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نتاإل ع�ب  حلقة نقاش ن  ن�ت  لمدة يومني
 

ن "  ن السور�ني ي لبنان آثار األزمة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والصح�ة المستمرة ع� الالجئني
 " �ن

 
وت  لبنان  -ب�ي  

2020تموز/يوليو    15-16  
 

 

 

وع   كاءينظم م�ش ي    الالجئون=�ش
ة �ف ف حول اآلثار االجتماع�ة واالقتصاد�ة للتطورات األخ�ي نت لمدة يومني حلقة نقاش ع�ب اإلن�ت

�ن األول/ أ�ت��ر  وانتفاضةمرتبطة باألزمة االقتصاد�ة اللبنان  ، وتأث�ي ذلك ع� سبل COVID-19، وو�اء كورونا 2019��ش
ف   ف النظامني ابط بني وس كورونا ع� كل من لبنان وسور�ا، وال�ت . باإلضافة إ� اآلثار االقتصاد�ة لجائحة ف�ي ف ف السور�ني ع�ش الالجئني

ي هذين البلدين. 
ف �ف   االقتصاديني

I. الخلف�ة 

 

ي العالم، األمر الذي كلف االقتصاد العال�ي مل�ارات الدوالرات.  COVID-19أثرت جائحة 
�شكل كب�ي ع� النمو االقتصادي �ف

ي أصً� من التدهور االقتصادي وعدم االستقرار   COVID-19و�سبب جائحة  
ي كانت تعايف ي البلدان اليت

العالم�ة، تفاقم الوضع �ف
ي واالضطرابات االجتماع�ة، مث ل لبنان وسور�ا. تم تطبيق حظر التجول كوس�لة للحد من انتشار الس�ا�ي اإلقل��ي والوطيف

COVID-19  ي الحد من انتشار اإلصابات وارتفاع أعدادها، إال أنها
ف أثبتت هذە اإلجراءات الوقائ�ة اإللزام�ة فعاليتها �ف ي حني

، و�ف
ي المقابل إ� تفاقم الظروف المع�ش�ة المتدهورة أصً� وانعدام األمن أل��� ال

ي لبنان، ما دفعهم نحو م��ٍد  أدت �ف
 �ف

�
سكان ضعفا

من الفقر. ارتفع كذلك عدد األشخاص الذين �ع�شون تحت خط الفقر �سبب ضعف أنظمة الحما�ة االجتماع�ة وغ�اب 
ات.  ف ّ ها من الم�ي ي فقدت مصادر دخلها األساس�ة وغ�ي ي تهدف إ� دعم األ� اليت  الس�اسات اليت

 
ي لبنان، ح�ث تدهورت الحالة االجتماع�ة  �شكل الالجئون السور�ون إحدى هذە

الفئات المستضعفة من السكان �ف
ف حيت قبل انتشار جائحة  ف السور�ني ة ط��لة. فقد   COVID-19واالقتصاد�ة لعائالت الالجئني ي بف�ت

وانه�ار االقتصاد اللبنايف
ي العام 

ف بعد وصولها إ� لبنان �ف ف السور�ني ي سعيها نحو ظروف مع�ش�ة تحد�ات وعوائق كب 2011واجهت أ� الالجئني
ة �ف �ي

ي البلد. 
  ك��مة وعمل الئق �ف

 
، ح�ث فرض   ف ف والفلسطينيني ف السور�ني باإلضافة إ� ذلك، فرضت الحكومة اللبنان�ة والبلد�ات العد�د من القيود ع� الالجئني

ها  ي وتصار�ــــح عمل، وغ�ي
ف ع� وضع قانويف ي عوائق ممنهجة بوجه حصول الالجئني

ف  األمن العام اللبنايف . مما دفع الالجئني
ي سوق العمل غ�ي 

ف إ� البحث عن عمل �ف ، مما عرضهم لالستغالل. كما طبقت البلد�ات قيودا� ع� حركة  النظام�ةالسور�ني
ف   ي �ستهدفهم �شكل خاص. أدت تلك القيود المختلفة المفروضة ع� الالجئني ف ف من خالل تطبيق حظر تجول تمي�ي الالجئني
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ي آل�ات تكّ�ف سلب�ة، مثل تحمل الم��د من الديون وتغي�ي   إ� تفاقم ظروفهم المع�ش�ة هم ع� تبيف السيئة باألصل، واج�ب
 عاداتهم االستهال��ة للحد من إنفاق األ�ة. 

 
ة اإلغالق �سبب  ف من حظر التجول ومن ظروف   COVID-19خالل ف�ت ف السور�ني ، عانت أ� الالجئني ي ع� الصع�د الوطيف
 ع� ح�ات

�
هم اليوم�ة وحال دون حصولهم ع� الرعا�ة الصح�ة وسبل مع�شتهم (العمل والدخل والغذاء  أق�، ما أثر سلبا

ف والمجتمعات المض�فة، مما أدى إ� ز�ادة   واإل�جار، ف الالجئني ها). كما أدى تنف�ذ حظر التجول إ� تأجيج التوترات بني وغ�ي
 حوادث العنف والمضا�قات والتهم�ش. 

 
اجع اإلضا ي لبنان، �مكن القول إن ال�ت

ي نمو االقتصاد السوري �سبب الم��د من االنه�ار االقتصادي واالضطراب الس�ا�ي �ف
ي �ف

�ف
ة   ي س�اق التطورات األخ�ي

ي ، خاصة �ف
ف االقتصادين السوري واللبنايف ابط بني  تطبيق العق��ات ع� سور�ا.   لناح�ة�سبب ال�ت

 
، خففت الحكومة اللبنان�ة من إجراءات   ي الوقت الحا�ي

. ومع ذلك، فإن  �ف ف ف وغ�ي اللبنانيني اإلغالق وحظر التجول ع� اللبنانيني
ي األسعار،  

ي ارتفاع التضخم �ف
ة اللبنان�ة مقابل الدوالر األم���ي ساهم �ف ي لبنان وانخفاض ق�مة الل�ي

تدهور الوضع االقتصادي �ف
ي لبنان، و���د بدو 

 رە من االضطرابات المدن�ة. مما ي��د من صع��ة حصول المجتمعات المستضعفة ع� الغذاء �ف
 

  الهدف من حلقة النقاش هذە هو معالجة األسئلة التال�ة: 
ف   -) 1( ي وتدهور الوضع االقتصادي ع� سبل الع�ش والح�اة اليوم�ة لالجئني ف ا�م�ة لتنف�ذ حظر تجول تمي�ي ما �ي اآلثار ال�ت

ي �جب اتخاذها للتخف�ف من هذە اآلثار؟ ف وما �ي الخطوات اليت  السور�ني
ي لبنان؟  -)2(

ي لالقتصاد السوري ع� االقتصاد المنهار أصً� �ف
 ك�ف سيؤثر التدهور اإلضا�ف

 
II.  تفاص�ل حلقة النقاش 

 

وع  كاء�دعوكم م�ش ي المناقشات حول الوضع االجتما�ي واالقتصادي   الالجئون=�ش
اتكم والمشاركة �ف لمشاركة معارفكم وخ�ب

ة واألزمة االقتصاد�ة  ي لبنان خالل التطورات األخ�ي
ف �ف ف السور�ني ي الهش لالجئني

�ن األول/أ�ت��ر   وانتفاضةوالوضع القانويف ��ش
وس  2019 ي العام �سبب ف�ي  . COVID-19واإلغالق الوطيف

 
ف والجهات الفاعلة اإل�سان�ة ع� األرض،ستوفر حلقة ا ، فرصة لأل�اد�ميني ف ف متتاليني ي �ستمر ليومني للمشاركة  لنقاش هذە، واليت

ف االقتصادين السوري   ابط بني ي إطار ال�ت
ي مناقشة موضوع�ة حول تأث�ي التدهور االقتصادي ع� المجتمعات المستضعفة �ف

�ف
. باإلضافة إ� ذلك، سنحاول خالل حلقة ي

ات�ج�ة شاملة وتوص�ات س�اسات للتخف�ف من اآلثار   واللبنايف النقاش تط��ر اس�ت
 السلب�ة وتخف�ف العبء الناجم عن تدهور الوضع االقتصادي ع� المجتمعات اللبنان�ة وغ�ي اللبنان�ة ع� حد السواء. 

 
III. التنسيق 

 

وع   ي ينظمها م�ش كاءستكون مدة جلسة النقاش اليت ، لمدة    الالجئون=�ش ف ف متتاليني ي نقاش ع� يومني ، وستنقسم إ� حلقيت ف يومني
  ثالث ساعات ل�ل منهما. 

 
ن  "األثر االجتما�ي عنوان حلقة النقاش:  اليوم األول:  ي لبنان ع� سبل ع�ش الالجئني

ة �ن واالقتصادي للتطورات األخ�ي
 ." ن  السور�ني

 
  تموز/يوليو الساعة الخامسة مساء.  15األر�عاء  التار�ــــخ: 
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:  ة م�ّ� ال  

كاء| برجس   إلهام وع الالجئون=�ش م�ش  

 المتحدثون:  

ي |  د.  منظمة ما�س  فاي الحليب  

سوا للتنم�ة واالغاثة ريب مح�سن | د.   

 ة �مركز الدراسات اللبنان | ب�د. مھا شع
 

 : ي
ن الظروف االقتصاد�ة اللبنان�ة والسور�ة"عنوان حلقة النقاش:  اليوم الثاين ابط بني  "ال�ت

 
 . تموز/يوليو الساعة الخامسة مساء   16الخم�س  التار�ــــخ: 

: الم�ّ�   

اسات�المركز السوري لبحوث الس  | ع بّنا ير�   

:  المتحدثون   

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

 اسات�المركز السوري لبحوث الس  | ن�   عیر�

 ة� الجامعة اللبناند. كنج حمادة | 

 

IV. النتائج المتوقعة 

 

 ملخص الس�اسات •


	المتحدثون:

