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 المؤتمر األول لمشروع "الالجئون = شركاء"
 

 

 اإلدماج االقتصادي لتخفيف أزمة اللجوء
 بيروت، لبنان

 2019آب/أغسطس 2 
 

 بيان صحفي

كاء" مؤتمره األول بعنوان "اإلدماج االقتصادي لتخفيف أزمة اللجوء،" الجمعة  وع "الالجئون = شر آب / أغسطس  2عقد مشر

وت. 2019 يستول، ببر ي فندق البر
 
 ، ف

ي النظام االقتصادي یھدف المؤتمر إىل طرح خيارات 
لمعالجة تداعيات أزمة الالجئير  عىل لبنان من خالل إقرار أوجه الخلل البنیویة ف 

 عن الخيارات المتاحة لبنا 
ا
ي التعامل مع األزمة، وإبراز مساھمات الالجئير  السوریير  االقتصادیة، فضًل

ّ والتحديات القائمة ف  ي
ء اللبنان 

 بيئة اجتماعية واقتصادية تضمينية. 

كية اف ي الجامعة األمبر
ي، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ف  تتح المؤتمر أعماله بكلمة للدكتور طارق مبر

ي  ي مواجهة الخطاب االستقطانر
ي لبنان ف 

اء والمجتمعات البحثية األكادیمیة ف  ي والخبر
ز خاللها عىل دور المجتمع المدن 

ّ
وت، رك ي ببر

ف 

ي والتأثبر   عىل صنع السیاسات التضامنية، والسياسات والتدخالت الشاملة.  والتميبر 

: االستجابة القانونیة، االجتماعیة واالقتصادیة واإلنسانية" آلية صنع الق جئير 
ّ
رار ثم تناولت الجلسة األوىل بعنوان "الحالة الراھنة لًل

ي لبنان، والسياسات البدي
ي يمكن أن تضمن خلق فرص اقتصادية للجميع فيما يتعلق بالسياسات الناظمة لوجود الالجئير  ف 

لة التر

ي تخفيف األعباء وخلق الفرص 
ي لبنان ف 

وتحفظ حقوقهم. كما تناولت الجلسة كيف ينعكس تطوير آليات صنع السياسات ف 

 .  االقتصادية اللبنانيير  والالجئير 

ي أرب  ع جلسات عمل متوازية، نتائج أبحاثهم و آرائه
ي ثم عرض الباحثون المشاركون ف 

م حول تأثبر أزمة اللجوء عىل اإلقتصاد اللبنان 

وإمكانية وضع سياسات عملّية لمعالجة أزمة اللجوء وتحويلها إىل فرص تنموية تنعكس بالفائدة عىل المجتمعات اللبنانية المضيفة 

ي آٍن واحد. واستعرضوا أبرز الفرص والتحديات فيما يتعلق
ّ المنظم بالقوانير  والسياسات التميبر   والالجئير  ف  ي

ية واإلطار القانون 

: النمو، الطلب، واقتصاديات المساعدات اإلنسانية، سوق العمل و  ّ ، واألداء االقتصادي الكىلي للعالقات المؤسسية مع الالجئير 

 .  الديناميات االقتصادية المحلية والخدمات العامة و الالجئير 

د المؤتمر والمشاركير  فيه عىل أهمي
ّ
، أك ي بيانه الختامي

ي تطویر منھجیة بحثیة تدفع نحو إحداث أثر وف 
ة المساھمات البحثية ف 

ي مواجهة خطاب الكراهية الشعبوي السائد، الذي ال يستند إىل 
ات فاعلة عىل صعيد السياسات وصناعة القرار ف  وتحقیق تغيبر

اء و  بحوث وأدلة علمية مستقلة. كما دعوا إىل االستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز وتمكير  شبكات التواصل والتعاون بير  الخبر

الفاعلير  ال سیما عىل صعید دعوات المنارصة والعمل عىل التوعیة باالضافة إىل تبادل الموارد والوصول إىل البيانات والمعلومات 

ي البالد. 
 المتعلقة بالالجئير  ف 
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 : ن  ملحق للصحفيي 

كاء" ھو مبادرة مستقلة مرتكزة عىل ال وع "الالجئون= شر ي تنفیذھا الجمعیة االقتصادیة تھدف إىل مشر
 
ك ف بحوث والدراسات، یشبر

( اللبنانیة خالل خلق خطاب مضاد LEA( والمركز السوري لبحوث السياسات )SCPRتعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية جامعة، من ،)

والدعوة لتغيبر السياسات. یھدف  للخطاب السائد حول حقوق وحمایة الالجئير  السوریير  من خالل المنارصة والحراك االجتماعي 

وع إىل تحقیق كل ذلك من خالل البحوث المستندة إىل األدلة، باإلضافة إىل حملة إعالمية واسعة النطاق تسلط الضوء عىل  المشر

كبر  عىل اآلثار االجتماعی
، مع البر كة بير  المجتمعات اللبنانیة المضیفة والالجئير  السوریير  ة واالقتصادیة الجوانب اإلنسانية المشبر

كا بير  مؤسسات من  ي تمثل جھدا مشبر
ي تطویر المجتمعات المحلیة. تسىع ھذه المبادرة، التر

 
ومساھمات الالجئير  السوریير  ف

ي مواجھة 
 
اء، وإدراك التحديات والفرص، ومشاركة المسؤوليات ف

ّ
ي والسوري، إىل خلق منصة للحوار البن

المجتمعيرْ  المدنیيرْ  اللبنان 

، إضافة إىل تعزیز سیاسات اجتماعية واقتصادية شاملة تعود بالمنفعة للمجتمعات الخطاب االس  ي ضد الالجئير 
ي والعدان  تقطانر

 اللبنانية المضیفة والالجئير  السوریير  عىل حد سواء. 

، البيان ال ي
كاء" تحتوي عىل مواد مصورة من المؤتمر، البيان الصحفن ختامي صفحة المؤتمر المرجعية عىل موقع "الالجئون=شر

partners.org/refugeespartners-http://refugees-للمؤتمر، مذكرة المفاهيم األساسية للمؤتمر، وبرنامج المؤتمر. 

conference/ 

 

 :دة فاطمة إبراهيم عبر البريد اإللكترونيلمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسي

partners.org-fatima.ibrahim@refugees 
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