
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح 
الطاولة المستديرة حول "الميثاق العالمّي للالجئين : من النوايا إلى الممارسة"، التي ينّظمها 

 لألمم ساميةوبالتعاون مع المفوضّية ال (CEDROMA) الدراسات الحقوقّية للعالم العربيّ  مركز
 ومعهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية  (UNHCR) الجئينشؤون الل المّتحدة
(IFI)   الساعة الرابعة 2018تشرين األّول )أكتوبر(  23في الجامعة األميركّية في بيروت، في ،

  من بعد الظهر، في مدرَّج غولبنكيان، حرم العلوم اإلجتماعّية.

 

من  لتفكير في وضع الالجئين والنازحينيس يوسف في بيروت لفي جامعة القد   ة أخرى، نلتقيمر 
القادمين من سوريا والعراق وكذلك الالجئين  إلى آخر، كما هو الحال في لبنان بالنسبة إلى بلد  

 (JRS) الالجئينلخدمة  ةالهيئة اليسوعي  لقاء مع  ، ُنظ  مقبل شهر. ينالجئين الفلسطيني  بالنسبة إلى ال
يس يوسفو  ن حول جودة إقامتهم في لبنان جعلنا نكتشف آراء الالجئي ، وهذا الل قاءجامعة القد 

أيًضا عرض  ، تم  ونها من أجل عودتهم المحتملة ؛ خالل هذه الجلسةواجهوالصعوبات التي ي
 باحثون من ،ل السنوات الثالث الماضيةخال ،مشروًعا علميًّا قام بها 60كثر من ألكبيرة مجموعة 

دةومعاهد نااتكلي   يس يوسف في نا المتعد  صةو  جامعة القد   الجئين في اختالفاتهم المتنو عةل المخص 
ة  األساسي ة مسائلفي مواجهة الو  ال . تهم وطعامهموصح   ،والزواج المبكر ،مثل تعليم الشبابالملح 

بشكل و ، ن ناحيةيهتم ، مالذي  لهذا العمل البحثي   يسعني إال أن أشير إلى التقدير اإليجابي  
ة أخرى، بمأساة إنساني ة ناحيومن  ،ةقتصادي  ة واإلالسياسي  ة و جتماعي   بهذه الظاهرة اإلموضوعي  

 .ة والمادي ةتوافر لها الكثير من الموارد البشري  

، إعالن 2016نحن نعلم مسبًقا أن  الجمعي ة العمومي ة  لألمم المت حدة إعتمدت باإلجماع، في العام 
تعزيز اإلستجابات الدولي ة لحركات  أال وهو هدف  واضحمع ، بشأن الالجئين والمهاجريننيويورك 

 تحقيقمن أجل ، و 193 الدول األعضاء الـ لكن  . عادل ومتوق عالجئين، بات جاه لالنزوح المكثَّف ل
رت ، هذه الغاية ة مثل هذه المشكلةل وهي مدركةقر   العالمي  الميثاق "العمل من أجل اعتماد  ،الملح 

 .2018عام القبل نهاية " حول الالجئين

الدراسة والتفكير في المسائل المتعل قة  للمحاضرات التي تتناولليوم، ومن أجل اإلصدار الثاني ا
بالالجئين وفي مواجهة النزاعات التي تؤد ي إلى زيادة هائلة في عدد الالجئين، إختار مركز 



2 
 

(، وبالتعاون مع المفوضي ة السامية لألمم المت حدة CEDROMA)الدراسات الحقوقي ة للعالم العربي  
ستكشاف أهداف إالجامعة األميركي ة في بيروت،  لشؤون الالجئين ومع معهد عصام فارس في

ة المشروع ومضمونه الذي اقترحته المفوضي ة السامية لألم  تقومم المت حدة لشؤون الالجئين، و مسود 
ال يسعني إال أن أضاعف شكري لمنظ مي هذه الحلقة  .ض عليهالتفاو ا بالدول األعضاء حاليًّ 

ة لألستاذة السي دة ماري كلود نجم قُ  هذا  العتبارب ة وفريقها من المركز الدراسي ة وبصورة خاص 
ة من الواضح أن   .الموضوع موضوًعا للتفكير والدراسة أكثر من و ، في عالم اليوم هناك ضرورة ملح 

 جديدة ومستدامة.إلى مناهج  ،أي  وقت مضى

دها إعالن نيويورك، وبلورها الميثاق العالمي  حول الالجئين،  تخفيف الهي و أربعة أهداف رئيسي ة حد 
الضغوط الممارسة على البلدان المضيفة، وزيادة إستقاللي ة الالجئين الذاتي ة، وتوسيع الوصول من 

الظروف الالزمة في بلدان المنشأ تهيئة  في مساعدةالو  ،تشك ل طرًفا ثالًثاإلى حلول تستدعي دواًل 
ال يسعني إال التأكيد على هذا المعطى المهم  للغاية، أال  .عودة الالجئين بأمان وكرامةمن أجل 

في الحياة هم ودمجوهو مساعدة الالجئين للعودة إلى بلدانهم. عادًة ما ُينادى بعودة الالجئين 
لون عبًءا على اإلقتصاد المحلي  بجميع ا لتسريع عسياسيًّ  الناشطة، ويتم  التنظيم ودتهم ألن هم يشك 

جئين إلى أراضيهم عودة الال سبب ننتقل إلى طريقة أخرى للرؤية، أال وهي القول إن  لهذا ال أنواعه.
 .ةفي ثقافتها وبيئتها الحيوي   نغمسينفي ديارهم، ممستقر ين ء يعادل كونهم شي ال ألن   هملصالحهي 

سات، أو  ئين لعدد من األسباب مأساة الالج ، أن تستمر  معي نة ذهني ةباألحرى تسعى بعض المؤس 
، يجب علينا  وقت مضى، أكثر من أي  اليوم  العالي.مناقشتها في هذا السياق العلمي  التي ال أود  

ان من األمالرفاه و  ا منا ظروفً أيًض  نوجد لهم، بل يجب أن ع الالجئين على العودة فحسبأال نشج  
على المستويات المتَّخذة سلسلة من التدابير  وق عيتن الميثاق برنامج عمل وهكذا يتضم   .عودتهمأجل 
يجاد حلول مالئمة تقاسم األعباء والمسؤولي  تهدف إلى  ة وشراكاتة والوطني  ة واإلقليمي  الدولي   ات وا 

ة والممارسات والمعايير الدولي   ،ةبناني  السياسات الل   قوانين  إنطالًقا منمستدامة لحاالت الالجئين و 
 ، مع مراعاة الوضع على األرض.الفاعلة

ن ي إذ أتمن ى لكم  حول هذه المسألة األساسي ة التي قد تهز  لفترة  ةالجي د لمبادرات العملي ةاالقيام بوا 
ر أن  كل  شيء ليس ما ينقذ  أن  و  حكًرا على السياسة طويلة القرن الحادي والعشرين، يجب أن نتذك 

. هم المشترك بالتضامن اإلنساني   اإلنسان والبشر هو حس 


