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تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل المعظم
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الالجئون في الشرق األوسط:

»المجتمع الدولي: الفرص والتحديات«

فندق الندمارك
عمان 14-15 آذار 2018

وقــد شــارك فــي أعمــال المؤتمــر سياســيون ودبلوماســيون وأكاديميــون وأصحــاب فكــر مــن داخل   
المملكــة وخارجهــا، حيــث ُقّدَمــْت إلــى أعمــال المؤتمــر ســٌت وثالثــون ورقــة عمــل، مــن عشــرين دولــة، وقــد 
تضمنــت فعاليــات اليــوم األول جلســتين حواريتيــن، وتضمــن اليــوم الثانــي ســت جلســات قــدم مــن 

ــاث وأوراق عمــل. ــا المشــاركون دراســات وأبح خالله

وقــّدر المشــاركون لــأردن دوره اإلنســاني الكبيــر فــي تحمــل أعبــاء اللجــوء منــذ تأســيس الدولــة   
كاهلهــا. أثقــل  الــذي  الســوري  اللجــوء  وبخاصــة  األردنيــة 

وقد انتهى المؤتمرون في ختام أعمال المؤتمر إلى تقديم التوصيات اآلتية:

يرفــع المشــاركون برقيــة شــكر وتقديــر لمقــام صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد اللــه الثانــي ابــن . 1
الحســين حفظــه اللــه ورعــاه؛ لجهــوده الدؤوبــة فــي تحقيــق األمــن اإلنســاني فــي المنطقــة.

يرفــع المشــاركون برقيــة شــكر وتقديــر إلــى صاحــب الســمو الملكــي األمير الحســن بن طــالل المعظم . 2
لتفضلــه برعايــة أعمــال المؤتمــر وإلقائــِه كلمــة حملت مضاميــن توجيهية للباحثين والمشــاركين.

دعــوة المجتمــع الدولــي إلــى تحويــل تحديــات اللجــوء فــي األردن إلى فــرص تنموية لدعــم المجتمعات . 3
المســتضيفة والالجئيــن على حد ســواء.

دعــوة المجتمــع الدولــي إلــى تقاســم أعبــاء اللجــوء فــي المنطقــة وااللتــزام بدعــم الــدول المســتضيفة . 4
لالجئيــن خاصــة األردن ولبنان.



أن يكون لأردن الدور الرئيس في إعادة إعمار دول المنطقة المتضررة من النزاعات المسلحة.. 5

مطالبة المجتمع الدولي ضمان تطبيق تعهدات مؤتمري لندن وبروكســل بشــأن الدول المســتضيفة . 6
الالجئيــن فــي ضــوء المعطيــات الحقيقيــة وفــي مقدمتهــا األردن الــذي تحمــل مســؤولية مهمــة علــى 

مســتوى اإلقليــم فــي اســتضافة الالجئيــن نيابــة عــن العالــم أجمع.

الدعــوة إلــى تنظيــم مؤتمــر إقليمــي للــدول المســتضيفة لالجئيــن إيمانــًا بــأن مشــكلة اللجــوء ال يمكن . 7
التعامــل معهــا علــى المســتوى الوطنــي فقــط بــل يجــب أن يتــم تناولهــا علــى المســتوى اإلقليمي.  

إيــالء مختلــف القضايــا . 8 الباحثيــن والدارســين مــن مؤسســات ومنظمــات وأفــراد لضــرورة  دعــوة 
والتحديــات المتعلقــة باللجــوء والالجئيــن وطــرح الحلــول بــداًل مــن التركيــز علــى المشــكالت والمســببات.

تبّنــي دعــوة ســمو األميــر الحســن بــن طــالل المعظــم بضــرورة تأســيس قاعــدة بيانــات معرفيــة خاصــة . 9
بالالجئين.

تبّنــي دعــوة ســمو األميــر الحســن بــن طــالل المعظــم لتفعيــل دور البلديــات والمجالــس المحليــة . 10
وإشــراكهم بشــكل فاعــل فــي المشــاريع المتعلقــة باللجــوء.

إيجــاد مظلــة وطنيــة للتعامــل مــع أزمــات اللجــوء بكافــة جوانبهــا. علــى أن تكــون بصيغــة هيئــة مفوضية . 11
وطنيــة أو وزارة متخصصــة فــي شــؤون الالجئين. 

الدعوة إلى إيجاد إطار قانوني تشريعي ناظم لكافة الموضوعات المتعلقة بالالجئين.. 12

صياغــة خطــة إعالميــة علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي للتوعيــة بالتحديــات الناجمــة عــن اللجــوء . 13
وآثــاره وخطورتهــا.

بنــاء شــبكة تكامليــة بيــن الفاعليــن فــي العمــل اإلنســاني بهــدف إعــادة بنــاء األمــل مــن خــالل البنــاء . 14
والعمــل.

إزالة العوائق اإلدارية أمام الفئات األكثر إحتياجًا ولمقدمي خدمة العون القانوني.. 15

التأكيــد علــى أهميــة دور وكالــة الغــوث الدوليــة واعتبارهــا عامــل اســتقرار في الــدول المضيفة لالجئين . 16
ــة؛ لســد  ــي للوكال ــم الدعــم المال ــي لضــرورة اســتمرار تقدي ــدول المانحــة والمجتمــع الدول ودعــوة ال
العجــز فــي موازنتهــا. والحفــاظ عليهــا وعــدم اســتبدالها بأيــة جهــة أخــرى لحيــن حــل قضيــة الالجئيــن 

وفــق القــرارات الشــرعية ذات الصلــة قــرار 1940 الــذي يقضــي بالعــودة والتعويــض.

تقديــم الشــكر للجهــات والمنظمــات والمؤسســات التــي دعمــت هــذا المؤتمــر علــى المســتوى . 17
 ،)UNHCR( المحلــي واإلقليمــي والعالمــي وعلــى رأســهِم المفوضيــُة الســاميُة لشــؤوِن الالجئيــَن
 ،)TIKA( والوكالــة التركيــة للتعــاوِن والتنســيِق ،)GIZ( ووكالــُة اإلنمــاِء األلمانيــِة للتعــاون الدولــي

واتحــاد الجامعــاِت العربيــة.




