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 بيت المستقبل، بكفيا
  
  
  

  باالجراءات العملية نحو استراتيجية وطنية: رابعةالجلسة ال
   ممثلة المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،ميراي جيرار

  
  

على ما قيل سابقا لجھة وصول أزمة الالجئين السورين حدا خطيرا، السيما على صعيد دعوني أؤكد أوال 
فھم ال يدفعون اإليجارات ويعيشون على الديون مما . اإلفقار الذي لحق بھم وباتوا معه يعيشون على الدين

أوضاع الالجئين في لبنان بلغت حدا كبيرا من  إن .ابات بينھم وبين المجتمعات المضيفةقد يخلق اضطر
التدھور سيتفاقم إذا لم يطرأ تحول جذري على مستوى السياسات والمساعدات الدولية وذلك لضمان بقائھم 

م بأمان على قيد الحياة والحفاظ على التماسك االجتماعي حتى تسنح لھم الظروف بالعودة إلى ديارھ
  .وكرامة

  
وبانتظار ذلك، الحل األمثل يكمن في عودة الالجئين إلى بالدھم عندما تسمح الظروف األمنية بذلك،  إن

حول حقھم في العمل لتأمين لقمة العيش، وحول مكان إقامتھم وھل يجب أن يكون داخل نواجه إشكاليتين 
تقديم المساعدات وھو أقل كلفة على المجتمع تسھيل اإلقامة في المخيمات،  من ايجابيات .مخيمات أم ال

المضيف، إال أنه يخلق لدى الالجئ شعورا بالتبعية االقتصادية وفقدان الثقة ويساھم أحيانا في تأخير حل 
ال يمكن ، No Man Landsكونھا ولمخيمات عرضة للھجمات ا ، إلى جانب إمكانية أن تصبحاألزمة

  .تأمين حمايتھا من أي جھة
  

إجراءات تجديد إقامات الالجئين، إذ أن ھذا األمر ال يمنح  تسھيل السلطات اللبنانية خرى، علىمن جھة أ
الالجئ شعورا باألمان فقط بل يساعد السلطات على اإلحاطة بالمعلومات الالزمة لتخطيط الخدمات وإنفاذ 

الفئات األكثر ضعفا بينھم القانون، كما تساعد الوكاالت الدولية على االستجابة لحاجات الالجئين وتحديد 
تجديد االقامات والتي ال يمكن  تكلفةارتفاع  والبد أيضا من النظر في .والذين يحتاجون إلى دعم ملح

  . للنازحين تحملھا اضافة الى طلب مستندات قد ال يستطيع الالجئون تأمينھا
   

سوريا والذي انعقد في شباط منذ مؤتمر لندن حول يدور حق الالجئين بالحصول على فرص العمل،  أما عن
، نقاش حول ما إذا كان منح الالجئين حقا بالعمل يشكل خطوة أولى نحو دمجھم 2016من العام 

باستطاعة لبنان تطبيق قانون عمل األجانب على السوريين دون . بالمجتمعات المضيفة وصوال إلى تجنيسھم



أن يقدم المجتمع  ھذا إلى جانب ضرورةلمضيفة، احتقان مع المجتمعات ا تجنيسھم أو إلى ان يؤدي ذلك الى
  . الدولي المساعدة إلنماء المجتمعات المضيفة وخلق فرص عمل لالجئين والنازحين

 
العودة الطوعية  :الحاليممكنة لمعالجة وضع الالجئين السوريين  القانون الدولي ثالثة حلولأخيرا، يضع 

الحل الثالث يبدو  إن. ة، أو إعادة توطينھم في بلد ثالثإلى وطنھم، أو االندماج في المجتمعات المضيف
  . بالنسبة إلى لبنان الحل الوحيد

 


