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ف والمهاج��ن والمجتمعات   تع��ز بيئة مناسبة لتحقيق رفاە الالجئني
ي لبنان

  المض�فة �ف
 

وع   كاء "سلسلة ورشات عمل لم�ش  "الالجئون=�ش
 

ي لبنان"
ي �ض

ض ع� وضع قانوئض ض السور�ني  "نحو س�اسة جد�دة لتع��ز حصول الالجئني
 

 
 

وع ينظم كاء  م�ش = �ش ثالث ورشات عمل    ""الالجئون  من  عنوان  سلسلة  لتع��ز حصول  تحت  "نحو س�اسة جد�دة 
ي لبنان". 

ي �ف
ف ع� وضع قانوئف ف السور�ني ي �سمح   الالجئني تهدف ورشات العمل إ� معالجة التحد�ات القانون�ة والبني��ة الىت

تأث�ي   تقي�م  من خالل  تع�قه،  ي  الىت أو  لبنان  ي 
�ف ي 

قانوئف ف ع� وضع  الالجئني المجتمعات بحصول  ة ع�  األخ�ي التطورات 
خاصة اجتما�ي   مجتمع  الضع�فة،  إطار  إ�شاء  ي 

�ف للمساعدة  الرئ�س�ة  المبتكرة  األسال�ب  و�عض   ، ف السور�ني ف  الالجئني
 اقتصادي شامل. 

 
ي    تقدعُ 

ف  تحت عنوان   2021ح��ران/يونيو    29أو� ورشات العمل �ف ي المقّ�د ع� وصول الالجئني
"تأث�ي الوضع القانوئف

ي لبنانإ�
الرابعة    ".  سبل الع�ش �ف ي السادسة بعد الظهر    وحىت وذلك من الساعة 

مرفق  لبنان (وت،  ب�ي   ، Antwork �ف
 ). هنا  الرابط للب�ان الختا�ي 

 
نت (تطبيق   ي  Zoomستعقد ورشة العمل الثان�ة ع�ب اإلن�ت

: وصول  والفرصحول "التحد�ات  ،  2021سبتم�ب  أ�لول/   21) �ف
ف إ� سوق العمل"، من  ف السور�ني  . السادسة بعد الظهر  وحىت الساعة الرابعة الالجئني

 
 
 
 
 
 

    

https://refugees-partners.org/wp-content/uploads/2021/07/Workshop1-Final-statement-AR.pdf
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I.  الخلف�ة 
 

 
ي عام  

ف �ف ف السور�ني ي سعيها إ� الع�ش    2011عقب وصول الالجئني
ة �ف إ� لبنان، واجهت أ�هم تحد�ات وعقبات كب�ي

فرص   وع�  الئق  عمل  ظروف  ع�  الحصول  و��  س�اسة  ال���م  �ي  الرئ�س�ة  العقبات  إحدى  البلد. كانت  ي 
�ف عمل 

ي  الالس�اسة" ف الىت ي اّتبعتها الحكومة اللبنان�ة باإلضافة إ� العدائ�ة تجاههم، ومنعهم من االندماج وعدم إعادة التوطني " الىت
ف من حقوقهم بالحما�ة وعاملتهم ع� أنهم "تهد�دات أمن�ة"  ي   ما  ،  1حرمت مرارا� وتكرارا� الالجئني

أساء إ� وضعهم القانوئف
 واالجتما�ي واالقتصادي.   

 
ف بأنهم �شكلون "تهد�دات أمن�ة"   ف السور�ني ي  ساهم توص�ف الالجئني

�ة ع�  �ف ف تنف�ذ س�اسات وأنظمة غ�ي قانون�ة وتمي�ي
البلد�ات، ي والمح�ي وع� مستوى  الوطىف للقانون  المستوى   

�
انتها�ا ل 

�
األ   ما �شك ي اآلونة 

. �ف ي والدو�ي ة، قامت  الوطىف خ�ي
) بتنف�ذ تداب�ي تعّسف�ة، وفرضت قيودا�  GSO) واألمن العام (MoLالعد�د من المؤسسات الحكوم�ة، مثل وزارة العمل (

ي باإلضافة إ� وصولهم إ� سوق العمل، كوس�لة "لمكافحة العمالة األجنب�ة 
ف ع� وضع قانوئف صارمة ع� حصول الالجئني

ع�ة" ي الوقت 2غ�ي ال�ش
ف حول عودتهم الفور�ة. . �ف ف السور�ني ق بالالجئني

�
 ما �دور الخطاب المتعل

�
، غالبا  الحا�ف

 
 
�
، قل ف إ� ز�ادة انعدام األمان، بالتا�ي ف السور�ني ل من احتمال مشاركة  أدى غ�اب إطار س�ا�ي لتنظ�م العالقات مع الالجئني

. عالو  ي
ي تنم�ة االقتصاد اللبنائف

ف بط��قة فّعالة �ف ف السور�ني ة ع� ذلك، ال يزال االفتقار إ� اإلقامات القانون�ة قض�ة  الالجئني
ف إ� الخدمات وسبل الع�ش، مما �عيق حركتهم و�عرضهم   ف السور�ني رئ�س�ة تتعلق بالحما�ة وتؤثر ع� وصول الالجئني

لب  ي 
�ف قانون�ة  إقامة  ع�  ف  السور�ني ف  الالجئني حصول  معّدل  استمر  والمحا�مة.  االعتقال  واحتمال  ي  لالستغالل، 

�ف نان 
ي عام  

ا) بحصولهم ع� إقامة قانون�ة، مقارنة بـ    15٪ فقط من األفراد (فوق  20أفاد    2020االنخفاض، ف�ف ي  22عام�
٪ �ف

ي ع27و 2019عام 
 .3.  (VASyR 2020) 2018 ام٪ �ف

 
ي لبنان، إ� جانب تدهور أوضاعهم المع�ش�ة، 

ف المؤس�ي والمجتم�ي الذي يواجهه الالجئون والمهاجرون �ف تفاقم التمي�ي
الحاد   الما�ي  القل�لة الماض�ة. دفعت األزمة االقتصاد�ة والتضخم  السنوات  المستجدات ع� مدى  �سبب العد�د من 

ي و�اء   وت، بالمجتCOVID-19وتف�ش معات الضع�فة نحو م��د من الهشاشة، مع تفاقم الفقر والعوز  ، وانفجار مرفأ ب�ي
ا لـتق��ر تقي�م  ي منه آالف العائالت. وفق�

ي لبنان   لدى الضعف جوانب  الذي �عائف
ف �ف ف السور�ني ،  2020لعام   VASyRالالجئني

ي فقر مدقع.  10من كل   9تع�ش 
 �ف

�
ي لبنان حال�ا

 أ� سور�ة الجئة �ف
 

ي الهجرة االقتصاد�ة ح�ث �غادر مواطنوە (من ناح�ة أخرى، و�سبب األزمة  
المهرة    ةالعمالاالقتصاد�ة، �شهد لبنان ز�ادة �ف

ي لبنان بحلول عام  وغ�ي  المهرة
ي الهجرة �ف

 عن فرص عمل وع�ش ك��م. ارتفع معدل صا�ف
�
بنسبة   2021) من البالد بحثا

  2020.4م ٪ منذ عا32.06

 
1 Janmyr, M. (2016), ibid 15; Mourad, L. (2017), ibid 4; Carnegie Middle East Center (2018), ibid 2; Janmyr, M. and Mourad, 
L. (January 8 2018), “Modes of Ordering: Labeling, Classification and Catergorization in Lebanon’s Refugee Response,” 
retrieved from: https://academic.oup.com/jrs/advance-article/doi/10.1093/jrs/fex042/4792968; and Taslakian, P. (June 12 
2016), “Curfews and human rights within the Syrian context in Lebanon", retrieved from lb.undp.org: 
http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Governance/Publications/PEACE%20BUILDING%2012th%20web%20
p11.pdf 
 

ي اللبنان�ة". ع� الرابط ) "خطة مكافحة العمالة 2019وزارة العمل (ح��ران   2
ع�ة ع� األرا�ف  األجنب�ة غ�ي ال�ش

https://www.labor.gov.lb/MPDF.pdf 
3 UNHCR, UNICEF, & WFP (2020). Vulnerability assessment of Syrian refugees in Lebanon 2020 (Retrieved from  
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002 

 )2020لعام  الالجئین السوریین في لبنان لدى الضعف (تقییم جوانب
4 MacroTrends, Lebanon Net Migration Rate 1950-2021. Available at: 
https://www.macrotrends.net/countries/LBN/lebanon/net-migration 

http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Governance/Publications/PEACE%2520BUILDING%252012th%2520web%2520p11.pdf
http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Governance/Publications/PEACE%2520BUILDING%252012th%2520web%2520p11.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002
https://www.macrotrends.net/countries/LBN/lebanon/net-migration
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ف إ� سبل الع�ش،  من أجل التخف�ف من تأث�ي الس�اسات   ف السور�ني ي تمنع وصول الالجئني ي لبنان الىت

�ة �ف ف والممارسات التمي�ي
ي مواجهة التفاوت التنموي  

، �ف ف ك جميع السكان، بمن فيهم الالجئني وري خلق إطار اجتما�ي واقتصادي شامل ��ش من ال�ف
 مع معالجة تحد�ات األزمة الحال�ة. 

 
II.  تفاص�ل ورشة العمل 

 
 

وع   كاءم�ش ي تنف�ذها   ""الالجئون= �ش
ك �ف ) LEAالجمع�ة االقتصاد�ة اللبنان�ة (  كل من  هو مبادرة مرتكزة ع� البحوث، �ش�ت

إ� تع��ز بيئة اجتماع�ة واقتصاد�ة شاملة، من خالل خلق   المبادرة ). تهدف SCPRوالمركز السوري لبحوث الس�اسات (
، من خالل المنا�ة والحراك االجتما�ي والدعوة  خطاب يواجه الخطاب السائد حول حقوق وحما�ة الالج ف ف السور�ني ئني

وع إ� تحقيق كل ذلك من خالل المعرفة المستندة إ� األدلة، باإلضافة إ� حملة إعالم�ة   لتغي�ي الس�اسات. يهدف الم�ش
 
�
ف المجتمعات اللبنان�ة المض�فة و واسعة النطاق �سل كة بني ،  ط الضوء ع� الجوانب اإل�سان�ة المش�ت ف ف السور�ني الالجئني

ي تط��ر المجتمعات المحل�ة. 
ف �ف ف السور�ني ف ع� اآلثار االجتماع�ة واالقتصاد�ة ومساهمات الالجئني ك�ي  مع ال�ت

      
ي والسوري، إ� خلق منصة  

ف اللبنائف ف المدنينيْ ف مؤسسات من المجتمعنيْ  بني
�
كا ي تمثل جهدا� مش�ت �س� هذە المبادرة، الىت

،    للحوار البّناء، و�دراك ف ي ضد الالجئني
ي والعدائئ ي مواجهة الخطاب االستقطائب

التحد�ات والفرص، ومشاركة المسؤول�ات �ف
ف ع� حد سواء.  ف السور�ني  إضافة إ� تع��ز س�اسات شاملة تعود بالمنفعة للمجتمعات اللبنان�ة المض�فة والالجئني

  
وع   م�ش كاء"�دعوكم  �ش  = حول  "الالجئون  الجار�ة  النقاشات  ي 

�ف يواجهها    للمشاركة  ي  الىت والتحد�ات  الراهنة  الظروف 
لبنانالالجئون   ي 

�ف ال���م  الع�ش  إ�  بدائل عمل�ة ومستدامة،  للوصول  اح  اق�ت إ� جانب  �شكل رئ��ي حول موض�ع  ، 
ي 
ف ع� وضع قانوئف ي نقاشات موضوع�ة حول القضا�ا البالغة األهم�ة    تقّدم ورشة العمل.  حصول الالجئني

فرصة للمشاركة �ف
ي يوا ي تقد�م توص�ات ملموسة  الىت

، المساعدة �ف ات�ج�ات أ��� فاعل�ة للضغط من أجل تغي�ي  جهها الالجئون، و�التا�ي واس�ت
 .الس�اسات

      
III.  القضا�ا الرئ�س�ة لورشة العمل 

 
 

ي لبنان.  الوضع ●
ي �ف

ف ع� وضع قانوئف ي تحول دون حصول الالجئني  قبل األزمة: التحد�ات البني��ة الىت
. الحصول ع� وضع   ● ي

ي تع��ز االقتصاد اللبنائف
ف والمهاج��ن �ف ي كفرصة للمشاركة الفّعالة لالجئني

 قانوئف
ف باعتبارها فرصة للتغي�ي واإلصالح.   ●  أزمة الالجئني
ي المستقبل.   اللبنانيون والسور�ون بناء المستقبل:  ●

ف اليوم و�ف ف �شطني ف واقتصاديني كاء اجتماعيني  ك�ش
      
IV. األهداف الرئ�س�ة لورشة العمل 

 
 

ي تع��ز المساواة والعدالة وثقافة اإلنتاج، مع   ●
ف والمهاج��ن �ف �ساهم اإلدماج االجتما�ي واالقتصادي لالجئني

 تقل�ل فرص اقتصادات العنف والتوترات االجتماع�ة. 
 

V.  فرض�ات ورشة العمل 
 

 
ف من خالل س�اسات بد�لة أو مؤسسات أ���   ●  كفاءة. �مكن التخف�ف من اآلثار السلب�ة ألزمة الالجئني
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ي إنتاج المعرفة   ●
م حقوق اإل�سان و�ستثمر �ف تحتاج الس�اسات البد�لة إ� اعتماد نهج محورە اإل�سان، �ح�ت

ها، و�عالج بموضوع�ة تحد�ات األزمة الحال�ة وفرصها.   و��ش
ف لالزدهار االقتصادي.  ● ور�ني ي االستدامة واالستقرار ال�ف

ف �ف  �ساهم اإلدماج االجتما�ي واالقتصادي لالجئني
 مكن أن تدعم المعرفة واألبحاث القائمة ع� األدلة وجود س�اسات أ��� كفاءة. � ●

 
VI.  ورشات العمل ص�غة 

 
 

وع م�ش كاء"  ينظم  �ش  = عمل "الالجئون  ورشات  ثالث  من  ي    ُعقدت،  شه��نكل   سلسلة 
�ف األو�  العمل    29ورشة 

ي السادسة بعد الظهر    وحىت من الساعة الرابعة  ،  2021ح��ران/يونيو  
نت   Antwork �ف . ستعقد ورشة العمل الثان�ة ع�ب االن�ت

ي 
 .  . وسيتم تحد�د موعد ورشة العمل الثالثة وفقا لذلك2021لول/سبتم�ب  أ�  21�ف

  : ي
 تجدون أدناە جدول األعمال المبدئئ

 
ي لبنان" ورشة العمل األو�: 

ض إ� سبل الع�ش �ض ي المقّ�د ع� وصول الالجئني
      "تأث�ي الوضع القانوئض

 
حة: سئلة المواضيع/األ   المق�ت

ف إ� سبل الع�ش (العمل،   -1 ف السور�ني ي ع� وصول الالجئني
ي يؤثر بها االفتقار إ� الوضع القانوئف ما �ي الطرق الىت
 ما إ� ذلك)؟الدخل، الصحة، الغذاء، التعل�م، اإل�جار، السكن و 

ف والمهاج��ن   -2 ك�ف تؤثر األزمة االقتصاد�ة ع� سبل ع�ش المجتمعات الضع�فة بما فيها مجتمعات اللبنانيني
ة حول هجرة ؟ ما �ي التقديرات األخ�ي ف  ال�د العاملة اللبنان�ة والمهاجرة؟ كل من  والالجئني

�ة  االجراءات    إ� أي حد �مكن اعتبار   -3 ف ي لبنان تمي�ي
ف �ف ؟ من المستف�د ومن الخا� من  و�قصائ�ةالخاصة بالالجئني

ف أم خففت االجراءات  وجود هذە   ف والالجئني �ة؟ وهل فاقمت هذە الس�اسات من تهم�ش كل من اللبنانيني ف التمي�ي
 من حدته؟

؟ من الذي صمم الس�اسات وما هو دور المجتمع ا -4 ف ؟ من الذي  ما هو االقتصاد الس�ا�ي ألزمة الالجئني لدو�ي
ف تأث�ي ع� الس�اسات والتدخالت االقتصاد�ة؟  ؟ هل لالجئني

�
 استفاد من الس�اسات االقتصاد�ة و/ أو من تأثر سلبا

 
ض إ� سوق العمل" والفرص"التحد�ات  ورشة العمل الثان�ة:  ض السور�ني     : وصول الالجئني

 
حة: سئلة المواضيع/األ   المق�ت
 سوق العمل: 

 أ  ك�ف -1
ّ
ف  ث ف  ر تدفق الالجئني لبنان؟السور�ني ي 

ي استوعبت معظم    ع� ه�كل سوق العمل �ف ما �ي القطاعات الىت
؟   ف ف  ما �ي اتجاهات عملو الالجئني ف السور� الالجئني  و بعدە؟ 2015قبل عام  ني

ف   -2 المواطنني ف  العمل بني ي سوق 
المشاركة �ف لبنان ع�  ي 

الحال�ة �ف بها األزمة االقتصاد�ة  أثرت  ي  الىت الطرق  ما �ي 
ف والعمال األجانب، بمن فيهم الالجئ را؟ هل ظهرت أو ازدهرت قطاعات عمل  ني ؟ ما �ي القطاعات األ��� ت�ف

 جد�دة �سبب األزمة؟ 
ي لبنان؟ ما �ي قرارات الس�اس -3

ف والقطاعات اإلنتاج�ة �ف ي تت�حها األزمة االقتصاد�ة للعاملني   اتما �ي الفرص الىت
ي االعتبار التحد�ات اله�كل�ة؟طن�ة و محل�ة و  عملفرص  لخلقالمطل��ة  

 تأخذ �ف
الع�ش   -4 سبل  لقطاع  الرئ�س�ة  األهداف  �ي  ي  ما 

(�ف لألزمة  لالستجابة  لبنان  من  CRPLخطة  تمكنت  هل  )؟ 
ي أي وقت منذ عام 

ف ظروف عملهم، �ف ي تحسني
، و�ف ف ي وصول الالجئني

 ؟؟2012المساهمة �ف
 
 
 



 

5 
 

ات االقتصاد�ة:   المؤ�ش
الثغرات   -1 ي ما �ي 

ب  الب�انات  �ف ات االقتصاد  المتعلقة  ي ومؤ�ش
االقتصاد،  هاللبنائف أداء  أدلة راسخة ع�  لدينا  ؟ هل 

 
�
؟ (أي النمو والتوظ�ف واالستهالك واالستثمار) وخصوصا ف ف الماضيني ي العامني

 . �ف
ي أعقاب الاهل توجد ب�انات موثوقة حول معدالت البطالة ومعدل مشاركة   -2

ي لبنان �ف
اع  لقوى العاملة �ف ف السوري،  �ف

 ؟ 2021إ�  2019، ومؤخرا� من  2019إ�  2015، من 2015إ�   1120، من و�شكل أ��� تحد�دا� 
ي �مكن أن  -3 ي لبنان، ما �ي الس�اسات االقتصاد�ة وس�اسات العمل الىت

بالنظر إ� التحد�ات االقتصاد�ة اله�كل�ة �ف
ي  

ي تقل�ص أوجه القصور �ف
ي تع��ز االقتصاد؟ ما هو الدور الذي �مكن أن �لعبه الالجئون السور�ون �ف

�ساعد �ف
؟   ي

 االقتصاد اللبنائف
 

ي لبنان""تع��ز حصول ال ورشة العمل الثالثة: 
ي �ض

ض ع� وضع قانوئض ض السور�ني     الجئني
 

حة: سئلة المواضيع/األ   المق�ت
ف ظروف   -1 ي توسيع فرص العمل للجميع وتحسني

ي �مكن أن �ساعد �ف ات�ج�ات والس�اسات العملّ�ة الىت ما �ي االس�ت
ي ذلك األجور العادلة والحما�ة االجتماع�ة؟

 العمل، بما �ف
؟ وك�ف  ك�ف �مكن للعالقات   -2 ف ف المجتمعني ف رأس المال االجتما�ي بني ف تحسني ف واللبنانيني ف السور�ني االقتصاد�ة بني

ي المستقبل؟
ي بناء تعاون فّعال خالل مرحلة إعادة اإلعمار �ف

 �مكن لهذە العالقات أن �ساعد �ف
ي العمل وظروف -3

الع�ش    ك�ف �مكن لضمان حقوق اإل�سان األساس�ة، مثل ح��ة التعب�ي وح��ة التنقل والحق �ف
 ال���م والحما�ة االجتماع�ة، تع��ز األداء االقتصادي؟

؟  -4 ف ف والالجئني ي �مكن أن توسع الفرص االقتصاد�ة لصالح كل من اللبنانيني ات�ج�ات والس�اسات الىت  ما �ي االس�ت
 

VII.  قبة لورشة العمل  النتائج الم�ت
 

 
التحد�ات   ● �قّدم لمحة عامة عن  اح س�اسات  اق�ت وع  ف ع�  م�ش الالجئني ي تعيق حصول  الىت القانون�ة والبني��ة 

ي   ات�ج�ة التنم�ة الشاملة الىت ي لبنان، أثناء مناقشة الفرص االجتماع�ة واالقتصاد�ة المحتملة الس�ت
ي �ف

وضع قانوئف
ي الحوار الذي �مكن أن يؤدي إ� تغي�ي الس�اسات. 

 �مكن أن ترصد وتقّ�م تأث�ي الس�اسات و�ساعد ع� االنخراط �ف

ا�ات مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، وتبادل الموارد، وجهود المنا�ة،   ● استكشاف الفرص لتوسيع ال�ش
 والوصول إ� الب�انات والمعلومات. 

 
VIII.  الخطوات المقبلة 

 
      

 متابعة االجتماعات وتبادل الب�انات والمعلومات حول الموضوعات الموضحة أعالە.  ●
      وتحد�د موعدها.  الثالثةالتخط�ط لورشة العمل  ●
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