفــال والنســاء هــي األشــد واألقــﴗ ،فضـ ًـال
أنهــم يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــني والنازحــني.
ودعــﺖ ألن يكــون املؤﻤﺗــر نقطــة إنطــالق جديــدة وفعالــة لســعي إقليمــي ودويل شــامل
ومســتديم ملعالجــة مشــكالت الالجئــات والنازحــات اللــواﻲﺗ يدفعــن بشــكل مضاعــف ﻤﺛــن
النزاعــات والحــروب الداخليــة وجرائــم الجامعــات اإلرهابيــة والهجــامت الجويــة واملدفعيــة
التــي ترغــم ماليــني املواطنــني عــﲆ تــرك بيوتهــم هربًــا مــن املــوت والدمــار.
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 الرئيــﴘ إزاء التعامــل مــع قضايــا
الالجئــني كــام أشــادت بــدور منظمــة املــرأة العربيــة ومبادرتهــا برصــد أوضــاع الالجئــات يف
املعســكرات ومناطــق ﻤﺗركزهــن يف الــدول العربيــة.
ويف الختــام ناشــدت كل السياســيني ورؤســاء األح ـزاب ألن يحلــوا مشــاكلهم السياســية بطــرق
ســلمية ودﻤﻳوقراطيــة لتحــاﳾ تــرك فراغــات أمنيــة وسياســية تكــون فرصــة للجامعــات اإلرهابيــة
لتســيطر عــﲆ بعــض مناطــق مــن بالدنــا وتنــرش الفكــر اإلرهــايب املتشــدد الــذي هــو ضــد
البرشيــة واإلنســانية.
ـدال مــن الرتكيــز
وﻤﺗنــﺖ عــﲆ األح ـزاب السياســية والحكومــات أن تركــز عــﲆ روح املواطنــة بـ ً
عــﲆ الحزبيــة والطائفيــة والقبائليــة والعشــائرية ،مؤكــدة أنــﻪ مــن خــالل نــرش فكــر املواطنــة
ســيتم نــرش التســامﺢ وتقبــل اﻵخــر.
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ً
ثانيا :كلمات الوﻓود الرﲰية حوﻝ ﺧربﺓ اﳊﻜومات املضيفة لالجئني

اململﻜة األردنية اﳍاﴰية

أوضحــﺖ معــايل الوزيــرة ريــﻢ ﺃبــو ﺣســان
أن األردن ســمﺢ لالجئــني الســوريني بالدخــول
إىل أراضيــﻪ ،وقــدم لهــم الخدمــات الالزمــة مــن
عــالج ومــأوى وتعليــم ،كــام ســمﺢ للمنظــامت
والهيئــات والجمعيــات الدوليــة بالعمــل مــع
الالجئــني ،وســمﺢ لالجئــني أنفســهم باســتخدام
املرافــق العامــة مــن مــدارس وعيــادات
ومستشــفيات ومراكــز حاميــة ورعايــة ،األمــر
الــذي ســبب ازدحا ًمــا يفــوق قــدرات اململكــة.

كلمة معايل الوزيرة ريم أبو حسان
وزيرة التنمية االجتامعية

وأكّــدت أن وزارة التنميــة االجتامعيــة تقــدم الدعــم لالجئــني وللمجتمعــات املســتضيفة لهــم
لتخفيــف آثــار اللجــوء مــن النواحــي االجتامعيــة واالقتصاديــة ،إضافــة إىل تركيزهــا عــﲆ قضايــا
العنــف والتمييــز ضــد املــرأة واألحــداث والتســول وغريهــا.
واســتعرضﺖ الخدمــات الصحيــة والتعليميــة فضـالً عــن الخدمــات املقدمــة لالجئــني يف قطاعــات
العمــل واإلســكان وامليــاه ،مشــرية إىل أن كلفــة الالجــﺊ الســوري عــﲆ الحكومــة تبلــﻎ ســنويًا
 2500دينــار.
وأوضحــﺖ أن تكلفــة اللجــوء الســوري إىل األردن ارتفعــﺖ مــن  450مليــون دوالر أمريــﻲﻜ عــام
 2012إىل  900مليــون دوالر بســبب تزايــد أعــداد الالجئــني ،مــا يشــكل اســتنزافًا للمــوارد املحليــة
األردنية.
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وأكّــدت أن اسـرتاتيجية وزارة التنميــة االجتامعية
خاصــا فتتبنــي تبلــﻎ تكلفــة الالجــﺊ الســوري عــىل
تــويل قضيــة املــرأة اهتام ًمــا ً
سياســات دعــم املــرأة وﻤﺗكينهــا ودمجهــا يف الحكومــة األردنيــة  2500دينار ســنوياً.
املجتمــع وتوســيع الخيــارات والفــرص أمامهــا وارتفعــﺖ تكلفــة اللجــوء الســوري
وتذليــل كل املعيقــات التــي تحــول دون ذلــك .إىل األردن مــن  450مليــون دوالر
ويتضمــن ذلــك حاميــة الالجئــة كونهــا فريســة أمريــﻲﻜ عــام  2012إىل  900مليــون
ســهلة وعرضــة للعنــف واالســتغالل الجنــﴘ دوالر بســبﺐ تزايــد أعــداد الالجئــني،
واإلتجــار بالبــرش تحــﺖ مســمى الــزواج املبكــر مــا يشــكل اســتنزافًا للمــوارد املحليــة
الــذي يعــد أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــﻪ األردنيــة.
الفتيــات مــن الالجئــات الســوريات يف األردن،
مشــرية إىل أن أرقــام دائــرة قــايض القضــاة تبــني أن نســبة زواج القــاﴏات الســوريات بلغــﺖ
عــام  2012حــوايل  ،%18وارتفعــﺖ عــام  2013إىل  %25وعــام  2014إىل  %32وأخـريا ً عــام 2015
إىل .%35
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ويف ختــام كلمتهــا أكــدت أن عــﲆ املجتمــع الــدويل القيــام بــدوره تجــاه األردن مــن خــالل تأمــني
التمويــل الــكايف حتــى يتمكــن مــن إكــامل دوره يف تأمــني الخدمــات األساســية لالجئــني واملجتمعات
املضيفة.
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اجلمهورية اللبنانية

أكّــد معــايل الوزيــر رشــيد دربــاﺱ وزيــر
الشــؤون االجتامعيــة اللبنــاين أن املســئولية عــام
يجــري يف ســوريا تتحملهــا مجموعــة أطــراف؛
ليــس فقــط حاكـ ًـام أو نظا ًمــا أو مرتزقــة بــل هو
كل هــؤالء يضــاف إليهــم تواطــؤ دويل مشــني.
وأوضــﺢ أن االقتــالع القــﴪي مــن األرض أصبــﺢ
ســمة العقديــن األولــني مــن هــذا القــرن .وهــذا
االقتــالع يســتهدف العــرب يف املقــام األول،
ورغــم أن الشــعوب العربيــة تشــكل أقــل مــن  %8مــن ســكان العــامل ،لكنهــم يشــكلون اﻵن مــا
ال يقــل عــن  %40مــن الجئــي العــامل .ولفــﺖ إىل أنــﻪ ،وحتــى اﻵن ،ال توجــد جهــة عربيــة ،ســواء
منبثقــة عــن جامعــة الــدول العربيــة أو عــن أيــة دولــة عربيــة ،تأخــذ عــﲆ عاتقهــا مســألة
حاميــة الدﻤﻳوغرافيــة العربيــة.
وأكّــد إشــارتﻪ إىل الــدور اإليجــايب الــذي تلعبﻪ األمــم املتحدة
واملفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني لدعــم لالجئــني العــرب
رﻏـــــــــم أن الشـــــــــعوب
يف الوقــﺖ الراهــن ،فقــد انتقــد املجتمــع الــدويل الــذي
العربيــة تشــﻛل أﻗــل مــن
وصفــﻪ بــأن لــﻪ مــع املنطقــة العربيــة تاريــﺦ طويــل مــن
 %8من ســﻛان العالم،
املــﺂﳼ منــذ وعــد بلفــور ومأســاة فلســطني مــرو ًرا بحــرب
لﻛنهــم يشــﻛلون اﻵن
 1956وحــرب  1967ثــم حــروب الع ـراق إىل مــا يجــري يف
مــا ﻻ يﻘــل عــن %40
ســوريا ،كأن هــذه األمــة مســتباحة لــكل أنــواع املشــاريع،
مــن ﻻجئــﻲ العالــم.
وكأﻤﻧــا هــذه الشــعوب قيــد لهــا أن تتــرشد يف جميــع أنحــاء
األرض.
كلمة معايل الوزير رشيد درباس
وزير الشئون االجتامعية
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وأضــاف أن املــرأة العربيــة هــي نــواة الخليــة املجتمعيــة وعندمــا تتعــرض للترشيــد يف ظــل
اللجــوء فــﺈن هــذا يعنــي تفــكك املجتمــع ،ولفــﺖ إىل األزمــات التــي تعانيهــا املــرأة وخاصــة
وقوعهــا فريســة لعمليــات اإلتجــار بالبــرش ،داعيًــا إىل ﴐورة تطويــر حــل حاســم الحتــواء هــذه
األزمــة.
وأشــار إىل أنــﻪ ورغــم أن لبنــان تعمــل عــﲆ تنظيــم الوجــود الســوري عــﲆ أراضيهــا ،إال أنهــا
تحتــاج ل ـرشاكات عربيــة ودوليــة فاعلــة تدعــم لبنــان يف هــذه القضيــة املصرييــة بالنســبة لهــا.
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دولة ليبيا

وجــﻪ معــايل الوزيــر رﺿــا العوكﻠــي وزيــر
الصحــة بدولــة ليبيــا التحيــة للقاﻤﺋــني عــﲆ
تنظيــم املؤﻤﺗــر معتـ ًربا أنــﻪ جــاء يف وقتــﻪ يف ظــل
املعانــاة التــي يالقيهــا ماليــني الالجئــني العــرب
معظمهــم مــن النســاء واألطفــال الذيــن فقــدوا
أهليهــم وممتلكاتهــم ،وال يجــدون مــا يكفــي
قــوت يومهــم أو مــا يضمــن لهــم املبــاديء
األساســية لحقــوق اإلنســان.

كلمة معايل الوزير رضا العوكﲇ
وزير الصحة

وأشــار إىل أن نــداءات اإلســتغاثة مــن قبــل منظــامت األمــم املتحــدة بشــأن احتياجــات الالجئــني
والنازحــني ال يســتجاب لهــا بأكــﺮﺜ مــن  %5إىل  %10يف أحســن األحــوال.
ونبــﻪ إىل أن االحتياجــات األساســية للمواطنــني والالجئــني والنازحــني قــد تُســتخدم كأداة للضغــط
الســياﳼ ،مشـ ًريا إىل قـرار مجلــس األمــن رقــم  8722بتاريــﺦ  31مــارس  2016الــذي 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
واملواطــن والالجــيء والنــازح داخــل وخــارج البــالد .وناشــد جامعــة الــدول العربيــة واألمــم
املتحــدة إلعــادة النظــر يف قـرار مجلــس األمــن املشــار إليــﻪ.
وأوضــﺢ أن وزارة الصحــة الليبيــة عملــﺖ عــﲆ تقديــم الخدمــات لالجئــني والالجئــات والحفــاظ
عــﲆ املرافــق الصحيــة والعاملــني بالقطــاع الصحــي ،وذلــك بفضــل وديعــة بقيمــة  35مليــون
دوالر مقدمــة مــن منظمــة الصحــة العامليــة لصالــﺢ ليبيــا وتــم توفــري األدويــة واملعدات األساســية
لالجئــني والنازحــني وحــاالت الــوالدة وغريهــا.
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ودعــا إىل االســتفادة مــن الــدرس بوضــع خطــط اسـرتاتيجية للتعامــل مــع الكــوارث قبــل حدوثها،
وأشــار إىل فكــرة طرحــﺖ خــالل اجتــامع وزراء الصحــة العــرب يف القاهــرة عــام  2015مفادهــا
إنشــاء حســاب صنــدوق توفــري لــكل دولــة ،تدخــر فيــﻪ الدولــة للمواطنــني يف وقــﺖ الرخــاء
تحسـ ًبا للكــوارث ولتغطيــة االحتياجــات اإلنســانية والصحيــة بعيـ ًدا عــن التجاذبــات السياســية،
وذلــك تحــﺖ رعايــة األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة أثنــاء وبعــد الكــوارث.

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«
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ﲨهورية العراﻕ

أوضحــﺖ الســيدة ﻓاﺗــن شــاكر ممثلــة وزارة
الهجــرة واملهجريــن بجمهورية العـراق أن العراق
يحتضــن أعــدا ًدا كبــرية مــن النازحــني والالجئــني،
وأن الحكومــة العراقيــة تــويل اهتام ًمــا كبــ ًريا
لرعايــة العوائــل النازحــة والالجئــة وتتعــاون مــع
املنظــامت الدوليــة واملنظــامت غــري الحكوميــة
لتنفيــذ مشــاريع وخدمــات عديــدة لصالــﺢ
الالجئــني مثــل نصــب املخيــامت أو توزيــع املنــﺢ
املاليــة وتقديــم املســاعدات العينيــة والغذائيــة.

كلمة السيدة فاتن شاكر
ممثلة وزارة الهجرة واملهجرين

فبالنســبة للنازحــني ،أدى خــروج مدينــة املوصــل عــن ســيطرة الحكومــة اإلتحاديــة يف حزي ـران
 ،2014ومــا 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 اﻵمنــة تحــﺖ ســيطرة الحكومــة اإلتحاديــة.
وأشــارت إىل أن عــدد النازحــني بلــﻎ يف  2016/1/3أكــﺮﺜ مــن  715000عائلــة ،مبــا يعــادل أكــﺮﺜ مــن
ثالثــة ماليــني نســمة ،ينتــرشون يف كافــة املحافظــات ويقطــن مــا نســبتﻪ  %14منهــم املخيــامت.
وتبلــﻎ نســبة العوائــل التــي تعيلهــا النســاء مــا
يصــل إىل  %15مــن العــدد الــكيل.
وﴍحــﺖ ســيادتها الخدمــات التــي قدمتهــا وزارة
الهجــرة واملهجريــن للنازحــني حيــﺚ قدمــﺖ
منحــة املليــون دينــار لــكل عائلــة نازحــة عــام
 ،2014وكذلــك أصــدرت بطاقــة ذكيــة بقيمــة
مليــون دينــار لــكل عائلــة مــن تخصيصــات عــام
 ،2015أمــا يف عــام  2016فقــد بــدأت الــوزارة
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بلــﻎ عــدد النازحــني العراقيــني مطلع
 2016أكــﺮﺜ مــن ثالثــة ماليني نســمة،
ينتــرشون يف كافــة املحافظــات
ويقطــن مــا نســبته  %14منهــم
املخيــامت .وتبلــﻎ نســبة العوائــل
التــي تعيلهــا النســاء مــا يصــل إىل
 %15مــن العــدد الــكﲇ.

بــرصف منحــة ثالثــة لــكل عائلــة وتبلــﻎ  250ألــف
دينــار لــكل عائلــة كمبلــﻎ أويل لهــذه الســنة.
ولفتــﺖ إىل أن الــوزارة قامــﺖ بانشــاء الكرفانــات
واملخيــامت بالتعــاون مــع املفوضيــة الســامية لشــؤون
الالجئــني ،وقدمــﺖ الدولــة العديــد مــن املســاعدات
العينيــة والغذائيــة والصحيــة للعوائــل النازحــة.

يبلﻎ عدد الالجئني السوريني
يف العراق نحو  245543فر ًدا
موزعني عىل املحافظات وأكﺮﺜهم
يف إقليم كوردستان ،و %75منهم
من النساء واألطفال.

وأكــدت أن الــوزارة اهتمــﺖ بشــكل خــاص باملــرأة النازحــة وقدمــﺖ لهــا العديــد مــن الخدمــات
وانشــأت لجنــة خاصــة بالــوزارة تعنــي بأمــور النازحــة وتقديــم الخدمــات لهــا وتوفــري فــرص
العمــل لهــا حســب اإلمكانيــات املاليــة املتاحــة.
أ ّمــا بالنســبة لالجئــني فقــد احتضــن العـراق عــد ًدا كبـريا ً مــن الالجئــني الســوريني بلــﻎ عددهــم
نحــو  245543فــردا ً موزعــني عــﲆ محافظــات العـراق والنســبة األكــرب منهــم يف إقليم كوردســتان،
وتبلــﻎ نســبة القاطنــني منهــم يف املخيــامت  %40و %75منهــم مــن النســاء واألطفــال.

وأوضحــﺖ أن الــوزارة قدمــﺖ الكثــري مــن املســاعدات للعوائــل الســورية يف العــراق ،حيــﺚ
قدمــﺖ يف عــام  2014املبالــﻎ 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  10مليــون دوالر يف اجتــامع الكويــﺖ الخــاص باألزمــة
الســورية لعــام  2013ومبلــﻎ  13مليــون دوالر لعــام .2014
ويف ختــام كلمتهــا أكــدت أن األزمــة املاليــة التــي يعــاين منهــا الع ـراق تتطلــب تعزيــز الدعــم
العــريب والــدويل بــكل أنواعــﻪ لغــرض تلبيــة جميــع االحتياجــات خاصــة الخدمــات الصحيــة
والغــذاء وحيــﺚ أن العــدد قابــل لالرتفــاع بســبب تحريــر األرايض املغتصبــة والنــزوح الجديــد
للعوائــل النازحــة.

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

وأوضحــﺖ أن املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــني نفــذت برامــج لحاميــة األطفــال والنســاء
وذوي اإلعاقــة كــام أنشــأت وزارة الداخليــة العراقيــة خطوطًــا ســاخنة وأماكــن مخصصــة داخــل
مراكــز الرشطــة لتلبيــة احتياجــات الناجــني مــن العنــف الجنــﴘ والجنــدري ،وكذلــك أنشــأت
حكومــة إقليــم كوردســتان أماكــن مخصصــة لالســتجابة للعنــف الجنــﴘ والجنــدري.

29

إقليم كوردﺳتان  -العراﻕ

ركّــزت معــايل الســيدة ﲞﺸــان زنكـــﻨﺔ
األمــني العــام للمجلــس األعــﲆ لشــؤون املــرأة يف
حكومــة إقليــم كوردســتان بالع ـراق يف كلمتهــا
عــﲆ أوضــاع النازحــني والالجئــني إىل اقليــم
كوردســتان ،مشــرية إىل أن اإلقليــم اســتقبل أكــﺮﺜ
مــن نصــف العوائــل النازحــة من مــن محافظات
العـراق الشــاملية والوســطي (نينــوى -املوصــل/
ســهل نينــوى -وصــالح الديــن ،وديــاىل ،واألنبــار)
وحتــى مــن بغــداد.

كلمة معايل السيدة بخشان زنكنة
األمني العام للمجلس األعىل لشﺆون املرأة

وأوضحــﺖ أن عــدد النازحــني والنازحــات واألطفــال إىل إقليــم كوردســتان بلــﻎ يف نهايــة ديســمرب
ـخصا مــن مختلــف القوميــات واالنتــامءات الدينيــة واملذهبيــة املوجــودة يف
 1,443,834 :2015شـ ً
العـراق ،تشــكل النســاء واألطفــال الغالبيــة منهــم ،إضافــة إىل حــوايل ربــع مليــون الجــىء والجئــة
مــن ســوريا .وتعيــﺶ معظــم العوائــل النازحــة ىف املخيــامت وقسـ ًـام منهــم ىف بيــوت ســكنية ىف
املــدن والقــرى.
وﴍحــﺖ ســيادتها أن إقليــم كوردســتان يضــم أربــع محافظــات مــن مجمــوع  19محافظــة عراقيــة،
وعــدد ســكان محافظاتــﻪ ( )5ماليــني نســمة ،ويتصــدى اإلقليــم عســكرياً لتنظيــم الدولــة اإلســالمية
املعــروف بــــ (داعــﺶ) عــﲆ طــول جبهــة يتجــاوز
امتدادهــا األلــف كيلومــرت .وأن املئــات من البيشــمركة
يســتضيف إقليــم كوردســتان
املقاتلــني استشــهدوا يف معاركهــم ضــد داعــﺶ،
نحــو  1.5مليــون نــازح مــن
وجــرح اﻵالف منهــم ،وأضافــﺖ أن كل هــذا يرتافــق
مختلــف القوميــات واالنتامءات
مــع أوضــاع ماليــة صعبــة يعيشــها اإلقليــم منــذ شــهر
الدينيــة واملذهبيــة املوجــودة يف
فربايــر  2014بعــد قطــع حصتــﻪ مــن امليزانيــة العامــة
الع ـراق
للدولــة العراقيــة وانخفــاض أســعار النفــط.
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وأكــدت ســيادتها تــردي الوضــع اإلنســاين يف اإلقليــم وصعوبــة توفــري األمــن والخدمــات األساســية
مثــال بارتفــاع
ومســتلزمات املعيشــة للســكان والنازحــني والالجئــني .وﴐبــﺖ عــﲆ ذلــك ً
االحتياجــات الصحيــة ىف املستشــفيات العامــة لالقليــم بنســبة  %300ىف  2014فضـ ًـال 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
غــري الحكوميــة الدوليــة واملحليــة ،توفــري الحاجــات امللحــة ،باألخــص للنســاء واألطفــال ،وتــم
وضــع برامــج ومرشوعــات خاصــة بالنســاء واألطفــال ومراعــاة حاجاتهــم ،مشــددة عــﲆ الحاجــة
املتزايــدة للدعــم الــدويل للوفــاء باالحتياجــات املتزايــدة.
وخصصــﺖ ســيادتها شــط ًرا مــن مداخلتهــا للحديــﺚ عــن املكــون االيزيــدى ومــا تعــرض لــﻪ مــن
عمليــات إبــادة عــﲆ يــد داعــﺶ ،وبينــﺖ أن املئــات مــن النســاء والفتيــات وحتــى األطفــال
االيزيديــني تعرضــوا إىل اعتــداءات جنســية وحشــية ،الفتــة إىل أنــﻪ يجــري اســتقبال الناجــني مــن
النســاء واألطفــال مــن خــالل مراكــز تقديــم الخدمــات الصحيــة والبدنيــة والنفســية لهــن.

وأوضحــﺖ أن حكومــة اإلقليــم تركــز حال ًيــا ،وإىل جانــب االســتمرار يف توفــري االحتياجــات
والخدمــات الصحيــة والنفســية ،عــﲆ التمكــني االقتصــادي للنازحــات مــن خــالل مشــاريع تضــم
النســاء مــن مختلــف املكونــات ،مــام لهــذا التمكــني مــن أثــر إيجــايب عــﲆ دعــم النســاء حتــى
بعــد عودتهــن إىل مناطقهــن األصليــة ،إضافــة إىل دوره يف ﻤﺗكــني النســاء مــن مكافحــة فكــر
التطــرف واإلرهــاب.
ويف الختــام ناشــدت الــدول العربيــة واإلســالمية األعضــاء يف األمــم املتحــدة ،بدعــم مــرشوع قـرار
قــدم إىل األمــم املتحــدة مــن قبــل املجلــس األعــﲆ لشــؤون املــرأة يف حكومــة إقليــم كوردســتان
العـراق ،عــن طريــق وزراة الخارجيــة ،يديــن بشــكل واضــﺢ وﴏيــﺢ االعتــداءات الجنســية التــي
حصلــﺖ ضــد النســاء االيزيديــات وغريهــن ،موضحــة أن مثــل هــذا القـرار ســيمثل دعـ ًـام معنويًــا
كبـ ًريا للمــرأة املغتصبــة داخــل مجتمعهــا الحــايل ،وداخــل عائلتهــا وسيشــكل دعـامً لعــدم تكـرار
مثــل هــذه األعــامل اإلجراميــة مســتقبالً.

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

وأبــرزت صــدور فتــوى يف ســبتمرب  2014مــن املركــز الروحــاين االيزيــدي وهــو أعــﲆ مقــام
دينــي عنــد االيزيديــني ،بــﴬورة اســتقبال النســاء والفتيــات وبشــكل خــاص ممــن تعرضــوا إىل
االغتصــاب بــكل احـرتام و كرامــة ،مؤكــدة أن هــذه الفتــوى ســاعدت كثـريا ً يف ضــوء أن املجتمــع
االيزيــدي محافــﻆ وشــديد االنغــالق.
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إحﺼاءات رﲰية حوﻝ ﺿحايا داعﺶ مﻦ اﻻيزيديني
إقليم كوردﺳتان العراﻕ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• عــدد األيزيديــني ىف العــراق يبلــﻎ نحــو  550,000محــل ســكنهم
األســاﳼ هــو منطقــة ســنجار وســهل نينــوى ،وبلــﻎ عــدد النازحــني بعــد
غــزو داعــﺶ مــن مناطــق ســنجار وســهل نينــوى .400,000
• عدد من استشهد  1293ايزيدي.
ـخصا منهــم  3229مــن
• عــدد املخطوفــني مــن قبــل داعــﺶ  5872شـ ً
اإلنــاث ،و 2643مــن الذكــور.
طفال.
• عدد األطفال الذين فقدوا الوالدين أو أحدهام ً 1103
• عدد املقابر الجامعية املكتشفة ىف شنكال حتى اﻵن  21مقربة.
• عــدد املواقــع الدينيــة االيزيديــة التــى هدمــﺖ عــﲆ يــد داعــﺶ 42
موق ًعــا.
ـخصا ،عــدد النســاء منهــم ،867
• نجــا مــن املخطوفــني عــدد  2331شـ ً
وعــدد الرجــال  ،316وعــدد األطفــال اإلنــاث  563واألطفــال الذكــور 585
وعــدد املتبقــني ىف األرس .18011
شخصا.
• عدد املهاجرين خارج البالد من اإليزيديني نحو ً 70,000
شخصا.
• عدد الذين يحاولون الهجرة يومياً بني ً 300–200
• عدد الضحايا يف البحر من  1836 2015/9/1غريقًا.
• عــدد العوائــل التــي عــادت إىل شــنكال بعــد التحريــر حــوايل 4900
عائلــة.
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وأشــار إىل أن الالجئــني يف مــرص يتوزعــون عــﲆ  66جنســية وأقــل مــن نصفهــم بقليــل مــن
النســاء ،وأكــﺮﺜ مــن نصــف النســاء بقليــل مــن العــرب.
ون ّبـــﻪ إلـى أنـﻪ خـالل الفتـــرة املاضيــة وأثنــاء
تــوجــــﻪ الــالجــئــيــن إىل أوروبــا اخــتــفـى
مــــا يقــرب مــن  10آالف الجــيء طفــل،
وارتفعــﺖ بشــكل كبــري نســبة الجرائــم املتعلقة
باإلتجــار بالبــرش التــي تتــورط فيهــا النســاء.
وأكــد أنــﻪ يــدق ناقــوس الخطــر بشــأن هــذه
القضيــة املهمــة موض ًحــا أن النســاء واألطفــال
يف وضــع اللجــوء هــم أكــﺮﺜ الفئــات هشاشــة
وتعرضً ــا للخطــر.

تســتضيف مــﴫ نحــو  5مليــون
الجــيء ومهاجــر ومقيــم ونــازح،
مقيمــني بصفــة ﴍعيــة أو ﻏــري
ﴍعيــة .منهــم  180ألــف الجــيء )مــا
يعــادل  %2فقــﻂ( مســجلني لــدى
املفوضيــة العليــا لالجئــني يف مــﴫ.

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

أوضــﺢ الســفري ﳏﻤــد ﻏﻨيــﻢ نائــب مســاعد
وزيــر الخارجيــة لشــئون الهجــرة والالجئــني
ومكافحــة االتجــار بالبــرش بــوزارة الخارجيــة
بجمهوريــة مــرص العربيــة أن مــرص تســتضيف
نحــو  5مليــون الجــيء ومهاجــر ومقيــم ونــازح،
مقيمــني بصفــة ﴍعيــة أو غــري ﴍعيــة .منهــم
كلمة السفري محمد ﻏنيم
 180ألــف الجــيء مســجلني لــدى املفوضيــة نائﺐ مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة
والالجئني ومكافحة اإلتجار بالبرش
العليــا لالجئــني يف مــرص ،وهــو عــدد ال يتجــاوز
بوزارة الخارجية
 %2مــن اإلجــاميل ،أمــا الباقــني فينخرطــون يف
املجتمــع حيــﺚ ال يوجــد معســكرات أو حواجــز أو حــدود فيــام بينهــم وبــني املواطنــني.
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ولفــﺖ إىل أن تعريــف جرائــم اإلتجــار بالبــرش اتســع ليشــمل جرائــم مســتحدثة تتعــرض لهــا
النســاء بصفــة خاصــة مثــل االجبــار عــﲆ الــزواج وجهــاد النــكاح .مشـ ًريا إىل أنــﻪ أحيانًــا مــا يتــم
اســتغالل الالجئــني يف بعــض الجرائــم .وكشــف وجــود قصــور شــديد يف الترشيعــات الداخليــة
للــدول فيــام يتعلــق بجرائــم اإلتجــار بالبــرش بصورهــا املختلفــة خاصــة التــي ترتافــق مــع اللجــوء
وتعــد عارضً ــا جانب ًيــا لــﻪ.
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دولة ﻓلسطني

وﴐب مثـ ًـال مبخيــم الريمــوك الــذي كان يضــم نصــف مليــون ســوري وفلســطيني قبــل انــدالع
ال ـرصاع يف ســوريا عــام  2011ليتبقــى منهــم نحــو  8000الجــﺊ بعــد ســيطرة تنظيــم داعــﺶ
عــﲆ ثلثــي املخيــم وارتكابــﻪ جرائــم وفظائــع بحــق الالجئــني الفلســطينيني وســبي الالجئــات
وتســخريهم لخدمتهــم.
وأكــد أن قضيــة الالجئــني الفلســطينيني كانــﺖ الزالــﺖ أقــدم قضيــة لجــوء يف أروقــة األمــم
املتحــدة التــي مل تنفــذ قراراتهــا املتعلقــة بﺈنهــاء معاناتهــم ويف املقدمــة منهــا القـرار  194الــذي
صــدر يف العــام  1948والــذي ينــص بــكل وضــوح عــﲆ عــودة الالجئــني الفلســطينيني إىل ديارهــم
التــي ه ّجــروا منهــا عــام  ،1948مشــ ًريا إىل أن الالجئــني الفلســطينيني يدخلــون يف عــام 2016
عامهــم الثامــن والســتني مــن اللجــوء والتــرشد.

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

أوضــﺢ اﻷســتاﺫ ﺃﲪــد ﺣﻨــون مــن دائــرة
شــئون الالجئــني بفلســطني أن مــا تشــهده
املنطقــة العربيــة يف العقــد األخــري مــن عــدم
اســتقرار وفقــدان لألمــن قــد انعكــس عــﲆ
الالجئــني الفلســطينني .فمنــذ بدايــة األزمــة
العراقيــة يف أبريــل عــام  2003خــرج الالجئــون
كلمة األستاذ أحمد حنون
الفلســطينيون املقيمــون يف الع ـراق متجهــني إىل
ممثل دائرة شﺆون الالجئني
الــدول العربيــة املجــاورة بحثـاً عــن مــالذ آمــن،
شــأنهم شــأن املاليــني مــن العراقيــني ،ثــم أســفر اشــتعال ال ـرصاع يف ســوريا وليبيــا واليمــن عــن
موجــات جديــدة مــن اللجــوء والنــزوح مــن هــذه الــدول كان لالجئــني الفلســطينيني نصيــب
فيهــا.

35

وبـ ّـني أن الالجئــة الفلســطينية ارتبطــﺖ ارتباط ـاً
تأثــر الالجئــون الفلســطينيون
وثيقـاً بواقــع املعانــاة الــذي رافــق االقتــالع مــن
بالﴫاعــات األخــرية يف املنطقــة،
الوطــن والترشيــد يف أرجــاء األرض .وكشــف أن
وعــىل ســبيل املثــال ،كان مخيــم
مجمــوع الالجئــات الفلســطينيات يقــدر بثالثــة
الريمــوك لالجئــني الفلســطينيني يف
ماليــني الجئــة ،ويشــكل هــذا العــدد نصــف
ســوريا يضــم نصــف مليــون الجــيء،
عــدد الالجئــني الفلســطينيني تقريبًــا الذيــن يقيم
ﻢﻟ يتبــق منهــم إال نحــو  8000الجــﺊ
مخيــام يف داخــل حــدود
 %30منهــم يف 59
ً
بعــد ســيطرة تنظيــم داعــﺶ عــىل
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والــدول املضيفــة
ثلثــي املخيــم وارتكابــه جرائــم
يف لبنــان وســوريا واألردن وفقًــا لســجالت
بحــق الالجئــني الفلســطينيني وســبي
األونــروا ،إضافــة إىل الفلســطينيات املهجــرات
الالجئــات وتســخريهم لخدمتهــم.
داخــل الخــط األخــﴬ ،غــري املســجالت مــن
ﴪا مــع عائالتهــن
اللــواﻲﺗ أجــربن عــﲆ الهجــرة قـ ً
مــن قراهــن املهجــرة املدمــرة ،وهــن يشــكلن مــع مثيالتهــن مــن الالجئــات يف مخيــامت الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ويف مخيــامت ســوريا  %49مــن أعــداد الالجئــني ،أمــا يف لبنــان فيشــكلن
نحــو  %58مــن أعــداد الالجئــني الفلســطينيني ،ويعــود الخلــل يف التــوازن إىل هجــرة الذكــور
الداﻤﺋــة والتــي وقعــﺖ عــﲆ مراحــل.
وأبــرز أن منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي هــي صاحبــة التمثيــل الوحيد للشــعب الفلســطيني
والتــي ارتفعــﺖ مكانتهــا عــام  2012إىل دولــة غــري عضــو يف األمــم املتحــدة ،تقــوم بتنســيق
الجهــود املتعلقــة بالالجئــني الفلســطيني مــن خــالل دائــرة شــؤون الالجئــني يف املنظمــة أو مــن
خــالل املتابعــة املبــاﴍة للرئيــس ،أو مــن خالل الجهــود التــي تبذلهــا وزارة الخارجية الفلســطينية
وســفاراتها يف ســوريا ولبنــان وأوروبــا.
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ﲨهورية السودان

نقلــﺖ اﻷســتاﺫة ﺁمــال ﻗاســﻢ ﺃﲪــد ﳏﻤــد للمؤﻤﺗــر
تحيــات معــايل الوزيــرة مشــاعر أحمــد األمــني
الدولــب وزيــرة الرعايــة والضــامن االجتامعــي
بالســودان إىل القاﻤﺋــني عــﲆ تنظيــم املؤﻤﺗــر.

وأكّــدت أن الســودان مــن أعــرق الــدول التــي احتضنــﺖ حركــة اللجــوء بقناعــات ﻤﺗتــد مــن قيــم
الديــن الحنيــف ورســوخ أع ـراف وتقاليــد وموروثــات املجتمــع الســوداين ،فضـ ًـال عــن املواثيــق
الدوليــة واإلقليميــة ،الفتــة إىل أن الســودان أول دولــة يف أفريقيــا أصــدرت قانــون دولــة اللجــوء
يف عــام .1974
وأوضحــﺖ أن الســودان لــﻪ مســاهامت يف مجــال تطويــر االتفاقيــات والربتوكــوالت والقوانــني
لتواكــب مســتجدات حركــة اللجــوء ،كــام يقــوم الســودان بتوفــري األرايض الســكنية والزراعيــة
ومناطــق الرعــي لالجئــني ،فضـ ًـال 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.
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وتناولــﺖ يف كلمتهــا دور الســودان كدولــة
مضيفــة لالجئــني ،موضحــة أن الســودان يتميــز
كلمة األستاذة آمال قاسم أحمد محمد
مبيــزات عــدة تجعلــﻪ قبلــة لالجئــني مــن
مديرة اإلدارة العامة للمرأة واألرسة
مختلــف الــدول ومعــ ًربا لالجئــني القاصديــن
وزارة الرعاية والضامن االجتامعي
وجهــات أخــرى خاصــة الهجــرة إىل أوروبــا ،مــن
هــذه املي ـزات املوقــع املتميــز للســودان الــذي ﻤﻳثــل نقطــة إلتقــاء بــني شــامل وجنــوب القــارة
األفريقيــة وﴍقهــا وغربهــا ،باإلضافــﻪ إىل اتســاع مســاحتﻪ.
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وأكّــدت أنــﻪ رغــم األعــداد الكبــرية لالجئــني
والنازحــني عــﲆ أرايض الســودان ومــا يعانيــﻪ من
مشــكالت اقتصاديــة بســبب الرصاعــات املحليــة
واألزمــة االقتصاديــة عــﲆ املســتوى اإلقليمــي،
فــﺈن الدولــة تبــذل جهــو ًدا كبــرية لتوفــري
الخدمــات األساســية لالجئــني ،وأن الالجئــني
مــن ســوريا وجنــوب الســودان تقــدم لهــم كل
الخدمــات مجانًــا وهــم غــري مســجلني كالجئــني
وتتــم معاملتهــم كمواطنــني وفقــاً لتوجيهــات
حكومــة الســودان.

إحﺼاء رﲰي
)السودان)

يوجــد بالســودان حــوايل 669000
الجــﺊ مــن دول ﻏــرب وﴍق أفريقيا،
و 400000الجــيء مــن دولــة جنــوب
الســودان ،ونحــو 150000-130000
الجــﺊ مــن ســوريا ،وتصــل نســبة
النســاء الالجئــات إىل .%60

كــام أشــارت إىل أن الســودان هــو الدولــة الوحيــدة حال ًيــا التــي تســتقبل الســوريني دون ﴍط أو
طلــب تأشــرية ،ويعامــل الســوري معاملــة املواطــن بــل يتــم توفــري بطاقــات تأمــني صحــي للعــالج
مجانًــا 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
للتعــاون والتنســيق مــع املنظــامت األمميــة والجهــات اإلقليميــة والدوليــة األخــرى لتقديــم
العــون والغــوث اإليــواء وتوفــري الخدمــات واملســاعدات اإلنســانية.
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تضمــن بيــان املندوبيــة الداﻤﺋــة للجمهوريــة
اليمنيــة لــدى جامعــة الــدول العربيــة بشــأن
أوضــاع الالجئــات والنازحــات يف اليمــن والــذي
عرضتــﻪ الدكتــورة ﳖــﻰ الســدمي مــا ييل:
 اليمــن هــي الدولــة الوحيــدة املوقعــة عــﲆاتفاقيــة الالجئــني لعــام  1951والربوتوكــول
كلمة الدكتورة نهﻰ السدمي
اإلضــايف لعــام  1967يف منطقــة الجزيــرة
املندوبية الداﻤﺋة للجمهورية اليمنية لدى
جامعة الدول العربية
والخليــج .ومازالــﺖ ،رغــم كل التحديــات،
تقــدم منــذ أكــﺮﺜ مــن  20عا ًمــا صفــة اللجــوء
منــذ الوهلــة األوىل  prima facieلالجئــني الصوماليــني.
 يبلــﻎ عــدد الالجئــني يف اليمــن  263.547ألــف شــخص مســجلني لــدى مكتــب املفوضيــةالعليــا لشــئون الالجئــني (منهــم حــوايل  250ألــف صومــايل) باإلضافــة إىل آالف الالجئــني مــا
بــني الجــيء غــري مســجل وطالــب لجــوء ومهاجــر غــري ﴍعــي مــن دول القــارة األفريقيــة
فيــام يشــكل أكــﺮﺜ مــن مليــون شــخص.
 يبلــﻎ عــدد الالجئــات املســجالت يف اليمــن  108.186ألــف الجئــة وكــذا  3.396طالبــة لجــوءمســجلة لــدى مكتــب املفوضية.
 تواجــﻪ الالجئــات يف اليمــن نفــس الصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا الالجئــات يفالعــامل منهــا تحــدي االندمــاج يف املجتمعــات املحليــة ومحدوديــة فرصــة العمــل وضعــف
األمــن والصحــة واملشــاغل املرتبطــة بهــا.
 نتيجــة لألوضــاع يف اليمــن ،فقــدت كثــري مــن الالجئــات عملهــن ،كــام أن غيــاب األمــنيف ظــل ال ـرصاع الــذي يعشــﻪ اليمــن يضيــف تأث ـريات ســلبية عــﲆ حيــاة الالجئــات حيــﺚ
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أصبحــن أكــﺮﺜ عرضــة للتعــرض للعنــف املرتبــط
بالنــوع االجتامعــي ،وتتعــرض الالجئــات الجــدد
الــالﻲﺋ يصلــن بأعــداد متزايــدة عــن طريــق
ســواحل البحــر األحمــر ملخاطــر االختطــاف
واالســتغالل.
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يبلــﻎ عــدد الالجئــني باليمــن
 263.547ألــف شــخﺺ،
باإلضافــة إىل اﻵالف مــا بــني
الجــيء ﻏــري مســجل وطالــﺐ
لجــوء ومهاجــر ﻏــري ﴍعــي
مــن دول القــارة األفريقيــة
فيــام يشــكل أكــﺮﺜ مــن مليــون
شــخﺺ.

اﺳﱰاليا

أكــد الســفري نيــﻞ ﻫاﻭكيﻨــز ســفري اسـرتاليا بالقاهرة
أن بــالده تفخــر بســجلها يف اســتقبال الالجئــني
واملهاجريــن ،مش ـ ًريا إىل أنهــا تســتقبل كل عــام
 190ألــف شــخص ،وأن هــذا رقــم كبــري بالنســبة
لبلــد يبلــﻎ تعــداد ســكانها  23مليــون شــخص.
وأشــار إىل أن اسـرتاليا أعلنﺖ يف  9ســبتمرب 2015
أنهــا ســتعيد توطــني  12ألــف الجــﺊ إضــايف
نزحــوا بســبب النـزاع يف ســوريا والعـراق ،مؤكـ ًدا
أن بــالده تعطــي األولويــة للنســاء واألطفــال والعائــالت واألقليــات .وأوضــﺢ أن هــذا العــدد
اإلضــايف ( 12ألــف الجــيء) يــأﻲﺗ إىل جانــب الربنامــج اإلنســاين القائــم الــذي يتضمــن 14000
مــكان كل عــام ،وســوف يرتفــع هــذا الرقــم إىل  18,750خــالل عامــي .2019-2018
كلمة سعادة السفري نيل هاوكينز
سفري اسﱰاليا بالقاهرة

وأقــر أنــﻪ رغــم مــا يواجــﻪ الالجئــات مــن املنطقــة
العربيــة مــن تحديــات كبــرية ،تتمثــل باألســاس يف بنــاء
حيــاة جديــدة ،فــﺈن بــالده لديهــا ســجل راســﺦ يف مجــال
اســتقبال األشــخاص مــن جميــع أنحــاء العــامل ،وأن واحــد
مــن بــني كل أربعــة أس ـرتاليني يف الوقــﺖ الحــايل مولــود

وصــل إجــاميل املســاعدات
اإلنســانية التــي قدمتهــا
اســﱰاليا إىل  258مليــون
دوالر منــذ عــام .2011
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وأضــاف أن بــالده توفــر النســبة األكــرب مــن األماكــن املخصصــة إلعــادة التوطــني مقارنــة بــأي
دولــة أخــرى عــﲆ مســتوى العــامل ،وأنهــا تقــدم الدعــم إىل املواطنــني الســوريني والعراقيــني
وكثرييــن غريهــم ،ووصــل إجــاميل املســاعدات اإلنســانية التــي قدمتهــا اسـرتاليا إىل  258مليــون
دوالر منــذ عــام .2011
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خــارج البــالد ،مضيفًــا أن اســرتاليا تفخــر بهويتهــا متعــددة الثقافــات ،كــام توفــر الحكومــة
األسـرتالية مجموعــة مــن الخدمــات واملســاعدة لالجئــني الذيــن أعيــد توطينهــم ،ويشــمل ذلــك
تعريفهــم باملجتمعــات املحليــة ،واملســاعدة عــﲆ توفــري املســكن والعمــل ،ودعــم الدخــل،
والرعايــة الصحيــة النفســية والجســدية ،وكذلــك االلتحــاق باملــدارس ،ومســاعدة القادمــني الجــدد
عــﲆ فهــم املجتمــع األس ـرتايل ومــا يتضمنــﻪ مــن قوانــني وقيــم وحقــوق ومســؤوليات ،وتوفــري
الرتجمــة املجانيــة للمقيمــني الذيــن ال يتحدثــون اإلنجليزيــة وذلــك عنــد التعامــل مــع األطبــاء.
وأضــاف أنــﻪ باإلضافــة للحكومــة ،بــادرت املجتمعــات املحليــة بﺈنشــاء  143منطقــة للرتحيــب
بالالجئــني و 42مركــز مجتمعــي يف جميــع أنحــاء أس ـرتاليا لدعــم توطــني الالجئــني.
وختــم بالتأكيــد بــأن ذلــك هــو جــزء مــن الت ـزام اس ـرتاليا بكونهــا عضــو مســؤول يف املجتمــع
الــدويل ،ورمــز لتضامــن شــعبها مــع الشــعب العــريب خــالل هــذه الفــرتة الصعبــة.
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كندا

أوضــﺢ الســفري ﺗــرﻭﻱ لوالشــيﻨﻚ ســفري كنــدا
بالقاهــرة كيفيــة اســتجابة حكومــة كنــدا ألزمــة
الالجئــني الســوريني الراهنــة وذلــك عــن طريــق
قيامهــا باســتقبال أكــﺮﺜ مــن  28.300ألــف الجــﺊ
فضــال عــن أنهــا تخطــط الســتقبال
ً
ســوري
 45,000الجﺊ يف  2016أغلبهم سوريني.

كلمة سعادة السفري تروي لوالشينﻚ
سفري كندا بالقاهرة

وأكــد أن التعدديــة التــي يقــوم عليهــا املجتمــع يف كنــدا هــي أســاس اســتقرار وازدهــار بــالده،
وهــي التــي جعلتهــا قــادرة ومؤهلــة الســتقبال الالجئــني ،موض ًحــا أن للمهاجريــن دور فعــال يف
دفــع النمــو االقتصــادي للبــالد.
وأضــاف أن لكنــدا العديــد مــن املنظــامت التــي تعمــل يف خدمــة الالجئــني فضـ ًـال عــن الربنامــج
الحكومــي  private sponsorship programالقائــم عــﲆ تطــوع املواطنــني الكنديــني بالوقــﺖ
واملــال لدعــم الالجئــني فــور وصولهــم وملــدة ســنة .ولكنــدا كذلــك إطــار قانــوين قــوي داعــم
الســتقبال الالجئــني.
تخطــﻂ كنــدا الســتقبال
أساســا قويًــا
وختــم بالتأكيــد عــﲆ أن كنــدا توفــر ً
 45,000الجــﺊ يف عــام 2016
الســتقبال الالجئــني ومســاعدتهم عــﲆ االندمــاج يف
أﻏلبهــم ســوريني.
املجتمــع.
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وأشــار إىل أن كنــدا تدعــم الــدول املضيفــة
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  20مليــون دوالر يف ســبيل دعــم املجتمعــات املضيفة.
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ً
ثالثا :جلسات العمل
اجللسة األوىل :اإلطار العام ألزمة الالجئات/النازحات يف املنطقة العربية

رئيسة الجلسة

الوزيرة النا مامكغ

وزيرة الثقافة  -اململكة األردنية الهاشمية
املتحدثون

األستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العالقات الدولية بجامعة القاهرة
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
السفري أحمد نوح

مدير إدارة الدراسات وبحوث األمن القومي -جامعة
الدول العربية
قضايا اللجوء والنزوح واألمن القومي العريب

أمني عام املنظمة العربية لحقوق اإلنسان
األستاذ الدكتور عالء شلبي
اإلطار القانوين الدويل وأزمتي اللجوء والنزوح يف الواقع العريب
السيدة بلريتا أليكو

نائب املدير اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة للمرأة
إدماج النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين

يف كـلـمـتـــها االفـتـتـاحيــــة أك ّــــدت رئيــــسة الجلســـة
الوزيــرة النــا مامكــغ صفتهــا أن األزمــة الراهنــة للجــوء هــي
وصمــة يف جبــني اإلنســانية تفــرض عــﲆ الجميــع التكاتــف
واتخــاذ موقــف حاســم لدعــم الالجئــني ،ووجهــﺖ التحيــة
للــدول املضيفــة لالجئــني ســواء العربيــة أو األجنبيــة،
وأشــارت إىل أن اململكــة األردنيــة الهاشــمية عملــﺖ عــﲆ
توفــري  250ألــف فرصــة عمــل للشــباب الســوريني ،مــع أنهــا دولــة تعــاين مــن البطالــة .وأضافــﺖ
حرصــا عــﲆ
أن اململكــة اهتمــﺖ بالتنميــة االقتصاديــة واعتمــدت نظــام التشــغيل يف املخيــامت ً
كرامــة الالجئــني.
أﻓﻖ ﺗسوية أزمات املنطقة املسئولة عﻦ أزمة اللجوء

ولفــﺖ إىل أن هنــاك أربعــة عوامــل قــد تســاعد عــﲆ تحويــل الرصاعــات يف املنطقــة مــن املســار
العســكري إىل الســياﳼ وهــي:
 حالــة الجمــود التــي وصلــﺖ إليهــا الرصاعــات الدائــرة وعــدم قــدرة أي طــرف عــﲆ إلحــاقهزﻤﻳــة ﴏيحــة وناجــزة بالطــرف اﻵخــر.
 التكاليــف الباهظــة التــي مل تعــد للــدول قــدرة عــﲆ تحملهــا بســبب طــول أمــد الرصاعــات،أخـذًا يف االعتبــار انخفــاض أســعار النفــط.
 ﻤﺗــدد ظاهــرة اإلرهــاب ووصولهــا إىل قــدر مــن الثبــات مل تصــل لــﻪ مــن قبــل خاصــة بعــدأن طــال الــدول األوروبيــة.
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وناقــﺶ الدكتــور ﺃﲪــد يوســﻒ صفتــﻪ طبيعــة العالقــة بني
أزمــة الالجئــني الراهنــة يف املنطقــة العربيــة والرصاعــات
الدائــرة فيهــا ،موض ًحــا أن األزمــة الحاليــة لالجئــني تــأﻲﺗ يف
ســياق تداعيــات "الثــورات العربيــة" وانحـراف املســار يف
بعــض الــدول ،وأن مــا ﻤﻳيــز األزمــة الحاليــة هــو تزامــن
الرصاعــات يف أكــﺮﺜ مــن دولــة ،مــام مهــد لخلــق بيئــة
مواتيــة لﻺرهــاب لــﻲﻜ يــﴬب املنطقــة.
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 أزمــة الالجئــني ووصــول تأثريهــا إىل الــدول األوروبيــة بشــكل مبــاﴍ ومــا يفرضــﻪ ذلــك مــنتحديــات عــﲆ الساســة األوروبيــني للتعامــل مــع األزمــة.
واســتدرك أنــﻪ عــﲆ الرغــم مــن وجــود هــذه العوامــل املشــجعة عــﲆ دخــول الـرصاع إىل املســار
الســياﳼ إال أن ذلــك يعوقــﻪ تعقيــد طبيعــة الرصاعــات ووجــود تعارضــات يف املصالــﺢ نتيجــة
تعــدد األطـراف املنخرطــة يف الـرصاع ،مــام قــد يشــجع عــﲆ تأجيــج الـرصاع وليــس حلــﻪ .وخلــص
إىل أن تســوية الرصاعــات سياس ـ ًيا قــد تســتغرق وقتًــا طويـ ًـال فضـ ًـال عــن التحديــات املرتبطــة
برتتيبــات مــا بعــد انتهــاء الـرصاع ،موض ًحــا أن أزمــة الالجئــني ســوف تســتمر فــرتة طويلــة أو قــد
تتفاقــم وتشــهد املنطقــة موجــات نــزوح أخــرى.
وقــدم مجموعــة مــن التوصيــات التــي ﻤﻳكــن االســتفادة منهــا عــﲆ املــدى القصــري /املتوســط
كحلــول للتعامــل مــع محنــة الالجئــني ،تتضمــن:
• ﴐورة تطوير القدرات العربية يف مجال إغاثة الالجئني والنازحني.
• ﴐورة االســتفادة مــن العقــول األكادﻤﻳيــة والدبلوماســية العربيــة لضــامن الفهــم الجيــد
للرصاعــات الحاليــة واإلســهام يف حلهــا مــن داخــل املنطقــة.
• تطويــر منظومــة العمــل العــريب املشــرتك يف مجــال مراقبــة وقــف إطــالق النــار وإج ـراء
االنتخابــات وحفــﻆ الســالم.
• الرتكيــز بدرجــة كبــرية عــﲆ قضيــة تعليــم أبنــاء الالجئــني مــن أجــل تســهيل مهمــة إعــادة
اإلعــامر عنــد عودتهــم إىل موطنهــم ،وكذلــك الحفــاظ عــﲆ 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 عنــاﴏ مرتبطــة تشــكل فحــوى االختصــاص
الــدويل للمفوضيــة تتمثــل يف :االســتجابة ألزمــات اللجــوء
وتنســيق الجهــود يف هــذا الشــأن ،واالســتجابة ألزمــات
النــزوح الداخــيل بالرشاكــة مــع الحكومــات والهيئــات
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األمميــة املعنيــة ،وكذلــك الحــد مــن ظاهــرة انعــدام الجنســية statelessnessفتحــرص املفوضيــة
عــﲆ 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 األســاﳼ يف هــذا الصــدد
هــو اتفاقيــة  1951لالجئــني ،وتعمــل املفوضيــة حاليًــا مــع جامعــة الــدول العربيــة عــﲆ تطويــر
اتفاقيــة عربيــة لالجئــني تراعــي خصوصيــة املنطقــة .أمــا الصــورة الثانيــة فهــي الســالمة البدنيــة
وتتمثــل يف قبــول الــدول لوجــود الالجئــني عــﲆ أرضهــا ،وضــامن أمــن وأمــان الالجئــني ،وخاصــة
النســاء واألطفــال ،يف أماكــن اللجــوء .والصــورة الثالثــة هــي توفــري االحتياجــات األساســية لالجئــني
لضــامن حصولهــم عــﲆ معيشــة كرﻤﻳــة.

ﺗعزيز األمﻦ القومي العربي

أكّــد الســفري ﺃﲪــد نــوﺡ صفتــﻪ ﴐورة إصــالح وتطويــر
قطاعــات األمــن الوطنيــة يف الــدول العربيــة بصــورة
شــمولية تراعــي املعايــري الدوليــة وأن هــذا اإلصــالح البد أن
يتــم وفــق "خطــة إطاريــة اس ـرتاتيجية" تعتمدهــا جامعــة
الــدول العربيــة ويدعمهــا قـرار صــادر مــن القمــة العربيــة
وتســعى كل دولــة لتطبيقهــا وطن ًيــا .بحيــﺚ تكــون هــذه
الخطــة قاﻤﺋــة عــﲆ مبــاديء الدﻤﻳقراطيــة والقانــون
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وأوضحــﺖ أن وضــع اللجــوء هــو عــادة وضــع مؤقــﺖ ُﻤﻳنــﺢ لالجئــني تعبـ ًريا عــن التضامــن الــدويل
معهــم عندمــا تعجــز دولتهــم األم عــن توفــري األمــن والحاميــة .وأن الحــل الدائــم ملشــكلة اللجــوء
يكمــن باألســاس يف حــل النـزاع وعــودة الالجئــني إىل أوطانهــم .وأحيانًــا يكــون هنــاك حــل آخــر
هــو إعــادة التوطــني  Resettlementيف 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 عــﲆ تهيئــة األوضــاع
لعودتهــم إىل بالدهــم األم.
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والعدالــة وأســس الدولــة املدنيــة ويكــون هدفهــا األســاﳼ تحقيــق الســلم واألمــن للمواطــن
والوطــن والعمــل عــﲆ الحــد مــن النزاعــات الداخليــة والعابــرة للحــدود والقضــاء عــﲆ الفــوﴇ
والفســاد والعنــف وخاصــة املســتند إىل فــروق مذهبيــة أو طائفيــة أو دينيــة.
وأشــار إىل ﴐورة تبنــي تعريــف غــري تقليــدي لألمــن القومــي يجمــع بــني معنــى الحفــاظ عــﲆ
كيــان الدولــة وحاميتهــا مــن أي عــدوان وبــني املفهــوم الحديــﺚ لألمــن اإلنســاين القائــم عــﲆ
إنفــاذ قــوة وســلطة القانــون مــع اح ـرتام حقــوق اإلنســان واملواطنــة واألمــن املجتمعــي.
ﺗطوير القانون الدويل ﻻحتواء ﺁثار اللجوء

ويف ورقتــﻪ اســتعرض اﻷســتاﺫ عــﻼﺀ شــﻠﱯ صفتﻪ اإلطار
متمثــال باألســاس يف اتفاقيــة
ً
القانــوين لقضايــا اللجــوء
الالجئــني لعــام  1951كــام اســتعرض تاريــﺦ األزمــات
العربيــة املختلفــة منــذ أزمــة فلســطني إىل األزمــات
الراهنــة التــي أفــرزت ظاهــرة اللجــوء والنــزوح ،موض ًحــا
األبعــاد والتحديــات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة التي
تقــرتن بهــا ،ومبــادرات املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان
متضمنــة مقــرتح إنشــاء آليــة إغاثــة عربيــة ومقــرتح مــرشوع قـرار عــريب بشــأن الوثائــق الثبوتيــة
لالجئــني الســوريني .ومبــادرة تأســيس كيانــات ﻤﺗثيليــة وخدميــة لالجئــني الســوريني تســاعدهم
عــﲆ تنظيــم أنفســهم ودعــم قدراتهــم الذاتيــة.
كــام طــرح عــد ًدا مــن التوصيــات تضمنــﺖ تبنــي مجلــس األمــن الــدويل لعــدة ق ـرارات ،مــن
ذلــك ق ـرار يضمــن امتثــال الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة للمعايــري الدوليــة للجــوء ،وحــﺚ
الــدول عــﲆ تبنــي اتفاقيــة الالجئــني وملحقاتهــا يف مــﻦﺘ منظومــة الترشيــع الوطنــي عــﲆ نحــو
يضمــن اإلنفــاذ .وقـرار يضمــن حاميــة املدنيــني مــن النازحــني داخليـاً يف مناطــق آمنــة لتجنيبهــم
ويــالت الحــروب وأعــامل القتــال والجرائــم املتنوعــة األخــرى .وكــذا قـرار يقــﴤ مبالحقــة املهربني
وســامرسة الهجــرة غــري النظاميــة ،وضــامن محاســبتهم عــﲆ جراﻤﺋهــم التــي ﻤﺗــس بحيــاة وســالمة
وحريــة الضحايــا.
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ودعــا كذلــك إىل قيــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتبنــي قـرار يحــﺚ الــدول الغنيــة عــﲆ
تخصيــص نســبة مــن املســاعدات الدوليــة -املقــررة لدعــم البلــدان الناميــة -يتــم توجيههــا
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
معياريــة عامليــة لحاميــة الفئــات األكــﺮﺜ حاجــة للرعايــة بــني الالجئــني ،وخاصــة األطفــال غــري
املصحوبــني والنســاء بــدون عائــل ،جنبـاً إىل جنــب مــع وضــع ســقف زمنــي محــدد لبــﺖ الــدول
املســتقبلة يف طلبــات طالبــي اللجــوء الذيــن يتــم إيداعهــم معســكرات احتجــاز عــﲆ نحــو
ال يجعلهــم محرومــني مــن الحريــة ﻵجــال زمنيــة طويلــة وكــذا وضــع خطــة دوليــة متكاملــة
لتجنــب الخســائر البرشيــة املتزايــدة يف البحــار ،وذلــك بالتعــاون بــني األمــم املتحــدة واألطـراف
الحكوميــة الوطنيــة والتجمعــات اإلقليميــة والقاريــة ومؤسســات املجتمــع املــدين.

القمة اإلنسانية العاملية يف اﺳطنبوﻝ واملرأﺓ

وتحدثــﺖ الســيدة بﻠريﺗــا ﺃليكــو صفتهــا عــن دور هيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة تجــاه جعــل املســاواة بــني الجنســني
وﻤﺗكــني املــرأة يف قلــب أجنــدة العمــل اإلنســاين.
وتطرقــﺖ إىل القمــة اإلنســانية العامليــة املزمــع عقدهــا
يف اســطنبول يف مايــو  ،2016مشــرية إىل أن هيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة معنيــة بدمــج وﻤﺗثيــل املرأة يف املســئوليات
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وعــﲆ الصعيــد العــريب ،دعــا إىل متابعــة الجهــود مــن أجــل إقـرار اتفاقيــة عربيــة للجــوء وكــذا
تنشــيط آليــة اإلغاثــة اإلنســانية العربيــة بجامعــة الــدول العربيــة التــي تأسســﺖ مبوجــب قـرار
القمــة العربيــة بالكويــﺖ عــام  ،2014وتعزيــز قــدرة منظــامت املجتمــع املــدين العربيــة العاملــة
يف املجــاالت اإلنســانية والخرييــة والتنمويــة عــﲆ العمــل وتقديــم املســاعدة يف مناطــق النــزوح
الداخــيل ،وتعزيــز تشــكيل كيانــات ﻤﺗثيليــة ألصحــاب املصلحــة مــن الالجئــني والنازحــني ،والعمــل
عــﲆ ضــامن وصــول الدعــم اإلغــاﻲﺛ املقــدم لالجئــني والنازحــني ملســتحقيﻪ وفــق معايــري جديــدة
تحــد مــن النفقــات اإلداريــة واللوجســتية.
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الخمســة الرئيســية املنبثقــة عــن تقريــر األمــني العــام عــن القمــة ،وذلــك حيــﺚ يدعــو التقريــر
زعــامء الــدول لاللتــزام بخمــس مســئوليات يف إطــار أجنــدة العمــل اإلنســاين وهــي :إنهــاء
الرصاعــات والعمــل عــﲆ منعهــا -دعــم القيــم الحاميــة لﻺنســانية -شــمول الجميــع -العمــل عــﲆ
تغيــري حيــاة األشــخاص بتحويــل نهــج املســاعدات إىل نهــج القضــاء عــﲆ النواقــص  -واالســتثامر
يف املــورد البــرشي.
وأشــارت إىل أن الهيئــة تأمــل أن يتفــق جميــع املعنيــني بالعمــل اإلنســاين مــن دول ،ومانحــني،
ومجتمــع مــدين ،حــول خمــس نقــاط أساســية توضــع عــﲆ طاولــة أولويــات القمــة اإلنســانية،
وهــي:
 ﻤﺗكــني النســاء والفتيــات والنظــر إليهــن كقــادة ومســاهمني يف التغيــري باإلضافــة إىل تعزيــزالدعــم املوجــﻪ إىل الجمعيــات النســوية املحليــة كجــزء مــن العمــل اإلنســاين ،مشــرية إىل أن
هــذا الجانــب يعــاين مــن قصــور شــديد ،وعــﲆ ســبيل املثــال يف  ،2014خصــص  %1فقــط
مــن الدعــم اإلنســاين للنســاء يف أوقــات األزمــات .وتــم تخصيــص مــا نســبتﻪ  %12فحســب
مــن الدعــم األممــي املخصــص لالســتجابة لألزمــات لصالــﺢ برامــج تراعــي احتياجــات النســاء
والفتيــات.
 العمــل عــﲆ ضــامن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لجميــع النســاء يف أوقــات األزمــات ،بحيــﺚتصــل نســب وفيــات األمهــات عنــد الــوالدة إىل  0بحلــول .2030
 اتباع نهج تنسيقي عاملي ملنع العنف القائم عﲆ النوع االجتامعي واالستجابة ﻵثاره. جعــل التخطيــط للعمــل اإلنســاين مســتجيب للنــوع االجتامعــي :وذلــك بالعمــل عــﲆ تلبيــةاحتياجــات النســاء والفتيات.
 االمتثــال لجميــع األطــر السياســية والوثائــق القانونيــة املعنيــة بالعمــل اإلنســاين لتعزيــزعمليــة املحاســبة.
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مديرة إدارة املرأة واألرسة والطفولة بجامعة
سعادة املستشارة إيناس مكاوي
الدول العربية
جامعة الدول العربية وقضايا الالجئات /النازحات يف املنطقة
السيد طيار شوكرو كانسيزوجلو

املفوضية العليا لشئون الالجئني

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

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
قامــﺖ بهــا يف عــدد مــن الــدول املضيفــة لالجئــني يف شــهر ســبتمرب  ،2015فضـ ًـال عــن عمــل
ميــداين قــام بــﻪ فريــق البحــﺚ امتــد عــﲆ مــدار أربعــة شــهور مــن ســبتمرب إىل ديســمرب 2015
يف دول لبنــان والع ـراق واألردن ومــرص ،وتضمــن مقابــالت معمقــة وحلقــات نقــاش مــع 298
ســيدة وفتــاة الجئــة.

وقامــﺖ اﻷســتاﺫة رابـــﺤﺔ ســيﻒ عــﻼم الباحثــة الرئيســية يف
فريــق إعــداد التقريــر باســتعراض أهــم محتويــات ونتائــج
التقريــر .فأوضحــﺖ أن الهــدف األويل كان إلقــاء الضــوء
عــﲆ تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمــرأة يف خضــم ال ـرصاع،
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 واالضط ـرار للــزواج
املبكــر ومواجهــة العنــف بكافــة صــوره ومشــكلة انح ـراف وتطــرف األبنــاء ومشــكلة تشــتﺖ
األرس وتفــكك الروابــط االجتامعيــة ومشــكلة االغ ـرتاب والحساســيات مــع املجتمــع املضيــف.
وعــددت يف الختــام التوصيــات التــي خلــص اليهــا التقريــر لحــل مشــكالت الالجئــني وعــﲆ رأســها
وقــف القتــال وإعــادة الالجئــني ملوطنهــم .ودعــم الالجئــني يف مناطــق لجوئهــم مــن خــالل:
 توحيــد إجـراءات اإلقامــة وتيســريها واألخــذ باالعتبــار مبســألة مل شــمل العائــالت املشــتتة بــنيأكــﺮﺜ 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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ويف تعقيبها عﲆ 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.

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

وتفكيــك املخيــامت إيل عــدة مخيــامت أصغــر حجـ ًـام وأقــل كثافــة ســكانية وتوفــري مواصــالت
داخليــة بهــا.
 تقديــم الخدمــات الطبيــة التــي تعنــى باملــرأة واألطفــال عــﲆ وجــﻪ الخصــوص ،وتصميــمبرامــج خاصــة إلعــادة التأهيــل النفــﴘ والصحــي للنســاء املعنفــات كاملختطفــات املحــررات.
 التحــول عــن مجــرد تقديــم مســاعدات إغاثيــة إيل تقديــم مســاعدات تنمويــة نظ ـ ًرا لطــولفــرتة اللجــوء.
 ضــامن انخـراط أطفــال الالجئــني والنازحــني مــن مناطــق الـرصاع يف التعليــم لضــامن فرصــةأفضــل ملســتقبلهم الشــخﴢ ومســتقبل أوطانهــم والتوســع بــرصف منــﺢ خاصــة لــألرس التــي
ترســل أطفالهــا للمــدارس .والتوســع يف توجيــﻪ التمويــل للمنــﺢ الدراســية للطلبــة الالجئــني
بالجامعــات العربيــة املختلفــة ،وفتــﺢ املجــال أمــام املعلمــني الالجئــني لتعليــم الطلبــة الالجئــني
بشــكل مبــاﴍ ،وتصميــم تطبيقــات تعليميــة للهواتــف الذكيــة ﻤﻳكــن لالجئــني تحميلهــا
واســتخدامها يف تعليــم أبنائهــم ،وتصميــم برامــج وتطبيقــات لتعليــم الالجئــني كافــة أنــواع
الحــرف واملهــارات مــن خــالل التكنولوجيــا الحديثــة.
 توفري الكهرباء النظيفة للمخيامت من خالل الطاقة الشمسية. توفــري فــرص عمــل لالجئــني ،ليــس بهــدف االســتقرار النهــاﻲﺋ يف البلــد املضيــف ،بــل بهــدفاالســتغناء التدريجــي عــن املســاعدات الدوليــة التــي مــا فتــأت تتضــاءل خــالل العامــني املاضيــني
ـدال مــن
 االســتثامر يف الطاقــات البرشيــة لالجئــني ومعاملتهــم كفرصــة يف البلــد املضيــف بـ ًاعتبارهــم عــبء.
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دور جامعة الدوﻝ العربية

وتحدثــﺖ اﳌستﺸــارة ﺇيﻨــاﺱ مــكاﻭﻱ صفتهــا عــن دور
جامعــة الــدول العربيــة فأوضحــﺖ أن األمانــة العامــة
للجامعــة ممثلــة بﺈداراتهــا املعنية تقــوم بتكثيف أنشــطتها
والتعــاون الحثيــﺚ مــع املنظــامت الدوليــة واإلقليميــة
املعنيــة ،ومنظــامت املجتمــع املــدين ،ومنظــامت اإلغاثــة
الدوليــة بهــدف دعــم وحاميــة الالجئــات واالســتجابة
لألزمــات يف املنطقــة العربيــة ،وأن الجامعــة أصــدرت مجموعــة مــن القــرارات واتخــذت
تدابــري مــن شــأنها ضــامن حقــوق اإلنســان مبــا فيهــا حقــوق الالجئــني والنازحــني واملهاجريــن
القﴪيــني وخاصــة النســاء واألطفــال والشــباب ،وأن مجلــس الجامعــة مبســتوياتﻪ املختلفــة
(مســتوى املندوبــني ،املســتوى الــوزاري ،مســتوى القمــة) أصــدر عــدة ق ـرارات وبيانــات بشــأن
األزمــات يف املنطقــة العربيــة واألوضــاع اإلنســانية لالجئــني والنازحــني جــراء هــذه األزمــات
وتقديــم املســاعدات الﴬوريــة لهــم ،باإلضافــة إىل صــدور عــدة قـرارات بشــأن أوضــاع الالجئــني
الفلســطينيني وحقهــم يف العــودة .كــام قامــﺖ بعــض املجالــس الوزاريــة املتخصصــة مثــل مجلــس
وزراء الشــؤون االجتامعيــة العــرب ،ومجلــس وزراء الصحــة العــرب ،ومجلــس وزراء الشــباب
والرياضــة العــرب ،بﺈصــدار عــدة ق ـرارات بشــأن أوضــاع الالجئــني الســوريني.
وأشــارت إىل أن هنــاك عــدة تقاريــر واس ـرتاتيجيات ذات صلــة بأوضــاع املــرأة والطفــل يف ظــل
اللجــوء أعدتهــا األمانــة العامــة تتضمــن :إعــالن القاهــرة للمــرأة العربية ،خطــة العمــل التنفيذية
السـرتاتيجية النهــوض باملــرأة العربيــة ،اسـرتاتيجية وخطــة العمــل التنفيذيــة حــول حاميــة املــرأة
العربيــة :األمــن والســالم ،وثيقــة "خطــة عربيــة شــاملة لضــامن حقــوق األطفــال يف حــاالت
الكــوارث الطبيعيــة" ،إعــالن الشــارقة حــول "مبــادئ ومعايــري ضــامن حاميــة وتعزيــز حقــوق
األطفــال الالجئــني يف املنطقــة العربيــة" ،اس ـرتاتيجية عربيــة حــول حاميــة األطفــال الالجئــني"،
أجنــدة التنميــة لالســتثامر يف الطفولــة يف الوطــن العــريب ملــا بعــد  2015وخطــة العمــل.
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كــام أوضحــﺖ أن األمانــة العامــة قــد نظمــﺖ عــدة مؤﻤﺗ ـرات ذات صلــة خــالل الفــرتة -2011
 2013بالتعــاون 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" ،فضـ ًـال عــن اإلعــداد ملؤﻤﺗ ـرات جديــدة خــالل
عــام « :2016أوضــاع األطفــال يف ظــل اللجــوء والنــزوح» و«املــرأة واألمــن والســالم».
وألقــﺖ الضــوء عــﲆ 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.
اﺳﱰاﺗيجية اﳊماية اخلاﺻة باملفوﺿية العليا لﺸئون الالجئني

وأوضﺢ أن اسرتاتيجية الحامية اإلقليمية التي تتبناها املفوضية تتكون من عدة عناﴏ ،منها:
 العمــل بشــكل وثيــق مــع الحكومــات لتســهيل وصــول الالجئــني إىل الخدمــات التــي إمــا أنـخصا
تكــون مجانيــة أو بأســعار معقولــة .ويف عــام  2015فقــط ،تلقــى أكــﺮﺜ مــن  12ألــف شـ ً
مــن الجهــات الحكوميــة تدريبــات يف مجــال حاميــة األطفــال والوقايــة واالســتجابة للعنــف
الجنــﴘ والعنــف القائــم عــﲆ نــوع الجنــس.

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

أمــا اﻷســتاﺫ ﻃيــار شــوكرﻭ كانســيزﺟﻠو صفتــﻪ فقــد أوضــﺢ
أن الالجئــني الســوريني هــم الكتلــة األكــرب مــن الالجئــني
عامل ًيــا بعــدد  4.8مليــون الجــيء يدخلون ضمــن صالحيات
املفوضيــة ويوجــد معظمهــم يف املنطقــة العربيــة ،مش ـ ًريا
إىل أن هــذه األزمــة يف عامهــا الســادس تضغــط بشــدة عﲆ
مــوارد الــدول املضيفــة وعــﲆ الالجئــني أنفســهم ،موض ًحــا
أن نحــو  %80مــن الالجئــني الســوريني يف لبنــان يعيشــون
يف فقــر مدقــع ،و %86مــن الالجئــني يف األردن تحــﺖ خــط الفقــر يف األردن ،وأكــﺮﺜ مــن  700ألــف
طفــل ســوري ال يســتطيعون الذهــاب إىل املدرســة .وأن  300ألــف طفــل ســوري ولــد يف املنفــى.
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 التواصــل مــع كل مــن الالجئــني واملجتمعــات املضيفــة واﴍاكهــم يف تقريــر ســبل الحاميــةشــخصا مــن خــالل تعبئــة املجتمــع
املطلوبــة لهــم .وتــم التواصــل مــع نحــو 2.230.000
ً
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 إﴍاك الرجــال والفتيــان يف األنشــطة الخاصــة
بالتوعيــة حــول املســاواة بــني الجنســني إىل تعزيــز التغيــري اإليجــايب يف مجــال الوقايــة مــن
العنــف الجنــﴘ والجنســاين.
 تعزيــز الحاميــة للناجــني مــن العنــف الجنــﴘ ،واألطفــال وغريهــم مــن األف ـراد مــن ذوياالحتياجــات الخاصــة أو املعرضــني لخطــر معــني .وأن ﴍكاء املفوضيــة قدمــوا خدمــات
متخصصــة لنحــو  21ألــف فتــى وفتــاة يف عــام  .2015ويف ضــوء الهشاشــة االجتامعيــة
واالقتصاديــة لالجئــني ،فــﺈن برامــج محــو األميــة والتدريــب املهنــي تلعــب دو ًرا ها ًمــا.
ومــن األهميــة مبــكان تعزيــز فــرص الالجئــني لالســتفادة مــن برامــج االعتــامد عــﲆ الــذات،
وتعزيــز بيئــة آمنــة للتعليــم وتعليــم الفتيــات بصفــة خاصــة ،وكذلــك تعزيــز مشــاركة النســاء
والفتيــات الالجئــات يف برنامــج الحاميــة واملســاعدة.
وركــز عــﲆ أهميــة العمــل مــن أجــل تعزيــز قــدرات الالجئــني أنفســهم ودعــم صمودهــم
ودعــم قدرتهــم عــﲆ االســتجابة ملعطيــات واقعهــم ،ويتــأﻰﺗ ذلــك مــن خــالل تطويــر القوانــني
والسياســات املنظمــة ألوضاعهــم واالهتــامم بتوفــري التعليــم والتدريــب لهــم خاصــة األطفــال
والشــباب والنســاء.
أكــساد

قــدم الدكتــور ســيد عﻠــي ﳏﻤــد ﺧﻠيفــﺔ مديــر مكتــب
املركــز العــريب لدراســات املناطــق الجافــة واألرايض القاحلــة
(أكســاد) بالقاهــرة ورقــة عــن املرشوعــات التنمويــة
واإلغاثيــة التــي تنفذهــا (أكســاد) يف بعــض املناطــق
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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 املتــﴬرة
مــن األزمــة يف قطاعــي اإلنتــاج النبــاﻲﺗ والحيــواين يف محافظتــي الحســكة ودرعــا ،التــي تنفــذ مبنحــة
مــن كل مــن الوكالــة الســويﴪية للتنميــة ( ،)SDCواملنظمــة اإلســبانية ملكافحــة الجــوع (.)ACF
وقــدم مجموعــة مــن التوصيــات تتضمــن:
 ﴐورة تركيــز الجهــات املانحــة واملؤسســات التنمويــة العربيــة عــﲆ دعــم تنفيــذ مشــاريعلتمكــني املــرأة الريفيــة يف مناطــق النزاعــات التــي تعتمــد عــﲆ بدائــل محليــة تحــد مــن
اســتنزاف املــوارد الطبيعيــة.
 إدمــاج املــرأة الريفيــة يف كافــة املشــاريع التنمويــة ،والرتكيــز عــﲆ املشــاريع الصغــريةومتناهيــة الصغــر املوجهــة للمــرأة ،ملــا لهــا مــن دور فعــال يف خلــق فــرص عمــل والتخفيــف
مــن الفقــر الريفــي.

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
دراســة اجتامعيــة متعمقــة ومتميــزة وطلبــﺖ أن تكــون
هــذه الدراســة بدايــة لدراســات أخــرى حــول وضــع
الالجئــات يف باقــي الــدول العربيــة ويف أوروبــا وكنــدا
واســرتاليا.
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 تخصيــص جــزء مــن املوازنــات العامــة للــدول العربيــة لدعــم املشــاريع املتعلقــة بدعــماملــرأة العربيــة يف مناطــق النزاعــات الريفيــة.
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 لفتــﺖ الدكتــورة انتﻈــار مالــﻚ رئيســة االتحــاد العــامللمــرأة العراقيــة ،إىل املشــكلة التــي يواجههــا العــراق
اليــوم واملتمثلــة يف تحــدي إعــادة النازحــني إىل املناطــق
املحــررة مــن داعــﺶ ،مشــرية إىل أن املنــازل كثــ ًريا مــا
تكــون مفخخــة مــن قبــل داعــﺶ مــام يحــول دون إعــادة
النازحــني ،وﻤﺗنــﺖ ســيادتها عــﲆ املجتمــع الــدويل أن تكون
هنــاك مســاندة حقيقيــة للعـراق ملواجهــة تنظيــم داعــﺶ
خاصــة وأن العــراق ﻤﺗثــل حائــط الســد الــذي يحــول دون امتــداد داعــﺶ إىل باقــي الجســد
العــريب.

 أكّــد اﻷســتاﺫ مجــال البــح رئيــس منظمــة األرسة العربيــة،ســفري دويل للمســئولية االجتامعيــة ،عــﲆ ﴐورة التنســيق
العــريب بــني كافــة الجهــات املعنيــة مــن القطاعــات
الحكوميــة وجهــات املجتمــع املــدين مــن أجــل حــل
مشــكالت الالجئــني وغريهــا مــن املشــكالت الحاليــة للوطن
العــريب ،مشــد ًدا عــﲆ أن التنســيق هــو جوهــر التحــرك
اإليجــايب نحــو حــل األزمــات .ولفــﺖ إىل أن جامعــة الــدول
العربيــة باتــﺖ تــويل اهتام ًمــا ملنظــامت املجتمــع املــدين وتحــرص عــﲆ إﴍاكهــا يف األنشــطة
املختلفــة مش ـ ًريا إىل العقــد العــريب ملنظــامت املجتمــع املــدين ( )2026 – 2016إال أن التنســيق
املطلــوب بــني املنظــامت والجهــات املختلفــة ال يــزال دون املســتوى.

 أكّــد الســيد ﺻــاﱀ الﻨﻬــام نائــب رئيــس ومستشــار أول جمعيــةكويتيــة لــألرسة املثاليــة ﴐورة تحويل كل املســاعدات املقدمة
لالجئــني إىل مشــاريع تنمويــة ضامنًــا الســتدامة املســاعدات
وتوظيــف الطاقــات والخـربات املوجــودة عنــد الالجئــني.

58

 أعلنــﺖ الدكتــورة ش ـريين معصــوم عــن والدة مؤسســة(أنــا مواطــن) يف العـراق وهــذه املؤسســة ترعاهــا وتؤسســها
الســيدة األوىل العراقيــة ،وتهــدف لنــرش روح املواطنــة يف
الع ـراق وثقافــة التســامﺢ وتقبــل اﻵخــر.
 طلــب ممثلــو الجاليــات الســورية املوجــودة يف مــرص ﴐورة إيــالء أهميــة قصــوى ملســألة ملشــمل األرس مبــا لهــا مــن تأث ـريات اجتامعيــة ونفســية عــﲆ الالجئــات ودعــوا الــدول املضيفــة
إىل تســهيل اإلج ـراءات ﻲﻛ تتمكــن األرس املفككــة مــن االلئتــام .كــام أكّــدوا عــﲆ صمــود املــرأة
الســورية وصربهــا قدرتهــا عــﲆ تحمــل الصعــاب ،واقرتحــوا رفــع مخرجــات املؤﻤﺗــر إىل الجهــات
الرســمية املعنيــة يف جامعــة الــدول العربيــة واألمــم املتحــدة.
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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

الدكتور أحمد أبو الوفا

أستاذ القانون الدويل بجامعة القاهرة

األستاذة شادن خالف

شبكة مؤسسات املجتمع املدين العاملة مع املفوضية العليا
لشئون الالجئني

األستاذة مريم فرج

مديرة برامج املسئولية االجتامعية بقناة MBC

األستاذة ساندرة عزمي

مؤسسة كري الدولية ،فرع مرص

الدكتورة نهى السدمي

اتحاد أمم الغاثة النازحني ،اليمن

األستاذة رشا معاطي

مؤسسة (فرد) لخدمات الالجئني ،مرص

الدكتور عمرو حسن

مبادرة مؤسسة مرص للصحة والتنمية املستدامة يف تقديم
الخدمات الصحية لالجئني

األستاذة هانيا عبيد

أخصائية اجتامعية يف منظمة أطباء العامل ،إسبانيا /فلسطني

األستاذة مليا كركور

متطوعة ملساعدة الالجئني العالقني بأوروبا -لبنان

األستاذة انتظار مالك

رئيسة اتحاد املرأة العراقية

األستاذة رنا كالليب

رابطة سوريات يف مرص

األستاذة خديجة املضمض

مديرة مركز الهجرة التابع لليونسكو «القانون والهجرة»
باملغرب.

دور األكادمييا

وأكّــد أن البحــﺚ العلمــي يف هــذه املســائل يخلــق وع ًيــا اجتامع ًيــا بهــا ولــﻪ تأثــريه عــﲆ الــرأي
العــام وعــﲆ سياســات الحكومــات.
دور اجملتمع املدني

ضمــﺖ ورشــة العمــل عروضً ــا ثريــة ملجموعــة مختلفــة مــن خـربات الجهــات غــري الحكوميــة يف
التعامــل مــع الالجئــني والنازحــني ودعمهــم.
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يف كلمتــﻪ تحــدث الدكتــور ﺃﲪــد ﺃبــو الوﻓــا عــن الرشاكــة
مــع األكادﻤﻳيــا يف التعريــف بقضايــا اللجــوء ،وأوضــﺢ أن
الوســائل األكادﻤﻳيــة تتــوزع عــﲆ التأليــف واملحــاﴐات
والتأصيــل للمشــكالت ســعيًا للتأثــري عــﲆ الــرأي العــام.
وﴍح أن الجامعــة ﻤﻳكــن أن تطــرح قضايــا الالجئــني مــن
خــالل الكتــب املؤلفــة ومــن خــالل املحــاﴐات التــي
تقــدم للطــالب ســواء يف املرحلــة الجامعيــة أو مرحــل الدراســات العليــا مــع اختــالف يف درجــة
العمــق والتأصيــل ،وﴍح خربتــﻪ يف هذيــن املجالــني ،كــام أشــار إىل مهــام الباحثــني واألكادﻤﻳيــني يف
التأصيــل والتقعيــد للقضايــا الخاصــة بالالجئــني ،وﴐب أمثلــة عــﲆ هــذا بتأصيــل وضــع الالجئــني
يف الــدول األجنبيــة التــي يلجــأون إليهــا ،واملســاهمة العلميــة يف القضايــا املتعلقــة بتعريــف
الالجــﺊ ،وﴍوط منــﺢ امللجــأ ،وأنــواع اللجــوء ســواء كان لجــوء دينــي أو ســياﳼ أو إقليمــي،
واملبــادئ الحاكمــة للجــوء وأهمهــا مبــدأ عــدم إرجــاع الالجــيء إىل دولــة يخــﴙ فيهــا عﲆ نفســﻪ
مــن االضطهــاد أو التعذيــب ،والطابــع اإلنســاين للجــوء مبــا يشــمل عــدم توقيــع العقــاب عــﲆ
ـلال) إىل الدولــة املقيــم فيهــا،
الالجــﺊ بســبب دخولــﻪ غــري املــرشوع (بــدون تأشــرية فيـزا أو متسـ ً
والوضــع القانــوين لالجــﺊ وكيفيــة ســد حاجاتــﻪ املاديــة واملعنويــة كﺈنســان ،وصــور إنهــاء وضــع
اللجــوء بتوفــر الحلــول الداﻤﺋــة لألزمــات أو بﺈعــادة التوطــني.
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النﻈر لالجئني كثروات بﺸرية

أكّــد اﻷســتاﺫ مجــال البــح رئيــس منظمــة األرسة العربيــة،
عــﲆ ﴐورة إعــادة النظــر يف طريقــة التعاطــي مــع
قضايــا الالجئــني بحيــﺚ يتــم النظــر إليهــم كطاقــات ﻤﻳكــن
االســتفادة منهــا فمنهــم الكثــري مــن األطبــاء واملهندســني
والخــرباء املتخصصــني والعاملــة املتميــزة التــي ﻤﻳكنهــا
إفــادة الــدول املضيفــة الفتًــا إىل أن أوروبا تقوم باإلســتفادة
القصــوى مــن طاقــات الالجئــني لديهــا .وأكّــد أن املعونــات
لــن تكــون كافيــة وحدهــا مــا مل نطــور قــدرات الالجئــني عــﲆ إعالــة أنفســهم عــﲆ األقــل بتوفــري
املرشوعــات االقتصاديــة داخــل املخيــامت .وأشــار إىل أن منظمــة األرسة العربيــة طــورت مرشو ًعــا
هــو األول مــن نوعــﻪ يف مجــال اقتصــاد األزمــات لالســتفادة القصــوى مــن الالجئــني بالتعــاون
مــع خـربات عربيــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة تعمــل يف املرشوعــات االســتثامرية والتنمويــة.
واملرشوع يســتهدف إفــــــادة  5000أســــــرة ســــوريــــــة مــــن خــــالل العمل فــــي مجــــال
الزراعــــة فــــي الســــودان علـــى مساحـــة  25ألف فدان.
شبﻜة اجملتمع املدني لالجئني واملهجريﻦ ﲟنطقة الﺸرﻕ األوﺳﻂ وﴰاﻝ إﻓريقيا

تحدثــﺖ اﻷســتاﺫة شــادن ﺧــﻼﻑ 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
الذيــن تضمهــم الشــبكة يضمنــون حتــى اﻵن منظــامت
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

62

الخرييــة ،الهــالل األحمــر القطــري ،مؤسســة قطــر ،الهــالل األحمــر اإلمــاراﻲﺗ ،ديب العطاء ،مؤسســة
الشــيﺦ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،فضـ ًـال عــن املؤسســات األكادﻤﻳيــة واألســاتذة والباحثــون
والخـرباء ،وبيــوت الخــربة ومعاهــد البحــوث :مثــل مركــز األهـرام للدراســات اإلسـرتاتيجية ،مركــز
بحــوث الهجــرة اللبنــاين ،مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث اإلسـرتاتيجية ،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 اﳊمالت اإلعالمية

اليمﻦ :بني اﺳتضاﻓة ﻻجئي الدوﻝ اجملاورﺓ وأزمات النزوح واللجوء الوطنية

وتحدثــﺖ اﻷســتاﺫة ﳖــﻰ الســدمي مــن املندوبيــة
اليمنيــة بالنيابــة عــن األســتاذة نجــالء دمــاج مــن اتحــاد
أمــم الغاثــة النازحــني عــن وضــع اليمــن ،مــن ناحيــة
كدولــة مســتقبلة لالجئــني مــن دول مــن الصومــال وأثيوبيــا
وســوريا والع ـراق وكونهــا موقعــة عــﲆ اتفاقيــة الالجئــني
لعــام  1951وبروتوكولهــا اإلضــايف لعــام  1967وتســتضيف
 263.547ألــف شــخص مســلجني ،ومــن ناحيــة أخــرى،
كدولــة تعيــﺶ أزمــة نــزوح داخــيل حــادة يف ظــل غيــاب أو تدهــور مســتوى جميــع الخدمــات
وشــﺢ الغــذاء والوقــود.

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

وتحدثــﺖ اﻷســتاﺫة مريــﻢ ﻓــرﺝ صفتهــا عــن دور املؤسســة
التــي تنتمــي إليهــا –قطــاع خــاص -يف دعــم الالجئــني مــن
خــالل الحمــالت اإلعالميــة التــي تركــز عــﲆ قصــص واقعيــة
وحمــالت جمــع التربعــات والتوعيــة مــن خــالل اإلعالنــات،
وأشــارت إىل أثــر الحمــالت التليفزيونيــة القاﻤﺋــة عــﲆ عــرض
قصــص حقيقيــة يف زيــادة التربعــات املخصصــة لالجئــني.
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وأوضحــﺖ أن عــدد النازحــني داخل ًيــا بلــﻎ نحــو  2.3مليــون نــازح بحســب منظمــة الهجــرة
الدوليــة .فضـ ًـال عــن الجئــني ﻤﻳينيــني إىل الــدول املجــاورة بلــﻎ عددهــم نحــو  51646الجــيء.
اجملتمع املدني ودعم الالجئني يف مﺼر

ﴍحــﺖ اﻷســتاﺫة ســاندرة عزمــي جهــود مؤسســة كــري
الدوليــة – فــرع مــرص ،يف حاميــة الالجئــات مــن العنــف وتعزيز
اســتجابتهن مــن خــالل املســاعدات والتوعيــة والتدريــب
والدعــم النفــﴘ والعــالج بالفنــون ،موضحــة أن مؤسســة كــري
تخصــص برامــج ملكافحــة العنــف القائــم عــﲆ النــوع ،وتتبنى يف
عملهــا دعــم الوقايــة ،بتنظيــم نــدوات تتنــاول األوجــﻪ القانونيــة
والصحيــة والنفســية للقضيــة ،وادمــاج الرجــل يف برامــج التوعيــة ،وتوفــري االســتجابة عــرب برامــج
الدعــم النفــﴘ واملــادي الالزمــة.
أوضحــﺖ اﻷســتاﺫة رشــا معاﻃــي الــدور الــذي تلعبــﻪ
مؤسســة (فــرد) لخدمــات الالجئــني يف مــرص لدعــم الالجئــني
الســوريني مــن خــالل توفــري التعليــم والتدريــب والخدمــات
املختلفــة وتفعيــل طاقــات الالجئــني أنفســهم .وأكّــدت إن
املؤسســات املدنيــة املحليــة ،ومــن خــالل تواصلهــا اليومــي
مبختلــف الفئــات التــي تخدمهــا أصبحــﺖ جــز ًءا مــن حيــاة
املــرأة الالجئــة ومصــد ًرا لثقتهــا ،داعيــة إىل التعامــل مــع الالجــيء كضيــف لــﻪ واجــب الضيافــة.
أمــا الدكتــور عﻤــرﻭ ﺣســن مــن مؤسســة مــرص للصحــة
والتنميــة املســتدامة فقــد أشــار إىل دور مؤسســتﻪ يف خدمــة
املــرأة والطفــل مــن خــالل التوعيــة الصحية باســتخدام الوســائل
اإلبداعيــة ،وأشــار إىل اعتــزام املؤسســة تنظيــم قوافــل طبيــة
إلجــراء الفحــص املجــاين لالجئــني يف مناطــق ﻤﺗركزهــم.
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وتحدثــﺖ اﻷســتاﺫة رنــا كﻼليــﺐ عــن جهــود رابطــة ســوريات التي
تعمــل يف إطــار املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ،نحــو دعــم
املــرأة الالجئــة يف مــرص وأطفالهــا .ودعــﺖ لتخصيــص برامــج
وموازنــات خاصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة وإنشــاء مراكــز
لتأهيــل الطــالب املتﴪبــني مــن التعليــم ثــم إعــادة دمجهــم
باملــدارس ،ودعــم املرشوعــات الصغــرية ،وتنظيــم دورات التدريب
والتكويــن ،كــام دعــﺖ الحكومــات لتيســري منــﺢ اإلقامــة للــم
شــمل األرس.
مﺄﺳاﺓ الالجئني الفاريﻦ عرب البحر

كــام تحدثــﺖ عــن دور منظمــة أطبــاء العامل/أســبانيا يف فلســطني وتحدي ـ ًدا يف منطقــة أريحــا
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 وﴍقــي القــدس وعــﲆ طــول الطريــق الواصــل إىل مدينــة أريحــا والــذي يعــد
نبــض وســط الضفــة الغربيــة والبالــﻎ عددهــم  14,800نســمة  %70مســجلون بوكالــة الغــوث
لشــؤون الالجئــني (الجئــون فلســطينيون) .وﴍحــﺖ برامــج الدعــم النفــﴘ واالجتامعــي املقدمــة
للمتﴬريــن مــن االعتــداءات اإلرسائيليــة وعمــل املتطوعــني يف تعبئــة وحشــد املجتمــع الــدويل
للحــد مــن انتهــاكات للقانــون الــدويل اإلنســاين يف هــذه املناطــق.
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وتحدثــﺖ اﻷســتاﺫة ﻫانيــا عبيــد عــن جمعيــة متطوعــون
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
والخدمــات الطبيــة والقانونيــة والتوعويــة وخدمــات
الرتجمــة وغريهــا لالجئــني يف جزيــرة ليســبوس وســالونيﻲﻜ.
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وتحدثــﺖ اﻷســتاﺫة ﳌيــا كركــور -متطوعــة ملســاعدة
الالجئــني العالقــني بأوروبــا -عــن املــﺂﳼ التــي يتعــرض لهــا
الالجئــون الفاريــن عــرب البحــر إىل أوروبــا ووقوعهــم ضحايا
لعصابــات التهريــب وكشــفﺖ حقائــق مؤملــة عــن وضــع
الفاريــن عــرب البحــر وحتــى الناجــني منهــم ،فأشــارت إىل
أن املهربــني يقومــون بتخفيضــات عــﲆ الرحــالت خــالل
الشــتاء ،لجــذب أكــﺮﺜ الالجئــني ضع ًفــا الذيــن ال يســتطيعون تحمــل تكاليــف الرحلــة يف قمــة
املوســم ،وأنهــم يوزعــون أف ـراد العائلــة عــﲆ عــدة قــوارب تحــﺖ تهديــد الســالح ،ويتــم نقــل
الالجئــني بحافــالت وقطــارات دون إخبارهــم إىل أيــن ،ويقــوم الالجئــون أحيانًــا بالتوقيــع عــﲆ
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
ملمــني باللغــة والثقافــة العربيــة.
داعﺶ وﺗفخيﺦ منازﻝ النازحني العراقيني

ولفتــﺖ اﻷســتاﺫة انتﻈــار مالــﻚ رئيســة اتحــاد املــرأة
العراقيــة إىل أحــد التحديــات التــي ﻤﺗــس قضايــا الالجئــني
يف العــراق واملتمثــل يف صعوبــة إعــادة النازحــني إىل
بيوتهــم يف املناطــق التــي حررتهــا الحكومــة العراقيــة مــن
تنظيــم داعــﺶ بســبب تفخيــﺦ املنــازل وانهيــار الخدمــات.
وطالبــﺖ مببــادرات عربيــة لتقديــم الدعــم النفــﴘ
للنازحــات يف العــراق.
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التوعية القانونية واﳊقوقية لالجئني

وتحدثــﺖ اﻷســتاﺫة ﺧدﳚــﺔ اﳌﻀﻤــﺾ ،مديــرة مركــز الهجرة
التابــع لليونســكو "القانــون والهجــرة" باملغــرب عــن نجــاح
التجربــة املغربيــة يف نــرش وتدريــس حقــوق املهاجريــن
وخاصــة "املهاجريــن بشــكل قــﴪي" ،بالتعــاون مــع مركــز
اليونســكو للقانــون والهجــرة ،ودعــﺖ إىل تأســيس مراكــز
شــبيهة يف الــدول العربيــة املضيفــة واملانحــة.
كــام تحدثــﺖ عــن الــدورات التدريبيــة التــي يعقدهــا (املعهــد الــدويل للقانــون اإلنســاين) يف
إيطاليــا حــول التوعيــة بالقانــون الــدويل للجــوء والحاميــة الدوليــة لالجئــني ،والتــي تســتهدف
املســؤولني الحكوميــني -الذيــن يشــاركون يف صياغــة وتطبيــق الترشيعــات والسياســات التــي
تؤثــر عــﲆ الالجئــني والنازحــني داخلي ـاً ومــن يف وضعهــم -وأعضــاء منظــامت املجتمــع املــدين
واألكادﻤﻳيــني والباحثــني والربملانيــني والقضــاة والعاملــني مبؤسســات تطبيــق القانــون ،وكذلــك
العاملــني يف املجــال اإلنســاين واإلغاثــة والدفــاع وكافــة أعــامل الحاميــة عــﲆ جميــع املســتويات.
يف كلمــة لهــا ،تحدثــﺖ اﻷســتاﺫة ســﻠوﻯ ﻗيﻘــﺔ ،ناشــطة
يف املجتمــع املــدين ،ومكلفــة مبهمــة بــوزارة املــرأة واألرسة
والطفولــة بالجمهوريــة التونســية ،عــن الرشاكــة الناجحــة
بــني املؤسســات الحكوميــة الرســمية واملجتمــع يف تونــس
مشــرية إىل نيــل الرباعــي الراعــي للحــوار الســياﳼ يف تونس
جائــزة نوبــل .ولفتــﺖ إىل أن وزارة املــرأة واألرسة والطفولــة،
يف إطــار اهتاممهــا بأوضــاع املــرأة ضحيــة العنــف ،أنشــأت
مرك ـ ًزا إليــواء ضحايــا العنــف تسـ ّـريه جمعيــة مدنيــة وفــق اتفاقيــة ﴍاكــة ،كــام تقــرتح الــوزارة
مــرشوع قانــون إطــاري شــامل ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة تــم إعــداده مبشــاركة مــن املجتمــع
املــدين صاحــب الخــربة امليدانيــة يف هــذا املجــال ،والــذي سيشــارك أيضً ــا يف حملــة املنــاﴏة مــن
أجــل املصادقــة عــﲆ القانــون يف املجلــس النيــايب ،وســيعمل فيــام بعــد عــﲆ إقنــاع عامــة النــاس بــﻪ
مــن خــالل العمــل امليــداين.
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الﺸراكة بني اﳊﻜومات واجملتمع املدني
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وأشــارت إىل أن للمجتمــع املــدين التونــﴘ تجربــة يف إنشــاء الشــبكات الجمعياتيــة عــﲆ املســتوى
الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي .وهنــاك جهــود جاريــة إلنشــاء شــبكة جمعياتيــة نســائية عربيــة
وكذلــك شــبكة نســائية عامليــة.
وأكّــدت عــﲆ ﴐورة العمــل املشــرتك بــني الحكومــة واملجتمــع املــدين داعيــة لتكــون منظمــة
املــرأة العربيــة ســفرية الســالم و األمــن يف املنطقــة العربيــة ،وأن يتــم دعــم التوصيــات الصــادرة
عــن املؤﻤﺗــر مــن خــالل حمــالت املنــاﴏة التــي يضطلــع بهــا املجتمــع املــدين واإلعــالم العــريب.
كــام اقرتحــﺖ املصادقــة عــﲆ قانــون عــريب ينســحب عــﲆ جميــع الــدول يحــدد ظــروف اســتقبال
الالجئــني واملهاجريــن ويضبــط حقوقهــم وواجــب الــدول تجاههــم ،ودعــﺖ املجتمــع املــدين إلقنــاع
الحكومــات باملصادقــة عــﲆ املعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة وااللت ـزام بهــا.

ويف كلمــة لــﻪ تحــدث اﻷســتاﺫ ﳏﻤــود ﺇﲰاعيــﻞ -عضــو
اللجنــة التنفيذيــة يف منظمــة التحريــر الفلســطينية،
وعضــو املكتــب الدائــم التحــاد الحقوقيــني العــرب -عــن
واقــع أزمــة اللجــوء مشـ ًريا إىل العــدد الضخــم للمهاجريــن
وطالبــي اللجــوء مــن املنطقــة العربيــة مــن العــراق
وســوريا واليمــن وليبيــا وفلســطني مقــد ًرا أنــﻪ رقــم يتجاوز
 18مليــون إنســان أغلبهــم مــن األطفــال والنســاء.

وأشــار إىل أن النســاء بوجــﻪ عــام عــادة مــا يتعرضــن ألبشــع أشــكال االســتغالل والــرق واالســتعباد
تحــﺖ إطــار العمــل أو الــزواج أو اإلتجــار بالبــرش ،مشــد ًدا عــﲆ ﴐورة تطبيــق األطــر القانونيــة
الدوليــة الخاصــة بحاميــة املــرأة خاصــة ســيداو واتفاقيــات جينيــف األربــع التــي عملــﺖ عــﲆ
ضــامن حاميــة النســاء الحوامــل واألمهــات والرضــع ،ومــا تالهــا مــن اتفاقــات وقـرارات دوليــة.
وأكّــد ﴐورة التعــاون بــني كافــة الــدول والتنظيــامت املعنيــة بالالجئــني ،وأن يــربز هــذا
التعــاون بــني مفوضيــة شــئون الالجئــني ووكاالت األمــم املتحــدة األخــرى واللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر واملنظــامت اإلقليميــة ومنظــامت حقــوق اإلنســان ومنظــامت املجتمــع املــدين
أوال
والجمعيــات الوطنيــة للهــالل األحمــر والصليــب األحمــر وف ًقــا لربامــج طويلــة األمــد تعالــج ً
أســباب اللجــوء وتعمــل عــﲆ تجنــب الخســائر البرشيــة للمهاجريــن ،وكذلــك وضــع أنظمــة
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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
احتــالال عســكريًا ﴏي ًحــا أو أي شــكل مــن أشــكال التدخــل
ً
تحتــل بلدانًــا أخــرى ســواء كان
العســكري ،مســئوليتها بهــذا الخصــوص وأن يتــم التعامــل مــع مشــكلة اللجــوء كقضيــة إنســانية
يف املقــام األول بعي ـ ًدا عــن أي اعتبــارات أخــرى.
وأوضــﺢ أن هــذا هــو موقــف االتحــاد العــام للحقوقيــني العــرب الــذي عمــل مــع املنظــامت
واملؤسســات الحقوقيــة العربيــة والدوليــة ،ويســعى لتأكيــد حقــوق املــرأة كامــرأة وإنســان لهــا
دور اســتثناﻲﺋ يف الحيــاة البرشيــة.
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وقد طرح املشاركون يف الورشة وحضورها عدة توصيات ،تضمنﺖ:
 تك ـرار عقــد املؤﻤﺗ ـرات التــي تتنــاول قضايــا الالجئــني يف الــدول املضيفــة لتبــادل الخ ـرباتوالــدروس املســتفادة مــن الــرشكاء املدنيــني يف مجــال تقديــم الخدمــات ورعايــة الالجئــني.
 اش ـرتاك صنــاع السياســات ومتخــذي الق ـرار يف الحكومــات العربيــة ويف الــدول املانحــة يففعاليــات املؤﻤﺗ ـرات ذات الصلــة.
 توســيع مفهــوم "املجتمــع املــدين" ألجــل توســيع نطــاق منظومــة الحاميــة والدعــم املقدمــةلالجئني.
 إحــداث تشــبيك حقيقــي ،يف ظــل إطــار قانــوين ملــزم ،بــني ســائر مؤسســات املجتمــع املــدينوالقطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي العاملــة يف مجــال رعايــة وتقديــم الخدمــات لالجئــني،
وذلــك بهــدف التنســيق بــني الجهــود وتخصيــص الخدمــات لضــامن عــدم االزدواجيــة والتكرار
وهــدر املــوارد املتاحــة.
 وضــع اس ـرتاتيجية خاصــة بعمــل مؤسســات املجتمــع املــدين يف مجــاالت دعــم وحاميــةالالجئــني ،يتــم مــن خاللهــا بنــاء تراكــم للجهــود املبذولــة وتوجيــﻪ فعــال ألوجــﻪ الدعــم
والخدمــة وتوفــري آليــات تقييــم ومتابعــة األداء.
 فــرض مزيــد مــن الرقابــة والشــفافية عــﲆ عمــل مؤسســات املجتمــع املــدين العاملــة يفمجــال دعــم الالجئــني.
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 الرتكيــز عــﲆ إيجــاد مرشوعــات تنمويــة تهــدف إىل ﻤﺗكــني الالجئــني ورفــع امكانيــاتاملجتمعــات املضيفــة.
 نــرش التوعيــة القانونيــة املتعلقــة مبجــاالت الهجــرة وحقــوق اإلنســان يف أوســاط الالجئــنيخاصــة فيــام يتعلــق بأوضاعهــم يف بــالد اللجــوء والخيــارات املتاحــة أمامهــم ،وأهميــة الرجوع
إىل املعاهــدات واالتفاقيــات املربمــة يف هــذه املجــاالت.
 التوعيــة بالجوانــب اإلنســانية لقضايــا الالجئــني والعمــل عــﲆ إدماجهــا يف السياســاتالحكوميــة ذات الصلــة ،مــع إﴍاك الالجئــني يف اتخــاذ القــرارات الصــادرة بشــأنهم.
 تدريــب ورفــع كفــاءة العاملــني مــع الالجئــني والنازحــني واملهاجريــن ،مــع اعتــامد األفــكاراإلبداعيــة الحديثــة (كالعــالج بالفــن مثـالً) يف أســاليب تقديــم الخدمــات.
 االســتثامر يف الطاقــات البرشيــة والكفــاءات املتوافــرة لــدى الالجئــني واالســتفادة مــنخرباتهــم بهــدف تحقيــق مزيــد مــن التمكــني لهــم.
 تضطلــع منظمــة املــرأة العربيــة بعــدة مهــام منهــا تكويــن فريــق مــن الــرشكاء لنقــلالخ ـربات والــدروس املســتفادة لــدى املعنيــني ،والقيــام بــدور املنســق بــني كافــة األط ـراف
املعنيــة بقضايــا الالجئــني ،وإنشــاء قاعــدة بيانــات حــول الالجئــني يف مختلــف الــدول العربيــة،
وإجـراء دراســات واقعيــة ودراســات مســحية لرصــد مشــكالت واحتياجــات الالجئــني ،وتنظيــم
منتديــات إقليميــة تجمــع املســؤولني عــن االســتجابة ملشــكالت الالجئــني.
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الذي أعدته املنظمة عن واقع وتطلعات الالجئات السوريات

اإلعالم العربي وقضايا الالجئات :اﻫتمام ﳏدود وﺗﻐطيات ﺳطحية

خلصــﺖ الدراســة التطبيقيــة التــي أعدهــا اﻷســتاﺫ ياســر عبــد العزيــز والقاﻤﺋــة عــﲆ تحليــل محتوى
لعــدد مــن وســائل اإلعــالم العربيــة إىل عــدد مــن النتائــج أهمهــا:
 املســاحة املخصصــة لتغطيــة قضايــا النــزوح واللجــوءيف العــامل العــريب يف وســائل اإلعــالم ال تتناســب مــع
أهميتهــا ،وال تكفــي لخلــق الدوافــع الكافيــة لــدى
صانعــي القـرار التخــاذ قرارات أكــﺮﺜ فعاليــة يف مواجهة
التداعيــات الســلبية للظاهرة وتخفيــف معاناة الالجئني
والنازحــني ،كــام أنهــا ال تســتخدم املجــال اإلعالمــي
االســتخدام املالئــم لخلــق االنطباعــات املناســبة لــدى
الجمهــور حيــال قضايــا النــزوح واللجــوء.
 هيمــن "التوظيــف الســياﳼ" عــﲆ قطــاع مــن التغطيــات اإلعالميــة ،مــام أفقدهــاموضوعيتهــا ،وأخرجهــا مــن إطارهــا اإلنســاين الــذي تكرســﻪ املواثيــق والعهــود الدوليــة.
 فيــام يخــص تغطيــة أوضــاع املــرأة الالجئــة ،رصــدت الدراســة "اســتثامرا ً ذا منحــى تجــاريبهــدف اإلثــارة" يف بعــض املعالجــات لقضايــا الالجئــات والنازحــات.
 تعتمــد وســائل اإلعــالم العربيــة عــﲆ وكاالت األنبــاء الغربيــة باألســاس يف تغطيــة قضايــاالالجئــني والنازحــني.
 تهيمــن عــﲆ التغطيــات الطابــع الســياﳼ واألمنــي عــﲆ حســاب الطابــع اإلنســاين .وهنــاكتراج ًعــا يف التغطيــة التحليليــة املعمقــة مقارنــة بالتغطيــة املجــردة املبتــﴪة ،وانخفاض ـاً يف
اســتخدام الوســائل املســاندة ،املشــتقة مــن أدوات "امللتيمديــا" لتعزيــز التغطيــة.
وأوصــﺖ الدراســة بــﴬورة تدريــب الصحفيــني واإلعالميــني عﲆ مقاربــة قضايا النازحــني والالجئني
بطريقــة مهنيــة ،وتطويــر قــدرات املؤسســات اإلعالميــة عــﲆ اعتــامد أدلــة ومدونــات مهنيــة
وســلوكية لتعزيــز تغطيــة تلــك القضايــا .كــام أوصــﺖ بــﴬورة الت ـزام الصحفيــني واإلعالميــني
بالدقــة يف اســتخدام املصطلحــات املتعلقــة بالقضيــة ،واالبتعــاد عــن النهــج "اإلثــاري" ،خصوصـاً
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يف مــا يتعلــق بقضايــا النازحــات والالجئــات .ودعــﺖ الدراســة وســائل اإلعــالم العربيــة إىل تعزيــز
التغطيــة العميقــة التحليليــة ،واســتخدام أشــكال خربيــة متطــورة لعــرض الوقائــع ذات الصلــة
بقضايــا اللجــوء والنــزوح ،وزيــادة االعتــامد عــﲆ املراســلني واملندوبــني املحليــني ،واالبتعــاد عــن
اســتخدام لغــة التحريــض واملبالغــة والكراهيــة.
اإلعالم الﻐربي وقضايا الالجئات :نزعة انتقاﺋية

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

اعتمــدت الدراســة التــي أعدهــا اﻷســتاﺫ ماﺟــد عاﻃــﻒ
عــﲆ تحليــــــل محتــــــوى مجموعـــتــــيــــــن مـــــن
املنصـــــات اإلعـالميـــــة ،مجموعــة تبــﺚ باللغــة العربيــة
واإلنجليزيــة م ًعــا ،وأخــرى تبــﺚ باللغــة اإلنجليزيــة فقــط،
وقــد توصلــﺖ الدراســة إىل اﻵﻲﺗ:
 اختــالف التغطيــة اإلعالميــة للموضــوع حســب اللغــةوالجمهــور املخاطــب ،فاملنصــات الناطقــة باللغــة
اإلنجليزيــة تركــز عــﲆ الجانــب اإلنســاين للقضيــة ،أمــا املنصــات التــي تبــﺚ بالعربيــة فيتــم فيها
إبــراز الجانــب الســياﳼ وتعقيــدات وتطــور الــرصاع الدائــر.
 اقتصار الالجئات العربيات يف التناول اإلعالمي عﲆ السوريات فقط. عــدم إب ـراز املنصــات اإلعالميــة الغربيــة أو األمريكيــة بوجــﻪ خــاص للــدور الــذي قامــﺖبــﻪ الــدول العربيــة يف اســتقبال الالجئــني عــدا األردن ولبنــان ،عــﲆ عكــس الرتكيــز عــﲆ بيــان
معانــاة وحفــاوة الــدول األوروبيــة يف اســتقبال الالجئــني .وذلــك باســثناء البــي يب ﳼ التــي
قدمــﺖ تغطيــة شــاملة للحقائــق والقصــص اإلنســانية.
 تنــاول اإلعــالم األمريــﻲﻜ للقضيــة مــن منظــور رؤيــة املرشــحني املحتملــني للرئاســة لهــاواملوقــف مــن اســتقبال الجئــني وتأثــري ذلــك عــﲆ املجتمــع األمريــﻲﻜ ،وذهــب البعــض للرتكيــز
عــﲆ البعــد اإلقليمــي للقضيــة وتأثريهــا عــﲆ أمــن إرسائيــل .ويقــل تنــاول الناحيــة اإلنســانية
لالجئــني يف العمــوم.
 تزايد تدفق الالجئني نحو أوروبا كان املحرك الرئيﴘ الهتامم اإلعالم الغريب بالقضية. -توارت قصص وأخبار الالجئات الفلسطينيات مقابل قصص الالجئات السوريات.
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وأوﺼــت اﻟد ارﺴــﺔ أن ﯿﺘــم ﺘدرﯿــب ودﻋــم اﻟﻛـوادر اﻟﻌرﺒﯿــﺔ ذات اﻟﺨﺒـرة ﻓــﻲ ﻤﺨﺎطﺒــﺔ اﻟﺠﻤﻬــور اﻟﻐرﺒــﻲ
ﻟﻀﻤــﺎن اﻟﺘﺄﺜﯿــر ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻐرﺒــﻲ ٕواﯿﺼــﺎل اﻟﺼــورة ﺒطــرق ﺼﺤﯿﺤــﺔ.
الﺸراكة بني مﺆﺳسات العمل امليداني واإلعالم

وأكــدت اﻷســتاﺫة شــادن ﺧــﻼﻑ أهميــة الرشاكــة
بــني اإلعــالم واملنظــامت املوجــودة عــﲆ أرض الواقــع
التــي لديهــا معلومــات عــن القصــص الواقعيــة للجــوء
ومشــكالتﻪ ،وتزويــد اإلعــالم بهــذه القصــص لطرحهــا
بشــكل موضوعــي ،وأن يســاهم اإلعــالم كذلــك يف تقديــم
الحلــول .وأكّــدت أن املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني
تعمــل حال ًيــا عــﲆ التواصــل مــع املؤسســات اإلعالميــة
واإلعالميــني البارزيــن لتحقيــق هــذا الهــدف ،كــام تعــد
املفوضيــة لتنظيــم تدريبــات لبعــض اإلعالميــني حــول
كيفيــة التنــاول املوضوعــي لقضايــا اللجــوء.
وتحــدث اﳌصــور الصﺤفــي ﺃﲪــد ﻫيﻤــن عن خربتﻪ
الفرديــة كمصــور محــرتف كان لديــﻪ اهتــامم أصيــل برصــد
معانــاة الالجئــني لكــن واجهتــﻪ عقبــات مختلفــة منهــا
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
أتــم مهمتــﻪ واســتطاع أن يقــرتب بشــكل إنســاين وثيــق
مــن الالجئــني.
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وأوضحــﺖ الدكتــورة دريــﺔ شــرﻑ الديــن وزيــرة اإلعــالم
املــرصي الســابقة أن املســائل السياســية ،خاصــة تعــدد
أط ـراف ال ـرصاع واملصالــﺢ املتعارضــة تؤثــر عــﲆ التنــاول
اإلعالمــي لقضايــا الالجئــني يف املنطقــة العربيــة.
التحيز األجنبي ومسئوليات اإلعالم العربي:

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
وبنــوا أســوا ًرا تصدهــم وهــو أمــر مخالــف لقانــون اللجــوء ،ولفتــﺖ إىل أن االتحــاد األورويب
يناقــﺶ قــرار يقــﴤ بــأن تدفــع الدولــة التــي ﻤﺗنــع دخــول الجــيء مبلــﻎ  250ألــف دوالر.
وأن دولــة مثــل تركيــا ســتحظى بدعــم قيمتــﻪ  6مليــارات يــورو وامتيــازات أخــرى الســتقبالها
الالجئــني يف حــني أن دول عربيــة مثــل لبنــان واألردن ال تحظــى باملثــل .كــام دعــﺖ اإلعــالم
العــريب لالهتــامم بقضيــة أثــر اللجــوء عــﲆ تغيــري دﻤﻳغرافيــة املنطقــة العربيــة وإخــالء أرايض مــن
ســاكنيها العــرب .وأشــارت كذلــك إىل مســألة الثقافــة العربيــة املهــددة مبعــول اإلرهــاب الــذي
يهــدم التاريــﺦ والحضــارة.

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

أشــارت الســفرية مرﻓــﺖ التــﻼﻭﻱ إىل أن اإلعــالم الغــرﻰﺑ
مل يُظهــر االهتــامم الكبــري الــذي يوليــﻪ لقضايــا الالجئــني إال
بعــد وصــول الالجئــني للشــواطيء األوروبيــة بعــد خمــس
ســنوات مــن انــدالع األزمــة .وأضافــﺖ أن جــل الرتكيــز
الغــريب ينصــب عــﲆ قضايــا زواج القــاﴏات والعنــف
الجنــﴘ ،مشــرية إىل أنــﻪ عــﲆ الرغــم مــن أهميــة هــذه
القضايــا فــﺈن هنــاك قضايــا شــديدة األهميــة ال تثــار بذات
الدرجــة مثــل قضيــة تعليــم األطفــال الذيــن بقــوا خمــس ســنوات بــدون تعليــم وقــد يســتمرون
كذلــك لســنوات أخــرى ،وقضيــة تشــتﺖ األرس وكــون املــرأة هــي العائــل الوحيــد يف حــاالت
كثــرية.
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وقــد دارت مناقشــات الحضــور حــول ﴐورة تطويــر اإلمكانــات والقــدرات اإلعالميــة العربيــة
عــﲆ املســتويني اللوجيســتي واملهنــي والفنــي للوصــول إىل تغطية عربية شــاملة ومعمقــة ألزمات
اللجــوء ،بحيــﺚ ال تقتــرص التغطيــات عــﲆ النقــل غــري الواعــي عــن الــوكاالت األجنبيــة التــي تتأثر
بتوجهــات دولهــا وماليكهــا ومصالحهــم ،وتتأثــر كذلــك بالثقافــة واملرجعيــات الغربيــة ،وبالصــورة
الذهنيــة املســبقة التــي يحملهــا الغــرب عــن العاملــني العــريب واإلســالمي خاصــة مــا يتعلــق
بصــورة املــرأة .كــام دعــوا لتطويــر اســرتاتيجيات إعالميــة تجعــل تنــاول قضايــا اللجــوء ذات
أولويــة عــﲆ األجنــدة اإلعالميــة العربيــة ،بحيــﺚ يســاهم اإلعالميــون يف طــرح القضايــا وطــرح
الحلــول.
الﱰكيز علﻰ حاﻻت دون أﺧرﻯ

لفــﺖ الحضــور كذلــك إىل أنــﻪ يف ســياق األزمــة الراهنــة تركــز التغطيــات اإلعالميــة عــﲆ أزمــات
عربيــة دون أخــرى ،فــال تنــال األزمــة يف اليمــن مثـ ًـال 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 عــﲆ الرغــم مــن التحديــات واألعبــاء التــي تتحملهــا
هــذه الــدول.
ﺧلﻖ ثقاﻓة ﲨاﻫﲑية حوﻝ قضايا الالجئني

لفتــﺖ الدكتــورة عواﻃــﻒ عبــد الرﲪــن أســتاذ الصحافة
بكليــة اإلعالم-جامعــة القاهــرة ،إىل ﴐورة تنشــيط
العالقــة مــع مراكــز األبحــاث وشــباب الجامعــات فيــام
يخــص التعريــف والتوعيــة بقضايــا الالجئــني ،ألن هــذا
يــؤدي تلقائ ًيــا لتنميــة وعــي مجتمعــي بالقضيــة ينــرشه
الشــباب بــني عائالتهــم ويف محيطهــم خالقــني بذلــك
ثقافــة جامهرييــة مؤيــدة لقضايــا الالجئــني ال تقتــرص عــﲆ نخبــة بعينهــا إﻤﻧــا تنتــرش بــني جميــع
األوســاط االجتامعيــة.
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التﺼدﻱ للتدﺧالت األجنية

يف مداخلتــﻪ أشــار الســفري مجــال بيومــي صفتــﻪ إىل ضخامــة
حجــم األزمــة التــي يعيشــها الوطــن العــريب ،فــﺈىل جانــب
ســوريا تندلــع الرصاعــات يف عــدة دول عربيــة مخلفــة آثــا ًرا
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
التدخــالت األجنبيــة يف الشــئون العربيــة محــذ ًرا مــن مغبــة
هــذه التدخــالت وآثارهــا السياســية والثقافيــة.
دور الﻜويﺖ يف دعم القضايا اإلنسانية

أبــرزت ﲰــو الﺸــيﺨﺔ ﻓرﳛــﺔ اﻷﲪــد اﳉابــر الصبــاﺡ إســهامات
صاحــب الســمو الشــيﺦ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح ودوره
املــرشف وعطــاءه املتواصــل واإلنســاين وإســهاماتﻪ الفعالــة
يف مواجهــة األزمــات والكــوارث اإلنســانية الكــربى كالقضــاء
عــﲆ الجــوع والفقــر والتصــدي لألم ـراض ومكافحــة اﻵفــات
االجتامعيــة واالقتصاديــة والدفــع بعجلــة التنميــة يف البلــدان
الناميــة مــن مختلــف املناطــق والقــارات يف العــامل أجمــع.
الﺸراكة مع القطاﻉ اخلاﺹ

أ ّمــا اﻷســتاﺫة شــادن ﺧــﻼﻑ فقــد تركــزت كلمتهــا عــﲆ
الرشاكــة بــني املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني والقطــاع
الخــاص ،وأوضحــﺖ أنــﻪ نظ ـ ًرا ألن أزمــة اللجــوء الســوري مــن
أكــرب الكــوارث اإلنســانية منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة فــﺈن
االحتياجــات املطلوبــة ملواجهتهــا كبــرية ،وأن فاتــورة برنامــج
الحاميــة الــذي تضطلــع بــﻪ املفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني
تبلــﻎ  5مليــار دوالر مل يصــل منهــا إال .%28
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وأكّــدت أن املفوضيــة تحــرص عــﲆ الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص يف ﻤﺗويــل احتياجــات الالجئــني،
وعــددت أنــواع الرشاكــة فذكــرت منهــا الدعــم املــايل املبــاﴍ .مشــرية إىل أن املفوضيــة تعمــل
عــﲆ توســيع نطــاق الداعمــني ،كــام تعمــل عــﲆ خلــق طــرق مبتكــرة لتقديــم الخدمــات لالجئــني
ـدال مــن تقديــم املســاعدات العينيــة
بطريقــة أرسع وأفضــل وﴐبــﺖ مثـ ًـال بــأن املفوضيــة بـ ً
اتجهــﺖ إىل تقديــم مســاعدات نقديــة عــرب كــروت ذكيــة وماكينــات ﴏافــة ووجــدت أن هــذا
يوفــر الوقــﺖ ويحــرتم كرامــة املســتفيد وهــذا مجــال للرشاكــة بــني املفوضيــة والقطــاع الخــاص.
شــكل آخــر للرشاكــة هــو العمــل عــﲆ بنــاء قــدرات املجتمعــات املحليــة املســتضيفة لالجئــني،
ويقــوم توجــﻪ املفوضيــة عــﲆ أن تشــمل برامــج الالجئــني أبنــاء البلــد أيضــاً للحــد مــن
الحساســيات التــي قــد تظهــر فيــام بينهــم وبــني الالجئــني وليكــون النهــج املتبــع يف املســاعدات
إﻤﻧائ ًيــا وليــس فقــط إنســان ًيا .واملحــور الثالــﺚ للرشاكــة مــع القطــاع الخــاص هــو االســتفادة منــﻪ
يف تطويــر أســلوب اإلدارة يف املؤسســات األمميــة نظــ ًرا ألن القطــاع الخــاص يتســم بالﴪعــة
واالبتــكار وردود الفعــل الﴪيعــة.
تحــدث الدكتــور بــﱰﻱ ﻫوﺗانيﻤــي نائــب رئيــس
البعثــة الفنلنديــة بالقاهــرة عــن خــربة بــالده يف اســتقبال
الالجئــني ودعمهــم.
وأوضــﺢ ســيادتﻪ أن فنلنــدا تؤمــن بــﴬورة دعــم الــدول
الناميــة وعــالج األســباب األساســية وراء أزمــة اللجــوء
والنــزوح ،وعليــﻪ يتوجــﻪ الدعــم الفنلنــدي لتهيئــة الظروف
الداعمــة للســالم وحقــوق اإلنســان وفــرص العمــل داخــل الــدول ،كــام يراعــي هــذا الدعــم
بُعــد النــوع االجتامعــي عنــد تخصيصــﻪ مــن خــالل املنظــامت الدوليــة أو مؤسســات التمويــل
التنمويــة ،فضـ ًـال عــن منظــامت املجتمــع املــدين واملنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة ذات الصلــة.
ويتحــرك الدعــم الفنلــدي للــدول الناميــة حســب أربــع أولويــات هــي :حقــوق النســاء والفتيــات
وﴐووة إﴍاكهــن يف عمليــات الســالم-تقوية اقتصاديــات الــدول الناميــة لخلــق مزيــد مــن
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دور ﻓنلندا يف دعم الالجئني والنازحني
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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 عــﲆ املناطــق املتــﴬرة مــن األزمــة
يف ســوريا والعـراق ،وأن بــالده تحــرص عــﲆ مراعــاة حقــوق واحتياجــات النســاء الالجئــات ذوي
اإلعاقــات ،لذلــك تعمــل عــﲆ 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
بلنــدن بـــ 25مليــون يــورو لصالــﺢ ســوريا ودول الجــوار ،ويوجــﻪ الدعــم لألطفــال والنســاء،
والتعليــم واالبتــكار ،وتكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات التــي مــن املمكــن أن تعــزز مــن خلــق
فــرص عمــل للنســاء والشــباب ،ويوجــﻪ كذلــك وبنســبة  %40مــن اإلجــاميل لصالــﺢ دعــم قــدرات
املجتمعــات املضيفــة املجــاورة لســوريا.
ويف الختــام أكــد أن فنلنــدا تؤيــد ترســيﺦ نظــام عاملــي لــﻪ طابــع إنســاين يراعــى االحتياجــات
اإلنســانية املختلفــة ويعمــل عــﲆ توفــري التمويــل الــالزم لهــذه االحتياجــات ،مشـ ًريا 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 اهتام ًمــا كبـ ًريا للتمكني
االقتصــادي للنســاء ،وأنهــا تعمــل عــﲆ ﻤﺗكــني الالجئــات
الســوريات يف مــرص اقتصاديًــا مــن خــالل توفــري دورات
تدريــب مهنيــة وورش عمــل يف مجــاالت عديــدة مثــل:
الطهــي ،التزيــني ،الخياطــة ،وتقديــم الطعــام .وتجمع هذه
الــدورات التدريبيــة بــني ســيدات ســوريات ومرصيــات.
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
دعـ ًـام يرتبــط برعايــة األمومــة والطفولــة .ويف األردن رعــﺖ الحكومــة اليابانيــة دورات تدريبيــة
يف مجــاالت مهنيــة.
وأكّــد أن اليابــان تدعــم الوصــول لحــل ســياﳼ لألزمــة الســورية وتعمــل يف الوقــﺖ نفســﻪ عــﲆ
توفــري الدعــم لالجئــني وتخفيــف العــبء عــﲆ الــدول املضيفــة ،وتحــرص عــﲆ أال تتعــرض أي
فئــة للتهميــﺶ ،وتركــز عــﲆ تعليــم األطفــال وخلــق بيئــة صحيــة لألمهــات واألطفــال ،وأنهــا
تســتهدف تنميــة املــوارد البرشيــة لالجئــني دعـ ًـام ملعيشــتهم الراهنــة ودعـ ًـام لدورهــم املســتقبيل
يف بنــاء أوطانهــم.
ً
دعم الالجئني اقتﺼاديا
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قــدم الســفري مجــال بيومــي عــدة مقرتحــات بشــأن دعــم الالجئــني ،فأشــار إىل تبنــي سياســات
تســهل الحصــول عــﲆ فــرص التعليــم والتدريــب لتســهيل إدمــاج الالجــيء يف ســوق العمــل،
وتســهيل االعـرتاف بالشــهادات الحاصــل عليهــا الالجئــون يف
بالدهــم .وأكّــد 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
التنميــة العربيــة يف دعــم قــدرات الالجئــني يف ميــدان العمــل وخاصــة املرشوعــات الصغــرية
واملتوســطة ،مشـ ًريا إىل الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الــذي أنــﴚء مبقــرتح مــن صاحــب الســمو أمري
الكويــﺖ يف القمــة العربيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف عــام  2009حيــﺚ اقــرتح ســموه إنشــاء هذا
الصنــدوق بقيمــة  2مليــار دوالر لتمويــل املرشوعــات الصغــرية واملتوســطة .ويف الختام أكّد ســيادتﻪ
أن اتحــاد املســتثمرين العــرب عــﲆ اســتعداد للتعــاون بتوفــري مســاحات باملجــان لعــرض منتجــات
األرس املهاجــرة املقيمــة يف دول عربيــة أخــرى.

81

وتضمنﺖ مداخالت الحضور عد ًدا من التوصيات ،ﻤﻳكن إجاملها فيام يﲇ:
 دعــوة منظمــة املــرأة العربيــة ألن تقــوم بــدور آليــة التنســيق بــني مقدمــي الدعــم وبــنيالالجئــني أنفســهم مــع اســتخدام الدراســات املعمقــة عــن احتياجــات الالجئــني مثــل الدراســة
التــي أعدتهــا املنظمــة ،ويتــم تطويــر ﴍاكات مــع قيــادات مــن الالجئــني والالجئــات أنفســهم
يتــم مــن خاللهــا تحديــد االحتياجــات واألولويــات.
 إعــادة النظــر يف مســألة منــع الالجــيء مــن العمــل ،بحيــﺚ تتــاح لالجــيء فرصــة العمــل يفأطــر تحددهــا الدولــة وتســتند إىل قيــم التضامــن العــريب.
 تشــجيع تكويــن روابــط تجمــع الالجئــني يف الــدول املســتضيفة بحيــﺚ تعــرب هــذه الروابــط عــنمصالحهــم وتتحدث بلســانهم.
 دعــم الصناعــات الصغــرية التــي تضطلــع بهــا الالجئــات مــن خــالل عمليــة متكاملــة ،تبــدأبتوفــري التدريــب والتأهيــل لالجئــات ،ثــم جمــع صاحبــات الحــرف يف روابــط إنتاجيــة ﻤﺗكنهــن
مــن الوفــاء بالطلبيــات الكبــرية ،عــﲆ أن يتــم دعمهــن مــن خــالل توفــري املصممــني الذيــن
بﺈمكانهــم توجيــﻪ مهــارات هــؤالء الســيدات نحــو مســتوى إنتــاج رفيــع ،ثــم مــن خــالل العمــل
عــﲆ تســويق منتجهــن وفتــﺢ أســواق لــﻪ ،ســواء داخــل الــدول املضيفــة أو خارجهــا يف الــدول
التــي تجمعهــا عالقــات تجاريــة مــع الدولــة املضيفــة مثــل االتحــاد األورويب.
 توجيــﻪ الدعــم للمــدارس املخصصــة لتعليــم أبنــاء الالجئــني الســوريني خاصــة وأن هــذه املدارستوظــف طاقــات الســوريني أنفســهم ،مــع التشــديد عــﲆ ﴐورة االهتــامم بتعليــم أبنــاء الالجئــني
ألن الطفــل الــذي ال يســتوعبﻪ التعليــم واملســار املهنــي الســوي ،ســتجذبﻪ األعــامل غــري الرشعيــة
وســتكون تكلفــﻪ انضاممــﻪ لصفــوف اإلجـرام أو اإلرهــاب يف املســتقبل ،أكــرب بكثــري مــن تكلفــة
تعليمﻪ .
 وقــدم الﺸــيﺦ ﺻــاﱀ الﻨﻬــام نائــب رئيــس ومستشــار أول جمعية كويتيــة لألرسة املثاليــة ،مجموعةمــن التوصيــات تضمنﺖ:
* تشــكيل لجنــة منبثقــة مــن األعضــاء املشــاركني يف املؤﻤﺗــر لزيــارة الالجئــني الســيام النســاء
واألطفــال عــﲆ األخــص ومراكــز اإليــواء واملهجريــن بشــكل دوري وتقديــم املعونــات
واملســاعدات والخدمــات الالزمــة الصحيــة والتعليميــة.
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* تكثيــف الجهــود اإلنســانية واإلغاثيــة والدعــم وإعــالء صــوت الالجئــني ومخاطبــة وحــﺚ
األطــراف اإلقليميــة والدوليــة عــﲆ تحمــل مســؤولياتها تجــاه قضايــا اللجــوء يف املنطقــة
العربيــة والعمــل الحثيــﺚ عــﲆ إيجــاد الحلــول املســتدﻤﻳة ومواجهــة زيــادة تفاقــم املشــكلة.
* تفعيــل الدعــم الــدويل والتعهــدات التــي تعهــدت بهــا الــدول املانحــة يف املؤﻤﺗـرات األربعة
األول والثــاين والثالــﺚ الــذي عقــد يف الكويــﺖ وكذلــك الرابــع الــذي عقــد يف بريطانيــا
لألطـراف املســتفيدة وآليــات توجيــﻪ الدعــم الســتيعاب خـربات وطاقــات الالجئــني وتحويلهــا
إىل مســارات إيجابيــة تعــزز قدراتهــم ومهاراتهــم ملواجهــة الظــروف القاســية التــي يعيشــونها
مــن خــالل مشــاريع وبرامــج تنمويــة مســتدﻤﻳة.
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 كــام تطرقــﺖ الســيدة ﻓاﻃﻤــﺔ بابــان رئيســة االتحــاد العــريب للمــرأة املتخصصــة فــرع العراقإىل 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
ضــد النســاء ،وذلــك عــرب إنشــاء دور لأليتــام ودعــم الــدور القاﻤﺋــة لضــم وتربيــة هــؤالء
األطفــال مجهــويل النســب.
* مواجهــة املشــاكل النفســية والبدنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تعــاين منهــا النســاء
ضحايــا داعــﺶ .األمــر الــذي يتطلــب توفــري برامــج إعــادة تأهيــل نفــﴘ وبــدين ومجتمعــي
وﻤﺗكــني اقتصــادي للضحايــا ومتابعــة صحيــة ونفســية دقيقــة لهــن.
* زيــادة املشــاركة الفاعلــة للنســاء يف مواقــع صنــع القـرار عــﲆ 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
ومــا يرتتــب عليهــا مــن موجــات لجــوء ونــزوح واســعة النطــاق .وال شــك أن مواجهــة هــذه
األزمــة تتطلــب تدخــالت إنســانية وتنمويــة تتناســب وحجــم التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة
والثقافيــة واألمنيــة التــي يفرضهــا واقــع اللجــوء عــﲆ اإلقليــم ككل .ويف القلــب مــن األزمــة
تكمــن املعانــاة اإلنســانية ملاليــني الالجئــني والنازحــني الذيــن اضطــروا ملغــادرة ديارهــم وأوطانهم
ﻤﺗس ـكًا بأمــل الحيــاة بعي ـ ًدا عــن مناطــق ال ـرصاع.
ويف إطــار الصــورة املؤملــة ملشــكالت الالجئــني بوجــﻪ عــام ،تــربز املعانــاة اإلضافيــة لالجئــات
والنازحــات مــن النســاء والفتيــات .لقــد أثبتــﺖ الخــربة أن أوضــاع املــرأة خــالل فـرتات الحــروب
والنزاعــات تتأثــر بأوضاعهــا خــالل الســلم .وتــؤدي ســياقات الن ـزاع واللجــوء إىل تعميــق بنيــة
عــدم املســاواة فتصبــﺢ املــرأة أكــﺮﺜ هشاشــة ،وأكــﺮﺜ عرضــة للعنــف واالســتغالل والتمييــز ،هــذا يف
الوقــﺖ الــذي تزيــد فيــﻪ أعبائهــا إذ كثـريا مــا تكــون العائــل الوحيــد ،وتضطــر لبــذل جهــود أكــرب
مــن أجــل توفــري الحاميــة وأســباب املعيشــة ألف ـراد األرسة.
وســع ًيا إللقــاء مزيــد مــن الضــوء عــﲆ أزمــة اللجــوء والنــزوح يف املنطقــة العربيــة بأبعادهــا
املختلفــة ،مــع الرتكيــز بصفــة خاصــة عــﲆ أوضــاع النســاء والفتيــات ،والوصــول إىل بلــورة حلــول
عمليــة لهــذه األزمــة املتفاقمــة ت ُطــرح بــني يــدي املعنيــني عــﲆ 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 عــﲆ مــدار ثالثــة أيــام يف الفــرتة مــن  3إىل  5مايــو .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 العامليةالثانية.
 تع ـ ُدد األط ـراف املتنازعــة يف الرصاعــات الناشــبة يف املنطقــة ،يجعــل مــن الصعــب عــﲆاملدنيــني حاميــة أنفســهم يف ســاحات القتــال ويزيــد مــن تعقيــد الرصاعــات وصعوبــة
تســويتها.
 النســاء والفتيــات هــن أكــﺮﺜ املتﴬريــن ج ـراء النزاعــات املســلحة ،إذ يتعرضــن للعنــفالقائــم عــﲆ النــوع االجتامعــي واالســتغالل والــزواج املبكــر فضــال عــن جرائــم أخرى ﻤﺗارســها
ضدهــن األط ـراف املتنازعــة.
 حرمــان أي طفــل ،ذكــر أو أنثــى ،مــن أطفــال الالجئــني والنازحــني مــن التعليــم يشــكلتهديــدا ملســتقبلهم ومســتقبل أوطانهــم.
 قضايــا الالجئــات والنازحــات تتطلــب املزيــد مــن االهتــامم الــدويل مبــا يتناســب وحجــماألزمــة،
أوﻻ – ﺗوﺻيات عامة

 ﴐورة الوقــف الفــوري لألعــامل القتاليــة والعســكرية التــي تشــكل الســبب األســاﳼ يفتراكــم أزمتــي اللجــوء والنــزوح .وهــو أمــر يتطلــب توافــق ســياﳼ اقليمــي ودويل حقيقــي
وجــاد.
 تضمــني بعــد النــوع االجتامعــي يف جميــع الخطــط والسياســات والربامــج العمــل التــيتســتهدف حاميــة ودعــم الالجئــني والنازحــني ،وتصميــم سياســات تتالئــم مــع ظــروف
واحتياجــات ومشــكالت املــرأة.
 احرتام مبدأ مل شمل األرس وحﺚ الدول عﲆ توفري حلول مالﻤﺋة لتحقيق هذا الهدف. دعــوة مجلــس األمــن الــدويل إىل أن يضمــن ،بــكل الوســائل املمكنــة ،تنفيــذ الق ـرار 1325بشــأن املــرأة واألمــن والســالم والقــرارات التاليــة لــﻪ ،مبــا يشــمل القــرارات األخــرى ذات
الصلــة بحاميــة املــرأة واألطفــال يف النزاعــات املســلحة.
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فﺈنهم يتوافقون عىل التوصيات التالية:
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 دعــم الــدول العربيــة املضيفــة لالجئــني ﻲﻛ تســتطيع االســتمرار يف توفــري الضيافــة واملعيشــةاإلنســانية الكرﻤﻳــة لهــم ،وكــذا توفــري االحتياجــات االجتامعيــة واالقتصاديــة للمجتمعــات
املحليــة املضيفــة لالجئــني.
 حشد الدعم لتمويل األطر االقليمية املعنية بدعم الالجئني. تبنــي نهــج "التنميــة القــادرة عــﲆ مواجهــة األزمــة والتعــايف مــن آثارهــا" يف التعامــل مــعاألزمــة ،بالرتكيــز عــﲆ الحاميــة والدعــم ذي الطبيعــة املســتدامة بــدال مــن االقتصــار عــﲆ
املســاعدات اإلغاثيــة فقــط ،نظ ـرا لطــول األمــد املتوقــع الســتمرار أزمــة اللجــوء.
 تعزيــز الدعــم الــدويل املوجــﻪ لالجئــني والنازحــني ،مــع العمــل عــﲆ ضــامن وصــول هــذاالدعــم ملســتحقيﻪ وفــق معايــري أكــﺮﺜ كفــاءة تحــد مــن النفقــات اإلداريــة واللوجســتية.
 ضــامن إﴍاك الالجئــات يف عمليــات صنــع الق ـرار الرســمية وغــري الرســمية عــﲆ مختلــفاملســتويات ،بــدءا مــن لجــان إدارة املخيــامت وإىل عمليــات بنــاء وحفــﻆ الســالم.

ً
ثانيــا -ﺗوﺻيــات ﺗتعلــﻖ بﱰشــيد اجلهــود العربيــة لالﺳــتجابة ألزمــة الالجئــات والنازحات

يف املنطقة

 تطويــر قــدرات منظومــة العمــل العــريب املشــرتك يف مجــال مراقبــة وقــف إطــالق النــاروإج ـراء االنتخابــات وحفــﻆ الســالم.
 يف إطــار الجهــود العربيــة مــن أجــل إق ـرار "االتفاقيــة العربيــة بشــأن وضــع الالجئــني يفالعــامل العــريب" ،مراعــاة تضمــني االتفاقيــة معاملــة خاصــة ألوضــاع النســاء والفتيــات واألطفــال.
تنشــيط ودعــم آليــة اإلغاثــة اإلنســانية بجامعــة الــدول العربيــة التــي تأسســﺖ مبوجــبق ـرار القمــة العربيــة يف الكويــﺖ يف مــارس .2014
 إعــداد طواقــم إغاثــة برشيــة عربيــة للدعــم العاجــل يف أوقــات الطــوارئ مــع تدريــب هــذهالطواقــم عــﲆ كيفيــة مراعــاة بعــد النــوع االجتامعــي يف تنفيــذ مهامهــم.
 تكثيــف الجهــود العربيــة والتنســيق البينــي مــن أجــل حــل املشــكالت األساســية ذاتالطبيعــة القانونيــة واالداريــة التــي تواجــﻪ الالجئــني.
 تطويــر إطــار للتعــاون اإلقليمــي فيــام بــني منظمــة املــرأة العربيــة وجامعــة الــدول العربيــةواملفوضيــة العليــا لشــئون الالجئــني وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لتعزيــز االســتجابة ألزمــة

86

اللجــوء والنــزوح يف املنطقــة بالرتكيــز عــﲆ حاميــة وﻤﺗكــني النســاء والفتيــات .يقــوم هــذا
التعــاون عــﲆ 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 عــﲆ جــدول أعــاملجميــع االجتامعــات العربيــة الرســمية.
 مناشــدة صناديــق التمويــل العربيــة لدعــم وﻤﺗويــل احتياجــات الالجئــني وتصميــم برامــجﻤﺗويليــة قاﻤﺋــة عــﲆ التحليــل النوعــي والبيانــات املصنفــة بحســب الســن والنــوع.
 حــﺚ مقدمــي املنــﺢ واملتعاقديــن مــع ﴍكاء محليــني عــﲆ االلتــزام بتمويــل منظــامتاملــرأة ،لتمكــني وتوجيــﻪ التنظيــامت النســائية نحــو العمــل يف مجــال الدعــم اإلنســاين.
 حــﺚ وتشــجيع جهــود الرصــد والتوثيــق ألزمــات الالجئــني والنازحــني يف املنطقــة وخطــطوبرامــج مواجهتهــا مــن منظــور يراعــي النــوع االجتامعــي.
ً
ثالثا -ﺗوﺻيات ﺧاﺻة باجملتمع املدني

مﺆﲤر »ﻗﻀايا الﻼﺟﺌاﺕ ﻭالﻨازﺣاﺕ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ العربيﺔ :الواﻗﻊ ﻭاﳌستﻘبﻞ«

 حــﺚ منظــامت املجتمــع املــدين العربيــة والدوليــة عــﲆ تقديــم الدعــم لالجئــني والنازحــنييف املنطقــة العربيــة وتشــجيع العمــل التطوعــي يف هــذا امليــدان.
 دعــوة منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف خدمــة الالجئــني والنازحــني عــﲆ تضمــنيبرامجهــا بعــد النــوع االجتامعــي ملراعــاة االحتياجــات والظــروف الخاصــة للنســاء والفتيــات
وتوفــري الحاميــة لهــن وتدريــب كوادرهــا عــﲆ كيفيــة التعامــل مــع احتياجــات املــرأة.
 توجيــﻪ االهتــامم نحــو كــﴪ الحاجــز النفــﴘ بــني الالجــيء والبلــد املضيــف والقضــاء عــﲆشــعوره باالغ ـرتاب والهشاشــة ،والرتويــج محلي ـاً لصــورة مختلفــة لالجــيء ال تقدمــﻪ كعــبء
عــﲆ البلــد املضيــف بــل تقدمــﻪ كمــورد بــرشي يعــزز ثـراء املــوارد البرشيــة الوطنيــة.
 حــﺚ منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف خدمــة الالجئــني والنازحــني عــﲆ التعــاونوالتنســيق والتكامــل فيــام بينهــا وتوحيــد جهودهــا يف هــذا اإلطــار.
 تعزيــز الـرشاكات الثالثيــة املمكنــة بــني منظــامت املجتمــع املــدين والهيئــات املعنيــة إقليمياودوليــا مــن أجــل تقديــم الدعــم لالجئــات والنازحات.
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ً
رابعا -ﺗوﺻيات ﺧاﺻة بوﺳاﺋل اﻻعالم واﻻكادمييا

 قيــام وســائل االعــالم العربيــة بتوجيــﻪ اهتــامم أكــرب لقضايــا اللجــوء والنــزوح والتعريــفبأبعادهــا املختلفــة مبــا يعكــس الــوزن الحقيقــي واألهميــة السياســية واألمنيــة واإلنســانية
لهــذه القضايــا.
 مراعــاة أن يهتــم االعــالم بطــرح الجانــب اإلنســاين ألزمــة اللجــوء وتوفــري منصــة لالجئــاتوالنازحــات للتعبــري عــن مشــكالتهن ورؤاهــن.
 ﴐورة تدريــب الصحفيــني واإلعالميــني عــﲆ كيفيــة مقاربــة قضايــا الالجئــات والنازحــات،وتطويــر قــدرات املؤسســات اإلعالميــة عــﲆ اعتــامد أدلــة ومدونــات مهنيــة وســلوكية لتعزيــز
تغطيــة تلــك القضايــا.
 حــﺚ أســاتذة الجامعــات والباحثــني يف املنطقــة العربيــة عــﲆ اإلســهام يف التعريــف بأزمــاتاللجــوء والنــزوح عــرب التصــدي لهــا بحثيــا وفكريــا وتشــجيع شــباب الباحثــني عــﲆ تناولهــا،
وحــﺚ النزعــة التطوعيــة لــدى الشــباب لدعــم قضايــا الالجئــني.
 قيــام وســائل االعــالم ومراكــز البحــﺚ العلمــي بفتــﺢ حــوارات ونقاشــات جــادة ومعمقــةحــول األبعــاد املختلفــة لقضايــا اللجــوء والنــزوح واســتخالص رأي الخــرباء حــول الحلــول
األمثــل لهــذه املشــكالت لطرحهــا أمــام صنــاع الق ـرار.
ً
ﺧامسا  -ﺗوﺻيات ﺧاﺻة ﲟنﻈمة املرأﺓ العربية

 تثمــني مبــادرة منظمــة املــرأة العربيــة يف إعــداد تقريــر رصــد أوضــاع الالجئــات والنازحــات يفاملنطقــة العربيــة .والتأكيــد عــﲆ التوصيــات الــواردة يف التقريــر فيــام يتعلــق بالحلــول املقرتحــة
للتعامــل مــع املشــكالت األساســية لالجئــات وخاصــة مــا يتعلــق مبشــكالت الصحــة والتعليــم
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 عــﲆ
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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.
* إنشــاء شــبكة إلكرتونيــة باســم (شــبكة منظمــة املــرأة العربيــة لدعــم الالجئــات) تكــون
مفتوحــة لراغبــي التطــوع مــن أجــل دعــم ومســاندة الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة
العربيــة .ويتــم االســتفادة مــن جهــود هــؤالء املتطوعــني عــرب التنســيق والتعــاون فيــام بــني
منظمــة املــرأة العربيــة والهيئــات املعنيــة دوليــا واقليميــا ووطنيــا.
* تقــوم املنظمــة بتحفيــز جهــود دعــم الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة مبــا يشــمل ﻤﺗويــل
مرشوعــات تنمويــة صغــرية تســتفيد منهــا النســاء والفتيــات الالجئــات يف الــدول املضيفــة
لهــن يف املنطقــة العربيــة.
* ســعي املنظمــة للتعــاون مــع املنظــامت املعنيــة ،إقليميــا ودوليــا ،إلطــالق مرشوعــات
ومبــادرات لدعــم الالجئــني يف مجــال التعليــم والصحــة بصفــة خاصــة.
* رفــع التوصيــات التــي يخلــص إليهــا املؤﻤﺗــر إىل القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين التــي
ســتعقد يومــي  24-23مايــو  2016يف اســطنبول برتكيــا ،واىل القمــة األمميــة حــول الالجئــني
التــي ســتعقد يف ســبتمرب .2016
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ً
ﺧامسا :ﻓعاليات علﻰ ﻫامﺶ املﺆمتر
ﺻور ملعرﺽ املﺼور أﲪد ﻫيمﻦ »لﻦ يضيع اﳊلم«

أقيــم عــىل هامــﺶ املﺆﻤﺗــر معــرض صــور )بورتريــه( بعنــوان «لــن يضيــع الحلــم»
للمصــور الفوتوﻏ ـرايف املــﴫي ﺃﲪــد ﻫيﻤــن
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
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وحشني بيتي
عاب أوالدي،
وأل
شتني قعدتنا
وح
تحﺖ الشجره
مع األصحاب

سنني ماشفتﺶ أمي
بقايل  ٥الوحيد إين أشوفها
حلمي

أنا بحﺐ س
و
ر
ي
ا
ون
ف
لدار جدي وأشو ﴘ ارجع
وأكمل دراستي ف أصحايب
ع
مدرسة وأعل لشان أبقﻰ
م األوالد
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وحشني منظر
األفراح ونفﴘ
أشوف الوالد
الصﻐريين بيجروا
يف الجناين يف
سوريا زي زمان
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ﺻور ملنتجات الالجئات السوريات

أقيمــﺖ عــىل هامــﺶ املﺆﻤﺗــر عــدة
معــارض للمشــﻐوالت واملنتجــات
اليدويــة لالجئــات املقيــامت يف مــﴫ.
ضــم ذلــﻚ معرضً ــا بالتعــاون مــع
مﺆسســة فــرد ومﺆسســة كــري بالقاهــرة
وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة
ومفوضيــة شــﺆون الالجئــني واملجلــس
القومــي للمــرأة.

ســيدات ســوريات أثنــاء
العمــل داخــل املعــرض
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