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يؤكد مؤلف هذه الدراسة أنه بذل قصارى جهده للتثبت من صحة املعلومات وإدراج الوقائع واألحداث الدقيقة فقط، 

ويعتذر عن أي التباس أو خطأ غري مقصود.

تخص وجهات النظر واآلراء والنتائج واالستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذه الدراسة املؤلف وحده. وهي ال تعكس 

بالرضورة آراء معهد الرشق األوسط للدراسات واألبحاث االسرتاتيجية (MEIRSS)، أو مؤسسة كونراد-أديناور أو أي من 

املؤسسات املهنية أو الجمعيات التي ينتمي إليها املؤلف. 

إن معهد الرشق األوسط للدراسات واألبحاث االسرتاتيجية (MEIRSS)، ومركز كونراد-أديناور، واملؤسسات املهنية 

والجمعيات التي ينتمي إليها املؤلف ال تتحمل مسؤولية األخطاء أو اإلغفاالت الواردة يف املعلومات املقدمة يف هذه الدراسة، 

كام أنها ال تتحمل مسؤولية التأكد من صحة هذه املعلومات.

جورج غايل هو املدير التنفيذي ملنظمة ألف – تََحرَّك من أجل حقوق اإلنسان – لبنان حيث َشَغَل مناصب مختلفة يف إدارة عدة 

مشاريع من بينها وحدة مراقبة الالجئني السوريني (SRMU). يحمل جورج غايل إجازة يف الشؤون الدولية والدبلوماسية، ويستكمل 

حاليًا درجة املاجستري يف العلوم السياسية - حقوق اإلنسان يف جامعة سيدة اللويزة (NDU)- لبنان. ألّف غايل وشارك يف تأليف عدد 

من املقاالت املحّكمة وغري املحّكمة التي تتناول العديد من قضايا حقوق اإلنسان يف لبنان ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
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  األسامء املخترصة

CAT  Committee Against Torture لجنة مناهضة التعذيب  
CRC  Convention on the Rights of the Child  اتفاقية حقوق الطفل  
CSO  Civil Society Organization  منظمة مجتمع مدين  

DGGS  Directorate General of General Security  املديرية العامة لألمن العام  
EU  European Union  االتحاد األورويب  
ISF  Internal Security Forces  قوى األمن الداخيل  

MoIM  Ministry of Interior and Municipalities  وزارة الداخلية والبلديات  
MoL  Ministry of Labour  وزارة العمل  

MoSA Ministry of Social Affairs وزارة الشؤون االجتامعية  
MP Member of Parliamentنائب يف الربملان  

NGO Non-Governmental Organization منظمة غري حكومية  
NSSF/L National Social Security Fund/ Law الصندوق الوطني للضامن االجتامعي /

قانون الصندوق الوطني للضامن 
  االجتامعي

PRL Palestinian Refugees in Lebanon الفلسطينيون يف لبنانون الالجئ  
PRS Palestinian Refugees from Syria ون الفلسطينيون يف سورياالالجئ  

PWD Persons with Disabilities أشخاص ذوو إعاقة  
RSD Refugee Status Determination إجراءات تحديد صفة الالجئ  

UNDP United Nations Development Programme املتحدة اإلمنايئبرنامج األمم 
UNHCR United Nations High Commissioner for 

Refugees 
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

UNRWA United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East 

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
 -األدىنالالجئني الفلسطينيني يف الرشق 
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متهيد

منذ شهر آذار- مارس ٢٠١٢، يعمل املجتمع اللبناين والحكومة اللبنانية إىل جانب عرشات املنظامت 
اللبنانية عىل االستجابة ألزمة إنسانية هي  الدولية ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية 
”األسوأ منذ الحرب العاملية الثانية“١. أكرث من مليون سوري هربوا من الرصاع املستعر يف بالدهم إىل 
لبنان بحثًا عن األمان واملأوى. لكن تدفق الالجئني الجامعي أّدى إىل إرهاق البنية التحتية الهشة أصالً، 

وإضعاف األمن واالستقرار، واإلمعان يف رشذمة النسيج االجتامعي يف لبنان٢. 

وصل أثر تدفق الالجئني الذي أحدثته األزمة السورية إىل حد اختبار قدرة تحّمل نظام الالجئني 
الدويل الحايل ومناذجه. يف لبنان، تم استبدال اإلطار القانوين الذي ينظّم دخول السوريني إىل لبنان منذ 
أوائل التسعينيات بنظام تأشريات متني لكن غري فّعال٣. كام أن النامذج املخصصة التي توضع عادة يف 
شكل مذكرات تفاهم استثنائية لتسهيل عمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان مل تطبّق 

يف سياق االستجابة ألزمة الالجئني السوريني يف لبنان٤. 

حتى أن نظام دبلن الناجح نوًعا ما يف مجال إدارة حركة الالجئني وملتميس اللجوء داخل أوروبا 
مل يتحّمل وصول آالف الالجئني من سوريا واملنطقة بشكل غري قانوين عرب البحر املتوسط إىل السواحل 
األوروبية. لكن يف املقابل، تُرِجَم النقاش الدائر يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ومنظمة األمم 
املتحدة حول الهجرة وإصالح العمل اإلنساين وغريهام من القضايا ذات الصلة إىل مبادرات ملموسة 
عىل غرار الخطة اإلقليمية إلغاثة الالجئني، ومؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين، واالتفاق العاملي لألمم 

املتحدة، وغريها من الربامج التي تهدف إىل إصالح نظم إدارة الالجئني القامئة. 

١ ستيفن أوبراين، وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية، نيويورك، ١٠ آذار- مارس ٢٠١٧.  
says-un--١٩٤٥-world-faces-worst-humanitarian-crisis-since/١١/mar/٢٠١٧/https://www.theguardian.com/world

official
 ٢ أدى االستقطاب املتصاعد إثر الحرب األهلية السورية إىل إعالن بعبدا الذي يؤكّد عىل حياد لبنان يف ما يتعلق بالنزاع السوري. ميكن
التالية الصفحة  عىل  اإلعالن  تفاصيل  عىل  -٢٧E٩C-D٤-B٦٥BFCF٩B٦٪٧/http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf:االطّالع 

٨CD-CF٦E٤FF٩٦FF٩٪٧D/Lebanon٢٠٪S٢٠٢٠١٢٪٢٠٤٧٧٪.pdf
 ,٢٠١٦ ALEF, PAX, “Trapped in Lebanon: The alarming human rights situation of Syrian refugees in Lebanon”, May ٣

 ٢٠-٢١ pp
  ١٣ pp ,٢٠١٣ ALEF, “Two Years On: Syrian refugees in Lebanon”, September ٤
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وكيف  والقومية،  واإلنسانية  املثالية  أيديولوجية حول  مناقشات  إحياء  التقني  النقاش  أعاد هذا 
تتفاعل هذه املكّونات وتنتج حلوالً  لحامية الالجئني. حتى أنه ميكن القول إن الحرب األهلية السورية 

ونتائجها فتحت آفاقًا جديدة أمام القضايا اإلنسانية التي تهّدد الخري العام. 

ملّخص تنفيذي

تقّدم هذه الدراسة تحليال للتطّورات القانونية والعملية املتعلّقة بوضع الالجئني السوريني يف لبنان، 
واقع حامية  متعّمقة يف  بنظرة  العامة  بالسياسات  املعنيني  القرّاء  تزويد  إىل  ذلك  وتهدف من خالل 
لبنان عىل  يف  الالجئني  أزمة  فرضتها  التي  والتحديات  املخاطر  وعديدة هي  كثرية  لبنان.  يف  الالجئني 
اللبنانيني والالجئني السوريني، عىل حد سواء، لكن هذه الدراسة تسلّط الضوء عىل تلك التي لها صلة 
وثيقة باملناقشات السياسية الجارية بني األحزاب السياسية ومجلس الوزراء الحايل. ويف نهاية التحليل، 

تقرتح الدراسة اإلجراءات التي ميكن تطبيقها يف لبنان بانتظار التوّصل إىل حلول دامئة.

تراوحت مواقف أجهزة الدولة اللبنانية وتحركاتها إزاء األزمة بني تقاعٍس وحياٍد تاّمني ومقارباٍت 
تضامنية وعمليّة أكرث دعاًم لجهود االستجابة. ويف حني يعّرب لبنان عن رغبته يف االضطالع بدور فاعل 
أكرث يف االستجابة لألزمة، ال تزال مواقفه وتحركاته مبنية عىل سياسيات عامة قصرية النظر تؤثر عىل 
الالجئني واملجتمعات املضيفة لهم عىل حد سواء. إن القيود التي تعرقل إجراءات االعرتاف بصفة الالجئ 
والحواجز التي تحول دون اللجوء إىل القضاء، وغريها من القضايا املتعلقة بالوثائق املدنية وتسجيل 
املواليد وإقرار صفة الالجئ تعرّض الالجئني إىل مجموعة من العقبات متنع عنهم الحامية واملساعدة. 
التمييز، فإن  اللبنانية ملتزمة بعدد من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ومبدأ عدم  ومبا أن الدولة 

اإلشارة إىل السوريني بأي مصطلح آخر غري ”الجئني“ ال ينتقص من الحقوق التي يستحقها هؤالء.

من ناحية أخرى، مل تنجح خطط االستجابة التي نّفذتها وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظامت 
والوكاالت اإلنسانية الدولية يف بداية األزمة يف تطبيق نُُهٍج تراعي حساسيات النزاع. ولعّل املثال األکرث 
وضوًحا عىل ذلك ھو توزیع املساعدات الذي أثار مشاعر الظلم والغنب يف املجتمعات اللبنانیة املضیفة.

 prima facie) الظاهر  حيث  من  الالجئني  وضع  تحديد  إجراءات  اعتامد  هو  ذلك  عىل  آخر  ومثال 
status identification) عقب اتخاذ الحكومة اللبنانية يف أيار- مايو ٢٠١٥ قرارا مترسًعا َحرََم الالجئني 
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السوريني من الحصول عىل الوثائق التي تثبت وضعهم كالجئني. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الالجئني 
السوريني املسّجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من ١,٢٠٠,٠٠٠ الجئ يف عام ٢٠١٤ إىل 
٩٩٧,٩٠٥ الجئا يف شهر كانون األول-ديسمرب ٥٢٠١٧. وهذا يدل عىل الحاجة إىل اعتامد خطط استجابة 

مطّورة ومجّربة يف أزمات سابقة لضامن الحامية وتحديد وضع الالجئني.

يعكس النقاش الداخيل اللبناين مخاوف مرشوعة من زعزعة االستقرار وانعدام األمن يَعتقد الكثري 
من عامة الناس أنها ناجمة عن وجود الالجئني. غري أن سوء اختيار السياسات العامة هو يف الحقيقة 
الدولة، ورمي عقبات إضافية يف طريق  األمن، واستنفاد قدرة وكاالت  بانعدام  الشعور  تأجيج  سبب 
الالجئني. يتجّىل هذا الوضع بشكل خاص يف حالة الجمود الحكومي الذي يكاد يشبه ”دفن الرؤوس يف 
الرمال“ يف مواجهة انتشار مستوطنات الالجئني العشوائية يف جميع أنحاء البالد. فالوضع االجتامعي 
واالقتصادي الهش الذي تعاين منه املجتمعات املضيفة ومجموعات الالجئني السوريني عىل حد سواء 
مل يرتك لالجئني خيارا غري استئجار الخيام واألكواخ يف األرايض الزراعية. وعىل الرغم من أن الحكومة 
اللبنانية حّذرت مرارا وتكرارا من الخطر األمني الذي تشّكله هذه املستوطنات، مل تقم حتى اآلن بأي 
خطوة للتخفيف من هذا الخطر، بل قّررت غّض الطرف عن هذه املخيامت، وتعيني شاويش مخرب يف 

كّل منها، ومنع عمليات تسليم الخدمات املنظّمة فيها.

ومع دخول لبنان موسم االنتخابات النيابية تحّولت مساعي االستجابة لألزمة إىل سباق بني األطراف 
السياسية عىل إعادة الالجئني. يف الواقع، تتنافس األحزاب السياسية، كّل حسب موقفه السيايس من 
الرصاع السوري، عىل اقرتاح الخطة األرسع واألكرث كفاءة إلعادة الالجئني السوريني من لبنان إىل سوريا. 
وقد كشف النقاش حول إعادة الالجئني، إما عن قصد أو عن غري قصد، عن مواقف قرسية وتقييدية 
وعنرصية يف البلد، مبا يف ذلك سكوت عىل تدابري متييزيّة تم اتخاذها عىل مستوى البلديات، وحاالت 

تعرّض الالجئني لعنف جسدي، وغري ذلك من املامرسات التي زادت حالة الالجئني سوًءا.

النقاش الحايل يف إطاٍر أكرث مراعاة  التطّورات، يحتاج لبنان إىل سياسة شاملة تضع  يف ظل هذه 
لحقوق اإلنسان. أي نقاش حول موضوع أزمة الالجئني يجب أن يبدأ أوال بتغيري سياسة دفن الرؤوس 
يف الرمال ومواجهة الواقع كام هو. فالسياسات القامئة عىل الحقوق ال تقلل من شأن مخاوف الحكومة 
العامة  السياسات  البعض. املطلوب هو تصميم  يّدعي  تبطلها، كام قد  اللبنانية واملجتمع املحيل وال 
بطريقة غري تقليدية تحقق التوازن املطلوب. وكثريًا ما يواجه صانعو القرار اللبنانيون ووكاالت األمم 

http://data.unhcr.org/ الوكاالت»،  بني  للمعلومات  اإللكرتونية  «البوابة   -UNHCR الالجئني-  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية   ٥
 ١٢٢=syrianrefugees/country.php?id
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املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية صعوبة يف إيجاد حلول خارج إطار مصالحهم الضيقة، وهو 
ما يفّرس سنواٍت عديدة من الفرص الضائعة. غالبا ما تفضل األحزاب السیاسیة كسب تأييد الجمھور 
ملواقفھا بدال من تعزيز املناقشات حول السیاسات العامة والتوصل إلی حلول فعالة. وعىل الرغم من 
اعرتاف هذه األحزاب، يف حاالت عديدة، بالفشل وباألثر املعاكس لخياراتها يف مجال السياسات العامة، 
إال أنها ترص عىل إدامة سياسات مامثلة أو أكرث رصامة للحفاظ عىل صورتها ”املسيطرة عىل الالجئني“، 
الحكومية  املتحدة واملنظامت غري  األمم  تبادر وكاالت  للبنان“. وباملثل، مل  ”الحريصة عىل حامية  أو 
الدولية بتوظيف خرباتها ومواردها يف تطوير سياسات عامة غري تقليدية، بل واصلت اعتامدها عىل 
معلومات واسرتاتيجيات قدمية وصّممت عىل إبقاء النقاش محصورا يف إطار ضيق للسياسات، ماّم جعل 

صناع القرار يف لبنان يستخفون مبساعيها يف أغلب األحيان.

وختاًما، ال يجوز ألي خيار سيايس يوضع عىل بساط البحث أن يتجاهل قضايا تحديد وضع الالجئني 
األمن  حالة  عىل  إيجابا  ينعكس  القضايا  هذه  يف  محرز  تقّدم  كل  ألن  وحاميتهم،  إيواءهم  وحلول 
واالستقرار يف لبنان. يف املقابل، يجب عىل الحكومة اللبنانية أن توفر حلوال تتامىش مع مبدأ الحامية 
الدولية الذي يدعو إىل تقاسم املسؤولية وإيجاد الحلول الدامئة. فهذا النوع من الحلول هو الذي ميكن 
أن  كام  واألعباء.  املسؤولية  لتقاسم  عادلة  بخطط  واملطالبة  الدويل  املجتمع  أمام  الوقوف  من  لبنان 
الحلول املبنية عىل حقوق اإلنسان تنّفس االحتقان والتوتّر بني الالجئني واملجتمعات املضيفة، وتعّزز 

بذلك التامسك االجتامعي واالستقرار.

I. اإلطار القانوين املنظّم إلجراءات تحديد صفة الالجئني وحاميتهم 

لطاملا أوقدت سياسة النأي بالنفس واملفاهيم الخاطئة واملامرسات العنيفة، ويف الكثري من األحيان 
والتحديات شكل  الثغرات  اتخذت هذه  ما  لبنان. وغالبا  الالجئني يف  الجداالت حول ملف  التضليل، 
َم سجال اللغة يف لبنان، منذ  الجداالت البيزنطية املسهبة حول الكلامت واملصطلحات واللغة. وقد ُصمِّ
الستينيات عىل األقل، لتيسري التهرب من املسؤوليات، عىل أمل أن تصلح الكلامت التي تم اختيارها 
القوانني  مبوجب  وحاميتهم  الالجئني  وضع  تحديد  مسألة  الدراسة  من  القسم  هذا  يتناول  الوضع. 
اللبنانية، كام يستعرض مراحل تطور هذه القضية دوليًا من خالل النظر إىل إطارين قانونيني يف حاالت 

التدفق الجامعي٦. 

يعترب تحديد وضع الالجئني خطوة من الخطوات الرئيسية التي متّهد لحامية الالجئني، حيث أنه 

٦ ال يسعى املؤلّف يف هذا القسم إىل تقديم تحليل قانوين شامل. مثة أطر قانونية أخرى غري مشمولة يف هذه الدراسة.



إىل متى دفن الرؤوس يف الرمال؟ 

٩

ميّكن البلدان املضيفة واملجتمع الدويل، عىل حد سواء، من تحديد األشخاص موضع االهتامم ومنحهم 
الحامية الدولية. ويرتبط تحديد وضع الالجئني ارتباطا وثيقا بعملية تقاسم املسؤولية أو األعباء.

اإلطار القانوين املطبّق عىل الالجئني السوريني يف لبنان ضعيف نسبيًا ويضم مصادر ومجموعات 
عديدة من القانون الدويل. ال بد من اإلشارة يف هذا السياق إىل وجود ثغرة كبرية يف اإلطار القانوين 
إىل  الثغرة،  هذه  وتعيق  الالجئني.  بوضع  الخاصة   ١٩٥١ عام  اتفاقية  يف  طرفا  ليس  لبنان  أن  مردها 
حد كبري، تنظيم الوضع القانوين والحقوق املمنوحة لالجئني السوريني. ونتيجة لذلك، يفتقر لبنان إىل 
الالجئون  يخضع  وبالتايل،  املحيل.  املستوى  الالجئني عىل  معاملة  تنظّم  القواعد  مجموعة شاملة من 
التنظيمية  اللوائح  السوريون يف لبنان للترشيعات الوطنية املتعلقة بالرعايا األجانب، وبشكل خاص، 
الوضع  هذا  يثري  أدناه،  موضح  هو  وكام  لبنان٧.  يف  السوريني  املواطنني  سائر  عىل  املطبّقة  املحّددة 
والتي  املتغرّية  اللبنانية  السلطات  سياسات  بسبب  سيّام  ال  بالحامية،  املتعلّقة  القضايا  من  مجموعة 

تستجيب لكل قضية عىل حدة.

 

٧  مرشوع تحليل االحتياجات يف سوريا، «الوضع القانوين لألفراد الهاربني من سوريا»- الصفحة ٤. 



١٠

ورقة سياسات

١٠

ال تقّدم اتفاقية الالجئني لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧ وصفة معيّنة لتحديد وضع الالجئني، 
وبالتايل، تبقى عملية التحديد هذه خاضعة لسيادة الدولة وقرارها. لكن حرمان الالجئ من تحديد 
الالجئني خارجة عن  املنظِّمة لحامية  األطر  الوطنية. وقد تكون  السيادة  وضعه ال يجوز تحت ستار 
النظام الدويل لالّجئني، ولكنها تبقى متجذرة يف األطر العامة لحقوق اإلنسان. وبناء عىل ذلك، ليس 
هناك ما يّربر أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية يحرم الالجئني من حقوقهم املكرسة يف صكوك حقوق 
اإلنسان التي وقّعها لبنان وصّدق عليها. فالحقوق املدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية، وحقوق الطفل، ومنع التعذيب كلّها التزامات أخالقية ومتصلة بحقوق اإلنسان التي يتعني 

عىل لبنان الوفاء بها لالجئني، عمالً مببدأ عدم التمييز.

وحده التعّمق يف مبدأي عدم التمييز واملساواة يف األنظمة القامئة عىل املعاهدات يسمح بفهم 
التي تتخطى حدود املواطنني لتشمل جميع األفراد  الدولة  الحقوق والتزامات  ما تنطوي عليه هذه 
املوجودين يف إقليمها. يشّدد التعليق العام رقم ١٨ عىل مبدأ عدم التمييز بسبب ”العرق أو اللون 
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس، أو األصل القومي أو االجتامعي، أو 
الرثوة أو النسب أو غري ذلك من األسباب“٨. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل االمتناع عن التصديق 
عىل اتفاقية األمم املتحدة لالجئني، ناهيك عن التذّرع بذلك مراًرا وتكراًرا، يخّفف من واجب لبنان يف 
توفري الحامية واملساعدة واملعاملة العادلة لالجئني؟ الجواب بسيط: لبنان طرف يف عدد من الصكوك 
الدولية لحقوق اإلنسان٩ التي تنص عىل مجموعة من الحقوق والقواعد الواجبة التطبيق عىل الالجئني 
السوريني، وهو، بالتايل، ملزم بها. انطالقًا من هذا الواقع، يتعني عىل الدولة اللبنانية الحرص عىل اتساق 
الحقوق  وتوافقها مع هذه  وانسجامها  السوريني  الالجئني  بشأن موضوع  التي تضعها  الحلول  جميع 
املوجودين  األفراد  لجميع  الحقوق وضامنها  هذه  باحرتام  ملزم  لبنان  األحوال،  ويف جميع  والقواعد. 
يف إقليمه والخاضعني لواليته. ومن حيث املبدأ، تنطبق حقوق اإلنسان عىل الجميع، بغض النظر عن 
وضعهم كمهاجرين أو الجئني أو طالبي لجوء أو أشخاص عدميي الجنسية أو عامل مهاجرين١٠، وتشمل 

 Vol. I)) ٩.Rev/١/HRI/GEN ،٨ اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، الدورة السابعة والثالثون (١٩٨٩)، التعليق العام رقم ١٨: عدم التمييز
 ١٩٥ page

٩ وتشمل هذه الصكوك عىل وجه الخصوص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (الذي انضم إليه لبنان يف ٣ ترشين الثاين- 
نوفمرب ١٩٧٢)، واتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل (التي صدق عليها لبنان يف ١٤ أيار- مايو ١٩٩١)، والعهد الدويل الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية (الذي انضم إليه لبنان يف ٣ ترشين الثاين- نوفمرب ١٩٧٢). 
١٠ راجع املادة ٢ (٢) من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واملادة ٢ (١) من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية. راجع أيًضا التعليق العام رقم ٢٠ بشـأن عدم التمييز يف الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (الفقرة ٢ من املادة ٢ 
من  العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية) (E/C.١٢/GC/٢٠, ٢٠٠٩) الفقرة ٣٠: «فالحقوق املنصوص عليها يف 
العهد تطبق عىل الجميع مبن فيهم غري املواطنني، كالالجئني وطالبي اللجوء واألشخاص عدميي الجنسية والعامل املهاجرين وضحايا االتجار 
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ومهينة،  إنسانية  غري  معاملة  أو  لتعذيب  التعرّض  يوجد خطر  إىل حيث  إعادة شخص  بعدم  التزاما 
non-“أيا كانت أسباب هذه املعاملة السيئة. ويعرف هذا االلتزام أيضا مببدأ ”عدم اإلعادة القرسية

refoulement، وهو مبدأ أسايس يف القانون الدويل يطبق يف السياق املحدد لحظر التعذيب وغريه من 
رضوب سوء املعاملة١١. 

املتحدة  األمم  اتفاقية  عىل  التصديق  عن  لبنان  المتناع  األّول  والسيايس  القانوين  السبب  يعود 
لالجئني لعام ١٩٥١ إىل تهّربه الدائم من ”اإلدماج املحّيل لالّجئني“ كأحد الحلول الدامئة لألزمة. ففي 
وثيقة الوفاق الوطني، أو اتفاق الطائف، اتّفق جميع الطوائف اللبنانية، يف إطار دستوري، عىل حظر 
التوطني١٢، عىل الرغم من أن هذا الحظر يتعارض رصاحًة مع أحكام املادة ٣٤ من اتفاقية عام ١٣١٩٥١.  
لكن إبداء التحّفظات عىل أحكام االتفاقيات ليس غريبا عىل تعاطي الدولة اللبنانية مع النظام الدويل 

لحقوق اإلنسان عموًما١٤. 

 

العام رقم  التعليق  اإلنسان،  املعنية بحقوق  املتحدة  األمم  لجنة  أيًضا،  راجع  القانونية».  والوثائق  القانوين  املركز  النظر عن  الدويل، بغض 
١٥:وضع األجانب مبوجب العهد، UN Doc. CCPR/C/٢١/Rev.١، ١٩ أيار- مايو ١٩٨٩، الفقرة ١. 

١١ لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٣١، CCPR/C/Rev.١/Add.١٣، ٢٦ أيار- مايو ٢٠٠٤، الفقرة ١٢. 
١٢ اتفاق الطائف: األحكام العامة- الفقرة ٨: «أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيني. فلكل لبناين الحق يف اإلقامة عىل أي جزء منها والتمتع به 

يف ظل سيادة القانون، فال فرز للشعب عىل أساس أي انتامء كان، وال تجزئة، وال تقسيم، وال توطني». 
١٣ اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع الالجئني وبروتوكولها لعام ١٩٦٧. 

والثقافية  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد   ،CEDAW املرأة التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية  راجع   ١٤
 .(CAT) واتفاقية مناهضة التعذيب ،(ICCPR)
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يوضح الرسم البياين أعاله مكّونات اإلطار القانوين املنظّم لحامية الالجئني ويبني قّوة هذه املكّونات 
بهام  تلتزم  ودستوريًا  قانونيًا  مكرّسان  مبدآن  اإلنسان  بحقوق  والتمتّع  التوطني  إن حظر  الدستورية. 
أجهزة الدولة اللبنانية. وسوف تبقى حجة ”الخوف“ من التوطني ضعيفة وغري مجدية إىل أن يؤيد ثلثا 

النواب اللبنانيني تعديالً دستوريًا يسمح بإنفاذ التوطني. 

عىل صعيد املامرسة، تتفاعل مسألة الالجئني السوريني واإلطار القانوين املنظّم لها مع التصّورات 
”النازحني  مصطلح   ٢٠١٢ عام  منذ  اللبنانية  الحكومة  استخدمت  بها.  وتتأثر  اللغوية  التعبري  وطرق 
السوريني“ للداللة عىل الالجئني السوريني يف لبنان. ويستند املوقف بقوة إىل االفرتاضية بأن اإلشارة إىل 
الالجئني كنازحني من شأنها أن تخفف من مسؤوليات الدولة اللبنانية. ويعرب هذا النهج عن شاغلني 
للحركة  املعجمي“  ”الحقل  لألفكار حول  وتبادل  لغوي  إىل مترين  النقاش  تحويل  األول هو  رئيسيني. 
والتنقل. وركزت السنوات األوىل لألزمة إىل حد كبري عىل التأكد من أن البالغات حول األزمة اإلنسانية 
تستثني كلمة ”الالجئني“. أما الشاغل الثاين، وهو أكرث خطورة يف طبيعته، فيظهر يف الدوافع والنوايا. 
فمن خالل اعتامدها هذه املصطلحات، تهدف حكومة لبنان إىل التهرب من االلتزامات واملسؤوليات 

املحتمة عىل أي جهة مسؤولة يف إطار حقوق اإلنسان.  

وإذا ما نظرنا إىل أبعد من حدود لبنان، لرأينا أنحركات اللجوء بدأت منذ سنوات عديدة حول 
العامل. فقد حرصت األمم املتحدة، منذ إنشائها يف عام ١٩٤٥، عىل تخصيص املوارد واآلليات الدولية 
املاليني  ّرشدت  حربية  أساليب  املاضية  الثالثة  العقود  شهدت  وقد  وحاميتهم١٥.  املحتاجني  ملساعدة 
من األشخاص داخل بالدهم أو أجربتهم عىل اللجوء. لهذا السبب، تم تصميم آليات املساعدة بشكل 
يستجيب للديناميات الجديدة والتحديات الناشئة والدروس املستفادة. ولحسن الحظ، إن االستجابة 
لتحدي التدفق الجامعي مل يحّركها إال املبادئ األخالقية واإلنسانية والقيم املشرتكة، ويف اآلونة األخرية، 

الحاجة إىل احتواء األزمات وإدارة الحدود.

الدروس املستفادة وتعزيز  السابقة يف استخالص بعض  الجامعي  التدفق  يفيد استعراض حاالت 
أنه ال يوجد تعريف مقبول عامليًا  الحلول. لكن تجدر اإلشارة، أوالً، إىل  السائد حاليًا بشأن  الخطاب 
ملفهوم ”التدفق الجامعي“١٦. ويف حني يكتفي بعض الصكوك القانونية الدولية غري امللزمة باإلشارة إىل 

١٥ راجع األونروا ١٩٤٩- مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ١٩٥٠- وغريها. 
١٦ عىل سبيل املثال، اإلعالن املتعلّق باللجوء اإلقليمي الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم ٢٣١٢ (XXII) املؤرخ ١٤ 

كانون األول- ديسمرب١٩٦٧، املادة ٣ (٢).  
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”التدفق الجامعي“١٧، يتميّز توجيه االتحاد األورويب بشأن الحامية املؤقتة، وهو الصك امللزم الوحيد، 
ولو أنه ال يلزم إال الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، بتقديم تعريف ملفهوم التدفق الجامعي إىل جانب 

آلية استجابة لهذا التدفق ميكن تطبيقها يف سياق أزمة الالجئني السوريني١٨.

واألهم من ذلك هو أن اللجنة التنفيذية للمفوضية وضعت مجموعة من الخصائص تشري إىل حالة 
التدفّق الجامعي ميكن االستعانة بها لتأكيد حاالت ”تدفّق“ الالجئني السوريني إىل لبنان:

”(...) قد يكون لحاالت التدفق الجامعي بعض الخصائص التالية أو جميعها، يف جملة خصائص 
أخرى: (١) وصول أعداد كبرية من الناس عرب حدود دولية؛ (٢) رسعة معّدل الوصول؛ (٣) عدم كفاية 
القدرة عىل االستيعاب أو االستجابة يف الدول املضيفة، ال سيام أثناء حاالت الطوارئ؛ (٤) عدم قدرة 

فرادى إجراءات اللجوء، يف حال وجودها، عىل التصدي لهذه األعداد الكبرية١٩؛ 

تأثري  املفهوم  لهذا  كان  الجامعي“،  ”التدفق  تعريٍف محّدد ملفهوم  الرغم من عدم وجود  وعىل 
حاسم عىل مامرسات اللجوء املؤقت أو الحامية املؤقتة. وال بد من توضيح مصطلحي ”امللجأ املؤقت“ 
و”الحامية املؤقتة“ بعد أن جرى استخدامهام عىل مدى العقود املاضية، كمرتادفني، لإلشارة إىل شتى 

أنواع املامرسات٢٠. 

ذ فيها ومن أجلها  تُنفَّ التي  النطاقات واألهداف  أيًضا تنّوع  الخلط يف املصطلحات  ويعكس هذا 
املؤقت  امللجأ  مصطلحي  استخدام  يرتبط  وباختصار،  املؤقتة.  الحامية  أو  املؤقت  امللجأ  مامرسات 
التكميلية  الحامية  أشكال  من  كشكل  إما  متاما٢١،  مختلفني  واقعني  مع  بالتعامل  املؤقتة  والحامية 

١٧ املادة ٢ (د) من توجيه االتحاد األورويب بشأن الحامية املؤقتة تنص عىل ما ييل: «التدفق الجامعي» يعني وصول عدد كبري من املّرشدين 
برامج  أو مبساعدة من  املحّيل عفويًا  املجتمع  إىل  أو منطقة جغرافية معيّنة، سواء كان وصولهم  بلد معنّي  آتني من  املحيل،  املجتمع  إىل 
ُمساعدة، مثل برنامج لإلجالء اإلنساين مثالً». توجيه االتحاد األورويب بشأن الحامية املؤقتة، ٥٥/٢٠٠١/EC، ٢٠ متوز- يوليو ٢٠٠١، النص متاح 
EN:٢٠٠١:٢١٢:٠٠١٢:٠٠٢٣:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L :باللغة اإلنكليزية عىل العنوان التايل

 :PDF
 Cynthia Orchard and Dawn Chatty, “High Time for Europe to Offer Temporary Protection to  ١٨
العنوان  عىل  متاح  النص   ،٢٠١٤ أكتوبر  األول-  ترشين   ٢٧  -  ,Refugees from Syria?”, Oxford Human Rights Hub

 /http://ohrh.law.ox.ac.uk/high-time-for-europe-to-offer-temporary-protection-to-refugees-from-syria :التايل
التدفقات  التعاون الدويل واقتسام األعباء واملسؤوليات يف حاالت  العام رقم ١٠٠ (LV) بشأن  التنفيذية للمفّوضية- االستنتاج  اللجنة   ١٩

 html.٤١٧٥١fd٨٢/http://www.unhcr.org :الجامعية. النص متاح عىل العنوان التايل
 UNHCR- -A Comprehensive Response to the Humanitarian Crisis الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مثال: مفوضية  راجع    ٢٠

innthe Former Yugoslavia, HCR/IMFY/٢/١٩٩٢.- ٢٧ متوز- يوليو ١٩٩٢. 
٢١ راجع مذكرة الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الحامية الدولية، A/AC.٨٣٠/٩٦, ١٩-٢٠- (٧ أيلول- سبتمرب ١٩٩٤). 
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لألشخاص غري املشمولني باتفاقية عام ٢٢١٩٥١، أو كشكل من أشكال القبول املؤقت، يف حالة التدفّق 
الجامعي، دون الحكم مسبًقا عىل أهلية األشخاص للحصول عىل الحامية الدولية٢٣. تلك هي املعاين 
أدناه  املوصوفة  املامرسات  إن  وبالتايل،  واملصطلحني.  املفهومني  لهذين  الحالية  الدراسة  تتبّناها  التي 
تنطوي عىل حاالت حامية مؤقتة مقدمة لالجئني يف ظروف استثنائية من التدفق الجامعي، حيث كان 
تحديد وضع الالجئني إما مستحيال عمليا بسبب حجم األزمة، أو غري مطلوب أصالً ألن البلد املضيف 

مل يكن طرفًا يف اتفاقية عام ١٩٥١.

لعّل املثال األهم واألنسب هو ”أزمة الجئي القوارب“ التي وقعت يف جنوب رشق آسيا بني منتصف 
السبعينات وأوائل التسعينات، وشملت خروج أكرث من ٣ ماليني الجئ من فيتنام وكمبوديا والوس إىل 

البلدان املجاورة، وال سيام تايلند.

أما أبرز الدروس املستفادة من ”أزمة الجئي القوارب“ والتي ميكن البناء عليها يف أزمة الالجئني 
السوريني الحالية يف لبنان، فيمكن تلخيصها مبا ييل: 

حلول  وتنفيذ  وضع  ميكنها   ،١٩٥١ عام  اتفاقية  يف  طرف  غري  أو  طرفا  كانت  سواء  دولة،  •  أي 
اسرتاتيجية وشاملة لحالة التدفق الجامعي، عىل الرغم من هذه العقبة القانونية؛

•  هناك عدد من املعايري الدنيا والضامنات املطلوبة يف االستجابة لحاالت التدفق الجامعي. وقد 
للّجنة   ٢٢ رقم  االستنتاج  يف  تكريسها  يف  وساهم  بل  والضامنات،  املعايري  بهذه  لبنان  اعرتف 

التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني EXCOM؛ 
•  يشكل اللجوء املؤقت يف البلد املضيف جزءا من الحل الشامل الذي يتضّمن إعادة التوطني يف 

بلد ثالث كتعبري عن تقاسم األعباء٢٤؛ 
•  إن التضامن الدويل املناسب واملالئم٢٥، مبا يف ذلك إعادة التوطني إىل بلد ثالث، هو عامل أسايس 
يضمن استمرار امتثال بلدان اللجوء األوىل ملعايري االستجابة٢٦، دون أن يكون رشطا مسبقا لهذا 

 E.g. HARTMAN, J. F., PERLUSS, D., “Temporary Refuge: Emergence of a Customary Norm”, Virginia Journal of  ٢٢
 .٥٥٤ .p ,٢٦, ١٩٨٥-١٩٨٦ .International Law, Vol

.COLES, G. J. H., op. cit ٢٣
 UNGA, Declaration and Comprehensive Plan of Action of the International Conference on Indo-Chinese Refugees – ٢٤

 a)Report of the Secretary-General, § C٥
      EGGLI, A. V., Mass Refugee Influx and the Limits of Public International ٢٥ لالطالع عىل تحليل مفصل لهذا املبدأ، راجع

 .٢٠٠٢, Law, Martinus Nijhoff, The Hague
٢٦ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مذكرة بشأن الحامية الدولية، A/AC.٨٥٠/٩٦، ١ أيلول- سبتمرب ١٩٩٥، الفقرة ١٤. 
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االمتثال٢٧. وإال، كام يتبني من ”أزمة الجئي القوارب“، قد ال تكتفي البلدان املضيفة بالتحفظ 
عن قبول مزيد من الالجئني، بل تذهب إىل حد إعادة النظر يف وضع الالجئني املوجودين عىل 
الدول  واجب  عن  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  تحدث  القوارب“،  الجئي  ”أزمة  سياق  يف  أراضيها. 
أثبتت هذه  وأخرًيا،  تدفًقا جامعيًا٢٨.  يواجه  بلد  أي  ملساعدة  املمكنة  التدابري  اتخاذ جميع  يف 
السابقة أيًضا رضورة أن يكون التعاون الدويل شامالً ومتضمًنا عنارص الحامية واملساعدة والحلول 
الدامئة٢٩. وأثبتت خطة العمل الشاملة هذه فعاليتها أيًضا يف حاالت تدفق جامعي أخرى مثل 

تلك التي أنتجها النزاع يف يوغوسالفيا السابقة أوائل تسعينيات القرن املايض٣٠. 

يف حني مييل منتقدو الحامية املؤقتة إىل التشديد عىل خطر اإلطاحة بالحامية املنصوص عليها يف 
اتفاقية الالجئني٣١ لعام ١٩٥١ وبالحلول الدامئة مثل إعادة التوطني الدائم واإلدماج يف املجتمع املحّيل، 
يبدو هذا الخطر أقل تأثريًا عىل الصعيدين القانوين والعميل يف السياق اللبناين، لسبب بسيط هو أن 
لبنان ليس طرفا يف اتفاقية عام ١٩٥١. وعىل الرغم من أن الحامية املؤقتة تهدف يف نهاية املطاف إىل 

إعادة الالجئني إىل وطنهم كحل دائم، فإن بعض حلول الحامية املؤقتة قد تؤدي إىل إعادة التوطني.

الحامية املؤقتة قبل تحديد  الالجئني يف  التدفق الجامعي هو حق  أهم ما يف االستجابة لحاالت 
وضعهم.

وهناك طريقة أخرى لالستجابة ألزمات الالجئني تعتمد يف الغالب عىل تحديد وضع الالجئ من 
السوريني، دفع حجم  الالجئني  أزمة  prima facie status identification. ويف سياق  الظاهر  حيث 
الترشّد املفوضية إىل تعزيز عمليات تحديد وضع الالجئني وترسيعها من خالل إجراءات تحديد وضع 
الالجئني من حيث الظاهر التي تحمي ملتميس الحامية الدولية من الضياع واإلهامل بانتظار دورهم 

٢٧ استنتاج اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني EXCOM رقم ٨٥ الفقرة (ط) 
٢٨ استنتاج اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني EXCOM رقم ٢٢ الفقرة IV (١)- النص متاح عىل العنوان التايل: 

 html.٤b٢٨bf١f٢/http://www.refworld.org/docid
 HCR, International Solidarity and Burden-Sharing in All its Aspects: National, Regional and International  ٢٩
http://www.unhcr.org/excom/  ,٢٧  and  ٧  §§  ,١٩٩٨  September  ٧  ,٩٠٤/٩٦.Responsibilities for Refugees, A/AC

pdf.٣ae٦٨d٩٧٨/EXCOM
٣٠ (ق) تقر بأن التوصل إىل الحلول يف عدد متزايد من حاالت التدفق الجامعي يسُهُل كثريا حيثام اعتربت هذه الحلول جزءا ال يتجزأ من 
ع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، بالتايل،  خطة عمل شاملة تُواِزُن بني مصالح الدول املترضرة وحقوق األفراد واحتياجاتهم، وتُشجِّ
املؤقتة  الحامية  تشمل  أن  ميكن  حلول،  إيجاد  نحو  موجهة  جديدة  نهج  الستكشاف  األخرى  املهتمة  واملنظامت  الدول  مع  التعاون  عىل 

٣ae٦٨c٦e١c.html/http://www.unhcr.org «والرتتيبات الالزمة لتقاسم األعباء عندما يتطلب الوضع ذلك؛
٣١ راجع مثًال، Akram Report، الصفحة ٥. 
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يف عمليات تحديد وضع الالجئني (RSD) التي تستغرق وقتا طويال. وتعتمد املفوضية التعريف التايل 
لعمليات تحديد وضع الالجئني من حيث الظاهر:

”ويف حني أن وضع الالجئ يجب أن يحدد عادة عىل أساس فردي، فقد نشأت أيًضا حاالت تم فيها 
ترحيل طوائف بكاملها يف ظروف تدل عىل أن باإلمكان اعتبار أعضاء الطائفة أفرادا الجئني. ويف حاالت 
كهذه، كثريا ما تكون الحاجة إىل توفري املساعدة ماسة للغاية وقد ال يكون يف اإلمكان ألسباب عملية 
محضة االضطالع بتحديد فردي لوضع الالجئ بالنسبة لكل عضو من أعضاء الطائفة. لذلك، تم اللجوء 
إىل ما يسمى بـ ”التحديد الجامعي“ لوضع الالجئ، الذي به يعترب كل عضو من أعضاء الطائفة الجئا 

من حيث الظاهر (أي طاملا ال يوجد دليل عىل العكس)٣٢. 

ويف السياق اللبناين، أسفرت طريقة تحديد وضع الالجئني املذكورة عن إصدار شهادات لجوء لحوايل 
القرار  لدى صانعي  أثار مخاوف عديدة  ماّم  عام ٣٣٢٠١٤،  منتصف  بحلول  مليون الجئ سوري   ١٫٢
واملجتمعات املحلية اللبنانية. ويبني الرسم البياين التايل الزيادة الهائلة يف عدد الالجئني السوريني يف 
لبنان نتيجة النزاع السوري املسلّح الذي تطّور بشكل دراماتييك قبيل نهاية عام ٢٠١٣ فأدى إىل اندالع 
اشتباكات عنيفة يف مناطق قريبة من الحدود اللبنانية، مبا يف ذلك حصار مخيّم الريموك وريف دمشق 

والقلمون والزبداين٣٤. 

 

٣٢ مفوضيّة األمم املتحدة لشؤون الالجئني- دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ مبقتىض اتفاقية ١٩٥١ 
وبروتوكول ١٩٦٧ الخاصني بوضع الالجئني، إصدار كانون األول- ديسمرب ٢٠١١، ٤/١P/HCR/ENG/REV.٣، الفقرة ٤٤. 

٣٣ أرقام يجمعها فريق ALEFبشكل مستمر باستخدام البوابة اإللكرتونية املشرتكة بني الوكاالت والتابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني. 

 ١٢٢=http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_ :٣٤ ملزيد من املعلومات ميكن االطالع عىل الجدول الزمني املتاح عىل العنوان التايل

 the_Syrian_Civil_War
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يف ضوء ما تقّدم، نركّز اهتاممنا عىل عمليتني لتحديد هوية الالجئني يف حاالت التدفق الجامعي. تم 
تطوير هاتني العمليتني يف أزمات سابقة عجزت فيها النظم املعتمدة من الدولة لتحديد هوية الالجئني 
عن تحّمل حجم التدفق واستيعابه. ولذلك، تسعى كلتا العمليتني إىل توفري بيئة مؤاتية للحامية تسمح 

للدولة بالوفاء بالتزاماتها يف هذا املجال.

كام يوضح الجدول أعاله، تسعى كلتا العمليتني إىل توفري الحامية مع الحفاظ، يف الوقت ذاته، عىل 
القدرة عىل استيعاب توافد أعداد كبرية من الالجئني. تطّورت عملية تحديد وضع الالجئني من حيث 
الظاهر عىل مدى العقدين املاضيني. وأّدى اعتامد املفّوضية لهذه العملية يف العديد من الحاالت إىل 
يف  التوطني٣٥.  إعادة  مسارات  وترسيع  املسؤوليات  بتقاسم  املعنية  تحسني خططها  الدول عىل  حّث 
النيبال، عىل سبيل املثال، اعتمدت الحكومة هذه العملية لتحديد هوية الالجئني القادمني من التبت 
(Tibet) عام ١٩٥٩، والالجئني القادمني من بوتان بني عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٢. ويف الكامريون، اعتمدت 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني هذه العملية لتحديد وضع الالجئني. ويف السودان، تم تحديد 

وضع الالجئني من تشاد من حيث الظاهر أيًضا٣٦. 

لكن يف السياقات الحّساسة حيث ميكن لتحديد وضع الالجئني أن يؤدي إىل توتّر واضطراب، ينبغي 
املبذولة ملنع حرمان  الجهود  توازن بني  أن  اإلنسانية والحكومات، عىل حد سواء،  املساعدة  لوكاالت 
الالجئني من تحديد وضعهم، من جهة، وتلك املبذولة لحفظ األمن ومتاسك املجتمع، من جهة أخرى. 
الالجئني  واالستقطاب ضد  التصعيد  فصول  وأّججته  املايض  القرن  ستينيات  يف  التوتر  اشتد  لبنان،  يف 

http://www.unhcr.org/publications/  ،١١ رقم  الدويل،  الحامية  بشأن  توجيهية  مبادئ  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية   ٣٥
prima-facie-recognition-refugee.html-١١-guidelines-international-protection/٥٥٨a٦٢٢٩٩/legal

RSDs-/٠١/٢٠١٧/http://www.rstp.ca/wpcontent/uploads ،٣٦ ملخص عمليات تسجيل الالجئني وتحديد وضعهم حسب بلد اللجوء
 ٢٠١٧Final.pdf-by-country-updated-January
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الفلسطينيني، فكانت النتيجة أن أرست التجربة اللبنانية مع الالجئني الفلسطينيني منطًا أو نهًجا اعتياديًا 
للتعامل مع الالجئني يف لبنان. وعىل الرغم من أن هذا النمط يهدف إىل تجّنب الحوادث العنيفة، يبدو 
منوذج ”الحامية املؤقتة“ أكرث فعالية يف تحقيق التوازن املطلوب يف االستجابة، وعدم حرمان الالجئني 

من الحامية والحلول الدامئة.

بعد مرور سبع سنوات عىل تفّيش أزمة الالجئني السوريني، وبالنظر إىل تباطؤ حركة توافد الالجئني 
إىل لبنان، يبدو التوقيت مناسبًا إلعادة تقييم منوذج تحديد وضع الالجئني من حيث الظاهر. ال يزال 
لبنان يفتقر إىل سياسة شاملة تنظم تعاطيه مع أزمات الالجئني، بيد أن اعتامد منوذج تحديد وضع 
السياسة  نحو  طريقه  متّهد  التي  املناقشات  من  مزيد  يف  باالنخراط  له  يسمح  قد   (RSD) الالجئني 
الالجئني  املتحدة لشؤون  اللبنانية من مفوضية األمم  الحكومة  أيار- مايو ٢٠١٥، طلبت  الشاملة. يف 
وقف جميع عمليات تسجيل الالجئني٣٧. ومنذ ذلك الحني، حرم عدد كبري من الالجئني السوريني يف 
لبنان من شهادات اللجوء وتركوا يف وضع معلّق. لكن عملية تحديد وضع الالجئني (RSD) متنح هؤالء 
دويل  ”تضامن  إظهار  الدويل عىل  املجتمع  تحّث  ذلك،  من  واألهم  بهم كالجئني،  االعرتاف  األشخاص 

مناسب ومالئم“. 

II. خيارات الحامية: املخّيامت وغريها 

يف ضوء الرشح املقّدم أعاله لنامذج تحديد وضع الالجئني واإلطار املنظّم لحاميتهم يف لبنان، يصبح 
باإلمكان االنتقال إىل مناقشة تصميم أساليب الحامية. تَرَكََّز قسم كبري من املواطنني السوريني مّمن 
لجأوا إىل لبنان يف مناطق لبنانية تعاين أصالً من تخلّف يف النمّو ومشاكل هيكلية وعدم مساواة يف 
الخدمات العامة والوظائف وغريها من جوانب الحياة. وكان اختيار الالجئني للسكن واملأوى، مبا يف 
ذلك الشقق املستأجرة، واملباين املستأجرة قيد اإلنشاء، والخيام، وغريها، يحّدده يف الغالب ضعفهم، أو 

هشاشة وضعهم، وطبقتهم االجتامعية واالقتصادية٣٨. 

املأوى عنرص رئييس من عنارص حامية الالجئني ومساعدتهم. هو محور االهتامم األول يف الحديث 
العام عن الالجئني، ويف تصّورات الناس عن أزمات اللجوء، ويف حاالت الطوارئ. ينطوي تعميم الحامية 

https://www.al-monitor. .٢١, ٢٠١٥ Lebanese, UN fall out over refugee registration”, Al Monitor, July” ،٣٧ جان عزيز
 lebanon-syria-refugees-unhcr-gebran-bassil-rejection.html/٠٧/٢٠١٥/com/pulse/originals

 Reconfiguring Relief” تقرير  بريوت،  األمريكية يف  الجامعة  يف  الدولية  والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  معهد عصام  ربيع شبيل،   ٣٨
Mechanisms: The Syrian Refugee Crisis in Lebanon”, Refugee Research and Policy in the Arab World, - تقرير بحثي، 

شباط- فرباير ٢٠١٤. 
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عىل سلسلة من التدابري الواجب اتخاذها يف أي برنامج لإليواء. وتسعى املجموعة املعنية بتوفري املالجئ 
Global Shelter Cluster التي تضم عددا من املنظامت يف إطار من التعاون يف قضايا اإليواء، إىل 
توحيد االستجابات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإليواء، من خالل وضع معايري موّحدة تضمن عنرص 
توفر  املبادئ  من  مجموعتني  عىل  املذكورة  املجموعة  تشدد  وباختصار،  اإليواء.  يف  املتمثّل  الحامية 
استجابة شاملة لألزمات. تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن تلبية االعتبارات املتعلقة بالحامية، ال سيام 
مبدأي عدم اإلرضار وعدم التمييز، أساسية يف جميع مراحل االستجابة، بدًءا من تقييم االحتياجات، 

وصوالً إىل تصميم الربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

توفري املأوى مبدأ راسخ الجذور يف حقوق اإلنسان. وال يجوز تفسري الحق يف السكن املالئم، املعرتف 
به يف الصكوك القانونية الدولية الرئيسية، يف إطار ضيق، بل ينبغي أن يشمل الحق يف العيش يف مكان 
ما حيث األمن والسالم والكرامة. والحق يف السكن املالئم ينطوي عىل حّريّات وحقوق، عىل حد سواء٣٩. 

تنقسم املعايري الحالية لتوفري الحامية واملساعدة إىل ثالثة عناوين رئيسية هي٤٠:  

إىل  الرامية  والعمليات  اإلجراءات  تنظّم  التي  املعايري  أي  املساعدة:  تقديم  وأساليب  خيارات    •
املحلية  املجتمعات  مع  التعامل  وكيفية  توفريها؛  وكيفية  املطلوبة؛  اإلنسانية  املساعدة  تحديد 

والجهات الفاعلة غري التقليدية األخرى املعنية باالستجابة ألزمة اإليواء.
•  البيئات التمكينية: أي املعايري التي تعكس مقومات نجاح برامج اإليواء واالستيطان. وعىل الرغم 
من أن معايري االستجابة هذه ال ينحرص تطبيقها يف قطاع اإليواء، لكنها تشّكل رشطا أساسيا لنجاح 

التدخالت يف مجال اإليواء، وتنجح، يف كثري من األحيان، يف تحقيق نتائج طويلة األجل.
النوعية لإليواء. تضمن تدخالت اإليواء  النتائج  التي تحدد  مكان السكن والعيش: أي املعايري    •

حصول األرس املترضرة عىل مساحة واقية ولوازم املعيشة الرضورية للحياة األرسية واملجتمعية.

يف لبنان، أدت املخاوف الراسخة من أوضاع اللجوء املطّولة، واملناقشات املتعلقة بإيواء الالجئني، 
والُنُهج املعتمدة من الحكومة اللبنانية إىل استجابة ظرفية تتجّنب انتهاك املبادئ اإلنسانية املذكورة 
أعاله. وعىل الرغم من موقف الحكومة اللبنانية الصارم يف موضوع إنشاء مخيامت لالجئني السوريني٤١، 
انترشت آالف املستوطنات غري الرسمية (informal tented settlements) يف مناطق لبنانية عديدة. 

٣٩ دليل اسفري- النسخة الثانية املطروحة للتشاور- املأوى واملستوطنات البرشية- ترشين األول- أكتوبر ٢٠١٧. 
٤٠ املرجع ذاته 

 Responding to a Refugee Influx: Lessons from Lebanon”, Journal on Migration and Human” (٢٠١٧) .Kelley, N ٤١
 ١ (٢٠١٧), ٨٢-١٠٤ Issue ,٥ Security, Volume
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وتثري هذه املسألة أسئلة عديدة بشأن الطرائق الفعالة التي ميكن اعتامدها للحفاظ عىل توازن سليم 
بني حامية الالجئني ومساعدتهم، من جهة، وحامية األمن والتامسك االجتامعي، من جهة أخرى.

ينطوي تركّز مخيّامت الالجئني وتجّمعاتهم يف مناطق يختارها الالجئون عشوائيًا عىل نتائج إيجابية 
وسلبية يف آن مًعا. فاملأوى الذي توفّره مخيامت الالجئني هو الحاجة األوىل ألي أرسة أو أفراد فاّرين 
من كارثة أو رصاع. ويسمح توافر املأوى للوكاالت العاملة يف املخيامت بتقديم اسرتاتيجيات استجابة 
أكرث شمولية، وتأمني قدر أكرب من الحامية الفعالة، وإجراء عمليات تقييم لالحتياجات أكرث استهدافا. يف 
املقابل، تؤثر أوضاع املخيّامت وظروف العيش فيها عىل الالجئني وحقهم يف العيش بكرامة، واالندماج 
والتامسك االجتامعيني، والقدرة عىل تصميم برامج مساعدة تعّزز االعتامد املحدود عىل املعونة. كام أن 
الالجئني يف املخیامت تقل امكانية وصولهم إىل فرص کسب العیش. ويف حالة لبنان، تصّعب مخيامت 
الالجئني عىل برامج املعونة دعم املجتمعات املحلية املضيفة عىل نحو متواٍز مع تقديم املساعدات 
لالجئني. وفوق كل هذا، ال تزال مسألة األمن والسالمة يف مخيامت الالجئني ضبابية وغري واضحة املعامل.

من ناحية أخرى، ينطوي خيار السامح لالجئني بإدارة مالجئهم بحسب تقاليدهم وعاداتهم السكنية 
عىل فوائد وتحديات عديدة. فاملالجئ املتفرّقة تعّزز فرص وصوال لالجئني إىل سبل كسب العيش وتشجع 
مشاركتهم واندماجهم يف املجتمع املضيف، فتكون نتيجة ذلك إما تعزيز التامسك االجتامعي أو تأجيج 
التوتر يف املجتمعات املحلية. ومن فوائد املالجئ املتفرقة أنها تسمح لربامج املساعدة التي تستهدف 
مجتمعات الالجئني باستهداف املجتمعات املضيفة يف الوقت نفسه، واالستجابة الحتياجاتها من حيث 
 ٣٩،١٠١،٤١٩٫٣٨ قدره  إجاميل  مبلغ  إنفاق  تم   ،٢٠١٧ عام  يف  ذلك.  وغري  والصحي  التعليمي  الدعم 
دوالر أمرييك يف إطار برنامج دعم املجتمعات املضيفة اللبنانية (LHSP)٤٢. باإلضافة إىل ذلك، استثمر 
املانحون قرابة مليار دوالر أمرييك يف مشاريع األشغال العامة يف لبنان بهدف املساعدة عىل التخفيف 
من آثار أزمة الالجئني السوريني٤٣. إن هذه االستثامرات اإلمنائية وغريها من أشكال الربامج التي تفيد 
املجتمعات املضيفة غري ممكنة عمليًا يف إطار مخيامت الالجئني. وعىل الرغم من كل ذلك، ال يخلو 
خيار املالجئ املتفرقة من التحديات أيًضا، ال سيام يف ما يخص ضامن الحامية، وتقييم ضعف الالجئني، 
وتوفري االستجابة املناسبة الحتياجاتهم. ويعاين الالجئون السوريون يف لبنان من ديون معيشية مفرطة 

LHSP): www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/) ٤٢  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، برنامج دعم املجتمعات املحلية املضيفة
operations/projects/poverty_reduction/support-to-economic-recovery--community-security-and-social-cohe.html

٤٣ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات ٢٠١٧-٢٠١٨، ترشين األول- أكتوبر 
 .٢٠١٧
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إذ يجربون عىل تخصيص القسم األكرب من دخلهم لتسديد اإليجار فيصبحون غري قادرين عىل رشاء 
احتياجات أساسية أخرى.

يعتمد توفري األمن والسالمة إىل حد كبري عىل قدرة الدولة ومواردها، وعىل اإلرادة السياسية، بشكل 
خاص. واألحداث التي شهدها لبنان عام ١٩٦٩ وعام ١٩٧٣ بني الجيش اللبناين والفصائل الفلسطينية هي 
خري مثال عىل ذلك٤٤.  أما السؤال الذي يطرح نفسه فهو: هل متلك الحكومة اللبنانية اآلن القدرة واملوارد 
واإلرادة السياسية الالزمة لضامن سالمة املاليني من األفراد يف مخيامت الالجئني، علاًم أن الرصاع السوري 
تزامن مع موجة تصعيد واستقطاب متزايدين بني النظراء اللبنانيني، وأن لبنان ال يزال يعاين من عواقب 
ومخلّفات رصاع نهر البارد عام ٢٠٠٧؟٤٥ ال تهدف هذه الدراسة إىل الخوض يف تفاصيل سياسة األمن 
يف لبنان، إال أنها تستخدم هذه الفكرة لتسليط الضوء عىل نتائج اعتامد خيار املخيّامت إليواء لالجئني. 

مل تقم وكاالت األمم املتحدة وال الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار اختيار املأوى بالنيابة عن الالجئني، 
بل كل الجئ اختار املأوى الخاص به. لكن ترك الالجئني أمام خيارات املأوى املتاحة لهم عرّض عمل 
مخاطر كثرية، مبا يف ذلك االستغالل من قبل املؤجرين وأصحاب العقارات، واالعتداءات العنيفة القامئة 
عىل نوع الجنس، وغري ذلك من املامرسات الإلنسانية. وعىل الرغم من هذه التحديات وهشاشة الوضع 
الحد  تقّدم  اإلنسانية  الوكاالت  رسمية حيث  غري  مستوطنات  يف  حاليًا  الالجئني  آالف  يعيش  األمني، 
األدىن من الخدمات، والرعاية الحكومية غائبة متاًما. ومبا أن وضع الالجئني يف املستوطنات غري الرسمية 
هو أمر واقع، يؤدي موقف الحكومة اللبنانية إىل نتائج عكسية إذ يزيد من املخاطر األمنية بدال من 
تخفيفها. لذلك، ال بد من التخيل عن سياسة دفن الرؤوس يف الرمال، كخطوة أوىل نحو تحقيق التوازن 

السليم بني األمن واالستقرار وحامية الالجئني.

يف آذار- مارس ٢٠١٧، طلبت القيادة العسكرية لقاعدة رياق الجوية يف البقاع إجالء آالف الالجئني 
من املستوطنات املحيطة بالقاعدة الجوية٤٦ كام هو مبني يف الخريطة أدناه التي تظهر النطاق الجغرايف 
َذت ألسباب أمنية  املشمول بقرار اإلجالء. وعىل الرغم من أنه قيل إن عملية أخالء املستوطنات هذه نُفِّ
القاعدة الجوية، ال يخفى عىل أحد أن إعادة توزيع هؤالء الالجئني عىل مستوطنات  تتعلّق بسالمة 

أخرى قامئة أو جديدة، يف منطقة البقاع، ال يبّدد املخاطر األمنية املزعومة.

 Politics in Lebanon: The Creation of the Lebanese Army, Federal Research Division- Library of Congress (Edited ٤٤
  .(١٩٨٧ by Thomas Collelo, December

https://alefliban.org/publications/nahr-el-bared- التايل:  الرابط  عىل  متاح  البارد  نهر  رصاع  حول  املعلومات  من  مزيد   ٤٥
 /displacement-return-monitoring

١١, ٢٠١٧ Heba Kanso “Syrian refuges in Lebanon Struggle after eviction”, The Daily Star, May ٤٦
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III. خيارات الحامية: تقييد الحق يف العمل والدعم الذايت

يعتمد منوذج اإليواء عىل دخل األرسة املعيشية الثابت الذي ميّكن الالجئ من دفع إيجار مأواه 
الحايل. ولكن يف ظل حالة الركود االقتصادي املتزايد يف لبنان، تكشف التحديات املصاحبة لهذا النموذج 

عن خيارات متضاربة يف السياسات التي ينّفذها لبنان يف هذا املجال.

وكام أوضحنا سابقا، تتسم تدابري الحامية املنّفذة يف لبنان، مبا يف ذلك اإليواء، باعتامدها بشكل كبري 
عىل مناذج الدعم الذايت القامئة عىل دخل األرس املعيشية. كام أن اسرتاتیجیة تأمني سبل العیش التي 
تعتمدها الحکومة اللبنانیة تقيد حق السوریین يف العمل من خالل حرصه يف ثالث قطاعات عمل هي 
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البناء والبیئة (جمع النفايات) والزراعة٤٧. وعىل الرغم من أن الحكومة اللبنانية، شأنها شأن أي حكومة 
أخرى عموًما، لها الحق يف التحّكم يف وصول العامل األجانب إىل سوق العمل اللبناين وإدارته، ال تستند 
سياسة السلطات اللبنانية يف هذا املجال إىل األدلة أو أبحاث السوق. وتقدم الفقرات أدناه ملحة عامة 
عن القوى العاملة السورية التقليدية، وقطاعات العمل الثالثة املذكورة أعاله، والخيارات املحتملة التي 

ميكن أن يطبقها لبنان لتحقيق هدفه.

منذ تسعينيات القرن املايض، تستفيد القوى العاملة السورية من مبدأ املعاملة باملثل بني لبنان 
وسوريا، مام يسمح للسوريني بالعمل يف لبنان بالحد األدىن من القيود واملتطلبات. وألن االتفاق اللبناين 
السوري عىل التعاون والتنسيق االقتصاديني يسّهل دخول املواطنني السوريني إىل لبنان ويضمن لهم 
أجورا أعىل من تلك املعروضة يف سوريا، استقبل لبنان حوايل ٤٠٠ ألف عامل سوري٤٨. يعمل السوريون 
املوسمية، ومهن أخرى ال تتطلب مهارات عالية.  الزراعية  البناء، واألنشطة  أساًسا يف مجال  لبنان  يف 
واملنافسة بني العامل السوريني واللبنانيني ذوي املهارات املتدنية ليست بجديدة يف قطاع املهن متدنية 
املهارات  أصحاب  من  اللبنانيون  العامل  بها  يحظى  التي  الوظيفية  الحامية  لكن  لبنان.  يف  املهارات 
املتدنية محدودة، ويف بعض الحاالت، معدومة، ماّم يضعف قابلية توظيفهم يف مواجهة القوى العاملة 

السورية ذات القدرة التنافسية العالية.

بالتايل، يجب أن تركز أي اسرتاتيجية تنفذها الحكومة اللبنانية يف هذا املجال عىل تأمني الحامية 
الوظيفية للّبنانيني بدالً من فرض قيود عىل العامل األجانب. وميكن أن تشمل هذه االسرتاتيجية الحامية 

االجتامعية والحوافز املالية، وغريها.

أمام  املتاحة  العمل  قطاعات  لحرص  اللبنانية  العمل  وزارة  اعتمدتها  التي  السياسات  أدت  لقد 
الالجئني السوريني إىل نتائج عكسية، وذلك ألسباب عدة: أوالً، تهيمن القوى العاملة السورية تقليديا 
عىل قطاعات البناء والبيئة والزراعة يف لبنان. وبالتايل، فإن الالجئني السوريني القادمني إىل لبنان لن 
لطاملا  وثانيًا،  عادة.  للّبنانيني  املضمونة  القطاعات  يف  بل  القطاعات،  هذه  يف  الوظائف  عىل  ينافسوا 
اتّسمت هذه القطاعات بدفع األجور عىل أساس الدوام الجزيئ، واالعتامد عىل قابلية التوظيف، وعدم 
اشرتاط الحصول عىل ترصيح عمل. يف قطاع البناء مثالً، أعلن وزير العمل السابق سجعان القزي يف 

 ٢٤٤٣-٨٠٢٢ EUROPEAN ECONOMY Economic and Financial Affairs ISSN ٦, Lorenza Errighi and Jörn Griesse  ٤٧
 online) EUROPEAN ECONOMY The Syrian Refugee Crisis:  Labour Market Implications in Jordan and Lebanon.)

 ١١ Pp
 BALANCHE, F., «Les travailleurs syriens au Liban ou la complémentarité de deux systèmes d’oppression», Le ٤٨

 .٢٠٠٧ Monde Diplomatique-Éditions arabes, mars



٢٤

ورقة سياسات

٢٤

ندوة أمم يف عام ٢٠١٧ أنه خالل فرتة خدمته يف الوزارة، مل تستلم الوزارة أكرث من ٨٣ طلب ترصيح 
عمل لعامل سوريني٤٩. ويشري الرقم بوضوح إىل أن القطاع ال يخضع كامال لنظام تصاريح العمل، أو 

باألحرى، ملراقبة الوزارة.

تلبية  إىل  والحاجة  والبيئة،  والزراعة  البناء  قطاعات  وتشبّع  الصعبة،  اللجوء  ظروف  ظل  يف 
االحتياجات اليومية ومواكبة تكاليف املعيشة املتزايدة، رشع السوريون يبحثون عن فرص عمل بديلة 
خارج إطار القطاعات ”التقليدية“، وهي الخطوة التي استفزّت القوى العاملة اللبنانية. وبدالً من إيجاد 
حلول تدريجية، فرضت الحكومة اللبنانية قيوًدا إضافية عىل العامل السوريني فلم يبَق أمامهم سوى 

خيار االنخراط يف قطاع العمل غري الرسمي وتكثيف املنافسة مع اللبنانيني.

لعّل املقاربة األفضل لهذه املسألة تبدأ باالعرتاف أوالً باالحتياجات االقتصادية للسوريني واللبنانيني 
عىل حد سواء، ثم تنتقل إىل مناقشة السياسات املنظّمة للعاملة األجنبية. من شأن هذه املقاربة أن 
تحّول وجود القوى العاملة السورية يف لبنان من منافسة خطرية إىل فرصة ميكن لالقتصاد اللبناين من 
خاللها أن يزدهر ويصلح أنظمة العاملة األجنبية الحالية يف لبنان. يف عام ٢٠١٦، أصدرت وزارة العمل 
اللبنانية إىل العاملة األجنبية. كام  اللبنانية ٢٣٢,٣٣٠ ترصيح عمل٥٠. يثبت هذا الرقم حاجة السوق 
أن إصالح أنظمة العاملة األجنبية يف لبنان، يف ضوء دراسات متعمقة وجادة، قد يجّدد نظرة لبنان إىل 
للسوريني والفلسطينيني وغريهم من  العمل  العاملة األجنبية، ويشّجعه عىل توفري فرص  الحاجة إىل 

الالجئني يف لبنان.

IV. خيارات الحلول الدامئة وتقاسم املسؤولية 

كام هو مبني يف األجزاء السابقة من الدراسة، يرتبط نجاح الدروس املستفادة يف حاالت التدفق 
األول  اللجوء  بلد  قدرة  تعتمد  وكذلك،  واملالئم.  املناسب  الدويل  للتضامن  آليات  بإرساء  الجامعي٥١ 
املسؤولية  تقاسم  عىل  كبري،  حد  إىل  اإلنسانية،  باملعايري  التزامه  عىل  الحفاظ  عىل  املحّيل  ومجتمعه 

٤٩ ندوة أمم «عىل الرحب والسعة- لبنان يف الجئيه»- لبنان: «اللجوء» يف ميزان الطائفية، مداخلة وزير العمل السابق سجعان القزي، فندق 
ريفيريا، بريوت، أيار- مايو ٢٠١٧. 

٥٠ وزارة العمل اللبنانية، التقرير السنوي ٢٠١٦، الصفحة ٣١. 
٨A٪D٨٪D٩٪B١٪D٨٢٪٨٪AA٪D٩٪D٨٤٪٨٪D٩٪A٧٪http://www.labor.gov.lb/_layouts/MOL_Application/Cur/٪D٨
 pdf.٨٥٪٢٠٢٠١٦٪D٩٪A٧٪D٨٪B٩٪D٨٤٪٨٪D٨٤٪٩٪D٨٪٢٠٪٢٠٪٩A٪D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩٪D٩٪B٣٪D٨٤٪٨٪D٩٪A٧٪D٢٠٪٨٪B١٪

   EGGLI, A. V., Mass Refugee Influx and the Limits of Public International Law, :٥١ لالطالع عىل تحليل مفصل لهذا املبدأ
 .٢٠٠٢ , Martinus Nijhoff, The Hague

 :٢٠١٦ December ١٦ ,« Oxfam, «Where there’s a will, there’s a way : Safe havens needed for refugees from Syria
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من خالل خيارات إعادة التوطني يف بلدان ثالثة أو غريها من أشكال السامح بدخول الالجئني ألسباب 
إنسانية. 

تصطدم خطط إعادة التوطني الحالية بغياب اإلرادة السياسية القابلة لها يف البلدان ثالثة، األمر 
الذي يعكس الشعور العام املناهض لالجئني يف البلدان التي متلك القدرة واملوارد الالزمة الستقبال مزيد 
من الالجئني٥٢. ونسبة الالجئني السوريني مّمن أعيد توطينهم يف بلد ثالث ال تتعدى الثالثة يف املئة منذ 
بداية األزمة٥٣. يف عام ٢٠١٦، تم ملء١٩٠٠٠موقع من أصل املواقع الـ١٩١٠٠ املفتوحني إلعادة التوطني 
ويعترب  موقع٥٤.  إىل ١٢٠٠٠  املفتوحة  املواقع  تخفيض عدد  عام ٢٠١٧، جرى  لكن يف  عام ٢٠١٦.  يف 
هذا التخفيض يف عدد املواقع القليل أصال وغري الكايف لتلبية االحتياجات الفعلية انتكاسة ملحوظة يف 

موضوع الحامية.

تتميّز مامرسات إعادة التوطني وغريها من أشكال السامح بدخول الالجئني ألسباب إنسانية بأنها 
التدريب  الثالثة  البلدان  قّدمت  فإذا  التي تستضيفهم عىل حد سواء.  الثالثة  والبلدان  الالجئني  تفيد 
هذه  يف  املطلوبة  املحددة  املهارات  الالجئون  يكتسب  إليها،  وصولهم  قبل  لّالجئني  واملهني  اللغوي 
البلدان. تضمن هذه الطريقة حامية الالجئني واملساهمة يف تلبية احتياجات سوق العمل وتيسري إدماج 

الالجئني يف بلد املقصد.

يف هذا السياق، يربز دور بلدان اللجوء األول واملجتمع الدويل يف املثابرة عىل دفع عملية البحث 
عن الحلول الدامئة إىل األمام.

.وتبدو  األعباء“٥٥  ”رمي  مفهوم  إىل  األخرية  السنوات  األعباء“ يف  ”تقاسم  مفهوم  تحّول  لألسف، 
إعادة  توفري خطط  إىل  ميالً  وأقل  املضيفة  للدول  املايل  الدعم  تقديم  إىل  ميالً  أكرث  املتطورة  البلدان 
واالستثامر  املايل  الدعم  الرتكيز عىل  زادت  والتنمية  اإلنسانية  املساعدة  بني  العالقة  أن  كام  التوطني. 
النظر  الدميغرافية٥٦. متيل وجهة  التطورات  إدارة  االقتصادي بدالً من  األثر  إدارة  البلدان يف  ملساعدة 

 en.pdf-١٦١٢١٦-https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-where-theres-a-will-syria-refugees ٥٢
٥٣ املرجع ذاته 

 ١٧٢٩٣/Global Focus, http://reporting.unhcr.org/node ،٥٤ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 Alannah Newton, “Burden sharing or burden shifting?  An analysis of the compatibility of Australia’s policy of ٥٥

 offshore processing with the  principles of human rights established under international law
 Matthias Lücke, Claas Schneiderheinze, “More Financial Burden-Sharing for Developing Countries that Host  ٥٦
insights.org/policy_briefs/financial-burden-sharing--http://www.g٢٠  .٢٠١٧  ,٢٠  Insights, November  Refugees”, G٢٠

/developing-countries-host-refugees
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هذه إىل تضييق نطاق تقاسم األعباء. واألهم من ذلك هو أن هذه السياسة، عند تطبيقها عىل أرض 
الواقع، لن تسعى إال إىل التخفيف من اآلثار االقتصادية، عىل الرغم من اآلثار الطويلة األجل لألزمة 

وحركة اللجوء. 

تحذر اتفاقية عام ١٩٥١ بوضوح من تدفقات الالجئني الكبرية التي قد تثقل كاهل بلدان اللجوء 
األول، وتدعو إىل التعاون الدويل يف هذه الحاالت. لكن ما من قواعد تنظم توزيع الالجئني عىل الدول 
األطراف أو تقسيم التكلفة االقتصادية الستضافة الالجئني. وعىل الرغم من أن إعالن نيويورك يتضمن 
التزامات مبعالجة حركات اللجوء الكبرية، لن تتكشف معامل هذه االلتزامات قبل صدور االتفاق العاملي 
الخاص بالالجئني املتوقع أن تعتمده الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام ٢٠١٨. ويف إطار التحضري 
لهذا االتفاق، أجريت سلسلة من املشاورات املواضيعية للبحث يف الرتتيبات املعتمدة حاليًا لتقاسم 

أعباء حركات اللجوء الكبرية.

بانتظار التوّصل إىل خطة فّعالة لتقاسم املسؤولية، ميكن االستعانة بالدروس املستفادة واملامرسات 
الفضىل كأساس لتحسني ترتيبات تقاسم املسؤولية. يف نيسان- أبريل ١٩٩٩، طالبت جمهورية مقدونيا 
إليها وما نتج عن ذلك من خوف  اليوغوسالفية سابقا - عىل خلفية تدفّق أعداد كبرية من الالجئني 
وقلق إزاء آثار هذا التدفق املزعزعة لالستقرار - بوضع نظام دويل لتقاسم األعباء ووافقت عىل مواصلة 
قبول الالجئني، عىل أساس أن بعضهم سيجري إجالؤه إىل بلدان ثالثة لفرتة موقتة. وحني أعلنت نهاية 
حالة الطوارئ، كان قد تم إجالء نحو ٩٦٠٠٠ الجئ بشكل موقّت إىل ٢٩ بلدا من خالل برنامج اإلجالء 
إطار  يف  ألبانيا  إىل  سابقا  اليوغوسالفية  مقدونيا  جمهورية  من  آخرين   ١٤٠٠ ونقل   ،(HEP)اإلنساين

 .٥٧(HTP) برنامج النقل اإلنساين

خامتة: عنارصالسياسة العامة لتعزيز الحامية واالستقرار

اعتمدتها  ما  إذا  ميكنها،  عامة  لسياسة  ركائز  أربع  الدراسة  هذه  من  السابقة  الفصول  حّددت 
تأثر  لقد  الطويل.  املدى  عىل  الالجئني  ألزمة  االستجابة  عىل  البلد  قدرة  تعزز  أن  اللبنانية،  الحكومة 
النقاش العاملي بشأن حامية الالجئني وال يزال يتأثر بالتطورات الجارية يف املنطقة، ولبنان عىل وجه 
الخصوص. لذلك، ال بد من االستفادة من السياسات العامة املصّممة يف لبنان الستخالص بعض املبادئ 

التوجيهية السرتاتيجيات االستجابة يف املستقبل.

 ((١٩٩٩) ١٢٤٤/S/RES) كوسوفو) (HTP) وبرنامج النقل اإلنساين (HEP)٥٧ األمم املتحدة، برنامج اإلجالء اإلنساين
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أما عنارص هذه السياسة فهي:
١- مسار إجراءات تحديد أوضاع الالجئني والحامية القانونية؛ 

٢- املشاغل املتعلقة باإليواء والحامية وتعزيز األمن واالستقرار؛ 
٣- فرص كسب العيش لتأمني الحامية والدخل؛ 

٤- تقاسم األعباء وإيجاد الحلول الدامئة. 

مسار إجراءات تحديد أوضاع الالجئني والحامية القانونية

يف شهر أيار- مايو ٢٠١٥، طلبت حكومة لبنان من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تعليق 
جميع عمليات منح شهادات الالجئني يف لبنان. حرم هذا اإلجراء طالبي اللجوء الذين دخلوا إىل لبنان، 
الحامية  احتياجات  عىل  الحصول  من   ،٢٠١٥ عام  قبل  املفوضية،  لدى  التسجيل  من  يتمكنوا  مل  أو 
األساسية. وبدال من وقف عملية تحديد وضع الالجئني، كان يجدر بالحكومة اللبنانية أن تنسق مع 
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني من أجل اعتامد عملية مفّصلة لتحديد أوضاع الالجئني 

والتحّقق منها، مبا يتامىش مع اتفاقية الالجئني لعام ١٩٥١.

تشرتط هذه العملية أن تنطبق عىل األفراد املطالبني باللجوء حالة ”الخوف الذي له ما يربره من 
التعرض لالضطهاد“ بحسب اتفاقية عام ١٩٥١. وبسبب الطابع الذايت لعنرص ”الخوف“ تربز الحاجة 
إىل تقييم كل طلب عىل حدة بدالً من الحكم عىل الوضع العام يف بلد أو منطقة املنشأ. ثم يستكمل 

العنرص الذايت بتقرير موضوعي يحسم ما إذا كان الخوف ”له ما يربره“ ويستند إىل الوقائع.

وبالنظر إىل ما سبق وإىل التغيريات التي طرأت عىل حركة النزوح، ميكن لوكاالت األمم املتحدة أن 
تطّور عملية لتحديد أوضاع الالجئني (RSD) تعّزز جهود تسجيل ملتميس اللجوء وإعادة التحّقق يف 
وضعهم. كام تسمح هذه العملية لوكاالت األمم املتحدة والحكومة بتحديد السكان موضع االهتامم، 

وتحسني جهود املساعدة، باالستناد إىل تقييامت أكرث مصداقية لهشاشة أوضاع الالجئني.

ناقصة ما مل ترتافق مع إجراءات منح تصاريح  تبقى   (RSD)الالجئني لكن عملية تحديد أوضاع 
إقامة أكرث وضوحا وأيرس وصوال توفر الحامية القانونية بدال من إدامة سياسة اإلقصاء. وبناء عىل ذلك، 
تحّدد حالة األفراد نوع اإلقامة املقدمة لهم. فال يجوز، مثالً، أن يحصل الالجئ الذي يتطلب وضعه 

حامية دولية عىل نفس املعاملة التي يحصل عليها سائر األجانب.
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يوضح الرسم أعاله دينامية التفاعل بني حجم حركة الالجئني، ووضعهم القانوين يف لبنان، والتغريات 
املسلح  النزاع  بتطّورات  املرتبط  تفسريها خارج سياقها  يجوز  ال  والتي  العامة  السياسة  املستجدة يف 

املطّول يف سوريا، وغريه من األحداث يف املنطقة.

سوف تتمكن الحكومة اللبنانية، بفضل عملية تحديد أوضاع الالجئني، من تسهيل حصول املواطنني 
السوريني عىل الوثائق الثبوتية املدنية. ويتعنّي عىل لبنان الذي يعاين أصالً من وجود أشخاص عدميي 
الجنسية من أصل لبناين عىل أراضيه، أن يتجنب اتخاذ أي تدبري قد ينتج عنه ظهور فئة جديدة من 
األفراد عدميي الجنسية الذين يعيشون عىل أرضه بدون وثائق ثبوتية. وتجدر اإلِشارة يف هذا السياق، 
أيًضا يف  الوثائق املدنية لالجئني ال تنحرص بالالجئني وحدهم وحسب، بل تساهم  إىل أن فوائد منح 
مع  يتامىش  دائم  للعودة، كجزء من حل  اسرتاتيجية  أي  تنفيذ  وتسّهل  لبنان،  األمن يف  الحفاظ عىل 

املعايري الدولية، ألنه قد يتعّذر عىل الالجئني غري املوثقني العودة إىل بالدهم.  

•  تسجيل املواليد: ينبغي ضامن نظام فّعال لتسجيل املواليد للّبنانيني والالجئني. فيكون هذا النظام 
مبثابة الحل ملشكلة الالجئني عدميي الجنسية الذين ال تطالهم جهود الحامية. ال يجوز أن تكون 
سياسات تسجيل املواليد جامدة ومتحّجرة، بل ينبغي أن تتسم بالديناميكية واملرونة وتسمح 

بتقييمها واستعراضها وتحديثها باستمرار لضامن تنفيذها بشكل صحيح يحقق أهدافها.
•  شهادات الزواج: من الواضح أن أزمة الالجئني السوريني زادت وعي اللبنانيني سكانًا وحكومة 
والوثائق  املبكر  كالزواج  واملرأة،  الطفل  حامية  تقوض  التي  القدمية  بالتقاليد  مدنيا  ومجتمعا 
يف  واملقبولة  املربرة  املامرسات  من  وغريها  الدينية،  املؤسسات  عن  الصادرة  القدمية  املدنية 
املجتمعات املحلّية. لذلك، ينبغي ألي سياسة تسعى إىل تحسني عمليات التوثيق املدين أن تأخذ 
هذه املامرسات باالعتبار، وتركّز عىل منع ومكافحة مامرسات العنف القائم عىل نوع الجنس 
واالستغالل تحت غطاء الزواج، وتضمن توثيق الزيجات وتسجيلها عىل نحو صحيح يحول دون 

تدفقفق جامعي

حامية موقتة•
إقامة موقتة يف •

لبنان بانتظار 
تحديد الوضع 

انخفاض حجمم التدفق

عملية فعالة •
لتحديد أوضاع 
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عرقلة عمليات التوثيق الالحقة. لذلك، ال يجوز أن تكون سياسات إصدار شهادات الزواج جامدة 
وتحديثها  واستعراضها  بتقييمها  وتسمح  واملرونة  بالديناميكية  تتسم  أن  ينبغي  بل  ومتحّجرة، 

باستمرار لضامن تنفيذها بشكل صحيح يحقق أهدافها.
شواغل  تقترص  وال  وإعالنها.  وفياتهم  تسجيل  يف  صعوبات  الالجئون  يواجه  الوفاة:  •  شهادات 
الالجئني يف هذا املوضوع عىل العثور عىل مدفن يحرتم تقاليدهم وقيمهم، بل تشمل أيًضا حقوق 
املرياث وغريها من املسائل املتعلقة بالتوثيق املدين. إلصدار شهادات الوفاة أهمية خاصة يف إطار 
العائدة إىل سوريا  العودة بشكل خاص. ومن املتوقع أن تواجه األرس  الدامئة، وخطط  الحلول 
مشاكل هائلة تتعلق مبلكية العقارات واألرايض والسكن. لذلك، ال يجوز أن تكون سياسات إصدار 
بالديناميكية واملرونة وتسمح بتقييمها  الوفاة جامدة ومتحّجرة، بل ينبغي أن تتسم  شهادات 

واستعراضها وتحديثها باستمرار لضامن تنفيذها بشكل صحيح يحقق أهدافها.

فرص كسب العيش لتأمني الحامية والدخل

ال يكفي تحليل سبل كسب العيش والعمل وغريها من األنشطة املدرّة للدخل املتاحة لالجئني من 
لبنان غالبًا ما  أيًضا من منظور الحامية، ألن الالجئني يف  منظور اقتصادي وحسب، بل يجب تحليله 
يحمون نفسهم بنفسهم. وباإلضافة إىل ذلك، يتعني عىل الحكومة اللبنانية إعداد سياسات لإلمناء والنمو 
تستهدف املجتمعات املحلية األكرث تأثرا باألزمة. لكن ال يجوز تصميم هذه السياسات خلف أبواب 
مغلقة، بل بإرشاك عدد كبري من الجهات املعنية. إن سياسة تقييد حق السوريني يف العمل يف قطاعات 
محددة فشلت ألنها ركّزت عىل االستفادة الرسيعة من اليد العاملة السورية الرخيصة وتجاهلت أموًرا 

أساسية أخرى.

بالتايل، ينبغي أن يراعى يف تصميم السياسات املتعلقة بالحامية وتوليد الدخل الخطوات التالية:

١. تحديد مجاالت الخربة واملهارات واالحتياجات االقتصادية الخاصة باليد العاملة اللبنانية؛ 
٢. تحديد مجاالت الخربة واملهارات واالحتياجات االقتصادية الخاصة باليد العاملة السورية؛ 

٣. فهم الوضع االقتصادي يف لبنان واحتياجات السوق؛ 
٤. تحديد احتياجات السوق للعاملة األجنبية. 

ينبغي أن تهدف سياسات العمل وفرص كسب العيش إىل تصميم تدابري لحامية القوى العاملة تعزز 
التآزر والرتابط وتستجيب الحتياجات السوق. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تهدف هذه السياسات إىل 
تعزيز النمو االقتصادي والقضاء عىل أوجه التفاوت االقتصادي، وتوفري األمن الوظيفي، ومنع االستغالل 

يف العمل.
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املشاغل املتعلقة باإليواء والحامية وتعزيز األمن واالستقرار

األمن  الالجئني، وحفظ  التوازن بني حامية  للحفاظ عىل  العامة رضورية  للسياسة  الثالثة  الركيزة 
واالستقرار يف لبنان. كثريا ما يعّرب صانعو القرار واألجهزة األمنية واملواطنون اللبنانيون عن قلقهم إزاء 
االستقرار واألمن. ولذلك، ميكن القول إن أي سياسة تتجاهل هذه الشواغل تطيح بالرضورات األمنية 

الوطنية وتديم املامرسات الظرفية.

تشاريك  نهج  بشفافية ومن خالل  الحامية  استجابات  تصميم  فيتطلب  أعاله  املذكور  التوازن  أما 
اللبنانية إجراء تقييم  الدولة  الفاعلة املعنية. وباختصار، يتعني عىل مؤسسات  الجهات  يشمل جميع 
أفضل للمخاطر والجهود األمنية الالزمة لضامن االستقرار واألمن، إىل جانب االستجابة املالمئة الحتياجات 
الالجئني من حيث الحامية. وعالوة عىل ذلك، ال بد من إعالن أي تدبري يتخذ يف هذا الصدد بشكل 

سلس ومنظّم تفادًي الزعزعة االستقرار يف املجتمع والحرمان من الحامية.

ألن  ذلك  واقعية.  أكرث  بطريقة  الحايل  الوضع  إىل  اللبنانية  الحكومة  تنظر  ليك  الوقت  حان  لقد 
تفاقم  إىل  إالّ  يؤدي  ال  بعدم رشعيتها،  والتذرع  وإنكار وجودها  املخيامت  التغايض عن  االستمرار يف 
وتكبحه،  الالجئني  مخيامت  انتشار  تضبط  أن  إًذا،  الحكومة،  عىل  الحامية.  ومشاكل  األمنية  املخاطر 
مستدامة  حلول  بتقديم  اإلنسانية  املساعدة  لوكاالت  والسامح  القامئة،  املخيامت  أمن  عىل  وتسهر 
للحامية. غري أن تحقيق كل هذه األهداف يشرتط أوال، إقرار الحكومة بأن املخيامت هي الخيار الوحيد 
املتاح لكثري من الالجئني، وثانيا، تخطيطا طويل األجل يضمن استدامة تدابري األمن والحامية املعتمدة. 
وختاما، ال بد من تجنب عمليات اإلجالء املتكررة ألنها تولد مشاكل قد تؤثر عىل األمن وعىل العالقة مع 

املجتمعات املضيفة وحامية الالجئني والقدرة عىل تصميم وتوفري تدابري حامية طويلة األجل.
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واالستقر

ية
جئني

حام
الالج



إىل متى دفن الرؤوس يف الرمال؟ 

٣١

تقاسم األعباء وإيجاد الحلول الدامئة 

يف  الراسخة  الهيكلية  املشاكل  بسبب  أساًسا  الجامعي  التدفق  عبء  اللبناين  املجتمع  يتحّمل 
واصطدام خطط  ما،  نوعا  الخجولة  الدويل  املجتمع  استجابة  عن  ناهيك  اللبنانية،  الدولة  مؤسسات 
إعادة التوطني الحالية بغياب اإلرادة السياسية يف البلدان الثالثة، ماّم يعكس الشعور العام املناهض 
لالجئني يف البلدان التي متلك القدرة واملوارد الالزمة الستقبال مزيد من الالجئني. وال بد من اإلشارة يف 
هذا السياق إىل أن نسبة الالجئني السوريني الذين أعيد توطينهم يف بلدان ثالثة ال تتعدى الثالثة يف 

املئة منذ بداية األزمة.

لعل أفضل ما ميكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية هو التعاطي مع املشهد الحايل باعتباره فرصة 
إلرساء نظام تقاسم املسؤولية يأخذ باالعتبار الحلول الدامئة. بالتايل، يتعني عىل وزارة الرتبية والتعليم 
العايل ووزارة االقتصاد ووزارة العمل وغريها من الوزاراتان تعمل من خالل بعثاتها الدبلوماسية عىل 
تحديد االحتياجات االقتصادية واحتياجات السوق يف بلدان إعادة التوطني املحتملة، وتسليط الضوء 
التي  الالجئون ممن أعيد توطينهم إىل مزيد من الحامية، واملجاالت  التي يحتاج فيها  عىل املجاالت 
ميكن أن يساهموا من خاللها يف اقتصاد البلد الثالث. ففي أملانیا علی سبیل املثال، ٧٣ يف املئة من 
الرشکات الصغیرة واملتوسطة يعتمد علی العامل األجانب، و٦٣ يف املئة من املشاريع التجاریة الصغرى 
يستقدم موظفني دوليني، و٨٢ يف املئة من العاملني يف التجارة ھم من العامل األجانب. يف السنوات 
الخمس املاضية، وظّفت الرشكات الصغرية واملتوسطة األملانية وحدها٢٥٠٠٠٠ الجئ. ومن خالل إجراء 
برامج  بناء  من  اللبنانية  الحكومة  تتمكن  الصلة،  ذات  األجنبية  الحكومات  مع  املناسبة  املفاوضات 

لدخول الالجئني، وتوفري خيارات إعادة توطني فعالة٥٨. 

تقّدم برامج الرعاية الخاصة (private sponsorship) حالً آخرًا ينبغي توسيع نطاقه من بلدان 
أمريكا الالتينية وكندا يف نصف الكرة الغريب وصوال إىل أوروبا والبلدان األفريقية. تعتمد هذه الربامج 
عىل دعم األرس ومنظامت الرعاية واملؤسسات الدينية وغريها من املجموعات الشعبية لجهود إعادة 

التوطني وغريها من أشكال إجالء الالجئني.

ال بد من اإلشارة إىل أن حلول األزمة ال تقترص عىل إعادة التوطني والحامية املؤقتة (انظر عنرصي 
املناقشات  تبقى  الالجئني،  عودة  لفكرة  الواسعة  املعارضة  من  الرغم  فعىل  والثاين).  األول  السياسة 
ينبغي  لكن  متاًما.  وطبيعية  مرشوعة  الدائم  الحل  أشكال  من  كشكل  العودة  خطط  بشأن  الجارية 

https://www.kfw.de/KfW- Group/ ١٦, ٢٠١٧ Christine Volk, KFW, “German SMEs need foreign workers”, January ٥٨
 html.٣٩٤١١٢_Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details
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أن  ويجب  العودة.  خيار  يتناول  نقاش  أي  صلب  يف  األساسية  الحقوق  وضامن  الحامية  رشط  وضع 
الطوعية يف بعض  العودة غري  العودة مدروًسا ومستنريًا ألن  العودة إىل سوريا طوعية، وخيار  تكون 
الحاالت تكاد تكون شكال من أشكال إعادة قرسية (refoulement). يف املقابل، تأخذ العودة الطوعية 
يف االعتبار الظروف يف سوريا ولبنان وتسمح لالجئني باتخاذ خيار مستنري، دون فرض أي رشوط قرسية 
عىل قراراتهم. لكن حرية اختيار الالجئني السوريني يف لبنان مقيدة اآلن بسبب املخاطر التي تواجههم، 

وحاجتهم إىل الحامية، ناهيك عن تطّورات الرصاع واألزمة.

وختاًما، إن انخراط لبنان يف محادثات الفريق الدويل لدعم سوريا (ISSG) ومحادثات جنيف التي 
تهدف إىل إيجاد حل للحرب األهلية السورية مينح الحكومة اللبنانية منربا تدعو من خالله إىل عودة 
األولوية  يعطي  أن  لبنان  .لذلك، عىل  السلمية  التسوية  عنارص  من  أساسيا  باعتبارها عنرصا  الالجئني 
التوطني. والبيان  الفعالة وخيارات إعادة  الحامية  العودة، إىل جانب استكشاف خطط  للنقاش حول 
األخري الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان٥٩ هو مبثابة تذكري جديد بأن املجتمع الدويل سيدعم 
خطط العودة التي يضعها لبنان إذا كانت هذه الخطط تراعي رشوط السالمة والطواعية والكرامة.

يبقى أن التجاذبات السياسية والبيانات الشعبوية والتساهل مع التدابري البلدية التمييزية وغريها من 
أشكال املعاملة القرسية ال تساهم يف تحقيق الحل الدائم املتمثل يف عودة الالجئني إىل بالدهم بصورة 

مستدامة وطويلة األجل. 

https://unscol.unmissions.org/sites/  .٢٠١٧ ديسمرب  األول-  كانون   ٨ مشرتك،  صحفي  مؤمتر  للبنان،  الدولية  الدعم  مجموعة   ٥٩
 arabic.pdf-٠٨_١٢_١٧_default/files/isg-joint_ministerial_statement-paris
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 التوصيات وخارطة الطريق لتطبيق السياسة العامة
 وكاالت األمم املتحدة واملنظامت اإلنسانية املجتمع املدين الهيئات الحكومية

وزارة الشؤون 
 االجتامعية

التنسيق بني الهيئات الحكومية  
واملجتمع املدين ووكاالت األمم 
املتحدة لتعزيز مبادئ األمن 

 النقاشاالجتامعي واإلنساين يف 
 حول السياسات؛

تقييم واستعراض وتطوير  
السياسات مبا يضمن الوصول 
العادل إىل الحامية االجتامعية 

 .األمن البرشيواحرتام 
 

املجلس االقتصادي 
 واالجتامعي

تقديم نظرة عامة وحديثة عىل  
الوضع االقتصادي يف لبنان 
تعكس حالة القطاعات 

 املشمولة؛ العديدة
  
 

املناقشات مع تنظيم مزيد من  
مجموعات أخرى من املجتمع 
املدين، مبا يف ذلك النقابات 
العاملية، من أجل تعزيز 

 .التوصيات

تواصل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  

وتكثف جهود الدعوة املوجهة إىل الدول لزيادة عدد 
لالجئني  األماكن املتاحة حول العامل إلعادة توطينا

سباب إنسانية أو غري ذلك من أل  الدخولالسوريني أو 
 أشكال الدخول؛ 

تعزز مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  

ووكاالت اإلغاثة األخرى وتحسن التواصل مع 
بشأن برامج دعم  الحكومة اللبنانية وعامة اللبنانيني

املواطنني اللبنانيني، والبصمة اإليجابية التي ترتكها 
 دات املحلية؛ املساعدة يف املجتمعات واالقتصا

تطور مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني خطة  
تسمح لها بتحديد  (RSD)لتحديد أوضاع الالجئني 

 أوضاع الالجئني ومتييزهم عن طالبي اللجوء يف لبنان؛

تواصل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  
مساعدة السلطات اللبنانية يف إرساء مبادئ توجيهية 

املدين تأخذ باالعتبار الثغرات الهيكلية يف للتوثيق 
 توفري الحامية؛

يدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عملية تصميم  

 سياسات التنمية الشاملة؛

تعمل وكاالت األمم املتحدة عىل تحسني التنسيق  

بينها، ال سيام يف ما يخص إصالح السياسات والدعوة 
 . بغري املُجدي الخطا إىل تجنب

التنسيق مع املجتمع املدين   الداخلية وزارة
والهيئات الحكومية ووكاالت األمم 
املتحدة لتعزيز وتحديد تدابري 

الفعالة واملتوازنة  إحالل االستقرار
مع حقوق اإلنسان وحامية 

 الالجئني؛
 

وضع اسرتاتيجية شفافة من شأنها  
أن تحدد املخاطر األمنية الفعلية، 

االستقرار التي وتبني تدابري إحالل 
التساوم عىل التزامات الدولة يف 

 مجال حقوق اإلنسان؛

تقييم ومراجعة وتطوير السياسات  
التي تضمن الوصول الفعال إىل 

 . التوثيق املدين

تعزيز اسرتاتيجيات التنمية   املنظامت اإلمنائية
التي توجه السياسات العامة 
نحو االستدامة وخلق الوظائف 

 . يف لبنان

التنسيق بني الهيئات الحكومية   وزارة العمل
واملجتمع املدين ووكاالت األمم 
املتحدة من أجل إصالح وتنظيم 
سياسة العمل، مع األخذ باالعتبار 
إمكانية انضامم األجانب إىل 

 القوى العاملة اللبنانية؛
  
تقييم ومراجعة وتطوير  

السياسات الرامية إىل تحقيق منو 
جة اقتصادي من خالل معال

ألوجه األسباب الجذرية 
االقتصادية، وتوفري  الالمساواة

األمن الوظيفي، ومنع االستغالل 
 .يف العمل

تعزيز إجراءات ومناذج الحامية   املنظامت اإلنسانية
املراعية لحساسيات الرصاع 
والتي تحسن مساحة الحامية 

 .املؤّمنة لالجئني يف لبنان
 
إجراء تقييم فعال للسياسات  

التي تؤثر عىل الحامية يف لبنان، 
من أجل تقديم التوصيات التي 
تحّسن مساحة الحامية، يف 

 . الوقت املناسب

املنظامت املعنية بإدارة   
  الرصاعات

تعزيز النهج التي تراعي  
حساسيات الرصاع، والتدابري 
املخففة آلثار الرصاع، وتكتيكات 

االستقرار الفعالة التي إحالل 
تسمح بتحقيق التوازن بني 
حقوق اإلنسان وحامية الالجئني 

 .والشواغل األمنية عىل حد سواء
 

ذات تحديد نقاط االختناق  
عكسية يف السياسات النتائج ال

املعتمدة، والتوصية يف الوقت 
 . بحلول بديلة أكرث فعالية ذاته
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