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كاء" وع "الالجئون = �ش  المؤتمر األول لم�ش
 

 

 اإلدماج االقتصادي لتخف�ف أزمة اللجوء
وت، لبنان  ب�ي

 2019آب/أغسطس 2 

                                            
 

 التسج�ل واالستقبال  |  9:30 – 9:00
 

 
 

 كلمة االفتتاح  | 10:00 – 9:30
 

ي –ال�لمة الرئ�س�ة  ك�ة  –(معهد عصام فارس للس�اسات العامة والشؤون الدول�ة  د. طارق م�ت الجامعة األم�ي
وت) ي ب�ي

 �ف
 

 
: االستجابة القانون�ة، االجتماع�ة واالقتصاد�ة  األو�:  الجلسة | 11:00 – 10:00 ف جئني

ّ
الحالة الراهنة ل�

 واإل�سان�ة
 

 الم�ّ�: 
 وناشطة اجتماع�ةصحف�ة  | صبح�ة نجار 

 
 المتحدثون: 

وت | د. جاد شعبان  ي ب�ي
 الجامعة األم��ك�ة �ف

 )(SCPRالمركز السوري لبحوث الس�اسات  | ر�يع ن� 
 

 كتابة التق��ر: 
 (SCPR)المركز السوري لبحوث الس�اسات   | كغدو   أل�سار 

كاء  | م��م ف�ح  وع الالجئون = �ش  م�ش
 

 توجيه�ة: أسئلة   |   تفص�ل الجلسة
 

؟ • ف  ك�ف يتم اتخاذ القرارات الس�اس�ة المتعلقة بأزمة الالجئني
ف ع� مدى السنوات القل�لة  • ي عمل�ة صنع القرار ف�ما يتعلق بالالجئني

ي اسُتخدمت �ف ما �ي اآلل�ات الئت
 الماض�ة؟

، وما �ي  • ف ي تم استخدامها لمواجهة أزمة الالجئني ات�ج�ة الئت  مزا�اها؟ما �ي عيوب االس�ت
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ي لبنان أن �ضمن تخف�ف األعباء وخلق الفرص  •
ك�ف �مكن لتط��ر آل�ات صنع الس�اسات �ف

ف بط��قة ال تقوض معها التنم�ة االقتصاد�ة، و�التا�ي ت��د من هامش  ف والسور�ني االقتصاد�ة للبنانيني
 مشاركة القوى العاملة؟

ي وقت واحد؟ك�ف �مكن لتطبيق الس�اسات البد�لة أن �ضمن الرخاء للجميع  •
 و�ح�ي حقوقهم �ف

 
احة قهوة  | 11:30 – 11:00  إس�ت

 
 
 

 1Bو  1Aجلستان متواز�تان: ف��قا عمل  | 13:00 – 11:30
 

ف ا  : 1Aف��ق عمل  ّ المنظم للعالقات المؤسس�ة مع الالجئني ي
�ة: اإلطار القانوئف ف ف والس�اسات التمي�ي  لقوانني

 
  الم�ّ�: 

ي لحقوق اال�سان  | فضل فق�ه 
    (CLDH)المركز اللبنائف

 
 المتحدثون: 
ف   Christian aid  | م��اد كولي�ف

ف    دعم لبنان  | ل�ا �ّمني
وع الالجئون / إلهام برجس  كاء = م�ش  �ش

 
 كتابة التق��ر: 
ي  وع   |  مروان الطيئب كاء = الالجئونم�ش  �ش

 (SCPR)المركز السوري لبحوث الس�اسات   | ر�يع بّنا 
 

 أسئلة توجيه�ة:  |  تفص�ل الجلسة
 

؟ • ف ف واالستقصاء تجاە الالجئني ي لبنان بالتمي�ي
ف �ف  إ� أي حد ا�سمت القوانني

هل أدت المؤسسات والس�اسات غ�ي الرسم�ة القائمة إ� تفاقم أو تخف�ف تهم�ش وعزلة كل من  •
؟المجتمعات اللبنان�ة  ف  والالجئني

ي العمل  •
ك�ف �مكن لضمان حقوق اإل�سان األساس�ة، (أي ح��ة التعب�ي وح��ة التنقل والحق �ف

 وظروف المع�شة الالئقة والحما�ة االجتماع�ة) أن �عزز األداء االقتصادي؟
�ة؟ • ف ف واللوائح التمي�ي  من المستف�د / الخا� من هذە القوانني
ي �مكن بها للمؤسسات التش • ي ذلك الثقة ما الطرق الئت

ف العالقات االجتماع�ة بما �ف ارك�ة والشاملة تحسني
؟ ف ف السور�ني ف المجتمعات اللبنان�ة المض�فة والالجئني  والتعاون والتط�ع بني

؟ •  ما �ي الخ�ارات لتح��ل المؤسسات القانون�ة والقائمة نحو حما�ة إ�سان�ة وعدالة اجتماع�ة أ��ب
 
 

: النمو، الطلب، واقتصاد�ات المساعدات اإل�سان�ةاألداء   : 1Bف��ق عمل       ّ  االقتصادي ال��ي
 

 الم�ّ�: 
ك�ة  | د. غسان ديبة   الجامعة اللبنان�ة األم�ي

 
 المتحدثون: 
 الجمع�ة االقتصاد�ة اللبنان�ة  | د. من�ي راشد 

 مؤسسة البحوق واالستشارات | د. كمال حمدان 
وت –معهد عصام فارس للس�اسات العامة والشؤون الدول�ة  | وطفة نجدي  ي ب�ي

ك�ة �ف  الجامعة األم�ي
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 كتابة التق��ر: 
ف  كاء | ما�ا غا�فني وع الالجئون = �ش  م�ش
ف منصور  كاء | ألني وع الالجئون = �ش  م�ش

 
 أسئلة توجيه�ة:  |  تفص�ل الجلسة

 
ف وك�ف �ختلف عن  • ي سور�ا ع� لبنانما هو األثر االقتصادي ألزمة الالجئني

اع �ف ف  ؟التأث�ي العام لل�ف
ف إ� تفاقم أو تراجع أوجه  • ي وك�ف تؤدي أزمة الالجئني

ما �ي التحد�ات اله�كل�ة لالقتصاد اللبنائف
؟ ي

ي االقتصاد اللبنائف
؟ هل  القصور �ف ي

ي االقتصاد اللبنائف
ات �ف ما�ي الثغرات من ناح�ة الب�انات والمؤ�ش

 صاد؟ (مثال النمو والعمل واالستهالك واالستثمار)لدينا دل�ل راسخ ع� أداء االقت
؟ من استفاد ومن  • ؟ من وضع الس�اسات وما هو دور المجتمع الدو�ي ف ما هو االقتصاد الس�ا�ي ألزمة الالجئني

ف ع� الس�اسات والتدخالت االقتصاد�ة؟ ا بالس�اسات االقتصاد�ة؟ هل هناك تأث�ب لالجئني   تأثر سلب�
ات�ج�ات وا • . ما �ي االس�ت ف ف والالجئني ي �مكن أن توسع الفرص االقتصاد�ة لصالح اللبنانيني  لس�اسات الئت

 
احة الغداء |  13:00– 14:30  اس�ت

 
 

 2Bو   2Aف��قا عمل  : 2الجلسة المواز�ة  | 16:00 – 14:30
 

 
 سوق العمل و الدينام�ات االقتصاد�ة المحل�ة:  2Aف��ق عمل 

 
 الم�ّ�: 

 الجامعة اللبنان�ة | د. كنج حمادة 
 

 المتحدثون: 
وت | حب�ب  ا د. ر�م ي ب�ي

ك�ة �ف  الجامعة األم�ي
كاء) | سينث�ا صغ�ي  وع (الالجئون=�ش  م�ش
 s college London’King   | ج��ي نصار

 
 : كتابة التق��ر 
كاء | إلهام برجس  وع الالجئون = �ش  م�ش

كاء | م��م ف�ح  وع الالجئون = �ش  م�ش
 

 أسئلة توجيه�ة:  |  تفص�ل الجلسة
 

ي أعقاب ال�اع السوري؟  •
ي لبنان �ف

هل هناك إجماع عام ع� معدالت البطالة ومشاركة القوى العاملة �ف
ي القوى العاملة؟

 ما �ي معدالت المشاركة �ف
ي استوعبت  • ە؟ ما �ي القطاعات الئت ي لبنان وغ�ي

ف ع� ه�كل سوق العمل �ف إ� أي مدى أثر تدفق الالجئني
؟ ف  معظم الالجئني

ف أم كان لدخول العمالة السور�ة الصادم ه • ل تتنافس القوى العاملة اللبنان�ة مع القوى العاملة لالجئني
ا تكامل�ا؟  تأث�ي

ف السور�ة و�� أي مدى كان ذلك  • إ� أي مدى استوعب االقتصاد غ�ي الرس�ي عرض عمالة لالجئني
 الئقا؟

ف إ� أسواق العمل؟ •  من استفاد من دخول الالجئني
ي توسيع فرص العمل للجميع ما �ي  •

ي �مكن تطب�قها و�مكنها أن �ساعد �ف ات�ج�ات والس�اسات الئت االس�ت
ي ذلك األجور العادلة والحما�ة االجتماع�ة؟

ف ظروف العمل بما �ف  وتحسني
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ف  • ف رأس المال االجتما�ي بني ف واللبنانيني ف السور�ني ك�ف �مكن أن تحسن العالقات االقتصاد�ة بني
؟ وك�ف �مكن ف ي  المجتمعني

ي بناء تعاون فعال خالل مرحلة إعادة البناء �ف
لهذە العالقات أن �ساعد �ف

 ؟المستقبل
 

ف B : 2ف��ق عمل   الخدمات العامة والالجئني
 

 الم�ّ�: 
 األردن – sDurable solution   | د. محمد الحمادي 

 
 المتحدثون: 

 مركز الدراسات اللبنان�ة |  شع�ب ا د. مه
ي األ مها   النرویجي لالجئین في لبنانالمجلس  |يوئب

 
 كتابة التق��ر: 

 (SCPR)المركز السوري لبحوث الس�اسات  |  كغدو أل�سار
ي  كاء | مروان الطيئب وع الالجئون = �ش  م�ش

 
 أسئلة توجيه�ة:  |  تفص�ل الجلسة

 
؟ • ف ال�ب�ي  ك�ف استجابت الس�اسات الصح�ة والتعل�م�ة لتدفق الالجئني
ي  • ي والمؤسسات؟ما �ي أنواع الضغوط الئت  �سببت بها األزمة للبن�ة التحت�ة ورأس المال الب�ش
�سبب األزمة، زاد الطلب �شكل كب�ي ع� المرافق، والطاقة، واإلسكان، واألمن، واإلدارة، والنقل،  •

ي والمجتمعات 
ك�ف كان تقي�م أداء استجابة الجهات الفاعلة المختلفة: الحكومة والمجتمع المدئف

 متحدة والالجئون؟. المحل�ة واألمم ال
ي البن�ة التحت�ة أن يؤدي إ� نمو  •

ي والتشجيع ع� االستثمار �ف
ك�ف �مكن لتوسع االقتصاد اللبنائف

ة ع� القطاعات األخرى؟ اآلثار اقتصادي وتخف�ف  غ�ي المبا�ش
ي السكان والطلب ع� الخدمات؟ ما هو الدور 

ة �ف ما �ي الحلول المستدامة إلدارة ال��ادة ال�ب�ي
 تمل للبلد�ات؟المح

 
احة قهوة  | 16:30 – 16:00  اس�ت

 
 

 -خالصة ومالحظات نهائ�ة: تصورات مستقبل�ة لإلدماج االجتما�ي  الجلسة الثان�ة:  | 18:00 – 16:30
ف  ف السور�ني  االقتصادي لالجئني

 
 الم�ّ�: 

كاء | فاطمة ابراه�م  وع الالجئون = �ش  م�ش
 

 المتحدثون: 
 شبكة المنظمات الع���ة غ�ي الحكوم�ة للتنم�ة | ز�اد عبد الصمد 

ي  | ي اغ �سفرا�س
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائئ

وت ي ب�ي
ك�ة �ف  د. جاد شعبان / الجامعة األم�ي

 
 كتابة التق��ر: 

 (SCPR)المركز السوري لبحوث الس�اسات  | ر�يع بّنا 
كاء | إلهام برجس  وع الالجئون = �ش  م�ش
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:  |  تفص�ل الجلسة  المخطط التوجي�ي
 ملخص المناقشة والنتائج الرئ�س�ة •
ف -التصورات المستقبل�ة لإلدماج االجتما�ي  • ف السور�ني  االقتصادي المحتمل لالجئني
 الخطوات المقبلة •

      


