مسيرة لدعم التضامن العربى والتضامن مع النساء النازحات والالجئات
في المنطقة العربية
تنظمها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع جامعة القاهرة
بمناسبة يوم المرأة العربية الموافق األول من فبراير 2017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهدف المسيرة إلى تأكيد دور المررأة فري دعرم التضرامن العربري وحمايرة األمرن القرومي
العربي في هره المرحةرة البرعبة التري تمرر بهرا المنطقرةس كمرا تسرتهدف لهرا ا تبرا العرام إلرى
قضايا الالجئات والنازحاتس وأهمية العمل عةى وضع حد لهه األزمة اإل سا ية.
وتبرردأ المسرريرة مررن أمررام قبررة جامعررة القرراهرة  .كماسرريقام أمررام قبررة جامعررة القرراهرة معرضًررا
لةبورتريه بعنوان "لن يضيع الحةم" بعدسة المبرور الارا أ أحمرد هريمنس يبرور أحرالم عردد
من الالجئات السوريات في مخيم الزعترر  .كمرا سريتم عرر عردد مرن األفرالم الوئايقيرة حرول
أوضاع الالجئات والنازحات.
ـــــــــــــــــــــ
تشكل أزمة اللجوء والنزوح كبرى األزمات في المنطقة العربية فيي اووةية المعا يرة .وقي
تسببت النزاعات المسلحة ال اخلية والم االرهابي فيي ففيم مينييل الميوا نيل خيار فنيارهم فيي
ورة ةازحيل إلى أقاليم أخرى فاخل أو اةهم أو الجئيل إلى فول أخرى ،فيما نعتبير أكبير أزمية
إةساةية على مستوى العالم منذ الحرب العالمية الثاةية.
وإذ تشير احصاءات المفوضية السامية لشئون اليجئيل إلى أن أع اف المهجرنل قسيرا خيار
فنييارهم قي و ييلت إلييى  65.3مليييون صاصييا علييى المسييتوى العييالمي ،في ن الوضييم فييي المنطقيية
العربية هو األسوأ بع ف نزن عل  19مليون الجئ وةازح.
فمل سورنا وح ها خر ةحو  4.85مليون الجئ  ،فضي عل 7.6مليون ةيازح فاخيل سيورنا
وةحييو 12.2مليييون سييور فييي حاجيية للمسيياع ة االةسيياةية .وفييي اليييمل هنيياخ حاليية ةييزوح فاخلييي
متفاقمة لع ف بلغ ةحو  2.5مليون صاصيا .فضيي عيل ةحيو ملييوةي الجيئ نمنيي اةتقليوا اليى فول
الجيييوار منيييذ ميييار  .2015وميييل ليبييييا خييير مئيييات اوال ميييل اليجئييييل والنيييازحيل جيييراء
الصراعات
التي اة لعت منذ الثورة عام  ، 2011وفي العراق بلغ عي ف النيازحيل فاخلييا ةحيو  3.3ملييون
ةازح ،ةزحوا مل المنا ق التي سيطرت عليها فاعش.
وال صك أن هذه األرقيام تعكيم ماسياة إةسياةية ضيامة نعيشيها اليجئيون والنيازحون وبصيفة
خا يية النسيياء والفتيييات الييذنل نفتقييرون إلييى أبسييت احتياجييات الحييياة اليومييية  ،ونعيياةون قسييوة
الظرو المناخية واةع ام موارف الرزق وضعف مقومات األمل واألمان.
وق ي أك ي ت ذلييك دراسررة معمقررة أجرتهررا منظمررة المرررأة العربيررة بعنرروان "وضررع الالجئررات
والنازحات في الدول العربية  :المرأة في خضم البراعات"س كشفت حجم المعاةياة التيي تعاةيهيا
النساء على األخص تحت ظل أوضاع اللجوء والنزوح .واسيتن ت هيذه ال راسية إليى ةتياج زيرارة
1

ميدا ية قام بها وفد من منظمة المرأة العربية لمخيمات ومناطق تمركز الالجئات والنازحات فري
 4دول عربية (لبنانس األردنس العراقس مبر) في شهر سربتمبر  ،2015وقي ةفيذت هيذه الزنيارة
بالتعاون مم المفوضية السامية لشئون اليجئييل وأ لقيت ةتاججهيا فيي جامعية الي ول العربيية ،كميا
ةوقشت تو ياتها في محافل رفيعة المستوى بالجامعة العربية مثل مجلم الجامعة على المسيتوى
الوزار ولجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترخ.
وبينت ال راسة المشيار إليهيا أعييه أةي باإلضيافة إليى مشيكيت مثيل تشيتت األسير واالفتقيار
لألمييل والا ي مات ،واةحييرا أو تطيير االبنيياء ،ومشييكلة االرتييراب والحساسيييات مييم المجتمييم
المضييييف ،وكيييذا المشيييكيت القاةوةيييية الماتلفييية التيييي نعييياةي منهيييا اليجئيييون تح نييي ا (مشيييكيت
استصيي ار اإلقاميية ،وضييياع األوراق الثبوتييية ،وعييي م تسييجيل الموالييي الجيي ف ، ...فيي ن النسييياء
اليجئييات والنازحييات نعيياةيل مييل مشييكيت إضييافية خا يية بهييل علييى رأسييها التعيير للعنييف
بماتليف أصيكال بميا فيي العنييف الجنسيي ،واإلجبيار عليى تييرخ التعلييم واليزوا المبكير واالفتقييار
للاصو ييية واألمييان والضيياو ات النفسييية فضييي عييل أن المييرأة فييي كثييير مييل الحيياالت تصييب
العاجل الوحي لألسرة في ظل رياب األب.

وقد حرصا منظمة المرأة العربيةس وا طالقا من رسالتها في خدمة المررأة العربيرةس عةرى العمرل
عةى اإلعالم والترويج لقضايا الالجئات والنازحرات فري المنطقرة العربيرة وحارد الردعم ا قةيمري
والرردولي لهررن س ودق رراقور الخطررر باررأن الماررالالت الامررة الاليرري يواجهنهررا س والترري تاررالل
خطرا كبيرا عةى المنطقة بأسرها من المنظور اإل سا ي واألمني وا جتماعي والثقافي.
فييي هييذا اإل ييار عقي ت منظميية المييرأة العربييية مررمتمرا موسررعا فرري شررهر مررايو  2016تحررا
عنوان "قضايا الالجئات في المنطقة العربيرة  :الواقرع والمسرتقبل" ركرز عةرى التوعيرة بأهميرة
هره القضررية المهمررة عةررى المسررتو اإلقةيمرري .وصي فت تو يييات هييذا المي تمر علييى ضييرورة
العمل ميل أجيل انجياف حليول فاجمية للمشيكيت الماتلفية التيي نواجههيا اليجئيون والنيازحون ،ميم
األخذ في االعتبار تضيميل بعي النيوع االجتمياعي فيي جمييم الاطيت والسياسيات وبيرام العميل
التي تسته حمانة وفعم اليجئيل والنازحيل ،وتصميم سياسات تتيجم ميم ظيرو واحتياجيات
ومشييكيت المييرأة .وأكي المي تمر علييى ضييرورة انجيياف توافييق سياسييي اقليمييي وفولييي قييافر علييى
فر الوقف الفور لألعمال القتالية والعسكرنة التيي تشيكل السيب األساسيي فيي تيراكم أزمتيي
اللجوء والنزوح ،وفعيوة مجليم األميل الي ولي إليى أن نضيمل تنفييذ القيرار  1325بشيان الميرأة
واألمل والسيم والقرارات التالية لي  .كميا لفيت المي تمر إليى أهميية الي ور اليذ نقيوم بي كيل ميل
المجتمم الم ةي ووساجل االعيم في تق نم ال عم بماتلف أصكال ليجئيل والنازحيل والنساء مينهم
على وج الاصوص .وق تم إرسال البيان الاتامي للم تمر الى كل القمة االةساةية فيي اسيطنبول
التي عق ت نومي ( 23-24مانو  ، 2016وإلى األمييل العيام لألميم المتحي ة السيي بيان كيي ميون
حيث أفر البيان ضمل وثاجق قمة اللجوء والهجرة التي عق ت في  19سبتمبر .2016
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وعةررى المسررتو الرردولي س بررادرت منظمررة المرررأة العربيررة بعقررد رردوة يرروم 18أ3أ2016
بنيويررورت تحررا عنرروان "الالجئررات العربيررات :تحررد جديررد ل جنرردة التنمويررة  ، "2030جيياءت
كنشا مواز الجتماعات ال ورة  60للجنة وضم المرأة بياألمم المتحي ة التيي عقي ت فيي ةيونيورخ
خيييل الفتييرة ( ، 2016/3/14-24وت يم االع ي اف لهييا بالتعيياون مييم جامعيية ال ي ول العربييية ،به ي
لمناقشة األزمة االةساةية التي تعاةيها المرأة اليجئة وضرورة العمل على إنجاف حلول عملية لهيا.
وقيي حضييرها ةابيية مييل المسيي وليل األممييييل والابييراء المتاصصيييل فييي الموضييوع وبعيي
عضوات المجلم التنفيذ للمنظمية وسيفراء الي ول العربيية واألجنبيية ،وصيه ت إقبياال كبييرا ً ميل
المهتميل بقضانا المرأة واإلعيمييل.
وأ رت المنظمة بياةا مشتركا مم هيئية األميم المتحي ة للميرأة باسيم " سراء العرالم" نطالي
بوقف الحرب في سورنا .تم إرسال إلى السي ستافان ف ميستورا ،المبعوث األممي الااص إليى
سورنا.
كذلك أع ت منظمة المرأة العربية فيل ًما تسجيليًا عل معاةياة اليجئيات واميالهل بعنيوان "حةرم
العررودة" ،نييرو أحيييم النسيياء السييورنات فييي العييوفة لييو نهم وتمسييكهل بامييل البقيياء والنض يال
اليومي مل أجل االستمرار في ظيل واقيم اللجيوء ،قاميت بعرضي فيي محافيل رسيمية ماتلفية كميا
زوفت بييي وسييياجل االعييييم العربيييية ميييل أجيييل التيييرون واإلعييييم بالقضيييية االةسييياةية ليجئيييات
والنازحات وحفز ال عم االقليمي وال ولي لهل.
وقامت المنظمة بتنظيم معر فني لةبورتيريه بعنوان "لن يضيع الحةم" نصور أحيم ع ف
مل اليجئات السورنات في ماييم الزعتير  .وتيم افتتياح المعير عليى هيامش فعالييات مي تمر
(قضانا اليجئات والنازحات في المنطقة العربية :الواقم والمستقبل .

وتعددت اصدارات المنظمة حول قضايا الالجئات والنازحات س وشمةا :
 .1تقرنر عل وقاجم الجولية المي اةيية التيي قاميت بهيا منظمية الميرأة العربيية لر ي أوضياع
اليجئات /النازحات في ع ة فول عربية في سبتمبر .2015
 .2ال راسييية المعمقييية وضيييم اليجئيييات والنازحيييات بالييي ول العربيييية :الميييرأة فيييي خصيييم
الصراعات  ،أع ها فرنق مل الباحثيل  ،رت في مانو .2016
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.3
.4

.5
.6
.7

تقرنيير عييل أعمييال م ي تمر قضييانا اليجئييات والنازحييات فييي المنطقيية العربييية :الواقييم
والمسييتقبل ( 2015/5/3-5ي ر فيي نوةيييو  2016ونضييم ملاصييا لمي اخيت الوفييوف
الرسمية وأوراق العمل التي ق مت في الم تمر وتعرنفا بساجر فعاليات .
أوراق عمييييل ميييي تمر قضييييانا اليجئييييات والنازحييييات فييييي المنطقيييية العربييييية :الواقييييم
والمستقبل  ،وهي  10أوراق علميية متاحية عليى موقيم المنظمية عليى االةترةيت ،تتنياول
المنظييور السياسييي واألمنييي والقيياةوةي واإلةسيياةي لقضييانا اليجئييات فضييي عييل عيير
أفوار المنظميييات االقليميييية وال وليييية ذات الصيييلة وعليييى رأسيييها جامعييية الييي ول العربيييية
والمنظمات األممية المعنية .وكذلك فور المجتمم الم ةي ووساجل اإلعيم.
تقرنر موجز حول جهوف منظمة المرأة العربية ةحو فعم قضانا اليجئات والنازحيات فيي
المنطقة العربية ،نوليو .2016
كتي حول موقف فول العالم مل إع اف خطت عمل و نية تنفيذا لقرار مجلم األميل رقيم
 1325في ضوء ال راسة العالمية التي أع تها األمم المتح ة حول تنفييذ القيرار( .بياللاتيل
العربية واالةجليزنة  ،سبتمبر .2016
كتيييي عيييل قيييرارات مجليييم األميييل حيييول الميييرأة واألميييل والسييييم (بييياللاتيل العربيييية
واالةجليزنة  ،ةوفمبر 2016

وقد خططا منظمة المرأة العربيةس ألن تستالمل جولتها لرصد أوضاع الالجئرات والنازحرات
في دول عربية أخر س السيما مم تفاقم هذه األزمة نوما بع نوما وعلى األخص في سورنا وليبيا
والعراق واليمل ،التي تشيه تزامنيا ألزميات النيزوح الي اخلي ولجيوء موا نيهيا إليى فول أخيرى،
فضييي عييل الي ول العربييية المضيييفة ليجئيييل والتييي تنييوء بالعي ء الواقييم علييى كاهلهييا فييي ضيوء
ظروفها االقتصافنة.
وفي إطار هج منظمرة المررأة العربيرة فري تقرديم الردعم المتواصرل لالجئرات والنازحرات فري
المنطقررة العربيررةس وسررعيًا لمزيررد مررن القرراء الضرروء عةررى ماررالالتهن وتاديررد ا هتمررام بهررا ب رين
األوساط المعنيةس تعتزم المنظمة وبمناسبة يوم المرأة العربية اله يوافق األول مرن فبرايرر كرل
عامس أن تخبص هها اليوم لةتضامن مع النساء الالجئات والنازحات في المنطقة العربية.
وسيتاسد هها في تنظيم مسيرة داخل جامعة القاهرة بحضور السيد رييس الاامعرة ولهيرف
من أساتهتهاس وكهلك السادة السهراء العر بمبر وعقيالتهم س والهنا ين وا عالميين واألدبراء
من المبريين والااليات العربية المقيمة بمبر.
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