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 المؤتمر األول لمشروع "الالجئون = شركاء"
 

 

 اإلدماج االقتصادي لتخفیف أزمة اللجوء
 بیروت، لبنان

 2019آب/أغسطس 2 

 
 

 االقتصادي تحت عنوان "اإلدماج 2019 أغسطس/آب من الثاني في مؤتمره األول "الالجئون = شركاء" مشروع یعقد
 أوجھ إقرار خالل من لبنان على الالجئین أزمة تداعیات معالجة إلى المؤتمر یھدف اللجوء." أزمة لتخفیف

 الالجئین مساھمات التعامل مع األزمة، وإبراز في القائمة والتحدیات اللبنانيّ  االقتصادي النظام في البنیویة الخلل
 .شاملة واقتصادیة اجتماعیة بیئة المتاحة لبناء الخیارات عن فضًال  االقتصادیة، السوریین

    

I. الخلفیة 
 

بعد مضي أكثر من ثماني سنوات على النزاع في سوریا، واجھت المنطقة وال سیما لبنان تحدیات ھامة ووجودیة یتوجب 
من على مختلف الجھات الفاعلة التصدي لھا. تُعتبر األزمة السوریة واحدة من أسوأ األزمات منذ الحرب العالمیة الثانیة 

اشر ألطراف عالمیة وإقلیمیة ومحلیة، كثافة المعارك المسلحة، حجم الخسائر االقتصادیة منھا: التورط المب عدة نواحٍ 
والبشریة الضخمة، اإلنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، تفاقم القمع وإعادة إحیاء لسیاسات الھویة واقتصاد العنف، باإلضافة 

احتمالیة تضاءلت تشیر إلى اقتراب نھایة النزاع،  كما إلى  اضطرار المالیین إلى النزوح واللجوء.  لیس ھناك أي بوادر 
خصوصاً مع فشل عملیة جنیف للسالم والتقلّب المستمر في مواقف الجھات األساسیة الفاعلة في ، الوصول إلى حل سیاسي

 النزاع.
      

ً على لبنان بأشكال متعددة، إذ أدى إغالق الطرق  التجاریة بین لبنان وسوریا، تزعزع أثّر نشوب النزاع السوري سلبا
االستقرار اإلقلیمّي وتدھور األمن إلى تراجع االقتصاد اللبناني، ما أدى بدوره إلى ارتفاع حدة االستقطاب السیاسي والجمود. 

% من 25، إلى 2014كذلك، استّھل الصراع السوري أزمة اللجوء، حیث وصل معدل الالجئین السوریین، بدءا من عام 
لبنان. أفادت التقاریر أن التدفق المطرد لالجئین السوریین قد فرض عبئًا على البنیة التحتیة الھشة أصًال، وزاد سكان 

الضغط  على الخدمات العامة وساھم في توسع قطاع العمل غیر الرسمي ذي المھارات المحدودة، ما أدى إلى تفاقُم حدة 
 ضیفة.التوترات االجتماعیة مع المجتمعات المحلیة الم

      
ساھمت ھذه العوامل في بروز خطاٍب معاٍد لوجود الالجئین السوریین في لبنان، بالتزامن مع استخدامھم، سواء في الخطاب 

 المحلي أو العام، كبش فداء لتبریراإلخفاقات االقتصادیة واألمنیة والبیئیة الظاھرة في البالد.
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. ھشاشةً  أكثر القانوني وضعھم لبنان في السوریین الالجئین أزمة دارةإل شاملة وطنیة سیاسة غیاب جعلعالوة على ذلك، 
أدى غیاب اإلطار المؤسساتي لتنظیم العالقات مع الالجئین السوریین إلى تزاید انعدام األمن ما قلل من امكانیة مشاركة 

 الالجئین السوریین بشكل فعّال في عملیة تطویر االقتصاد اللبنانّي.
      

من ناحیتھا، خصصت المنظمات اإلنسانیة والدول المانحة دعما كبیرا لمساعدة الدولة والالجئین والمجتمعات المحلیة 
المضیفة بھدف  التخفیف من أثر األزمة وتدفق الالجئین. مع ذلك، ھناك حاجة لتنفیذ برامج تبتعد عن المساعدات النقدیة 

 بخلق فرص العمل والتوظیف.  لصالح نشاطات مستدامة كالمشاریع المتعلقة 
      

II. تفاصیل المؤتمر 
 

 
ھو مبادرة مستقلة مرتكزة على البحوث والدراسات، یشترك في تنفیذھا  الجمعیة االقتصادیة  ""الالجئون= شركاءمشروع 
)، تھدف إلى تعزیز بیئة اجتماعیة واقتصادیة جامعة، من SCPR) والمركز السوري لبحوث السیاسات (LEAاللبنانیة (

السوریین من خالل المناصرة والحراك االجتماعي خالل خلق خطاب مضاد للخطاب السائد حول حقوق وحمایة الالجئین 
والدعوة لتغییر السیاسات. یھدف المشروع إلى تحقیق كل ذلك من خالل البحوث المستندة إلى األدلة، باإلضافة إلى حملة 

ن السوریین، إعالمیة واسعة النطاق تسلط الضوء على الجوانب اإلنسانیة المشتركة بین المجتمعات اللبنانیة المضیفة والالجئی
 مع التركیز على اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة ومساھمات الالجئین السوریین في تطویر المجتمعات المحلیة.

      
ً بین مؤسسات من المجتمعْین المدنیْین اللبناني والسوري، إلى خلق منصة  تسعى ھذه المبادرة، التي تمثل جھداً مشتركا

ات والفرص، ومشاركة المسؤولیات في مواجھة الخطاب االستقطابي والعدائي ضد الالجئین، للحوار البنّاء، وإدراك التحدی
إضافة إلى تعزیز سیاسات اجتماعیة واقتصادیة شاملة تعود بالمنفعة للمجتمعات اللبنانیة المضیفة والالجئین السوریین على 

 حد سواء.
  

ثیة، وعرض نتائجھا الرئیسیة، ولعب دور فاعل في النقاشات لمشاركة أوراقكم البح "الالجئون = شركاء"یدعوكم مشروع 
الجاریة حول الظروف الراھنة والتحدیات التي یواجھھا الالجئون، إلى جانب اقتراح بدائل عملیة ومستدامة. یقدم المؤتمر 

ات ملموسة فرصة للمشاركة في نقاشات موضوعیة حول المشكالت التي یواجھھا الالجئون، والمساعدة في تقدیم توصی
 وتعزیز التعاون والتنسیق بین المبادرات القائمة.

      
III. رالقضایا الرئیسیة للمؤتم 

 

 ما قبل األزمة: التحدیات البنیویة التي عانى منھا االقتصاد اللبنانّي قبل األزمة السوریة الوضع ●
 الالجئون، فرصة للتغییر واإلصالح  ●
 اللبنانيالالجئون، فرصة الزدھار االقتصاد  ●
 بناء المستقبل: الالجئون والمجتمعات المضیفة كشركاء أساسیین بعد العودة ●

      
IV. موضوعات المؤتمر 

 

 الحالة الراھنة لّالجئین: االستجابة القانونیة، االجتماعیة واالقتصادیة واإلنسانیة ●
 المؤسسیة مع الالجئینالقوانین والسیاسات التمییزیة: اإلطار القانونّي المنظم للعالقات  ●
 األداء االقتصادي الكلّي: النمو، الطلب، واقتصادیات المساعدات اإلنسانیة ●
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 سوق العمل و الدینامیات االقتصادیة المحلیة   ●
 الخدمات العامة والالجئین ●

 
V. األھداف الرئیسیة للمؤتمر 

 
 إعداد خطاب غیر متحّزب للعمل من أجل مصلحة عامة شاملة ●

 
VI. االفتراضات المتعلقة بالمؤتمر 

 

 یتجاوز حل الصراع في سوریا قدرة السوریین واللبنانیین. ●
 یمكن تخفیف أثر أزمة الالجئین من خالل سیاسات بدیلة أو مؤسسات أكثر كفاءة. ●
 یمكن للمعرفة والبحوث القائمة على األدلة أن تدعم سیاسات أكثر فاعلیة ●

 
VII. صیغة المؤتمر      

 
 

یوما واحدا، مقسوما بین جلستي نقاش وأربع جلسات  "الالجئون = شركاء" مدة المؤتمر األول لمشروعستكون 
 عمل متوازیة، التفاصیل ضمن البرنامج المبدئي التالي:

 
الجامعة األمیركیة  –(معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة  د. طارق متري –الكلمة الرئیسیة 

 في بیروت)
 

 القانونیة، االجتماعیة واالقتصادیة واإلنسانیةالحالة الراھنة لّالجئین: االستجابة  :الجلسة األولى
 

 المیّسر:
 صبحیة نجار / صحفیة وناشطة اجتماعیة

 
 المتحدثون:

 ركیة في بیروتید. جاد شعبان / الجامعة األم
 تربیع نصر / المركز السوري لبحوث السیاسا

 
 كتابة التقریر:
 (SCPR)المركز السوري لبحوث السیاسات ألیسار كغدو / 

 مریم فرح / مشروع الالجئون = شركاء
 

 أسئلة توجیھیة:/  تفصیل الجلسة
 

 كیف یتم اتخاذ القرارات السیاسیة المتعلقة بأزمة الالجئین؟ •
القلیلة ما ھي اآللیات التي استُخدمت في عملیة صنع القرار فیما یتعلق بالالجئین على مدى السنوات  •

 الماضیة؟
 ما ھي عیوب االستراتیجیة التي تم استخدامھا لمواجھة أزمة الالجئین، وما ھي مزایاھا؟ •
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كیف یمكن لتطویر آلیات صنع السیاسات في لبنان أن یضمن تخفیف األعباء وخلق الفرص االقتصادیة  •
زید من ھامش مشاركة القوى للبنانیین والسوریین بطریقة ال تقوض معھا التنمیة االقتصادیة، وبالتالي ت

 العاملة؟
 كیف یمكن لتطبیق السیاسات البدیلة أن یضمن الرخاء للجمیع ویحمي حقوقھم في وقت واحد؟ •

      
 1Bو  1A: فریقا عمل جلستان متوازیتان ●

 
 الالجئینالقوانین والسیاسات التمییزیة: اإلطار القانونّي المنظم للعالقات المؤسسیة مع : 1Aفریق عمل  ←

 
  المیّسر:

 فضل فقیھ / المركز اللبناني لحقوق االنسان
 

 المتحدثون:
 Christian aidریاد كولینز / یم

 لیا یّمین  / دعم لبنان
 مشروع الالجئون=شركاء /إلھام برجس 

 
 كتابة التقریر:
 شركاء = الالجئونمشروع  / مروان الطیبي

 (SCPR)المركز السوري لبحوث السیاسات ربیع بنّا / 
 

 أسئلة توجیھیة: / تفصیل الجلسة
 

 إلى أي حد اتسمت القوانین في لبنان بالتمییز واالستقصاء تجاه الالجئین؟ •
ھل أدت المؤسسات والسیاسات غیر الرسمیة القائمة إلى تفاقم أو تخفیف تھمیش وعزلة كل من  •

 والالجئین؟المجتمعات اللبنانیة 
كیف یمكن لضمان حقوق اإلنسان األساسیة، (أي حریة التعبیر وحریة التنقل والحق في العمل وظروف  •

 المعیشة الالئقة والحمایة االجتماعیة) أن یعزز األداء االقتصادي؟
 من المستفید / الخاسر من ھذه القوانین واللوائح التمییزیة؟ •
اركیة والشاملة تحسین العالقات االجتماعیة بما في ذلك الثقة ما الطرق التي یمكن بھا للمؤسسات التش •

 والتعاون والتطوع بین المجتمعات اللبنانیة المضیفة والالجئین السوریین؟
 ما ھي الخیارات لتحویل المؤسسات القانونیة والقائمة نحو حمایة إنسانیة وعدالة اجتماعیة أكبر؟ •

 
 الكلّي: النمو، الطلب، واقتصادیات المساعدات اإلنسانیةاألداء االقتصادي : 1Bفریق عمل  ←

 
 المیّسر:

 د. غسان دیبة / الجامعة اللبنانیة األمیركیة
 

 المتحدثون:
 د. منیر راشد / الجمعیة االقتصادیة اللبنانیة

 د. كمال حمدان / مؤسسة البحوق واالستشارات
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 الجامعة األمیركیة في بیروت –دولیة وطفة نجدي / معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون ال
 

 كتابة التقریر:
 شركاء = الالجئونمایا غایفین / مشروع 

 شركاء = الالجئونألین منصور / مشروع 
 

 أسئلة توجیھیة:/  تفصیل الجلسة
 

 ؟ما ھو األثر االقتصادي ألزمة الالجئین وكیف یختلف عن التأثیر العام للنزاع في سوریا على لبنان •
التحدیات الھیكلیة لالقتصاد اللبناني وكیف تؤدي أزمة الالجئین إلى تفاقم أو تراجع أوجھ القصور ما ھي  •

ماھي الثغرات من ناحیة البیانات والمؤشرات في االقتصاد اللبناني؟ ھل لدینا دلیل  في االقتصاد اللبناني؟
 راسخ على أداء االقتصاد؟ (مثال النمو والعمل واالستھالك واالستثمار)

ما ھو االقتصاد السیاسي ألزمة الالجئین؟ من وضع السیاسات وما ھو دور المجتمع الدولي؟ من استفاد ومن تأثر  •
  ر لالجئین على السیاسات والتدخالت االقتصادیة؟یسلبًا بالسیاسات االقتصادیة؟ ھل ھناك تأث

 ح اللبنانیین والالجئین.ما ھي االستراتیجیات والسیاسات التي یمكن أن توسع الفرص االقتصادیة لصال •
 

 2Bو   2Aفریقا عمل  :2الجلسة الموازیة 
 

 سوق العمل و الدینامیات االقتصادیة المحلیة:  2Aفریق عمل  ←
 

 المیّسر:
 د. كنج حمادة / الجامعة اللبنانیة

 
 المتحدثون:

 حبیب / الجامعة األمیركیة في بیروت اد. ریم
 الالجئون=شركاءسینثیا صغیر / مشروع 

 King’s college Londonجیسي نصار / 
 

 كتابة التقریر:
 شركاء = الالجئونمشروع  /إلھام برجس 

 شركاء = الالجئونمریم فرح / مشروع 
 

 أسئلة توجیھیة:/  تفصیل الجلسة
 

السوري؟ ھل ھناك إجماع عام على معدالت البطالة ومشاركة القوى العاملة في لبنان في أعقاب الصراع  •
 ما ھي معدالت المشاركة في القوى العاملة؟

إلى أي مدى أثر تدفق الالجئین على ھیكل سوق العمل في لبنان وغیره؟ ما ھي القطاعات التي استوعبت  •
 معظم الالجئین؟

 ھل تتنافس القوى العاملة اللبنانیة مع القوى العاملة لالجئین أم كان لدخول العمالة السوریة الصادم تأثیرا •
 تكاملیا؟



 

6 

لالجئین السوریة وإلى أي مدى كان ذلك اإلى أي مدى استوعب االقتصاد غیر الرسمي عرض عمالة  •
 الئقا؟

 من استفاد من دخول الالجئین إلى أسواق العمل؟ •
ما ھي االستراتیجیات والسیاسات التي یمكن تطبیقھا ویمكنھا أن تساعد في توسیع فرص العمل للجمیع  •

 العمل بما في ذلك األجور العادلة والحمایة االجتماعیة؟وتحسین ظروف 
كیف یمكن أن تحسن العالقات االقتصادیة بین السوریین واللبنانیین رأس المال االجتماعي بین  •

المجتمعین؟ وكیف یمكن لھذه العالقات أن تساعد في بناء تعاون فعال خالل مرحلة إعادة البناء في 
 ؟المستقبل

 
 العامة والالجئین خدماتالB : 2فریق عمل  ←

 
 المیّسر:

 األردن – Durable solutionد. محمد الحمادي  / 
 

 المتحدثون:
 / مركز الدراسات اللبنانیة شعیبد. مھا 

 المجلس النرویجي لالجئین في لبنانیوبي / األمھا 
 

 كتابة التقریر:
 (SCPR)المركز السوري لبحوث السیاسات /  كغدو ألیسار

 شركاء = الالجئونمروان الطیبي / مشروع 
 

 أسئلة توجیھیة:/  تفصیل الجلسة
 

 كیف استجابت السیاسات الصحیة والتعلیمیة لتدفق الالجئین الكبیر؟ •
 والمؤسسات؟ما ھي أنواع الضغوط التي تسببت بھا األزمة للبنیة التحتیة ورأس المال البشري  •
بسبب األزمة، زاد الطلب بشكل كبیر على المرافق، والطاقة، واإلسكان، واألمن، واإلدارة، والنقل،  •

كیف كان تقییم أداء استجابة الجھات الفاعلة المختلفة: الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلیة 
 واألمم المتحدة والالجئون؟

والتشجیع على االستثمار في البنیة التحتیة أن یؤدي إلى نمو كیف یمكن لتوسع االقتصاد اللبناني  •
 غیر المباشرة على القطاعات األخرى؟ اآلثار اقتصادي وتخفیف

ما ھي الحلول المستدامة إلدارة الزیادة الكبیرة في السكان والطلب على الخدمات؟ ما ھو الدور 
 المحتمل للبلدیات؟

 
االقتصادي لالجئین  -خالصة ومالحظات نھائیة: تصورات مستقبلیة لإلدماج االجتماعي  الجلسة الثانیة:

 السوریین
 

 المیّسر:
 براھیم / مشروع الالجئون = شركاءإفاطمة 
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 المتحدثون:
 زیاد عبد الصمد / شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة

 اإلنمائيي / برنامج األمم المتحدة اغ یسفرانس
 د. جاد شعبان / الجامعة األمیركیة في بیروت

 
 كتابة التقریر:

 (SCPR)المركز السوري لبحوث السیاسات ربیع بنّا / 
 شركاء = الالجئونإلھام برجس / مشروع 

 
 المخطط التوجیھي:/  تفصیل الجلسة

 
 ملخص المناقشة والنتائج الرئیسیة •
 االقتصادي المحتمل لالجئین السوریین - االجتماعيالتصورات المستقبلیة لإلدماج  •
 الخطوات المقبلة •

    
. VIII النتائج المرتقبة 

 

عرض ومناقشة مخرجات البحوث والنتائج األساسیة التي خلصت إلیھا المؤسسات البحثیة المختلفة وجعلھا متاحة  ●
البحثیة أن تساعد في تطویر منھجیة بحثیة تدفع لآلخرین واالستفادة منھا على أوسع نطاق. من شأن المساھمات 

 نحو إحداث أثر وتحقیق تغیرات فاعلة على صعید السیاسات وصناعة القرار.
إعداد بیان شامل یتضمن لمحة عامة عن األعباء والمنافع االجتماعیة واالقتصادیة الُمقدرة، باإلضافة إلى الفرص  ●

د بھا  لتقییم األثر السیاسي، وتصویب الخطابات والحوارات في ھذا االجتماعیة واالقتصادیة التي یمكن االسترشا
 المجال. 

االستفادة من الفرص المتاحة لتعزیز وتمكین شبكات التواصل والتعاون بین النشطاء ال سیما على صعید دعوات  ●
المتعلقة بالالجئین  المناصرة والعمل على التوعیة باالضافة إلى تبادل الموارد والوصول إلى البیانات والمعلومات

     في البالد.

 
XI . لخطوات المقبلةا 

      
 

أسئلة ومبادرات: التنسیق على نطاق المجتمع البحثي بما یؤدي إلى توسیع نطاق المنخرطین في الحوار حول  ●
 الالجئین، فیشمل الجھات المعنیة المختلفة.

تنظیم وإنشاء لجنة لتطویر سیاسة متكاملة تدرس التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة لوجود الالجئین السوریین   ●
 ومساھماتھم في االقتصاد اللبنانّي، وتطویر خطة واضحة للتعامل مع الالجئین.
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