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 إعالن تهنس
 حهل االجتماع اإلقليمي رفيع المستهى الّصادر عن 

 تعليم الالجئين في المنطقة العربية: التحّديات واآلفاق المستقبلية
 

 ن ؾ والخبخاء السعشي   2سات الجولية واإلقميسيةالسشغ   ؾمومسث   1الجول العخبية ؾمنحؽ مسث  
الالجئين في المنطقة العربية: التحديات "التعليم من أجل ن في االجتساع اإلقميسي ؾ السذارك

ألمؼ الستحجة لذؤون الدامية لة يسفؾضالعاون والتشديق بيؽ بالت  السشعقج  ،ة" واآلفاق المستقبليّ 
 11و 11يؾمي  )ألكدؾ( الالجئيؽ وجامعة الجول العخبية والسشغسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمؾم

 ،بتؾنذ لكدؾاألفي مقخ مشغسة  2012أيار/مايؾ 

واإلطار الذامل لالستجابة ، الالجئيؽ والسياجخيؽمؽ أجل ك ذيخ إلى إعالن نيؾيؾر نإذ 
 11الحي صجر بالتؾازي مع أعسال الجسعية العامة لألمؼ الستحجة في لالجئيؽ السمحق بو، 

األىسية الجائسة لشغام الحساية الجولية، وسمؼ بأن االستجابة  الحي أكج  و ، 2012أيمؾل/سبتسبخ 
 ،لالجئيؽ مدؤولية دولية مذتخكة

 السيثاق العخبي لحقؾق اإلندان واإلعالن العالسي لحقؾق اإلندان،وباإلشارة إلى 

                                                           
1

ول السذاركة:   جسيؾرية و  السسمكة العخبية الدعؾديةو  الجسيؾرية التؾنديةو  مسمكة البحخيؽودولة اإلمارات العخبي ة الست حجة و  السسمكة األردنية الياشسيةالج 
الجسيؾرية و  جسيؾرية مرخ العخبي ةو  دولة ليبياو  الجسيؾرية المبشانيةو  دولة الكؾيتو  جسيؾرية القسخ الست حجةو  دولة فمدظيؽو  جسيؾرية العخاقو  الدؾدان

 .الجسيؾرية اليسشيةو  اإلسالمية السؾريتانية
2

دات  ساتالسشغ    السفؾضية الدامية ( و األمانة العامة) مجمذ وزراء الجاخمية العخب( و األمانة العامة) العخبيةجامعة الجول : السذاركة الجولية واإلقميسيةوالسؤس 
 مشغسة العسل الجوليةو  بخنامج األغحية العالسيو  مشغسة االمؼ الستحجة لمظفؾلةو مشغسة األمؼ الستحجة لمتخبية والعمؼ والثقافة و لألمؼ الستحجة لذؤون الالجئيؽ 

ولي و البشػ واالت حاد األوروبي و  لجشة األمؼ الستحجة االقترادية واالجتساعية لغخب آسياو  لغؾث وتذغيل الالجئيؽ الفمدظيشييؽمؼ الستحجة كالة األوو  السشغسة الج 
 .ل األحسخ التؾندياليالو مؤسدة الذيخ عيج الخيخية و السجمذ الشخويجي لالجئيؽ و والجامعة األمخيكية ببيخوت  معيج جؾتوو  والثقافةوالعمؼ االسالمية لمتخبية 
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لتدامات والتعيجات باالو بحساية الالجئيؽ،  ومبادئيا والتداميا القؾي  العخبية تقاليج الب ػالتسد  بو 
إلى أعجاد مة السقج  في تؾسيع نظاق الحساية السشقحة لمحياة والدالمة والخجمات الجولية واإلقميسية 

 .في السشظقة العخبية والشازحيؽ قدخا   غيخ مدبؾقة مؽ الالجئيؽ

مبي   ا  إدراكو   ما تؼ  ة عمى ول العخبي  الج  بعض بيا  سخ  تة التي خوف االستثشائي  مغ  للمت أثيخ الد 
 ،شسية السدتجامةضسؽ أىجاف الت  عميؼ الت  رل بالست   ابعالخ  اليجف تحقيقو في إطار 

كاممة مؽ الحرؾل عمى  الحخب والرخاعات في السشظقة يسكؽ أن تحخم أجياال   بأن   اعتخافوا 
عمى  لمفئات الدكانية واعتخافا  أيزا  باألثخ السجمخ لحاالت الظؾارئ والشدوح القدخي  ، التعميؼ

 . في التعميؼ الكامل لمحق   ظبيقالت  

في تحقيق  جؾىخي عامل  ومؽ حقؾق اإلندان، وأن   اأساسي   االتعميؼ حق  كؾن وإذ نذيخ إلى 
عميؼ عمى الجول تأميؽ الت   أن  إلى ، و بيؽ الجشديؽالسداواة و  االجتساعية واالقترادية والبيئيةالعجالة 

والفئات األكثخ حخمانا  مؽ الفتيان  ازحيؽ داخميا  جئيؽ والش  لال  ، خاصة ج لمجسيعالجي   العام السجاني  
ولي ة السدؤولة عؽ تعميؼ وذلػ  ،والفتيات عؽ  الال جئيؽ الفمدظيشي يؽدون أن تتخم ى الجيات الج 

 ،مدؤولي تيا تجاىيؼ

مؽ  غايات اليجف الخابع مؽ أىجاف التشسية السدتجامة شفيحمتابعة ت الحاجة إلى عمى وتأكيجا  
الحي م قج  االعتخاف بالت  مع ، 2030عام  عميؼ بحمؾلالت  لتحقيق جؾدة  ةالعخبي  سياسات الت عميؼ  خالل

الفخص  تكافؤ السمحؾظ في مجال ؽحد  والت  ، عميؼ االبتجائي  خة والت  فؾلة السبك  الظ   تعميؼفي  إحخازه تؼ  
ة في مارس ة العخبي  ادر عؽ القس  ان الر  س  شو إعالن ع  عميؼ، وكحلػ ما تزس  في الت   بيؽ الجشديؽ

في  جئيؽ استثسار  ة لال  عميسي  ة والت  اتي  السداعجة في تمبية االحتياجات الحي مؽ اعتبار أن   2012
 مدتقبل آمؽ لمسشظقة والعالؼ.

 لسالييؽ وتقجيؼ الجعؼ االستزافة والتزامؽ في العخبية الجول مؽ العجيج بدخاء واعتخافا  
 األخخى  والخجمات عميؼالت   عمى الحرؾل فخص  خت ليؼ غالبا  حيث وف   المجؾء،طالبي و  الالجئيؽ

 في كبيخ متقج   إحخاز يف أسيؼمسا  ،امؾاردى عمى شجيج مو ذلػ مؽ ضغطمسا يسث   الخغؼ عمى
 .االبتجائية السخحمة في السجارس خارج الالجئيؽ األطفال عجد تخفيض
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حيث عقجت مشاقذات حؾل سبل إلى السجاوالت التي جخت خالل االجتساع،  واستشادا  
عخضت الجول األعزاء  كسايات الستعمقة بتعميؼ الالجئيؽ في السشظقة العخبية، حج  ي لمت  رج  الت  

يا في الدياق التحجيات العسمية التي تؾاجييا بمجانيا، فزال  عؽ الحمؾل السسكشة التي يسكؽ تظبيق
إلى استجابات  فقج تؼ تحجيج فخص التعاون بيجف التؾصل في نياية السظاف ي،العخبالؾطشي و 

 ةزامؽ والسدؤولي  بخوح الت  الشدوح الحالية ت في حاالوالتعميؼ العالي العام  عميؼ الت  متكاممة تعالج 
 .السذتخكة

   ا  جي  جو  مشرف تعميؼفي  ونازحالجئ  كل   حق  ج نؤك عميؼ الت  ى وحت  خة الظفؾلة السبك   مؽبجء 
 ابع مؽ أىجاف التشسية السدتجامة.لميجف الخ  تحقيقا  العالي، 

 بسا في ذلػ م السداواة في التعميؼجسيع أشكال االستبعاد وعج الحج  مؽعمى ؽ حخصشا نعم ،
يؼ وفقا احتياجاتلتمبية  الؾطشي ة ةوالخظط القظاعي   ةعميسي  غؼ الت  في الش  تخبؾي ا  الالجئيؽدمج 

 تمبية مختمف االحتياجات.تؾفيخ خيارات مخنة لمتعميؼ للإلمكاني ات والسؾارد الستاحة، وعمى 
 بسا في ذلػ  الفؾارق بيؽ الجشديؽ،إلى تقميص  الخ اميةالت عميسي ة  طوالخظ دياساتالجعؼ ن

الث قافي ة ومعالجة السسارسات إتاحة الفخص الستكافئة في تجريب السعم سات والسعم سيؽ، 
حي ة، وإتاحة  السخافقوتؾفيخ الت سييدي ة، وضسان الت غحية الستكافئة،   .السشح الج راسي ةالر 

   ورعايتيؼ وتجريبيؼ عمى سيؽلسعم  تؾعيف اوضع سياسات شاممة ل إلىلحاجة عمى ا جنؤك 
الة وتقجيؼ  .والشازحيؽ قدخا   لالجئيؽ واالجتساعي الشفدي الجعؼ أساليب الت عميؼ الفع 

  والعخبي الؾطشي الرعيج عمى ة واالستخاتيجياتالقانؾني   خطأ واألأ ياسات الد  نجعؾ إلى انتياج 
والشازحيؽ  الستاحة لالجئيؽ ؼوالتعمأ  التعميؼ مؾاد ذلػ في بسا الكافيةالت عميسي ة  السؾارد لتؾفيخ
 قدخا .

  عمى التعميؼ ، اإلناثالسيسا ، والخ اشجيؽاألطفال ن حرؾل جسيع ضسانؤكج عمى أىسية
لمحياة السظمؾبة  السياراتبخامج دعؼ و مجى الحياة، ومحؾ األمية الؾعيفية،  السدتسخ  
 والعسل.
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 جئيؽن ، إضافة إلى الم غة العخبي ة، والشازحيؽ قدخا   دعى إلى تمبية االحتياجات المغؾية لال 
 .سيايوالت بكيخ في تعم

   ؼ غأ لشأ لحؾكسة الخ شيجة وإدارة اوا التحديؽ السدتسخلسحجودية السؾارد، والحاجة إلى ا إدراكا مش
ىي والجيات السانحة، دوال ومشغ سات ووكاالت،  اتالحكؾم أن  ج نؤك  ، فإن شا التعميسية
دؼ بالكفاءة واإلنراف عمى نحؾ يت   والشازحيؽ قدخا   الال جئيؽ تسؾيل تعميؼعمى  السدؤولة

 واالستجامة.
 كافية السيدانيات التخريص إلى في الج ول السدتزيفة والسانحة  نجعؾ الجيات الت ذخيعي ة

 .ما أمكشيا ذلػ والشازحيؽ قدخا   وباألخص  لتعميؼ الال جئيؽ عميؼت  مل
  الالجئيؽ والش ازحيؽ قدخا  تعميؼ دعؼفي ي سات السجتسع السجن  مشغ  و  السجتسعات دورنثس ؽ

 .وحسايتيؼ

 2012مايؾ  11، مقخ  األلكدؾ في تؾنذ


