
على الدول املضيفة لالجئني معاملتهم بسياس�ات 
خاص�ة، متّيزه�م لك�ن ال تع�زل�هم

ذكرت املس��ؤولة العليا لشؤون الالجئني الفلسطينيني في األمم املتحدة أنه على الدول العربية املضيفة 
لالجئني أن تقرن قوانينها وتش��ريعاتها احمللية بأفضل املمارسات املوجودة عاملياً، بينما حتفظ، في الوقت 
ذاته، لالجئني هويتهم اجلماعية اخملتلفة التي فرضتها ستون عاماً من املنفى. وأضافت أن القوانني احمللية 
التي حتكم حياة الالجئني في عدة بلدان عربية تنطوي على انتهاكات ملا يقّره القانون الدولي، كما تقّيد 

من عمل املنظّمات اإلنسانية التي يبقى دورها ثانوياً باملقارنة مع دور الدولة. 
هكذا قّدمت كارين أبو زيد، املفوض العام لوكالة األونروا، خالصة جتربتها ألكثر من عش��رين عاماً 
قضتها في خدمة اجملتمع املدني في دول عّدة، في احملاضرة التي ألقتها في اجلامعة األميركية في بيروت. 
وكان��ت محاضرة أب��و زيد احملاضرة االفتتاحية ضمن برنامج  “السياس��ات واحلكم في مخيمات الالجئني 
الفلس��طينيني في الشرق األوس��ط” أحد البرامج العديدة التي أطلقها هذا العام معهد عصام فارس 
للسياسات العامة والشؤون الدولية في اجلامعة األميركية في بيروت. ويشترك في إدارة برنامج الالجئني 

الفلسطينيني حتديداً، كل من معهد عصام 
ف��ارس ومعه��د األبح��اث الس��لوكية ف��ي 
اجلامعة؛ ويدي��ر البرنامج البحث��ي الدكتور 

ساري حنفي.
األبح��اث  ب��ني  البرنام��ج  ويجم��ع 
امليداني��ة التي تق��وم بها اجلامع��ة في هذا 
اجمل��ال، واحملاضرات وورش��ات العمل، للبحث 
في أب��رز التحديات التي تواجه السياس��ات 
العام��ة واحلك��م ف��ي مخيم��ات الالجئني 
الفلس��طينيني ف��ي كلٍّ من لبن��ان واألردن 

وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. 
و أشارت أبو زيد إلى أن دور صّناع القرار 
ومنظّم��ات اإلعان��ة ه��و الس��عي لتحقيق 
احلاج��ات اإلنس��انية، العملي��ة والتنموية، 
لالجئ��ني، واحلف��اظ على كرامته��م كأفراد، 
حل��ني ما يعم��ل اجملتمع الدول��ي على حتقيق 
حقه��م في تقري��ر مصيرهم كش��عب. أّما 
ف��ي الواقت الراه��ن، فإن “عاتق املس��ؤولية 

األكبر يقع على الدول، التي يجب عليها توفير ما ينص عليه القانون الدولي من حس��ن معاملة وحقوق 
أساسية لالجئني الذين يقيمون في نطاق حتكيمها”. واقترحت على الباحثني في هذا اجملال التركيز على 
إيجاد الطريقة املثلى الدارة العالقة الدقيقة واحلساس��ة بني الالجئني والدول العربية املضيفة، بناًء على 

التجارب السابقة لالجئني في العالم وعلى ما ينص عليه القانون الدولي. 
يبرز بهذا اخلصوص دور املؤسس��ات البحثية، ومنه معهد عصام فارس، الذي سيلعب دوراً مزدوجاً 
بحسب أبو زيد، إذ يوّفر مساحّة للرؤى اخملتلفة من منظور اجملتمعات املعنية، ويحافظ في الوقت ذاته على 
صفته األساسية، وهي عدم االنحياز كونه مؤسسة أكادميية غير حكومية. “هذا املزيج لهاتني الصفتني 
هو مزيج فّعال وممّكن، وسيخدم لتوضيح العديد من املواضيع العملية املتعلقة بشؤون الالجئني، والتي 
يجب التطرق إليها، كما أنه سيساعد على تقدمي اقتراحات مبتكرة بخصوص معاجلتها،” قالت أبو زيد.

أم��ا رامي خوري، مدير املعهد، فذكر أن البرنامج س��يقّرب املس��افة بني أب��رز األبحاث املوجودة في 
ه��ذا اجملال، وبني اجملتمع املدني وممثلي احلكومات، بهدف الترويج لسياس��ات أفضل متّس ش��ؤون الالجئني 

معه��د عصام فارس للسياس��ات 
العامة والش��ؤون الدولي��ة (فارس) 
التاب��ع للجامع��ة األميركي��ة في 
بي��روت، هو معهد بحثي تأس��س في س��نة 
2006، بهدف رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة 
بالسياسات العامة للباحثني واألكادمييني، وفي 
مطلعه��م األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامعة 
األمريكية في بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في 
الش��ؤون املتعلق��ة بصناعة الق��رار والعالقات 

الدولية في العالم العربي. 
ويس��عى معه��د عصام ف��ارس ليك��ون مجاالً 
مدني��اً مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحاي��داً، تتالقى 
وتتمّثل فيه جمي��ع األفكار واالجتاهات املوجودة 
ف��ي اجملتمع. وتتمثل أهداف املعهد ب� : (1) الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ (2) حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ (3) إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   ٢
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السياسـات والحكـم في مخيـمــات 
الالجئـيـــن الفلسطـيـنـيـيـن

توصيات في مجال السياسات
يج��ب على الدول املضيفة أن تدرك أنها املس��ؤولة   •
األول��ى عن احلك��م في اخمليم��ات بحس��ب القانون 

الدولي. 

يجب على التش��ريعات والقوانني احمللية أن تسّهل   •
عمل املنظمات اإلنسانية، ال أن تعيقه. 

يجب التخفيف من قيود العمل على الالجئني.  •

حتديداً ف��ي لبنان، يجب العمل على تطبيق املذكرة   •
احلكومية الصادرة في ال� 2005 بشأن حقوق العمل 

اخلاصة بالالجئني الفلسطينيني.

يجب على واضعي القوانني التنسيق مع املنظمات   •
اإلنس��انية، لوضع خطة طويلة األمد لالجئني، في 

حال كانت هناك تسوية سياسية نهائية.

املفوض العام كارين أبو زيد
ش��غلت كارين أب��و زيد منصب املف��وض العام 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
التابع��ة لالمم املتح��دة (األون��روا) من��ذ حزيران 
يوني��و 2005، بع��د أن أمض��ت خمس س��نوات 
في منصب األمني العام املس��اعد لألمم املتحدة 
ونائ��ب املفوض الع��ام لوكال��ة االون��روا. وقبل 
انضمامه��ا لألن��روا، عملت أبو زي��د مع مكتب 
املفوض الس��امي لالجئني التاب��ع لألمم املتحدة 

ملدة 19 عاماً. 



برنام��ج السياس��ات واحلك��م في 
الفلسطينيني  الالجئني  مخيمات 
برنام��ج  ه��و  األوس��ط  الش��رق  ف��ي 
يش��ترك ف��ي إدارت��ه كل م��ن معه��د عص��ام 
ف��ارس للسياس��ت العامة والش��ؤون الدولية، 
ومركز األبحاث الس��لوكّية، التابعني للجامعة 
األميركية في بيروت. ويهتم البرنامج باألبحاث 
املتعلق��ة مبخيم��ات الالجئني الفلس��طينيني، 
س��واء األبح��اث األكادميي��ة أو تل��ك املتعلق��ة 
بصناعة القرار؛ ويهدف البرنامج إلى توفير آلية 
مفتوحة وغير منحازة، للباحثني واجملتمع املدني 
واملسؤولني احلكوميني واملنظمات الدولية، متّكن 
من التوّصل لقراءة س��ليمة وحتليل دقيق لواقع 
اخمليمات الفلسطينية في الشرق األوسط، ومن 

وضع توصيات لصّناع القرار بهذا الشأن. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ساري حنفي 

الفلسطينيني، مثل احلكم، وحقوق العمل، واألمن، والرعاية الصحية العامة، والتخطيط املدني.

بني فضاء مختلف أو فضاء معزول
تق��ّدم األونروا حالياً مس��اعدات حلوالي 4.4 مليون الجئ فلس��طيني، من أصل أكث��ر من 9 ماليني الجئ 
موزعني حول العالم، يسكن منهم حوالي الثلث فقط في اخمليمات. وترتبط هوّية الالجئني الفلسطينيني 
في الشرق األوسط حتديداً، ب� “القوى التي فرضت عليهم أن يكونوا مختلفني عن بيئتهم املضيفة”، وهو 
ما يجعل جتربتهم تختلف عن جتربة الالجئني في املناطق األخرى في العالم. وهذا يدفعهم، بحس��ب أبو 
زي��د، ألن ينعزلوا عن اجملتمعات املضيفة؛ واألخيرة تعاملهم في كثير من األحيان بطرق معاملة مختلفة 
مبنية على نظرة لالجئني مفادها أنهم “ضيوٌف طويلو املكث أو رمبا ضيوف إلى ما ال نهاية، ينافسونهم 

على املوارد احمللية والطبيعية التي هي أصالً قليلة ونادرة.”
وأضافت املفوض العام: “إن الرس��الة التي حرصنا على إيصالها خالل الس��نوات القليلة املاضية 
ه��ي أنك إن عزلت الن��اس وفرضت عليهم عقوبات وعاملتهم بالطريقة الت��ي يعاملون بها في األراضي 

الفلسطينية احملتلة، فأنت بهذا جتعلهم متطرفني أكثر.” 
وأش��ارت أبو زيد إلى ما جرى في مخيم نهر البارد ش��مال لبنان العام املاضي، حيث مت تدمير اخمليم 
الذي كان أرضاً ملعركة بني امليليش��يات واجلي��ش اللبناني، مضيفة أن مخيم نهر البارد هو أبرز دليل على 
احتم��ال اخلطر القائ��م دائماً من حتّول مخيمات الالجئني إلى مس��احات مفتوحة للمهّمش��ني وطالبي 
املأوى. وأّكدت أبو زيد أّن من يتحمل مس��ؤولية حتديد العالقة بني أهل اخمليم ومن هم خارجه، هي الدولة 
املضيفة وكذلك الس��لطات الدولية، وأن هذه املس��ألة ليست باملسألة السهلة، خاصة في لبنان حيث 
تتطلب الكثير من احلذر، إذ أن العوامل السكانية واملصالح الفصائلية تزيد من قيمة الرهان اخلطر الذي 
تنطوي عليه مثل هذه العملية لدى كافة األطراف املعنية؛ محّذرًة في الوقت ذاته من أن العزل والتشدد 

اللذان أديا إلى أزمة نهر البارد، يؤديان حالياً إلى إعادة انتاج ألزمة شبيهة في غزة. 

بني العمل اإلنساني أو العمل السياسي
وفي احلديث عن حتديد األولويات املتعلقة مبس��ألة الالجئ��ني، ذكرت أبو زيد أنه “على الرغم من وجود عدة 
أس��ئلة مهمة تتعلق إم��ا بالقانون الدولي، أو مبس��ؤولية الدول املضيفة، أو بكيفي��ة إدارة اخمليمات، فإن 
األولوي��ة الضاغطة حالياً في لبنان هي تأمني ظروف معيش��ية الئق��ة لالجئني ومصادر عيش دائم لهم، 

سواًء كانوا داخل اخمليمات أو خارجها.” 
وستكون عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، حدثاً معلماً، في سير العالقة بني اخمليمات وبيئتهم 
املضيف��ة في لبنان بحس��ب أب��و زيد، التي أضاف��ت أن أحد أب��رز التحديات الراهنة بخص��وص الالجئني 
الفلس��طينيني هو التمكن من وضع خطة طويلة األمد لهم في حال كان هناك تس��وية نهائية. وأحملت 
إلى أن األونروا تأمل من خالل مثل هذا البرنامج أن تتمكن من االنطالق في مبادرات طويلة املدى بخصوص 

وضع الالجئني، وهو األمر الذي لطاملا أعاقتها عن حتقيقه عقبات قانونية.
وأشارت أبو زيد إلى موضوع آخر بارز على صعيد تقدمي املساعدة لالجئني، وهو كون العمل اإلنساني 
املعوني محدود بحكم القوانني احمللية واالعتبارات السياس��ية. وأش��ارت مثالً إلى أن االونروا تعمل حالياً 
في لبنان على اس��تصدار قانون ألطفال الالجئات الفلس��طينيات، املتزوجات من غير الالجئني، يس��مح 
بتس��جيلهم حتت اس��م والدتهم، بحيث ينالون احلماية واحلقوق اخلاصة بالالجئني. كما أش��ارت إلى أن 
أح��د أولوي��ات االونروا حالياً في لبنان في ه��ذا اجملال أيضاً، املذّكرة التي أصدرته��ا احلكومة اللبنانية عام 
2005 بخص��وص التخفيف من القيود املفروضة على عمل الالجئني الفلس��طينيني، والتي لم يتم بعد 

تطبيقها عملياً، حيث ال يزال العّمال الفلسطينيون يعانون من االستغالل وقلة األجور. 
وفي حني تعيق االعتبارات السياس��ية ضمن الدول املضيفة العمل على بعض هذه املواضيع، فإن 
أبو زيد رأت ختاماً أن احلّد الفاصل بني العمل االنس��اني والسياس��ي، هو حدٌّ يجب أن يتم احلفاظ عليه: 
“يجب أن نترك هذه الش��ؤون السياس��ية للسياسيني، ألننا اذا ما تخطينا حدودنا بدرجة كبيرة، فإننا قد 

نصبح ممنوعني من ممارسة عملنا اإلنساني.” 

معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627
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املوقع االلكتروني ملركز األبحاث السلوكّية
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القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

سيحاضر أيضاً ضمن برنامج “السياسات واحلكم في مخيمات الالجئني الفلسطينيني في الشرق األوسط”:

ريتشارد كوك، مدير املكتب االقليمي لوكالة األونروا في لبنان

ساري حنفي، مدير الشؤون البحثية واألكادميية في البرنامج، ودكتور برتبة أستاذ مشارك في اجلامعة األميركية

جميل هالل، عضو اجمللس الوطني الفلسطيني، وباحث زائر في مركز كارنيغي للشرق األوسط

فاحت عّزام، املمثل اإلقليمي في الشرق األوسط ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في االمم املتحدة

Chatham House  ندمي ش��حادة، باحث برتبة مش��ارك في برنامج الشرق االوسط في املعهد امللكي للش��ؤون الدولية
في لندن

خليل مكاوي، رئيس جلنة احلوار اللبناني-الفلسطيني التي شكلتها احلكومة اللبنانية

سمير اخلوري، رئيس جلنة املتابعة لعمل الالجئني الفلسطينيني في لبنان

احملاضرة متوفرة كاملة سمعياً وبصرياً على املوقع االلكتروني ملؤسسة عصام فارس.


