
 

 مقدمة

كثري التعقيد كثري املشكالت كثري التحديات لذلك أجرب كثري   ةكلنا يعلم أن وضع احلرب يف سوري             
ثالثة اجلوار وخاصة تركيا البلد الذي استطاع احتضان حوايل  دولمن سكاهنا على مغادرهتا طالبني اللجوء يف 

 .ماليني الجئ سوري
ة نتيجة للحاجة املاس   : "الالجئون السوريون بني الواقع واملأمول"العلمي الدويل األولانطلقت فكرة املؤمتر         

املعرفية, العلمية التفكري العميق ووضع اسًتاتيجيات فعالة الستخدام طاقات هؤالء الالجئني السوريني وخاصة  إىل
المجتمع ي تنم  وك لتصري طاقة إعمار تبين وحتويلها إىل قو ة إنتاج إجيابية ال تكتفي بانتقاد الواقع, بل تتجاوز ذل

 .اجملتمعات واألمميف نهضة الالتعليم باعتباره أساس  مقدمتها جمالالسوري على مجيع األصعدة, وعلى 
 :قد هدف املؤمتر إىلول      

 .بيان حال الالجئني السوريني وقضاياهم وتشخيص معاناهتم, واالرتقاء بواقعم إىل املستوى املأمول -
 .استثمار نتائج هذا املؤمتر من قبل املعنيني بشئون الالجئني السوريني -
 .تعميق األواصر بني الالجئني السوريني وحميطهم من األتراك وغريهم -
 .مواكبة الالجئني السوريني للشعوب يف شىت ميادين احلياة -
والذي  ,م العلمية والبحثية واجملتمعيةتأدية أدوارهب ننؤمن أن رجال العلم سيقومو  - مجعية النهضة العلمية -حنن

 .وهي حتسني واقع الالجئني السوريني يف بلدان اللجوء ؛نا ألجلهاو نجاح رسالتنا اليت دع لسيكون كفيالً 
يسعى املؤمتر لتجاوز العقبات اليت تعًتض طريق الالجئني, كما يقدم رؤية تطويرية لوضع الالجئني السوريني,       
منا بأن رسالة العلم تكاملية  اعتقادًا وإمياناً  ؛لول واملقًتحات حمتكمني إىل الباحثني وتصوراهتمتقدمي احل مث يتم  

 .بعيدة عن األخطاء والزالت
آمل أن يكون هذا املؤمتر بداية واعدة ليس فقط من أجل الالجئني السوريني يف تركيا بل يف كل بلدان       

 .يف كافة اجملاالت اليت ترتبط بنهضة السوريني واالرتقاء هبمالعامل, وليس يف جمال اإلغاثة فحسب, بل 
 عن هنا أن أعرب  جناح هذا املؤمتر, ويشرفين أيضاً إل ساهم معنامن  لكلتقدير الشكر و أمسى آيات الأرفع  وأخرياً:

خوهتم إلمل يبخلوا علينا بعلمهم النافع خدمة  الذين من داخل تركيا وخارجها؛ لباحثني واملشاركنيامتناين ل
 .السوريني

 2016-05-08بتاريخ: 
 رئيس جمعية النهضة العلمية

 األستاذ عامر النمر                                                                                        



 

تال هخاجئ موموسة ػىل أ رض امواكع، واملش خـوني تدنظمي املؤمترات  ُجّل املؤمترات مترّ ملا اكن                  

دارهتا يؼومون أ ن أ كرث اميخاجئ وامخوضيات يه جمرد حرب ػىل ورق، حير ال رؤية مس خلدوية نومؤمتر، وال  وا 

ميو هجود امحاحثني، من ىيا اهعوق امل ادلويل  امؼومي ؤمترثعحيق حليلي مخوضياثو، وال اسدامثر ملا ثوضل ا 

( نوؼمل ػىل امالجئون امسوريون تني امواكع واملب مول: )ثؼاىل حتت غيوان هللا حبمد اهؼلدي اذلو ول ل  ا

خوف أ حناء امؼامل مع ثيوع زلافاهتم خطني املشاركني فيو من خم ضياؿة وتوورة رؤية مشرتكة نوحاحثني واخمل 

لوكيم امخؼوميية وامطحية واملؼيش ية وؿريىا، ودور املؤسسات ، حول مؼاانة امالجئني وأ وضاغيم، وحومشارهبم

انوجية  كدمتامالجئني، ويف ىذا امطدد مخعوير وحركية واكع يف جمال ثفؼيل واسدامثر هجود امحاحثني، 

 س وذكلامياحج جلك امللايي هخاجئ ىذا املؤمتر يك يسدمثرواامخحضريية نومؤمتر رؤيهتا نومؼييني وأ حصاب املرار 

ية دكيلة، حرى اميور ػىل أ رض امواكع، وخترج غن امس ياق ، تعرق ػوم امسوريني مخعوير واكع امالجئني

 امخلويدي ؿري اجملدي يف ىذا اميوع من ال وشعة.

يف حماور ػدة مهنا احملور  انجضة شامةل ورؤية اتمة كناػة من اهعالكاً  املؤمتر ىذا اهؼلاد جاء           

 ثشلك امسوريني امالجئني تواكع اههنوض يف املؤسسات دوروالاكذطادي و  الاجامتغيوامطحي و ال ػاليم ا

ىل والاهعالق امراىية، املرحةل تب غحاء اههنوض ػىل كادر جيل تياء يف خاص، ثشلك وامخؼومي ػام  املس خلدل، ا 

 .مجيؼيا املس خوايت وػىل لكيا امليادين يف حمراكثو أ جرز من املؼرفة زلافة ؿدت ػامل يف

الّ  ىذا يخب ىت وال اجلودة، وأ سس مفاىمي وثحادل ثفؼيل من التد اكن امرؤية ىذه ػىل وتياء              من ا 

الّ  املؤمتر ىذا وما امليدان، ذكل يف ال ضيةل اجلادة وادلراسات امرضني، امؼومي امححر خالل  يح جتس يد ا 

 .ل مهيهتا واع وادراك احلليلة، ميذه

( حبثًا ابنوـة امؼرتية 46)اخذارت مهنا ف ،موخطاً  (250أ كرث من ) انوجية امؼومية وكد اس خلدوت           

 خالل ومنػة ػىل حماور املؤمتر، ( جوسة ػومية وػىل مدى يومني، موزّ 46)يف لكيا وحدىا، هوكشت 

 من واملداخالت ػوهيا، ومالحظاهتم املشاركني ملداخالت والاس امتع ومناكش هتا، امللدمة امححوث غرض

ىل املؤمتر خوص املشاركني، ػىل وزغت اميت اانتيالاس خخ  وحتويل املشاركني  :الآثية امخوضياتاميخاجئ و  ا 

يلاف  -١ وشؼة امسوري اميت جتري ػىل مرأ ى ن  شالل ادلماءامعوة من اجملمتع ادلويل رسػة امخدخل ال 

 . جتاه امسوريني يف ادلاخل ويف تالد امش خات ، وذكل ابمليام تواجداثوومسمؼو امؼامل



يران وروس يا  -٢ مسؤومية ما جيري يف سوراي من دمار  ومجيع املوى اال رىاتيةحنّمل اميظام امسوري وا 

آٍس وحمن ميو وضع امشؼة امسوري من مب آل ا   . وخراب وما أ

يب حتمل مسؤومياهتم املاهوهية واال وساهية وال خالكية اميت ثيص ػوهيا وحتاد ال ورجية ػىل دول الا -٣

 . جرشيؼاهتم وكواهني ال دم املخحدة جتاه امالجئني امسوريني

جتاه امشؼة امسوري، وما ثحذهل من  اناجليود اجلحارة اميت ثلوم هبا احلكومة وامشؼة امرتكي ىمثن ػامياً  -٤

 جامتغي اذلي يلكف ادلوةل امرتكية وشؼهبا متويالً يث وامؼومي وامخؼوميي وامطحي والاهجود مذؼددة يف اجملال اال ؿا

 . ػامياً 

هيا هدغمن مددأ  ال   اهعالكاً  -٥ ىل اسديؼاب امؼامةل امسورية مبا فهيا امكفاءات خوة امؼرتية واال سالمية فا  و ا 

 .جئني امسورينيالوثلامس مواردمه املامية مع ام امؼريب يامؼومية يف دول جموس امخؼاون اخلويج

هيا  -٦ يف ظل منع اميظام امسوري املواظيني من احلطول ػىل جواز امسفر أ و احلطول ػويو مبحامؽ خيامية فا 

 . ػرتاف جبوازات امسفر امطادرة غن االئخالف امسوري املؼارض حاًل ميذه املشلكةهعامة ال دم املخحدة ابال

مشل ال رس امسورية اميت  ّم  هياشد احلكومة امرتكية خاضة ودول اجلوار امسوري ػامًة امؼمل ػىل جسييل م   -٧

ههيا  .كيدهتا كواهني فرض ثب شريات ادلخول ا 

مالجئني امسوريني يف تالد  ؛جامتغية واحلق يف امؼملييات الارضورة الاىامتم ابمرػاية امطحية وامخب م  -٨

 . انوجوء

رضورة اسديؼاب امكفاءات امسورية امؼياية تخؼومي امسوريني أ كرث يف مجيع ادلول وخاضة يف حركيا؛ و  -٩

اكدمييني امسوريني ومن يف حمكيم أ سوًة تخؼديل امشيادة فيا، وامؼمل ػىل ثؼديل شيادات ال  ػىل اخذال

 . رةثلدمي واثئق مزوّ  ػويو امثاهوية، وفرض ؾرامة مامية كحرية ػىل من يثخت

 ."وضع ضواتط ضامنة نوزواج ابمالجئات امسورايت، وحمارتة تؼظ امظواىر امشاذة "كزواج امسرتة -١١

 . امسوريني امعوة من احلكومة امرتكية ثوفري املدارس املييية نوعوحة امراؾحني ابدلراسة من امالجئني -١١

ىا يف ثب مني احذياجات امالجئني امسوريني، وهعوة من ادلول رمثن دور مؤسسات اجملمتع املدين دلو ى  -١٢

 . ؿازة امالجئني امسورينيال  فذح اجملال أ مام مؤسسات اجملمتع املدين 



اميت و ؿري املييية، يني، وهدين امخرصفات اال ػالمية ىمثن موكف اال ػالم احلر من كضية امالجئني امسور -١٣

 . ثطيع أ خدارًا ؿري واكؼية وجسدمثرىا ل ؾراض خاضة

ىلهدغو احلكومة امرتكي -١٤  .مالجئني امسوريني ةمناهيات مخؼومي انوـة امرتكياال  ثوفري  ة ا 

 ،يف أ دايمانومؤسسة اموكف تدلية أ دايمان، رئيس و  ،دايمانأ   ووايل ،دايمانأ  جامؼة رئيس وشكر   -١٥

مناهياهتم ل هنمومركز امحرتول يف أ دايمان،  مالجئني حول اادلويل  امؼومي املؤمتر الهؼلاد ىذا خسروا ا 

 .امسوريني

 حركيا اجلارة يف وخاضة منان لك يف املؼيية اجليات ثحذل أ ن املؤمتر يف املشاركونو  امحاحثون يب مل: وأ خرياً 

ىل امسوريني امالجئني تواكع الارثلاء يضمن مبا وامخوضيات اميخاجئ ىذه يف جاء ما ثيفيذ يف هجودىا  املس خوى ا 

 .املب مول
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