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إن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجهة المانحة

المقدمة
تحــدد المعاييــر األساســية المتعلقــة باالســتجابة اإلنســانية تســعة التزامــات يمكــن للمنظمــات اســتخدامها لتحســين جــودة
1

وفعاليــة المســاعدة التــي يقدمونهــا  .إن هــذه المعاييــر توّ فــر قــدرا أكبــر مــن المســاءلة تجــاه المجتمعــات واألشــخاص
المتضرريــن مــن األزمــات ،إذ إن معرفــة مــا تلتــزم بــه المنظمــات اإلنســانية سيســمح للمجتمعــات بإخضاعهــا للمســاءلة.
منــذ بدايــة األزمــة الســورية ،لجــأ آالف الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان ،وعمــل علــى تلبيــة إحتياجــات هــؤالء
الالجئيــن عــدد كبيــر مــن الفاعليــن ســواء علــى مســتوى دولــي أو محلــي ،رســمي أو غيــر رســمي .تفاوتــت التدخــات،
حقــق بعضهــا نجاحــا وأخفــق بعضهــا اآلخــر.
ثمــة ســؤال رئيســي يقتضــي قراءتــه بعــد هــذه الســنوات :هــل اإلســتجابة اإلنســانية إلحتياجــات الالجئيــن الفلســطينيين
مــن ســوريا إلــى لبنــان منســقة ومتكاملــة؟
تنــدرج هــذه الورقــة ضمــن مشــروع «تعزيــز إســتراتيجيات حمايــة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا إلــى لبنــان» .هــذا
المشــروع تعمــل عليــه منظمــة دياكونيــا الســويدية بالتعــاون مــع جمعيــة النجــدة اإلجتماعيــة مــن خــال خطــة مناصــرة
وضعــت عــدداً مــن األولويــات ٬أبرزهــا التنســيق بيــن مختلــف العامليــن علــى قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن
مــن ســوريا.
تــم إعتمــاد منهجيــة المقابــات الفرديــة مــع اشــخاص ممثليــن لألطــر المختلفــة المعنيــة بقضايــا الالجئيــن الفلســطينيين.
ســتدرس الورقــة أشــكال التنســيق ،مســتوياته ،نوعيتــه ٬آلياتــه ،العوامــل التــي تســاهم فــي ضعــف إعتمــاده ،وأبــرز
المقترحــات لتفعيــل التنســيق.

 -١المعاير اإلنسانية األساسية المتعلقة بالجودة والمساءلة  CHS Allianceهي نتيجة لمبادرة المعايير المشتركة JSI
التــي اّتحــدت فيهــا جهــود شــراكة المســاءلة اإلنســانية الدوليــة  HAPومنظمــة People in Aidومشــروع اســفير لتحقيــق المزيــد مــن الترابــط مــن قبــل
مســتخدمي المعاييــر اإلنســانية.
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مستويات وآليات التنسيق
ينطلــق الشــركاء مــن القناعــة بــأن اإلســتجابة اإلنســانية المنســقة والمتكاملــة تشــكل أحــد معاييــر تقييــم أداء المنظمــات
العاملــة علــى قضايــا الالجئيــن وهــذا يفتــرض التالــي:

•

التأكد من أن االستجابة اإلنسانية تكمل استجابة السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات اإلنسانية األخرى.

•

المشــاركة فــي هيئــات التنســيق ذات الصلــة والتعــاون مــع اآلخريــن مــن أجــل الحــد مــن المطالــب التــي تواجــه

المجتمعــات المحليــة وتحقيــق أقصــى قــدر مــن التغطيــة وتوفيــر خدمــات الجهــد اإلنســاني األوســع.

•

تبــادل المعلومــات الالزمــة مــع الشــركاء ومجموعــات التنســيق وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة مــن

خــال قنــوات االتصــال المناســبة.
بعــد ســنوات مــن األزمــة الســورية وإنعكاســها علــى لبنــان ،ال توجــد آليــة تنســيق خاصــة بقضايــا الالجئيــن الفلســطينيين
القادميــن مــن ســوريا إلــى لبنــان علــى الرغــم مــن أن تعزيــز قــدرات العمــل اإلنســاني و تنســيقه وإدارتــه مــن أجــل
تحســين الفعاليــة والكفــاءة فــي تنفيــذ برامــج الطــوارئ هــي إحــدى األولويــات اإلســتراتيجية فــي اإلســتجابة ألزمــة ســوريا
اإلقليميــة ( النــداء الطــارىء  2017الصــادر عــن وكالــة األونــروا).
مــع بدايــة األزمــة ،تواصلــت وكالــة األونــروا مــع األطــر الدوليــة والمحليــة مــن خــال إجتماعــات متعاقبــة هدفــت إلــى
تلبيــة اإلحتياجــات الخاصــة بالالجئيــن ٬لكــن يؤخــذ علــى هــذه الخطــوة عــدم إســتمرارها واإلكتفــاء الحقــا بتبــادل الرســائل
اإللكترونيــة ،إضافــة لضعــف حضــور ومشــاركة المنظمــات المحليــة وغلبــة حضــور المنظمــات الدوليــة.
اعتمــدت وكالــة االونــروا مســارا آخــرا هــو المشــاركة فــي اإلجتماعــات التنســيقية التــي تنظمهــا وتقودهــا المفوضيــة
الســامية لشــؤون الالجئيــن التابعــة لالمــم المتحــدة .إنطالقــا مــن القناعــة بعــدم ضــرورة خلــق آليــات جديــدة تختــص
بقضايــا الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا.
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٢

علــى مســتوى لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني  ،دعــت هــذه الهيئــة إلــى إجتماعــات لنقــاش إحتياجــات الالجئيــن
الفلســطينين الفاريــن مــن ســوريا ولكــن لــم تترجــم مخرجــات النقــاش فــي أي منهــا إلــى خطــط أو إلــى ايــة خطــوات عمليــة
مــن جانــب الدولــة اللبنانيــة لتحســين أوضــاع الالجئيــن ،ربمــا تعــود المشــكلة إلــى كــون اللجنــة هــي إطــار إستشــاري يقــدم
التوصيــات فحســب دون أي دور تنفيــذي.
أمــا علــى مســتوى المنظمــات ،كان المســار المعتمــد هــو التنســيق علــى مســتوى برنامجــي قطاعــي ،أمــر يعــد مثــاال
ناجحــا مــع إعتمــاد مقاربــة تشــاركية فــي التخطيــط والتنفيــذ وقيــادة البرنامــج مــن جانــب أطــر دوليــة .إضافــة للتنســيق
علــى مســتويات محليــة تحديــدا فــي المناســبات الوطنيــة أو فــي مجــال تنفيــذ األنشــطة المشــتركة.

 -2الجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني هــي هيئــة حكوميــة تاسســت فــي العــام  2005وتعنــى بالسياســات العامــة التــي تســتهدف الالجئيــن
الفلســطينيين فــي لبنــان
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العوامل
علــى الرغــم ممــا جــاء فــي خطــة اإلســتجابة اإلقليميــة لألزمــة الســورية (النــداء الطــارىء  2017الصــادر عــن وكالــة
األونــروا) حــول إلتزامهــا تعزيــز مشــاركتها الفعالــة فــي أنشــطة التخطيــط واإلســتجابة المشــتركة بيــن القطاعــات مــن
خــال مجموعــات العمــل القطاعيــة ،وعلــى الرغــم مــن أهميــة العمــل الــذي تقــوم بــه مختلــف الجهــات لتلبيــة اإلحتياجــات
المتعــددة لالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا والعمــل ضمــن ظــروف سياســية وأمنيــة وإقتصاديــة معقــدة ،يمكــن
أن نســتنتج جملــة مــن األســباب ،المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي ســاهمت فــي ضعــف التنســيق وهــي:
• غلبــة العمــل وفــق منطــق الطــوارىء ،أي التدخــل العفــوي الطــارىء المبنــي علــى فكــرة اإلغاثــة والعمــل
اإلنســاني وســد اإلحتياجــات األساســية .لقــد اســتمر ذلــك علــى الرغــم مــن كــون األزمــة شــارفت علــي نهايــة
عامهــا الســابع ،مــع االعتــراف بالتحــول البطــيء لــدى البعــض نحــو العمــل علــي قضايــا ومســتويات الحمايــة
وغيرهــا مــن البرامــج التنمويــة.
• ال تشــمل السياســات واالســتراتيجيات التزا ًمــا واضحً ــا بالتنســيق والتعــاون مــع آخريــن ،بمــا في ذلك الســلطات
الوطنيــة والمحليــة .إن التنســيق لــم يكــن علــى أجنــدة اي طــرف بــل كان إحــدى أدوات العمــل أحيانــا وإحــدى
المخرجــات غيــر المباشــرة احيانــا أخــرى .وربمــا يعــود األمــر لضعــف الوعــي بثقافــة التنســيق و أهميتــه.
• إن وجــود أكثــر مــن مرجعيــة يضعــف مــن أيــة آليــة للتنســيق او فــي فاعليتهــا ونجاحهــا .إن مســؤولية
االســتجابة الــى حاجــات الفلســطيين القادميــن مــن ســوريا تقــع علــي عاتــق كل مــن الدولــة اللبنانيــة ،وكالــة
االونــروا ٬منظمــة التحريــر الفلســطينية ،الســفارة الفلســطينية فــي بيــروت ولجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني.
وهنــا تضيــع المســؤوليات وتتشــابك .علــى ســبيل المثــال ،هــل إن قضيــة الحمايــة هــي مــن مهمــة الدولــة المضيفــة
أم مــن مهمــة وكالــة األونــروا أم الســلطة الفلســطينية الموكلــة أمــر اإلهتمــام بقضايــا الالجئيــن الفلســطينيين أينمــا
وجــدوا؟
• يعتبــر البعــض ،إن حجــم التحديــات وكثــرة وتنــوع اإلحتياجــات يشــكل عامــا أساســيا يســهم فــي ضعــف
التنســيق قياســا لضعــف مــوارد مختلــف الفرقــاء وعــدم وجــود اإلرادة السياســية الحقيقيــة لمنــح الالجئيــن أبســط
الحقــوق اإلنســانية .بدايــة بمــا تشــهده األونــروا مــن شــح وتقليــص فــي مواردهــا ،مــروار بضعــف عمــل اللجــان
الشــعبية الفلســطينية فــي مخيمــات لبنــان التــي تعانــي مــن مشــكلة بنيويــة فــي عالقتهــا بالالجئيــن وخلــا فــي
ممارســة أي أدوار فاعلــة بســبب إمتــداد األزمــة وغيــاب األدوار اإلجتماعيــة التــي ال تتبناهــا غالبيــة الفصائــل
الفلســطينية .االمــر نفســه ينطبــق علــى الســفارة الفلســطينية فــي بيــروت التــي لــم تضــع خطــة إســتجابة وصــوال
إلــى الدولــة اللبنانيــة التــي تغيــب عــن سياســاتها وإســتراتيجياتها قضايــا الالجئيــن الفلســطينين القادميــن مــن ســوريا
ممــا ينتــج عنــه العديــد مــن آشــكال إنتهــاكات حقــوق اإلنســان.
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• يغلــب علــي التدخــات طابــع العمــل الخدماتــي التنمــوي اإلغاثــي والخيــري ،ومعــه تضعــف الحاجــة
للتنســيق باســتثناء المرحلــة االولــى مــن األزمــة حيــن يتــم رصــد أعــداد الالجئيــن فحســب.
• أمــر آخــر ســبب ضعــف التنســيق والتكامــل فــي الخدمــات المقدمــة يتصــل بتأخــر العمــل علــى مســتويات
الحمايــة التــي تســتوجب حكمــا التنســيق بشــكل أو بآخــر .مــع أهميــة اإلشــارة إلــى مقاربــات الحمايــة المعتمــدة،
والتركيــز علــى النهــج الفــردي مقابــل إغفــال النهــج الجماعــي .وهــو أمــر يســتوجب مــن جميــع الفاعليــن التنبــه لــه
لخطورتــه وبالتحديــدا فــي الشــأن الفلســطيني.
• إن قلــة المــوارد الماليــة يحفــز علــى العمــل وفــق منطــق المشــاريع المؤقتــة والمرحليــة وليــس العمــل بشــكل
إســتراتيجي ،ممــا يضعــف مــن فكــرة اإلســتدامة وبنــاء شــراكات حقيقيــة.
• تبعيــة العديــد مــن المنظمــات وضعــف إســتقالليتها واإلنطــاق فــي العمــل مــن خلفيــات وأجنــدات سياســية ممــا
يعيــق عمليــة التنســيق.
• التنافــس بيــن المنظمــات المحليــة العاملــة فــي الوســط الفلســطيني المترافــق مــع ضعــف المــوارد الماليــة
المخصصــة للتنســيق.
• التنافس بين المنظمات المحلية ووكالة األونروا على مصادر الموارد المالية.
• ضعف إعتماد العمل بنظام اإلحالة  Referral systemإال نادرا وعدم وضع أية آليات لتعزيزه.
• ضعــف أيــة مبــادرات تنســيقية علــى مســتوى المجتمــع المحلــي ســواء اللبنانــي آؤ الفلســطيني ،وإنتظــار
المبــادرات مــن وكالــة األونــروا أو المنظمــات الدوليــة .يشــكل هــذا األمــر فجــوة كبيــرة ،لكــون األطــر المحليــة
هــي األدرى واألفعــل فــي العمــل الميدانــي والقــادر علــى فهــم المشــكالت وصياغــة الحلــول.
• ضعــف التنســيق والعالقــة بيــن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ووكاالت األمــم المتحــدة
الســيما وكالــة األونــروا.
• غيــاب الجهــة التــي يمكنهــا جمــع وتنســيق كل جهــود العامليــن علــى قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن
مــن ســوريا .بحســب الكثيريــن فــإن وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة ليســت الجهــة المؤهلــة للعــب
هــذا الــدور .إن عــدم مشــاركة المنظمــات المحليــة فــي اإلجتماعــات الخاصــة بخطــة اإلســتجابة التــي أعــدت عــام
 2015وفــي إجتماعــات مجموعــات العمــل المختلفــة ،يشــكل ضعفــا فــي دمــج قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين
القادميــن مــن ســوريا علــى أجنــدة النقــاش والتدخــات.
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تنسيق تكاملي وخدمة ذات جودة

اآلثار
إن ضعــف العالقــة التكامليــة فــي العمــل والتنســيق بيــن الفاعليــن العامليــن علــى قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن
مــن ســوريا يســاهم بشــكل ســلبي فــي الحــد مــن تلبيــة كل اإلحتياجــات او العمــل عليهــا بشــكل شــمولي وتكاملــي.
هنــاك كثيــر مــن القضايــا االساســية مــا زالــت دون حلــول مثــل الســكن ،الوضــع القانونــي ،الوضــع المعيشــي
واإلقتصــادي ...الــخ .
إن ضعف التنسيق إنعكس بشكل سلبي على المستويات التالية:
• تبــادل المعلومــات الالزمــة بيــن مختلــف الفاعليــن ،وعــدم تعميــق المعرفــة حــول المشــكالت وأبعادهــا
ونتائجهــا.
• التدخل الفاعل وضعف جلب الموارد.
• تشارك المعلومات.
• تبادل الخبرات.
• التكامل في توفير الموارد والطاقات والجهود.
• صياغة رؤية وخطط اكثر دقة.
• توحيد قاعدة البيانات.
• تشكيل لوبي ضاغط على المرجعيات المعنية بقضايا الالجئين القادمين من سوريا.
• إنتاج خطاب حقوقي واضح.
• صياغة األولويات بشكل مشترك والتفكير في ايجاد حلول لها.
• جعــل قضايــا الالجئيــن ذات بعــد إنســاني وتغييــب المســؤولية الوطنيــة عــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن
مــن ســوريا.
• تلبية أكبر عدد من إحتياجات اصحاب الحقوق.
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http://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_economic_ -٦
status_of_palestine_refugees_in_lebanon_2015.pdf
http://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/survey_on_the_economic_ -٧
status_of_palestine_refugees_in_lebanon_2015.pdf

التوصيات
-1

إعتمــاد آليــة تنســيق تقــوم علــى مجموعــة او مجموعــات عمــل خاصــة بالالجئيــن الفلســطينين القادميــن مــن

ســوريا بيــن جميــع المؤسســات المعنيــة الدوليــة والمحليــة

-2

تعزيز العمل على مستويات وإستراتيجيات المناصرة.

-3

اإلنطالق من مقاربة حقوقية شاملة.

-4

تصنيف األولويات وأنواع التدخالت.

-5

إستمرار التنسيق ضمن برامج قطاعية كإحدى اآلليات.

-6

تعزيز دور ومسؤولية المنظمات الدولية في تطوير أشكال التنسيق المستدام.

-7

تعزيز أنواع الشراكة المختلفة بين المؤسسات الدولية والمحلية وبين مختلف الفاعلين.
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