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تقرير موجز حول:
جهود منظمة املرأة العربية

 حنو دعم قضايا الالجئات والنازحات يف املنطقة العربية
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 �
��� إطــار تفاقــم أزمــة اللجــوء 

��
� وصلــت 

المنطقــة العربيــة والــ��

منــذ  غــ� مســبوقة  لمعــد�ت 

 �ــة، وعــ ــة الثاني الحــرب العالمي

 �
الــ�� ة  الكبــ� المعانــاة  خلفيــة 

ظــروف   �
�� ال�جئــون  يعيشــها 

ــروز  ــل ب � ظ
��ــة، و ــانية صعب إنس

أزمــات المــرأة ال�جئــة والنازحــة بصــورة خاصــة، إذ تشــكل المــرأة والطفــل نحــو 80% مــن 

ــل،  ــ� عائ ــن ب ــع أو�ده ــدات م ــن وحي ــاء يعش ــن النس ــ� م ، وكث � �̈ ــ /النازح � �̈ ــدد ال�جئ ع

� ســوق العمــل، كمــا تتحمــل أنماًطــا 
��وتتحمــل المــرأة عــبء ا�ســتغ�ل متعــدد ا�±شــكال 

� ظــل ا�±وضــاع الصعبــة 
��تــه  ايــد وت� � ي الــذي ت� مختلفــة مــن العنــف خاصــة العنــف ا�̧±

� ظــل ضيــق فرص 
��وضيــق المعــاش، فضــ�ً عــن الفتيــات هــن أول مــن يحــرم مــن التعليــم 

ًا لنفقاتهــن،  � الغالــب تدفعهــن العائــ�ت إÃ الــزواج المبكــر توفــ�
��التعليــم بوجــه عــام، و

 �Äحبــاط ومــن العزلــة ومــن ضعــف الدعــم النفــÆجانــب معانــاة النســاء إجمــاً� مــن ا� Ãإ

̧ة وتســي� شــئونها... � إعالــة ا�±
��� الوقــت الــذي يتحملــن فيــه أعبــاء مضاعفــة 

��والصحــي 

عــ� هــذه الخلفيــة آلــت منظمــة المــرأة العربيــة عــ� نفســها اهتمــام بملــف ال�جئات 

ــار  ط �ــذا ا � ه
��ــت  ــا. وقام ــدة عمله ــات أجن ــ� أولوي ــه ع ــات ووضع ــات العربي والنازح

بعــدة مبــادرات:
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منظمــــــة  مـــــن  وفــــد  قـــام 
أســــــــه المــــــــرأة العربيـــــــة ت�

ســعادة الســفرية مرفــت تــالوي 
المديــرة العامــة للمنظمــة بجولــة 

يــوم  بــدأت  أيــام   10 مدتهــا 

 ،2015 Êالخميــس الموافــق 3 ســبتم

ومخيمــات  تمركــز  مناطــق   �عــ

� كل مــن لبنــان وا�±ردن والعــراق، فضــ�ً عــن 
��� لرصــد أوضــاع ال�جئات/النازحــات  �̈ ال�جئــ

رهــاب،  Æاعــات المســلحة وا� � �� يعانونهــا جــراء ال
نســانية الــ�� Æوتوثيــق أبعــاد المأســاة ا� Ïمــ

ــكرية  ــية والعس ــة السياس ــا أن المعالج � مفاده ÊÐــر ــدوÃ� والع ــع ال ــالة إÃ المجتم ــل رس ونق

ــة  ــات اليومي ــ�� با�حتياج ــانية تع ــة إنس ــا معالج ــق معه اف ــب أن ي� ــة يج ــات المنطق �±زم

� وال�جئــات. �̈ � ال�جئــ �̈ والمعيشــية لم�يــ

ــا  ــة العلي ــ�� المفوضي ــع ممث ــاءات م � لق �̈ ــ ــد ب ــا الوف � أجراه
ــ�� ــاءات ال ــت اللق ــد تنوع وق

� الميــدان، وكــذا لقــاءات مــع حكومــات 
��� الــوكا�ت ا�±مميــة العاملــة 

��� وبــا �̈ لشــئون ال�جئــ

ــل  ــات أو داخ � المخيم
�� � �̈ ــ ــز ال�جئ ــن تمرك ــارات �±ماك ، وزي � �̈ ــ ــتضيفة ل�جئ ــدول المس ال

ــة  ــورة إجمالي ــ� ص ــ�ع ع ــك ل�ط ــهم، وذل � أنفس �̈ ــ ــع ال�جئ ة م Ò̧ ــا ــاءات مب ــدن، ولق الم

ــم. ــك�تهم ومطالبه ــة لمش ــورة دقيق ــم ص ــم ورس �±وضاعه

� مقــر 
��� مؤتمــر صحفــي عقــد يــوم 2015/9/17 

��وقــد تــم إطــ�ق نتائــج هــذه الجولــة 

� العــام لجامعــة  �̈ مــ
ه معــاÃ� ا�± �Ïمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة، حــ¢ا

 � �̈ الــدول العربيــة. وتضمــن ذلــك إعــ�ن المنظمــة عــن عــدد مــن التوصيــات الخاصــة بتحســ

ــا  Ôبشــكل عــام وال�جئــات بوجــه خــاص. كمــا أعــدت المنظمــة فيلًمــا وثائقي � �̈ أوضــاع ال�جئــ

� أوســاط  �̈ ــ ــل وب ــن المحاف ــ� م � عــدد كب
��ــه  ــج ل وي � وقامــت بال� �̈ ــ ــاة ال�جئ يســجل معان

. � �̈ ع�ميــ Æوا� � �̈ المعنيــ
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2- التنســيق مــع أجهــزة جامعــة الــدول العربيــة بشــأن قضايــا الالجئات 
ــة العربية: يف املنطق

ــا  دارة العامــة للمنظمــة مذكــرة شــارحة حــول دوافــع وطبيعــة اهتمامهــا بقضاي Æأعــدت ا� -

ــبتبمر 2015،  � س
��ــا  ــت به � قام

ــ�� ــة ال ــع الجول ــن واق ــا م ــا توصياته ــق به ــات، مرف ال�جئ

وقامــت برفعهــا إÃ الــدورة العاديــة (97) للمجلــس ا�قتصــادي وا�جتماعــي عــ� المســتوى 

 Ãــا إ ــة المنظمــة حــول جولته ــد تمــت الموافقــة عــ� رفــع ورق ــوزاري (2016/2/18). وق ال

� هــذا الشــأن.  
��� دورتــه القادمــة �تخــاذ مــا يــراه مناســًبا 

��مجلــس جامعــة الــدول العربيــة 

دارة العامــة للمنظمــة مذكــرة شــارحة حــول الموضــوع إÃ اجتمــاع لجنــة التنســيق  Æرفعــت ا� -

� دورتهــا 45. وقــد صــدر عــن اللجنــة قــراًرا بتوجيــه الشــكر 
��ك  � المشــ� ÊÐالعليــا للعمــل العــر

ــة،  ــة العربي � المنطق
��ــات  ــم ال�جئات/النازح ــة دع ــا قضي ــة لتبنيه ــرأة العربي ــة الم لمنظم

ــات  ــة ودعــوة المنظم ــة المنظم ــج جول ــن نتائ ــة با�ســتفادة م ــات المعني ــذا دعــوة الهيئ وك

المتخصصــة لتوحيــد الجهــود �ســتيعاب جميــع أبعــاد قضيــة اللجــوء بهــدف دعــم المــرأة 

� هــذا الشــأن. 
��اعــات المســلحة والتنســيق مــع المنظمــة  � �� ظــل ال

��
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3- إعداد تقرير معمق لرصد أوضاع الالجئات/النازحات:

 �
��� قامــت بهــا 

أعــدت المنظمــة هــذا التقريــر با�ســتناد إÃ مخرجــات الجولــة الميدانيــة الــ��

� قــام 
�Ð2015 ، فضــً� عــن عمــل ميــدا Êشــهر ســبتم �

�� � �̈ عــدد مــن الــدول المضيفــة ل�جئــ

 2015 Êديســم Ãإ Êمــدار أربعــة شــهور مــن ســبتم �بــه فريــق بحــث متخصــص امتــد عــ

� دول لبنــان  والعــراق وا�±ردن ومــÏ، وتضمــن مقابــ�ت معمقــة وحلقــات نقــاش مــع 298 
��

ســيدة وفتــاة �جئــة.

� خضــم الــÏاع، 
��واســتهدف التقريــر إلقــاء الضــوء عــ� تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمــرأة 

� المســتقبل وذلــك 
��وأهــم مشــك�ت ال�جئــات ومظاهــر معاناتهــن وطموحاتهــن وآمالهــن 

 �
��ــات  ــاول الÏاع ــد تن ــام عن ــن ا�هتم ــا م ــال حظه � � تن

ــ�� ــانية ال نس Æــورة ا� ــراز الص ب Æ�

ــك�ت  : مش �
��ــات  ــك�ت ال�جئات/النازح ــم مش ــر أه ــدد التقري ــد ح ــا. وق ــة وآثاره المنطق

� ممــا يشــل حركــة 
�Ðقانــو �وضــع غــ �

��قامــة والبقــاء  Æقانونيــة (مشــك�ت اســتصدار ا�

ــن  ــار ل�±م ــدد...) وا�فتق ــد الج ــجيل الموالي ــدم تس ــة، ع ــاع ا�±وراق الثبوتي ــيء، ضي ال�ج

والســكن غــ� الم�ئــم ونقــص الغــذاء وضعــف خدمــات الصحــة والتعليــم وعــدم قانونيــة 

العمــل وا�ضطــرار للــزواج المبكــر ومواجهــة العنــف بكافــة صــوره ومشــكلة انحــراف وتطــرف 

اب والحساســيات  ا�بنــاء ومشــكلة تشــتت ا�̧± وتفــكك الروابــط ا�جتماعيــة ومشــكلة ا�غــ�

ــف.  مــع المجتمــع المضي
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ــف  ــها وق ــ� رأس � وع �̈ ــ ــك�ت ال�جئ ــل مش ــات لح ــن التوصي ــدد م ــر إÃ ع ــص التقري وخل

ــ�ل: ــن خ ــم م ــق لجوئه � مناط
�� � �̈ ــ ــم ال�جئ ــم. ودع � لموطنه �̈ ــ ــادة ال�جئ ــال وإع القت

ها وا�±خــذ با�عتبــار بمســألة لــم شــمل العائــ�ت  قامــة وتيســي� Æتوحيــد إجــراءات ا� -

ــد. ــن بل ــÒ م � أك �̈ ــ ــتتة ب المش

ــا  ــا وفكه ــن تثبيته � يمك ــ� ــازل مســبقة التجه ــم من � كتقدي �̈ ــ ــم ل�جئ ــ� الســكن الم�ئ - توف

ــاء  ــات أو ببن ــوى بكرافان ــاش مق ــن قم ــة م ــة المصنوع ــام المؤقت ــتبدال الخي ــهولة، واس بس

أو نصــف بنــاء، وتفكيــك المخيمــات اÃ� عــدة مخيمــات أصغــر حجمــا وأقــل كثافــة ســكانية 

ــة بهــا. وتوفــ� مواصــ�ت داخلي

� بالمــرأة وا�±طفــال عــ� وجــه الخصــوص، وتصميــم 
�� تعــ�

- تقديــم الخدمــات الطبيــة الــ��

كالمختطفــات  المعنفــات  للنســاء  والصحــي   �Äالنفــ التأهيــل  عــادة  Æ� خاصــة  برامــج 

المحــررات. 

- التحــول عــن مجــرد تقديــم مســاعدات إغاثيــة إÃ� تقديــم مســاعدات تنمويــة نظــًرا لطــول 

ة اللجــوء. فــ�

� التعليــم لضمــان فرصــة 
��� مــن مناطــق الــÏاع  �̈ � والنازحــ �̈ - ضمــان انخــراط أطفــال ال�جئــ

 �
أفضــل لمســتقبلهم الشــخß� ومســتقبل أوطانهــم والتوســع بــÏف منــح خاصة لــ�̧± ال��

 � �̈ ــ � توجيــه التمويــل للمنــح الدراســية للطلبــة ال�جئ
��ترســل أطفالهــا للمــدارس. والتوســع 

� لتعليــم الطلبــة  �̈ ــ � ال�جئ �̈ بالجامعــات العربيــة المختلفــة، وفتــح المجــال أمــام المعلمــ

 � �̈ ــ ــن ل�جئ ــة يمك ــف الذكي ــة للهوات ــات تعليمي ــم تطبيق ، وتصمي Ò̧ ــا ــكل مب � بش �̈ ــ ال�جئ

 � �̈ ــ ــم ال�جئ ــات لتعلي ــج وتطبيق ــم برام ــم أبنائهــم، وتصمي � تعلي
��ــا واســتخدامها  تحميله

كافــة أنــواع الحــرف والمهــارات مــن خــ�ل التكنولوجيــا الحديثــة. 

- توف� الكهرباء النظيفة للمخيمات من خ�ل الطاقة الشمسية.

� البلــد المضيــف، بــل بهــدف 
�� �

±Ðليــس بهــدف ا�ســتقرار النهــا ، � �̈ - توفــ� فــرص عمــل ل�جئــ

 � �̈ ــ ــ�ل العام ــاءل خ ــأت تتض ــا فت � م
ــ�� ــة ال ــاعدات الدولي ــن المس ــي ع ــتغناء التدريج ا�س

. � �̈ الماضيــ

� البلــد المضيــف بــدً� مــن 
��� ومعاملتهــم كفرصــة  �̈ يــة ل�جئــ Òâالطاقــات الب �

��- ا�ســتثمار 

اعتبارهــم عــبء.
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4- نــدوة علــى هامــش الــدورة 60 للجنــة وضــع املــرأة: «الالجئــات 
العربيــات: حتــد جديــد لألجنــدة التنمويــة 2030»

ــدة  ــم المتح ــرأة با�±م ــع الم ــة وض ــدورة 60 للجن ــات ال � اجتماع
��ــة  ــاركة المنظم ــ�ل مش خ

ة (14-2016/3/24)، اهتمــت بإبــراز قضايــا ال�جئــات/ � نيويــورك خــ�ل الفــ�
��� عقــدت 

الــ��
ــات العربيات. النازح

حيــث عقــدت المنظمــة يــوم 2016/3/18 جلســة نقاشــية تحــت عنــوان «ال�جئــات 
العربيــات: تحــد جديــد ل�¢جنــدة التنمويــة 2030»، تــم ا�عــداد لهــا بالتعــاون مــع إدارة 
� نيويــورك؛ وذلــك لمناقشــة ا�±زمــة 

��̧ة والطفولــة وبعثــة جامعــة الــدول العربيــة  المــرأة وا�±
ورة العمــل عــ� إيجــاد حلــول عمليــة لهــا. وقــد  �åتعانيهــا المــرأة ال�جئــة و �

نســانية الــ�� Æا�
� الموضــوع وبعــض 

�� � �̈ اء المتخصصــ Êوالخــ � �̈ � ا�±مميــ �̈ هــا نخبــة مــن المســؤول �Ïح
عضــوات المجلــس التنفيــذي للمنظمــة وســفراء الــدول العربيــة وا�±جنبيــة، وشــهدت إقبــاً� 

 . � �̈ ــ ع�مي Æــا المــرأة وا� � بقضاي �̈ ًا مــن المهتمــ كبــ�

ــدة  ــم المتح ــة ا�±م ــة لهيئ ــرة التنفيذي ــو، المدي ــ� م�مب ــيدة فومزي ــة الس � كلم
��ــاء  ــد ج وق

� تمــت 
� تعــد أهــم الفعاليــات الــ�� �̈ ــ للمــرأة أن جلســة منظمــة المــرأة العربيــة عــن ال�جئ

ــرأة.  ــة وضــع الم ــة للجن ــدورة الحالي خــ�ل ال

ك مــع هيئــة ا�±مــم المتحــدة للمــرأة  وقــد نتــج عــن الجلســة إصــدار المنظمــة بيــان مشــ�
� ســوريا. تــم إرســاله إÃ الســيد ســتافان دي 

��باســم نســاء العالــم يطالــب بوقــف الحــرب 
ميســتورا، المبعــوث ا�±ممــي الخــاص إÃ ســوريا. 

وتــم موافــاة عضــوات المجلــس التنفيــذي للمنظمــة والقطــاع ا�جتماعــي بجامعــة الــدول 
العربيــة وكــذا المندوبيــات الدائمــة للــدول ا�±عضــاء بتقريــر حــول النشــاط المــوازي الــذي 

عقدتــه المنظمــة.
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5- عقــد مؤمتــر «قضايــا الالجئــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة: الواقــع 
واملستقبل»

ة مــن 3-5 مايــو 2016 بالتعــاون  - ُعقــد هــذا المؤتمــر رفيــع المســتوى بالقاهــرة  خــ�ل الفــ�

� وهيئــة ا�±مــم المتحــدة  �̈ ــ ــا لشــئون ال�جئ مــع جامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة العلي

� المــرأة. �̈ � وتمكــ �̈ � الجنســ �̈ للمســاواة بــ

� رفيعــو المســتوى مــن الــدول العربيــة  �̈ اء والمســئول Êالمؤتمــر لفيــف مــن الخــ �
��- شــارك 

� العربيــة والدوليــة.
�Ðومــن الجامعــة العربيــة والــوكا�ت ا�±مميــة وهيئــات المجتمــع المــد

- اســتهدف المؤتمــر وضــع المجتمــع ا�قليمــي والــدوÃ� أمــام مســئوليته إزاء ا�±زمــة الراهنــة 

� المنطقــة العربيــة، وتســليط الضــوء بشــكل خــاص عــ� معانــاة المــرأة 
�� � �̈ � والنازحــ �̈ ل�جئــ

� المنطقــة.
�� � �̈ � والنازحــ �̈ � تشــكل غالبيىــة ال�جئــ

والطفــل الــ��

ــة  � المنطق
��ــات  ــات والنازح ــاع ال�جئ ــن أوض ــة ع ــر المنظم ــ�ق تقري ــر إط ــهد المؤتم - ش

العربيــة،  وقــد حظــى التقريــر باهتمــام بالــغ باعتبــاره دراســة علميــة توثيقيــة أمينــة ل�±وضاع 

نســانية ل�جئــات. Æا�

ــا  ــا اللجــوء وقضاي ــج قضاي ــذي يعال � الراهــن ال
�Ðــو طــار القان Æــر ا� - ناقشــت محــاور المؤتم

اعــات المســلحة وكيــف يمكــن تطويــره �ســتيعاب ا�زمــات الراهنــة، ودور  � �� ال
��المــرأة 

ــة،  � المنطق
��وح  � �ــ ــا اللجوء/ال ــة بقضاي ــية ذات الصل ــة ا�±ساس ــة والدولي ــراف ا�قليمي ا�±ط
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� المنطقــة والتعامــل مــع المشــك�ت 
��ات اســتضافة ال�جئات/النازحــات  Êكمــا اســتعرض خــ

� الــدول المضيفــة 
��نســانية لهــن، ســواء مــن قبــل الجهــات الحكوميــة الرســمية  Æالقانونيــة وا�

 �
�� � ÊÐعــ�م العــر Æدور ا� �، كمــا ألقــي الضــوء عــ �

�Ðأو مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المــد

. � �̈ ــ ــل أزمــة ال�جئ ــق بتموي ــا يتعل مواجهــة أزمــة ال�جئات/النازحــات، وم

ــرض  ــملت مع ــة ش ــارض فني ــا مع ــة، منه ــارض مختلف ــر مع ــش المؤتم ــ� هام ــد ع - عق

 �
��للبورتريــه بعنــوان «لــن يضيــع الحلــم» يصــور أحــ�م عــدد مــن ال�جئــات الســوريات 

ي، فضــ�ً عــن معــرض نظمــه ســوريون يتعاملــون مــع مؤسســة فــرد (منظمــة  مخيــم الزعــ�

� مقرهــا مــÏ) يصــور معانــاة الحــرب وآثارهــا.  �̈ � خدمــات ال�جئــ
��غــ� حكوميــة متخصصــة 

� بمــÏ بالتعــاون  �̈ � المقيمــ �̈ كمــا نظمــت معــارض للمشــغو�ت والمنتجــات اليدويــة ل�جئــ

� وهيئــة ا�±مــم المتحــدة للمــرأة  �̈ مــع منظمــة فــرد ومنظمــة كــ� ومفوضيــة شــؤون ال�جئــ

والمجلــس القومــي للمــرأة بالقاهــرة.

- أعــّدت المنظمــة فيلًمــا تســجيل̄يا عــن معانــاة ال�جئــات وآمالهــن بعنــوان «حلــم العــودة» 

ــال  ــن ا�±طف ــورال م ــا لك ــك عرًض ــهدت كذل � ش
ــ�� ــر ال ــة للمؤتم ــة ا�فتتاحي � الجلس

��ــرض  ُع

. � �̈ الســوري
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ة مــن التوصيــات الموجهــة  - صــدر عــن المؤتمــر بيــان ختامــي تضمــن مجموعــة كبــ�

ــا  ــ�م، كم ع Æوا� �
�Ðــد ــع الم ــذا المجتم ــة وك قليمي Æــة وا� ــتويات الدولي ــ� المس � ع �̈ ــ للمعني

ورة  �å :ــة ــات العام ــت التوصي ــة. تضمن ــرأة العربي ــة الم ــة لمنظم ــات موجه تضمــن توصي

 �
� تراكــم أزمــ��

�� �ðتشــكل الســبب ا�±ســا �
الوقــف الفــوري ل�±عمــال القتاليــة والعســكرية الــ��

� جميــع الخطــط والسياســات وبرامــج 
��� بُعــد النــوع ا�جتماعــي  �̈ وح. وتضمــ � �اللجــوء والــ

ام مبــدأ لــم شــمل ا�̧±  ، واحــ� � �̈ � والنازحــ �̈ � تســتهدف حمايــة ودعــم ال�جئــ
العمــل الــ��

ــن  ــس ا�±م ــوة مجل ــدف. ودع ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــول م�ئم ــ� حل ــ� توف ــدول ع ــث ال وح

ــرار 1325 بشــأن المــرأة وا�±مــن  ــذ الق ــة، تنفي ــكل الوســائل الممكن ــدوÃ� إÃ أن يضمــن، ب ال

والســ�م والقــرارات التاليــة لــه، بمــا يشــمل القــرارات ا�±خــرى ذات الصلــة بحمايــة المــرأة 

ــتطيع  � ñ� تس �̈ ــ ــة ل�جئ ــة المضيف ــدول العربي ــم ال ــلحة. ودع ــات المس اع � �� ال
��ــال  وا�±طف

نســانية الكريمــة لهــم، وكــذا توفــ� ا�حتياجــات  Æالضيافــة والمعيشــة ا� �توفــ �
��ا�ســتمرار 

. وحشــد الدعــم لتمويــل  � �̈ ا�جتماعيــة وا�قتصاديــة للمجتمعــات المحليــة المضيفــة ل�جئــ

ــع  ــات صن � عملي
��ــات  اك ال�جئ Ò̧ ــان إ . وضم � �̈ ــ ــم ال�جئ ــة بدع ــة المعني ــر ا�قليمي ا�±ط

القــرار الرســمية وغــ� الرســمية عــ� مختلــف المســتويات، بــدًءا مــن لجــان إدارة المخيمــات 

ــاء وحفــظ الســ�م. ــات بن وإÃ عملي
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شــيد الجهــود العربيــة ل�ســتجابة ¢زمــة ال�جئــات  ³́ كمــا تضمــن البيــان توصيــات تتعلــق ب

� مجــال 
��ك  � المشــ� ÊÐالمنطقــة، منهــا تطويــر قــدرات منظومــة العمــل العــر �

��والنازحــات 

� ا�تفاقيــة  �̈ مراقبــة وقــف إطــ�ق النــار وإجــراء ا�نتخابــات وحفــظ الســ�م. ومراعــاة تضمــ

ــة مــن أجــل  � إطــار الجهــود العربي
��ــات وا�±طفــال  ــة خاصــة �±وضــاع النســاء والفتي معامل

»، تنشــيط ودعــم آليــة  � ÊÐالعالــم العــر �
�� � �̈ ــ إقــرار «ا�تفاقيــة العربيــة بشــأن وضــع ال�جئ

ــة  ــة العربي ــرار القم ــب ق ــت بموج � تأسس
ــ�� ــة ال ــدول العربي ــة ال ــانية بجامع نس Æــة ا� غاث Æا�

 �
��يــة عربيــة للدعــم العاجــل  Òâمــارس 2014 . وإعــداد طواقــم إغاثــة ب �

��� الكويــت 
��

ــوع ا�جتماعــي  ــد الن ــة مراعــاة بُع أوقــات الطــوارئ مــع تدريــب هــذه الطواقــم عــ� كيفي

� مــن أجــل حــل المشــك�ت 
�� تنفيــذ مهامهــم. وتكثيــف الجهــود العربيــة والتنســيق البيــ�

��

. وتطويــر إطــار للتعــاون  � �̈ � تواجــه ال�جئــ
داريــة الــ�� Æا�±ساســية ذات الطبيعــة القانونيــة وا�

ــا  ــة العلي ــة والمفوضي ــدول العربي ــة وجامعــة ال ــرأة العربي ــة الم � منظم �̈ ــ ــا ب ــي فيم قليم Æا�

وح  � �� وهيئــة ا�±مــم المتحــدة للمــرأة لتعزيــز ا�ســتجابة �±زمــة اللجــوء والــ �̈ لشــئون ال�جئــ

ــل  ــق التموي ــات. ومناشــدة صنادي � النســاء والفتي �̈ ــ ــة وتمك � عــ� حماي ــ� ك ــة بال� � المنطق
��

� وتصميــم برامــج تمويليــة قائمــة عــ� التحليــل  �̈ العربيــة لدعــم وتمويــل احتياجــات ال�جئــ

النوعــي والبيانــات المصنفــة بحســب الســن والنــوع. وحــث وتشــجيع جهــود الرصــد والتوثيــق 

� المنطقــة وخطــط وبرامــج مواجهتهــا مــن منظــور يراعــي النــوع 
�� � �̈ � والنازحــ �̈ �±زمــات ال�جئــ

ا�جتماعــي.
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� وا�عــ�م، تضمنــت التوصيــات 
�Ðوفضــً� عــن التوصيــات الموجهــة للمجتمــع المــد

ــاع  ــد أوض ــا لرص ــتكمال جولته ــة إÃ اس ــوة المنظم ــة دع ــرأة العربي ــة الم ــة بمنظم الخاص

وح.  � �ــ ــوء وال ــات اللج ــهد أزم � تش
ــ�� ــة ال ــدول العربي � ال

��ــا ــمل ب ــات لتش ــات والنازح ال�جئ

� مجــال ا�±مــن والســ�م،  وتضمينهــا مهــارات 
��وقيــام المنظمــة بتكثيــف دوراتهــا التدريبيــة 

ونيــة باســم (شــبكة منظمــة  الرصــد والتوثيــق المراعــي للنــوع ا�جتماعــي، وإنشــاء شــبكة إلك�

� التطــوع مــن أجــل دعــم ومســاندة  Êالمــرأة العربيــة لدعــم ال�جئــات) تكــون مفتوحــة لراغــ�

� جهــود دعــم ال�جئــات  � المنطقــة العربيــة. وقيــام المنظمــة بتحفــ�
��ال�جئــات والنازحــات 

ة تســتفيد منهــا النســاء  وعــات تنمويــة صغــ� Òâالمنطقــة بمــا يشــمل تمويــل م �
��والنازحــات 

� المنطقــة العربيــة.  
��� الــدول المضيفــة لهــن 

��والفتيــات ال�جئــات 

� رفيعــي  �̈ - عقــب المؤتمــر تــم إرســال البيــان الختامــي للمؤتمــر إÃ عــدد كبــ� مــن المســئول

ــدول  ــة ال ــة جامع ــة وبعث ــدول العربي ــة ال ــام لجامع � الع �̈ ــ م
ــاÃ� ا�± ــم مع ــتوى ومنه المس

� بالــدول ا�±عضــاء، وعضــوات المجلــس  �̈ العربيــة با�±مــم المتحــدة وبعــض الــوزراء المعنيــ

التنفيــذي للمنظمــة. وســفارات الــدول العربيــة بالقاهــرة، والمنظمــات العربيــة المتخصصــة، 

فضــ�ً عــن وســائل ا�عــ�م.

ــي  ــن: منظم ــة اÃ كل م ــة والعربي ي � � ا�نجل� �̈ ــ ــي باللغت ــان الختام ــال البي ــم إرس ــك ت - كذل

� العــام  �̈ مــ
� عقــدت يومــي (23-24 مايــو 2016)، وإÃ ا�±

� اســطنبول الــ��
��نســانية  Æالقمــة ا�

ــق  ــان ضمــن وثائ دراج البي Æ� ــد ــو زي ــان ñ� مــون والســيدة كارن أب ل�±مــم المتحــدة الســيد ب

.2016 Ê19 ســبتم �
��� ســتعقد 

ــ�� قمــة اللجــوء والهجــرة ال

- جــاري إعــداد تقريــر شــامل يضــم كافــة أعمــال المؤتمــر، يتــم توزيعــه عــ� كافــة الجهــات 

ــا. Ôويــج لــه إع�مي المعنيــة وال�
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