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متهيد

وســـط مجلـــة تيـــارات االوضـــاع المضطربـــة الـــي متـــّر هبـــا المنطقـــة العربيـــة ومعهـــا منطقـــة الـــرق االوســـط، 
تضغط بعض اجلهات من أجل دجم اللجوء الفلســـطيين باللجوء الســـوري المســـتجد حماولًة مهنا التنصل 
مـــن البحـــث عـــن رضورة حتقيـــق احلـــل الســـيايس لمـــأاسة الالجئـــني الفلســـطينيني المســـتمرة منـــذ 68 
عامـــا، إال أن لبنـــان لـــم يعـــد باســـتطاعته حتمـــل أيـــة أعبـــاء اضافيـــة، فـــاىل عـــدة مئات االلوف مـــن الالجئني 
الفلســـطينيني عـــى أرضـــه هنـــاك حـــواىل مليـــون ومائـــي ألـــف الجـــئ ســـوري مـــن ضمهنـــم قرابـــة 50 ألـــف 

يا.  الجـــئ مـــن خميمـــات ومدن ســـور

ومع تشـــكيل جلنة احلوار، اندلعت حرب متوز عام 2006، ثم تبعهتا أحداث هنر البارد يف العام 2007... 
يا، وهـــو مـــا تـــرك بصماتـــه حـــارضة عـــى متويـــل وكالـــة غـــوث وتشـــغيل  دون أن ننـــى تفجـــر أوضـــاع ســـور

الالجئـــني، ناهيـــك مبـــا يرتكـــه مـــن تأثـــرات هتدد اســـتقرار لبنـــان عى أكرث مـــن صعيد.

عـــى رغـــم اجلهـــود احلثيثـــة مـــع رشكائنـــا الدوليـــني واللبنانيـــني والفلســـطينيني، مـــا تـــزال هناك هوة واســـعة 
بـــني طموحاتنـــا واالمكانـــات التنفيذيـــة المتاحـــة مـــع تعـــذر الوصـــول اىل حلـــول مســـتدامة عـــى أكـــرث مـــن 
صعيـــد، ممـــا جيعـــل البعـــض يـــرى ان جلنـــة احلـــوار لم حتقـــق ما نأشت من أجلـــه وحّددته مهامهـــا، فالمرجع 
ليـــس قصـــورا أو تقصـــرا مهنـــا بـــل تزعـــزع الواقع الســـيايس واألمين الذي هشده ويهشـــده لبنان والمحيط.

يـــة  انطالقـــًا مـــن التوافقـــات السياســـية الـــي عـــّرت عهنـــا مقـــّررات هيئـــة احلـــوار الوطـــين والبيانـــات الوزار
والمواقـــف احلكوميـــة والسياســـية العامـــة، تســـعى جلنـــة احلـــوار اللبنـــاين الفلســـطيين إىل حتويل الشـــعارات 
يـــة اىل وقائـــع ملموســـة، عـــى كل صعيـــد يدخـــل يف نطـــاق عملهـــا وقـــد جنحـــت اللجنة منـــذ أكرث من  النظر
عـــام يف تشـــكيل جمموعـــة العمـــل اللبنانيـــة حـــول قضايـــا اللجـــوء الفلســـطيين الـــي عقدت أكرث من مخســـني 

لقـــاًء يف عـــام واحـــد، خاضـــت خاللـــه يف نقـــااشت مثمـــرة حـــول خمتلـــف تعقيـــدات هـــذا الملـــف.

FOREWORD

Amidst the unstable situation that the Arab region and the Middle East 
are witnessing, some parties are exerting great pressure to combine 
the Palestinian refugee issue with the emerging Syrian refugee crisis, 
in an attempt to avoid looking for a political solution to the tragedy of 
Palestinian refugees that has been ongoing for 68 years. Nevertheless, 
Lebanon is no longer able to bear further burdens; in addition to the 
hundreds of thousands of Palestine refugees residing on its territory, 
around one million two hundred thousand Syrian refugees have 
recently taken refuge in Lebanon, including more than 50 thousand 
refugees originating from Syrian camps and cities. 

The establishment of LPDC was accompanied by the eruption of the July 
2006 war, followed by the NBC crisis later on in 2007. Let us not fail to 
recall the escalation of the Syrian crisis, which has largely taken its toll 
on the funds of the UNRWA, not to mention its upshots threatening the 
stability of Lebanon on different levels.

In spite of the unremitting efforts made by our international, Lebanese 
and Palestinian partners, there remains a large gap between our 
aspirations and the available practical capacities, hence rendering it 
impossible to reach sustainable solutions on different levels. This has 
led some to think that LPDC did not accomplish the mission it was 
mandated with. However, the root of the problem does not lie in LPDC’s 
dereliction of duty, but rather in the deterioration of the political and 
security situation in Lebanon and its neighboring countries.

Based on the political consensuses represented by the National 
Dialogue Committee’s decisions, the ministerial statements, and the 
general political and governmental stances, LPDC seeks to turn theory 
into practice in all the fields within the scope of its work. For this 
purpose, LPDC has succeeded, more then one year ago, in creating 
the Lebanese working group on Palestinian Refugee Affairs that held 
more than fifty meetings across one year with fruitful dialogues on the 
various complications related to the Palestinian issue.

Today, the success of LPDC remains contingent upon its ability to make a cumulative 
change with regard to the relations between the GoL and the Palestinian refugees, through 
improving the relevant public policies. This is naturally dependent on the strength of our 
relationships with our partners and their support be it on the Palestinian side or with the 
international community.

إن جنـــاح جلنـــة احلـــوار اليـــوم يظـــل مرهونـــا بقدرهتـــا عـــى احـــداث تغيـــر تراكمـــي يف مـــار عالقـــة الدولـــة 
اللبنانيـــة مـــع الالجئـــني الفلســـطينيني عـــر تطويـــر الســـيااست العامـــة اخلاصـــة هبم. وذلك مرهـــون بصالبة 
العالقـــة مـــع رشكائنـــا وتفهمهـــم وماندهتـــم لنـــا يف كل مـــن اجلانـــب الفلســـطيين ومـــن المجتمـــع الـــدويل.

رئيس جلنة احلوار اللبناين الفلسطيين
د. حسن منيمنة

LPDC Chairman

Dr. Hassan Mneymneh 
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365 Days towards Improving 
the Living Conditions of Refugees

This newsletter published by LPDC comprises the key 
accomplishments of the committee over the past year.

 365 يوما من العمل
لتحسني أوضاع الالجئني

 هذه النرشة اليت تصدرها جلنة احلوار اللبناين الفلسطيين
تتضّمن ماسر عملها خالل عام منرصم.

The first part of the newsletter tackles the creation of the “Lebanese Working Group 
on the Palestinian Refugee Affairs”, which was launched last year by PM Tammam 
Salam and leaders of the main parliamentary blocs. The working group held lengthy 
weekly meetings, during which the participants profoundly addressed various matters 
relating to Palestinian refugees in Lebanon. The working group outlined five key 
practical recommendations that were submitted to PM Salam, as well as wrote a 
comprehensive report that is almost finalized. 

The second part of this newsletter addresses the unpredicted pressing matters affecting 
the work of LPDC, revolving around:

1- Responding to UNRWA’s hospitalization policy crisis in light of the continuous 
funding shortfall that the agency has been suffering since 2014

2- Exerting efforts to complete the reconstruction process of NBC in cooperation with 
UNRWA

3- Promoting a better response to the plight of Palestinian Refugees from Syria (PRS) 
and improving their living conditions

The third part details the projects currently undertaken by LPDC within its work 
strategy, which are implemented as follows: 

1- Launching a dialogue initiative with the Palestinian youth from all affiliations
2- Issuing the first part of the report on “The Palestinian Refugees in Lebanon” titled “The 

Cost of Brotherhood in Times of Conflict”
3- Conducting a comprehensive census of Palestine refugees in Lebanon

In the fourth part, the newsletter is introducing the new image of LPDC through 
an interactive website considered to be a database that is of interest to Palestinian 
refugees and to all the organizations and the local and international entities involved 
in the Palestinian refugee issue.

يتنـــاول القســـم االول مـــن النـــرة تشـــكيل »جمموعـــة العمـــل حـــول قضايـــا الالجئـــني الفلســـطينيني يف 
لبنان«، الي أطلقها رئيس احلكومة متام سالم قبل أكرث عام مع رؤاسء أبرز الكتل النيابية. والمجموعة 
الـــي التقـــت عـــى امتـــداد حـــوايل عـــام بوتـــرة شـــبه أســـبوعية يف جلـــات مطّولـــة تطّرقـــت بعمـــق اىل كل 
المائل ذات الصلة بقضايا الالجئني الفلســـطينيني يف لبنان وقد توصلت اىل صياغة مخس توصيات 

عمليـــة رفعهتـــا اىل الرئيـــس ســـالم، إضافـــًة إىل صياغـــة نـــص جامـــع بات شـــبه منجز.

احلوار وبناء التوافق

التدخالت الطارئة

ماشريع اللجنة

جلنة احلوار يف حّلهتا 
اجلديدة

القسم الثاين من هذه النرة يتطرق اىل التدخالت الطارئة عى عمل اللجنة، والي تتمحور حول:
1- االســـتجابة ألزمة السياســـة االستشـــفائية اجلديدة لوكالة غوِث وتشـــغيل الالجئني الفلســـطينيني 

)األونـــروا( يف ضـــوء العجـــز المـــايل المســـتمر الـــذي تعـــاين منه الوكالة منـــذ العام 201٤
2- الماعي المتقدمة الستكمال مراحل عملية إعادة إعمار خميم هنر البارد بالتعاون مع األونروا

يز االستجابة وتصحيح أوضاع الالجئني الفلسطينني القادمني من سوريا 3- تعز

تقـــوم  والـــي  اســـرتاتيجية عملهـــا،  اللجنـــة ضمـــن  تقودهـــا  الـــي  يـــع  الماشر الثالـــث إىل  القســـم  يتطـــّرق 
كالتـــايل:  بتنفيذهـــا 

1- اطالق مبادرة حوارية مع الشباب من كامل الطيف الفلسطيين
يـــر »اللجـــوء الفلســـطيين يف لبنـــان« حتـــت عنـــوان: »كلفـــة األخـــوة يف زمـــن  2- اصـــدار اجلـــزء األول مـــن تقر

الرصاعات«
3- مرشوع التعداد الاشمل لالجئني الفلسطينيني يف لبنان

يف القســـم الرابـــع، تدّشـــن النـــرة ختامـــا اطالق الصـــورة اجلديدة للجنة احلوار متضمنـــًة موقعًا الكرتونيًا 
تفاعليًا ُيعَتَر قاعدة معلومات هتّم كاًل من الالجئ الفلسطيين والمنظمات واجلهات الدولية والمحلية 

كافة المتعاطية يف شـــؤون اللجوء الفلســـطيين.
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Emergency 
Interventions

LPDC Projects

The New Image 
of LPDC
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The Lebanese Working Group Palestinian Refugee Affairs discussing the final draft of the consensus text, July 2016

Dialogue and Consensus Building احلوار وبناء التوافق

جمموعة العمل حول قضايا الالجئني الفلسطينيني تناقش المسودة األخرة من النص اجلامع، متوز 2016

Dialogue and Consensus Building

The Lebanese Working Group on Palestinian Refugee Affairs: 
Recommendations, Consensuses and Positive Common 
Expectations

The creation of the “Lebanese Working Group on Palestinian Refugee Affairs” by the LPDC 
represented a quantum leap in dealing with the situation of refugees that may open up 
channels on both the political and executive level.

احلوار وبناء التوافق

 جمموعة العمل اللبنانية حول قضايا الالجئني:
توصيات وتوافقات وانتظارات مشرتكة وواعدة 

عـــّر تشـــكيل »جمموعـــة العمـــل حـــول قضايـــا الالجئـــني الفلســـطينيني يف لبنـــان« مـــن جانـــب جلنـــة احلـــوار 
اللبنـــاين الفلســـطيين عـــن نقلـــة نوعّيـــة يف مقاربـــة أوضـــاع الالجئـــني من أشنه الماهمـــة يف فتح القنوات 

عـــى المســـتويني الســـيايس والتنفيـــذي عـــى حد ســـواء.

وقـــد انطلـــق عمـــل المجموعـــة رســـميا لـــدى تـــرؤس الرئيـــس متـــام ســـالم اجتماعـــًا الطـــالق أعمالهـــا يف 9 
كانـــون االول مـــن العـــام 2015. 

وقـــد عقـــدت المجموعـــة حـــى اآلن 53 اجتماعـــا، حيـــث جلـــس، للمـــرة االوىل، اللبنانيـــون مـــن خمتلـــف 
التوجهـــات ليناقشـــوا بانفتـــاح ومســـؤولية والـــزام ومتابعـــة مأسلـــة الوجـــود واللجـــوء الفلســـطيين عـــى 

أرض لبنـــان.

تتكـــّون المجموعـــة مـــن أبـــرز الكتـــل النيابيـــة، فإهنـــا تشـــمل ممثلـــني مـــن الصـــف القيـــادي االول عـــن 
كل مـــن: التيـــار الوطـــين احلـــر، حركـــة أمـــل، القـــوات اللبنانيـــة، حـــزب اللـــه، تيار المســـتقبل، احلزب 

التقدمـــي االشـــرتاكي وحـــزب الكتائـــب اللبنانيـــة.
The working group is composed of the key parliamentary blocs, and includes high-level 
representatives of the following political parties: The Free Patriotic Movement, Amal 
Movement, the Lebanese Forces, Hezbollah, the Future Movement, the Progressive Socialist 
Party and the Kataeb Party.

The working group was officially launched as PM Salam presided over the meeting on 
December 9, 2015.

To date, the Working Group has held 53 meetings, whereby for the first time, Lebanese 
from different sides sat down to responsibly and openly discuss the Palestinian refugee 
issue in Lebanon, showing a great deal of commitment and persistence.

الرئيس سالم ومنيمنة يتوسطان جمموعة العمل وفريق الميرسين. من اليمني: زهر هواري، طوين كرم، حممد جباوي، هباء أبو كروم، عمار 
حوري، حسن منيمنة، متام سالم، عيل فياض،سيمون أيب رميا، أنطوان حداد، سليم الصايغ وأديب نعمة.

PM Salam and Dr. Mneymneh at the center of the Working Group and the facilitation team. Right to left: Zuheir Hawari, 
Tony Karam, Mohammad Jabbawi, Bahaa’ Abou Kroum, Ammar Houri, Hassan Mneymneh, Tammam Salam, Ali Fayyad, 
Simon Abi Ramia, Antoine Haddad, Selim Sayegh and Adib Nehme. 
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In a second stage, the Working Group is 
seeking to complete a comprehensive 
referential report that aims at determining 
the objectives of the working group, which 
supports the government in shaping a stable 
national policy regarding the Palestinian 
refugee issue. This report is almost finalized 
following the extensive sessions that were 
held to discuss it.
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توصلت المجموعة يف المرحلة االوىل من عملها اىل إعداد مخس توصيات 
جرى تقدميها للرئيس سالم تتناول التايل:

In a first stage, the Working Group was able to set out five 
recommendations that were submitted to PM Salam as follows:

Proposing a decree 
that determines the 
implementation 
mechanism of the 
Labor Law no. 129/2010

Drafting & endorsing a 
Headquarters Agreement 
& a Memorandum of 
Understanding with 
UNRWA

Conducting a 
comprehensive census 
of Palestine refugees 
in Lebanon

Developing the work 
& structure of LPDC on 
an institutional level

Reexamining the 
interpretation of the 
Social Security Law 
no. 128/2010

Law no. 129 issued on 17/08/2010, which provided 
for the exemption of Palestinian refugee workers 
from the reciprocity condition and from the work 
permit fees.

Law no. 128 issued on 17/08/2010 amended article 
9 of the Social Security Law. This law stipulated 
that the Palestinian worker and his employer 
are bound to settle the due amounts, equivalent 
to 23.5% of the basic salary, intended for due 
subscriptions to the three Social Security Funds, 
knowing that the Palestinian worker only benefits 
from 8% of the end-of-service indemnity fund.

This agreement shall be in line with the international 
standards and the Lebanese sovereignty on one 
hand, and based on the right of the Lebanese 
State to oversee and coordinate with the agency 
without having to bear or be involved in any of 
UNRWA’s responsibilities on the other hand.

This shall ensure that the committee becomes an 
active and goal-oriented apparatus in charge of 
developing a Lebanese public policy with respect 
to Palestinian refugees, as well as setting an 
official framework for the Lebanese state in terms 
of dealing with Palestinian refugee affairs.

The census shall comprise the numbers of 
refugees as well as their socio-economic status in 
all camps, adjacent areas, Palestinian gatherings 
and other places of residence.

Dialogue and Consensus Building احلوار وبناء التوافق

 اقرتاح مرسوم
 حيّدد اآللية التطبيقية

 لقانون العمل
رقم 2010/129

احلاجة اىل صياغة وإقرار 
ة مقّر ومذكرة  إتفاقيَّ

تفاهم مع وكالة األونروا 

تطوير عمل وهيكلية 
جلنة احلوار مؤساتيًا

إجراء إحصاء اشمل 
 لالجئني الفلسطينيني

يف لبنان

إعادة النظر بتفسر قانون 
 الضمان االجتماعي

رقم 2010/128 

ويف المرحلـــة الثانيـــة، تعمـــل جمموعـــة العمـــل عـــى 
حتديـــد  مـــن  ينطلـــق  جامـــع  مرجعـــي  نـــص  إجنـــاز 
عـــى  احلكومـــة  ياعـــد  مـــا  المجموعـــة،  أهـــداف 
بلـــورة سياســـة وطنيـــة مســـتقرة حـــول قضيـــة الالجئـــني 
الوثيقـــة يف حكـــم  باتـــت هـــذه  وقـــد  الفلســـطينيني. 
يبـــًا بعـــد أن اســـتغرق نقاهشـــا جلـــات  المنجـــزة تقر

 . مســـتفيضة

جهـــة،  مـــن  ـــة  بنانيَّ اللُّ والســـيادة  ـــة  وليَّ الدَّ المعايـــر  ُتراعـــي 
وتنطلـــق مـــن حـــق الدولـــة اللبنانيـــة يف االطـــالع والتنســـيق مـــع 
الوكالـــة مـــن دون أن يرتتـــب عـــى ذلـــك نقـــل أّي مســـؤولية 
مـــن مســـؤوليات الوكالـــة ومهامهـــا اىل الدولـــة أو إرشاكهـــا 

فهيـــا، مـــن جهـــة أخـــرى.

المهـــام  وحمـــدد  فاعـــل  جهـــاز  اىل  اللجنـــة  حتـــول  يكفـــل 
الالجئـــني  قضايـــا  جتـــاه  عامـــة  لبنانيـــة  سياســـة  بلـــورة  يتـــوىل 
اللبنانيـــة  للدولـــة  رســـمي  إطـــار  إجيـــاد  وعـــر  الفلســـطينيني 

الفلســـطينية. الشـــؤون  مـــع  للتعامـــل 

يشـــمل االحصـــاء تعـــداد الالجئـــني وأوضاعهـــم اإلقتصاديـــة 
المحاذيـــة  والمناطـــق  المخيمـــات  يف  واإلجتماعيـــة، 

األخـــرى. ســـكهنم  وأماكـــن  الفلســـطينية  والتجمعـــات 

5

4

3

لقانـــون رقـــم 129 الصـــادر يف 2010/08/17 والـــذي نـــص 
عـــى اعفـــاء الالجـــئ الفلســـطيين العامـــل مـــن رشط المعاملـــة 

بالمثـــل ومـــن رســـم اجـــازة العمـــل.

القانـــون رقـــم 2010/128 الصـــادر يف 2010/8/17 عـــّدل 
المـــادة 9 مـــن قانـــون الضمـــان اإلجتماعـــي حيـــث ينـــص عـــى 
تســـديد المبالـــغ المتوجبـــة عـــى العامـــل الفلســـطيين الالجـــئ 
وعى صاحب عمله ما نسبته 23.5% من أاسس الراتب 
كاشـــرتاكات مســـتحقة عـــن صناديـــق الضمـــان اإلجتماعـــي 
ــا يســـتفيد هـــذا العامـــل فقـــط مـــن نســـبة %8  الثالثـــة، بينمـ

مـــن حـــاب صنـــدوق هنايـــة اخلدمـــة.

1

2



1110

منيمنة مرتئًا إجتماعات الهيئة اإلستاشرية لألونروا يف عمان، كانون األول 2015

LPDC in One Year Emergency Interventions التدخالت الطارئةجلنة احلوار يف عام

التدخالت الطارئة

 1- أزمة االونروا المالية وانعكاهسا
عى سياسهتا االستشفائية

خـــالل عامـــي 2015 و2016 هشـــدت وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــني يف الـــرشق األدىن – االونـــروا 
يكـــي يف األوىل و81 مليونـــًا يف  أكـــر أزمـــة عجـــز يف موازنهتـــا يصـــل اىل مـــا جمموعـــه 101 مليـــون دوالر أمر
الســـنة احلاليـــة، قـــادت اىل مضاعفـــات عـــى صعيـــد التقدميـــات الي تتوالهـــا لالجئني الفلســـطينيني حبكم 
مســـؤوليهتا الدولية. وتتمثل األزمة بالفجوة المالية الي تفصل بني النفقات ومصادر التمويل، وبوجود 

خلـــل هيـــكيل يف كيفيـــة متويـــل الوكالـــة وضمـــان اســـتمرارها.

ومـــع بـــروز هـــذه المشـــكلة بذلـــت كل مـــن جلنـــة احلـــوار اللبناين – الفلســـطيين واحلكومـــة اللبنانيـــة جهودًا، 
ضمـــن اجلهـــود العربيـــة والغربيـــة العديـــدة، يف أكـــرث مـــن إجتـــاه مـــن أجـــل تـــاليف وصـــول الوكالـــة اىل تقليـــص 

خدماهتـــا أو حـــى وقفهـــا، الســـيما يف جمـــايل االستشـــفاء والتعليـــم. 

Mneymneh presiding UNRWA’s advisory commission meetings in Amman, December 2015

متثلـــت اخلطـــوات االوىل يف حتـــّرك جلنـــة احلـــوار بعقـــد رئيهســـا الدكتـــور حســـن منيمنـــة سلســـلة اجتماعـــات 
مـــع المفـــوض العـــام للوكالـــة بيـــر كراهنبـــول ومديـــر مكتـــب بـــروت يف الوكالـــة ماتيـــاس شـــمايل ولقاهئـــم 
رئيـــس احلكومـــة متـــام ســـالم وطـــرح الموضـــوع عى »جمموعة العمل حـــول قضايا الالجئني الفلســـطينيني« 
ومـــع ممثـــيل اجلانـــب الفلســـطيين بـــدءًا بالســـفر وصـــواًل اىل الفصائـــل واللجـــان. وقـــد ضاعفـــت اللجنة من 
اهتمامهـــا توصـــال اىل إثـــارة خماطـــر هـــذا العجـــز يف لقـــاءات مـــع ســـفراء الـــدول الماحنـــة واجتماعـــات الهيئة 

ية للوكالـــة يف العاصمـــة االردنيـــة عّمـــان واجتماعـــات الـــدول المضيفـــة يف القاهـــرة.  االســـتاشر

Emergency Interventions

1– UNRWA’s Financial Crisis and its Repercussions 
on the Hospitalization Policy 

For the past two years, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (UNRWA) has been witnessing a large-scale budget deficit, 
amounting to USD 101 million during the first year, and to USD 81 million in the current 
year, which led to some complications with regard to the services provided to Palestinian 
refugees, as per the agency’s international responsibility. The crisis is due to a financial 
gap between the expenses and the funding sources, along with a structural disparity in the 
means of funding the agency and ensuring its continuity.

Following the emergence of this problem, the LPDC and the GoL spared no effort, alongside 
numerous Arab and Western endeavors, in order to prevent the decrease or even termination 
of services provided by UNRWA, especially the hospitalization and education services.

LPDC’s first steps in this regard were a series of meetings convened by Chairman Hassan 
Mneymneh with UNRWA Commissioner-General Pierre Krähenbühl and the Director of 
UNRWA affairs in Lebanon Matthias Schmale, as well as Mneymneh’s meeting with PM 
Tammam Salam. LPDC Chairman also examined the problem with the “Lebanese Working 
Group on Palestinian Refugee Affairs” and with Palestinian representatives, namely the 
Palestinian Ambassador, factions and committees. LPDC stepped up its interest in this 
regard, and raised the risks of this shortfall during several meetings held with ambassadors 
of the donor countries, and meetings of the UNRWA Advisory Commission held in the 
Jordanian capital Amman and of host countries in Cairo.

عجز يف موازنة األونروا

 2015  101 مليون د.أ. 
2016  ٨1 مليون د.أ.

UNRWA budget deficit

2015  101 million usd 
2016  81 million usd

التحركات يف خميم برج الشمايل، ترين األول 2015

Protests in Burj el-Shemali camp, October 2015
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يـــر خارجيـــة المملكـــة األردنيـــة  وقـــد تـــوىّل الرئيـــس متـــام ســـالم مـــع الرئيـــس الفلســـطيين حممـــود عبـــاس ووز
الهاشـــمية نـــارص جـــودت المبـــادرة اىل الدعـــوة اىل حتّرك عريب منســـق من أجـــل الماهمة يف دفع احلصة 
المقـــررة عـــى هـــذه الـــدول مـــن موازنـــة الوكالـــة. وكذلـــك حتـــرك الرئيـــس ســـالم عـــى الصعيـــد الـــدويل مـــع 
ســـفراء الـــدول الماحنـــة والمفـــوض العام وممثيل المنظمات الدولية ومـــع االمني العام لالمم المتحدة بان 

كـــي مـــون الـــذي أطلـــق نـــداءا طارئا لهـــذه الغاية. 

وبدأت ارتدادات الوضع المايل باالنعكاس عى لبنان بعد قرار األونروا إعتماد تعديالت عى السياسة 
االستشـــفائية ودخولهـــا حـــز التنفيـــذ يف كانـــون الثـــاين 2016، حيـــث قامـــت الوكالة بفرض عنرص تقاســـم 

التكاليـــف للرعاية الصحية الثانوية.

وقـــد نتـــج عـــن تعديـــل السياســـة االستشـــفائية غضـــٌب شـــديٌد لدى جمتمـــع الالجئني والفصائـــل، مما أدى 
كـــرث مـــن 5  إىل إغالقـــات قرسيـــة واحتجاجـــات ضـــد منـــآت األونـــروا ومنـــع حركـــة البضائـــع واألفـــراد أل

أهشر.

PM Salam, Palestinian President Abbas and Jordanian FM Nasser Judeh called for a 
coordinated Arab action to settle the due amounts of these countries to the budget of the 
agency. On an international level, PM Salam made efforts with the ambassadors of donor 
countries, UNRWA Commissioner-General, representatives of international organizations, 
as well as with UN Secretary General Ban Ki Moon, who launched an emergency call to 
this end. 

The situation in Palestinian refugee camps in Lebanon has been tense, following the 
announcement that adjustment to UNRWA’s hospitalization policy would be implemented 
as of January 2016, whereby the agency imposed a cost sharing element for secondary 
health care.

The amendment of the health policy has resulted in widespread anger among the refugee 
community and factions, leading to forced closures, protests against UNRWA installations 
and prevention of movement of goods and personnel for more than 5 months.

منيمنة خالل اجتماع مع مسؤويل الفصائل الفلسطينية حبضور السفر الفلسطيين أرشف دبور يف أعقاب أزمة االستشفاء، كانون الثاين 2015

Mneymneh meets with Palestinian factional leaders in the presence of Palestinian Ambassador Achraf Dabbour in the 
wake of the hospitalization crisis, January 2015

منيمنة جمتمعًا بالمفوض العام للوكالة بير كراهنبول ومدير مكتب بروت يف الوكالة ماتياس شمايل، شباط 2016

Mneymneh meeting with UNRWA Commissioner-General Pierre Krähenbüh and the Director of UNRWA affairs in Lebanon 
Matthias Schmale, February 2016

LPDC in One Year Emergency Interventions التدخالت الطارئةجلنة احلوار يف عام

يف آذار 2016، اســـتجابت وكالـــة األونـــروا لنـــداءات الشـــعب الفلســـطيين وجلنـــة احلـــوار بتعليـــق سياســـهتا لفـــرتة مؤقتـــة، 
يثمـــا جيـــري البحـــث فهيـــا مـــن خـــالل حـــوار تقـــين مـــع اخلـــراء الفلســـطينيني، األمـــر الـــذي أدى إىل إعـــادة النظر يف سياســـة  ر

الوكالـــة الصحيـــة واالســـتجابة لهواجـــس جمتمعـــات المخيمـــات الفلســـطينية.

In March 2016, the agency responded to the Palestinian and LPDC calls to temporarily suspend its 
policy, in order to allow for its review through a technical dialogue with Palestinian experts. This led 
to a revision of the agency’s health policy and a response to the concerns of the camp communities.
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2– NBC Reconstruction: Return of the Momentum 
after a State of Paralysis 

The past three years have been the hardest with regard to the funding process of the 
reconstruction plan. Perhaps this shortfall rests with the change of priorities between 
the starting phase and the changes that later occurred in the donor countries. The most 
significant proof of the lack of funding is the fact that the Arab countries – except for 
the Kingdom of Saudi Arabia – did not fulfill the pledges they had made at the Vienna 
Conference. In fact, the estimated cost to complete the reconstruction of NBC exceeds USD 
345 million. Only USD 208 million have been collected to date, therefore indicating that 
the funding shortfall amounts to USD 137 million.

 2- إعادة إعمار خميم هنر البارد:
عودة الزخم بعد حال المراوحة

الســـنوات الثـــالث الـــي مـــّرت كانـــت هـــي األصعـــب عـــى صعيـــد عمليـــة متويـــل مـــروع اإلعمـــار. ولعـــل 
مـــرّد هـــذا النقـــص هـــو اختـــالف االولويـــات بـــني مرحلـــة االنطالق وما طـــرأ من حتّوالت عـــى صعيد الدول 
كـــرث داللـــة يف تناقـــص التمويـــل هـــو عـــدم إيفـــاء الـــدول العربية – باســـتثناء المملكة  الماحنـــة حيـــث كان اال
يـــة إلجنـــاز إعـــادة إعمـــار  العربيـــة الســـعودية – بالزاماهتـــا الـــي قدمهتـــا يف مؤمتـــر فيينـــا. إن التكلفـــة التقدير
يكـــي تـــّم مجـــع 208 مليـــون دوالر أمريكي مهنـــا حى اآلن، مما  خميـــم هنـــر البـــارد تتجـــاوز 3٤5 مليـــون دوالر أمر

يكـــي. يعـــين أن العجـــز يف التمويـــل يبلـــغ 137 مليـــون دوالر أمر

دفـــع هـــذا الوضـــع رئيـــس احلكومـــة متام ســـالم اىل عقد اجتماع مع ســـفراء الدول الماحنـــة والدول العربية 
حلهثـــا عـــى اإليفـــاء بالوعـــود الـــي قطعهتـــا عـــى نفهســـا ماهمـــة يف عملية اإلعمـــار. كما وّجـــه راسئل لهذا 
الهـــدف اىل كل مـــن الملـــوك والـــرؤاسء العـــرب. إضافـــة إىل أنـــه وضع ملف البارد يف قامئـــة مطالب لبنان 
يـــارة االمني  يـــارة خميـــم هنر البـــارد ضمـــن وقائع ز مـــن مؤمتـــر لنـــدن للـــدول الماحنـــة. وقـــد تـــّوج ذلـــك بوضـــع ز

العـــام لالمـــم المتحـــدة بـــان كي مـــون اىل لبنان.

وقـــد أســـفرت اجلهـــود المشـــرتكة مـــع األونـــروا عـــن جتدد الزخـــم لدى بعـــض الماحنني مثل االحتـــاد االورويب 
يـــد عـــن 35 مليـــون دوالر اضافية لتمويل مـــروع االعمار. والمانيـــا الذيـــن تعّهـــدوا بدفـــع مـــا يز

وتقوم حاليًا جلنة احلوار بتحضر اجتماع موّسع يف أوائل هشر ترين األول 2016 لدفع الماحنني لتقديم 
هبـــات الســـتكمال إعـــادة إعمـــار البـــارد. كذلـــك، دفعـــت اللجنـــة باجتـــاه اقـــرار منحـــة ماليـــة مقدمـــة مـــن 
الصندوق العريب للتنمية بقيمة 10 ماليني دوالر لصالح تطوير البىن التحتية وترميم المنازل يف المنطقة 
يـــران عى قبول  المحاذيـــة لمخيـــم هنـــر البـــارد )المخيـــم اجلديـــد(. وقـــد وافـــق جملـــس الوزراء خـــالل هشر حز

المنحـــة لصالـــح جملس االمنـــاء واالعمار.

 التكلفة التقديرية إلعادة إعمار
خميم هنر البارد تتجاوز

354 مليون د.أ.

تّم مجع مهنا حى اآلن

208 مليون د.أ.
 يعين أن العجز يف التمويل يبلغ

137 مليون د.أ.

This situation pushed PM Salam to convene a meeting with the ambassadors of donor 
and Arab countries, during which he urged them to honor their promises in funding the 
NBC reconstruction plan. The PM also addressed letters to the Arab Kings and Presidents 
for this purpose. Moreover, he included the NBC reconstruction plan in Lebanon’s list of 
demands from the London Donor Conference. PM Salam finally arranged UN Secretary-
General Ban Ki Moon’s visit to NBC during the latter’s visit to Lebanon. 

The joint efforts with UNRWA have pushed some donors to step up their efforts, such as 
the European Union and Germany, who pledged to pay an additional sum of more than 
USD 35 million to fund the reconstruction plan. 

LPDC will be holding an extensive meeting in October 2016 to push the donors to contribute 
to the NBC funding. Furthermore, LPDC pushed for the endorsement of a financial grant 
from the Arab Fund for Economic and Social Development, amounting to USD 10 million, 
in order to develop the infrastructure and renovate the houses in NBC adjacent areas (the 
new camp). In June, the Council of Ministers approved the grant, in favor of the Council for 
Development and Reconstruction.

The estimated cost to 
complete the reconstruction 

of NBC exceeds

354 million usd
The funding shortfall 

amounts to

137 million usd

The amount collected 
to date

208 million usd

أمثرت اجلهود المشرتكة بني اللجنة واألونروا عن تأمني

 35 مليون د.أ.  من االحتاد االورويب والمانيا
 10The joint efforts of the committee and UNRWA مليون د.أ.  من الصندوق العريب للتنمية

resulted in securing:

35 million usd 
10 miilion usd

from the EU and Germany

from the Arab Fund for Development
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 3- ماسعي اللجنة يف ملف
الالجئني الفلسطينيني من سوريا

كـــرث  يا عـــى اهتمـــام مزايـــد باعتبارهـــا فئـــة الالجئـــني األ تســـتحوذ فئـــة الالجئـــني الفلســـطينيني مـــن ســـور
المتاحـــة لدعـــم ســـبل عيهشـــم واقاماهتـــم ضمـــن  المـــوارد  قلـــة  باالضافـــة اىل  اليـــوم.  لبنـــان  هتميـــاًش يف 

الفلســـطينية. والتجمعـــات  المخيمـــات  يف  الالجئـــني  مـــن  جمتمعـــات مضيفـــة 

يـــز  هتـــدف إىل تعز بـــادرت اللجنـــة اىل اطـــالق عمليـــة ذات ثالثـــة مســـتويات  عـــى الصعيـــد الرســـمي، 
الملـــف.  الوطنيـــة حـــول هـــذا  االســـتجابة 

يـــة حـــول  كمرحلـــة أوىل، عقـــدت جلنـــة احلـــوار اللبنـــاين الفلســـطيين مخســـة اجتماعـــات تاشور
»السياســـة الوطنيـــة اللبنانيـــة حـــول ملـــف النازحني الفلســـطينيني من ســـوريا«، خالل هشري 

يـــران 2015، مـــع ممثلـــني عـــن اجلهـــات المعنيـــة كافـــة. متـــوز وحز

وضمـــن المرحلـــة الثانيـــة، بـــدأت جلنـــة احلـــوار العمـــل عـــى إصـــدار أوراق ســـيااست موجـــزة، 
بالتعـــاون مـــع معهـــد عصـــام فـــارس يف اجلامعـــة األمركيـــة يف بـــروت، وذلـــك نتيجـــًة للقـــاءات 
ســـبقت تســـهتدف قطاعات ترتســـم معالمها باإلقامة الرعية يف لبنان، وتســـجيل معامالت 

األحـــوال الشـــخصية مـــن والدات وزجيـــات وغرهـــا...

منيمنة ومرتي خالل ورشة العمل المشرتكة يف الرساي احلكومي لمعاجلة قضايا اللجوء الفلسطيين من 
يا سور

Mneymneh and Mitri during a joint workshop at the Grand Serail to deal with the issue of PRS 

3– LPDC’s endeavors in the PRS 
(Palestinian Refugees from Syria) issue 

The category of Palestinian Refugees from Syria is getting increased attention, considering 
that it represents the most marginalized category of refugees in Lebanon, that in addition 
to the lack of available resources to support their livelihood and housing conditions within 
hosting communities of refugees in Palestinian camps and gatherings.

On the official level, LPDC has launched a three-phase operation aiming at promoting the 
national response to the PRS crisis. 

In the first phase, LPDC held five consultative meetings on the “Lebanese national 
policy on the issue of PRS” in June and July 2015, with representatives of all 
concerned entities.

During the second phase, LPDC started publishing brief policy papers, in 
cooperation with Issam Fares Institute at the American University of Beirut (AUB), 
following meetings targeting sectors related to legal residence in Lebanon, the 
registration of personal status formalities such as births, marriages and others…

ويف شـــباط 2016، عقـــدت جلنـــة احلـــوار ومعهـــد عصـــام فارس حلقة نقاش موّســـعة حول 
أوضـــاع الالجئـــني الفلســـطينيني القادمـــني مـــن ســـوريا يف الـــراي الكبـــر حبضـــور ممثـــي 
االجتماعيـــة  والشـــؤون  والبلديـــات  الداخليـــة  يـــري  وز وممثـــي  الماحنـــة  الـــدول  ســـفارات 

ووكاالت األمـــم المتحـــدة وعـــدد مـــن االكادمييـــني والباحثـــني.

وقـــد أّدت هـــذه الناشطـــات إىل صياغـــة مســـودة تعاميـــم موجهـــة اىل المخاتـــر وأقـــالم النفـــوس واىل 
ســـجل وقوعـــات األجانـــب يف دائـــرة األحـــوال الشـــخصية حـــول تســـجيل وثائـــق الـــزواج والـــوالدة. عـــى أن 
يتـــم تبـــين التعاميـــم المذكـــورة مـــن قبـــل وزارة الداخلية، وتســـويقها عر خطة يتوىل رســـمها معهد عصام 

فـــارس خـــالل المرحلـــة الثالثـــة مـــن المروع.

1

2

3
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The above mentioned activities have resulted in the development of draft circulars 
addressed to the Mukhtars, the Local Civil Registries, and the Foreigner Statistics Division 
at the Personal Status Department regarding the registration of birth and marriage 
certificates. During the third phase of the project, the Ministry of Interior and Municipalities 
will adopt and promote the aforementioned circulars, through a plan to be set by IFI.

In February 2016, LPDC and IFI held an extensive roundtable discussion at 
the Grand Serail on the conditions of PRS, in the presence of representatives 
from embassies of the donor countries, as well as representatives of the 
Minister of Interior and Municipalities, the Minister of Social Affairs, and UN 
agencies, alongside several scholars and researchers.



1918 ماشريع اللجنةجلنة احلوار يف عام

ماشريع اللجنة

1- المبادرة الشبابية... تطّلعات وخماوف

تســـعى جلنـــة احلـــوار اللبنـــاين الفلســـطيين، بدعـــم مـــن »الوكالـــة األلمانيـــة للتعـــاون الـــدويل« )GIZ(، إىل 
يز الماشركـــة المجتمعيـــة واالنفتاح عى  يـــد مـــن الفئـــات االجتماعيـــة الفلســـطينية، لتعز االنفتـــاح عـــى مز
فئـــة الشـــباب الفلســـطيين. وهيـــدف التواصـــل مـــع الشـــباب الفلســـطيين اىل تطويـــر وتنفيـــذ حلقـــات حوار 
تاشركيـــة مبنيـــة عـــى إعـــداد مناقـــاشت متعـــددة األطراف والوضعيات. ويســـعى مثل هـــذا الناشط اىل 
يـــة عـــن عمـــق الماسئـــل الـــيت تضغـــط عـــى يومياتـــه، ومـــا  متكـــني الشـــباب الفلســـطيين مـــن التعبـــر حبر
ينتابـــه مـــن الهواجـــس والمخـــاوف عـــى وجوده راهنا ومســـتقبال، جـــّراء الظروف المحليـــة واالقليمية الي 
تلقـــي بأثقالهـــا عـــى كاهلـــه، وتدفـــع فئـــات منـــه اىل اعتبار الهجرة مبثابـــة اخليار الوحيد المتـــاح أمامه، عى 

أمـــل أن ُيرَتجـــم احلـــوار يف خلـــق حلـــول إبداعيـــة وإجيـــاد خطـــوات عمل اســـرتاتيجية لالســـتجابة الالحقة.

األهداف

ورشة للشباب الفلسطيين يف صور، متوز 2016

LPDC Projects

1– Youth Initiative… Aspirations and Concerns 

The Lebanese-Palestinian Dialogue Committee, with the support of the 
“German Corporation for International Cooperation” (GIZ), is striving 
to open up to more Palestinian social groups, in order to boost the 
community participation and to become more engaged with the 
Palestinian youth. This communication with the Palestinian youth 
aims at developing and implementing participatory dialogue sessions, 
based on multilateral and many-sided discussions. Such activity aims 
at empowering the Palestinian youth to freely express the profound 
issues burdening their daily life. It also encourages the youth to 
express the fears and concerns threatening their existence both in the 
present and future, amidst regional and local circumstances weighing 
upon refugees and pushing some categories to consider immigration as 
their only available option, in the hope that this dialogue will generate 
innovative solutions and strategic action steps for a future response. 

Objectives

LPDC in One Year LPDC Projects
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Connecting and analyzing what 
emerges from these discussions 
within a socio-political context.

Offering a safe, comfortable, 
judgement-free, and thought-
provoking space that enables such 
discussions to take place.

Building on findings to propose a 
follow-up phase.

Engaging an inclusively targeted 
number of Palestinian youth to 
discuss and come up with important 
questions pertaining to their current 
and future conditions in Lebanon.

إرشاك أوسع عدد من الشباب الفلسطيين 
البـــارزة المتعلقـــة  لمناقشـــة وطـــرح األســـئلة 

مـــن بأوضاعهـــم احلاليـــة والمســـتقبلية يف لبنـــان. وخاليـــة  ومرحيـــة  آمنـــة  ماحـــة  توفـــر 
التفكـــر  عـــى  وحمفـــزة  المســـبقة  األحـــكام 

المناقـــاشت.  جمـــرى  لتهسيـــل 

عـــن هـــذه  الناجتـــة  المعطيـــات  مجـــع وحتليـــل 
ســـياقها  يف  لوضعهـــا  متهيـــدًا  المناقـــاشت 

والســـيايس. البنـــاء عـــى النتـــاجئ الـــي تم التوصـــل إلهيا من االجتماعـــي 
أجـــل اقـــرتاح توجهات مرحلـــة المتابعة.

1
2

3
4

Workshop for Palestinian youth in Tyre, July 2016
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2– The Report on Refugees and the Time 
of Transitions: A Fundamental Text for 
Building Sound Relations

The Lebanese-Palestinian Dialogue Committee published the first part 
of the report on “The Palestinian Refugees in Lebanon” entitled “The 
Cost of Brotherhood in Times of Conflict”. The report comprises a 
number of chapters, starting from

The international and Arab context of the emergence of the Palestinian 
cause and the forced asylum of part of the population.

It also addresses the relations with the refugees over the first decades 
of their displacement, as well as the evolution of the Lebanese-
Palestinian relations.

The report then discusses the milestones of the Lebanese Consensuses, 
mainly the Document of National Accord, the Constitution, the laws, 
the decisions of the National Dialogue Committee, the ministerial 
decisions and the official stances.

Furthermore, the report presents the Lebanese legislations issued 
through laws, decrees and decisions, wrapping up with the creation 
of the LPDC, along with the shifts that it generated in the Lebanese 
standpoints with regard to the Palestinian and refugee issue in Lebanon.

In the end, the report analyses the numbers of Palestinian refugees 
with the General Directorate for Political Affairs and Refugees in the 
Ministry of Interior and Municipalities, and UNRWA, as well as the 
studies and reports issued by certain entities. 
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 2- تقرير اللجوء وزمن التحوالت:
نص تأسييس لبناء عالقات سوية

ير اللجوء الفلســـطيين يف لبنان« حتت  صـــدر عـــن جلنـــة احلـــوار اللبنـــاين – الفلســـطيين اجلزء االول من »تقر
عنـــوان »كلفـــة األخـــّوة يف زمـــن الرصاعـــات«، ويتناول عددا من الفصـــول الي تبدأ من

اإلطار العريب والدويل لنشوء قضية فلسطني واللجوء القرسي لقسم من أبناهئا،

إضافًة إىل العالقات مع الالجئني يف العقود االوىل لهتجرهم ومارات العالقات اللبنانية - الفلسطينية.

يـــر يف معالـــم التوافقـــات اللبنانيـــة ممّثلـــة بوثيقـــة الوفـــاق الوطـــين والدســـتور والقوانـــني  ثـــم يبحـــث التقر
يـــة والمواقـــف الرســـمية. ومقـــّررات هيئـــة احلـــوار الوطـــين والبيانـــات الوزار

ير ما صدر من تريعات لبنانية عر القوانني والمراسيم والقرارات، يتناول أيضًا التقر

ثـــم يتوّقـــف عنـــد تأســـيس جلنـــة احلـــوار ومـــا عـــّرت عنـــه مـــن حتـــوالت يف المواقـــف اللبنانيـــة إزاء القضيـــة 
واللجـــوء الفلســـطيين يف لبنـــان.

ية الشـــؤون السياســـية  يـــر إىل حتليـــل أعداد الالجئني الفلســـطينيني لدى كل من مدير أخـــرًا، يتطـــّرق التقر
ير الي صـــدرت عن بعض اجلهات. والالجئـــني يف وزارة الداخليـــة ووكالـــة االونـــروا والـــدرااست والتقار

للمــرة األوىل يصــدر عــن احلكومــة اللبنانيــة مثــل هــذا النــص: "اللجــوء الفلســطيين يف لبنــان- كلفــة األخــّوة يف زمــن 
يقــّدم  تباًعــا.  اللبناّين-الفلســطيّين ســتصدرها  التقريــر األول مــن سلســلة أعدهتــا جلنــة احلــوار  الصراعــات"، وهــو 
التقرير-الكتــاب مســار اللجــوء بــدًءا ممــا عانتــه فلســطني يف أعقــاب قيــام دولــة إســرائيل واملشــروع االســتيطاّين علــى 

أرضها، ويتابع رصد ما شهدته احملافل الدولية دبلوماسًيا وميادين املنطقة العربّية من صراعات وحروب. 
يقــّدم هــذا العمــل وجهــة نظــر يف العالقــات اللبنانية-الفلســطينية ختتلــف جذريًــا عــن الصــورة النمطّيــة الــيت ســادت 
بفعل حمنة السنوات ١٩٧٥-١٩٩٠. ويستند إىل الوثائق والتقارير األصلية من مصادرها الدولّية والعربّية واللبنانّية. 
وعليــه فــإن التقريــر يتجــاوز التوّجــه إىل صنَّــاع القــرار -مــن سياســيني ودبلوماســيني- ويســتهدف مجهــور الباحثــني 
واملعنيــني مــن اللبنانيــني والفلســطينيني، الذيــن ســيجدون بــني أيديهــم، ألول مــرة، نصًّــا مرجعيًّــا رمسيًّــا، ميكنهــم 
، ضمــن ظــروف العمــل وتعقيــدات املوضــوع، بعيــًدا عــن املواقــف  االعتمــاد علــى مــا جــاء فيــه مــن معطيــات لفهــٍم أدقَّ

املسبقة اليت تراوحت بني َحدَِّي االحتضان العاطفي والرَّفض العدمي، وما بينهما.
بفعــل التدقيــق املتكــرر، بــات هــذا العمــل خالصــُة عمليــِة تصفيــٍة وتنقيــٍة متعــدِّدة، توصَّلــت إىل مــا ميكــن وصفــه بأنــه 
البحــث الرمســي األمشــل واألدق يف مقاربــة قضايــا اللجــوء الفلســطيين يف لبنــان، ضمــن حــدود املعطيــات واملعلومــات 

والدراسات املتوافرة من مصادرها املتنّوعة وتوصًال إىل خالصات على قدر بالغ من األمهية واملفاجأة حىت.
لقــد تعامــل ُمِعــدُّو التقريــر مــع  قضايــا حسَّاســة حتضــر فــرتة وتغيــب أخــرى، كمســائل السياســة بتعقيداهتــا واألمــن 
والســالح وتقديــر أعــداد الالجئــني الفلســطينيني يف لبنــان. وبذلــوا جهــًدا خاصًّــا يف هــذا اجملــال لتقــدمي عــرض مفصَّــل 
-قــدر اإلمــكان- عــن هــذه األمــور وعــن التقديــرات املختلفــة ومصادرهــا، وشــرح أســباب الفجــوة الكبــرية بــني أعــداد 

املسّجلني وأعداد املوجودين فعليًّا على األراضي اللبنانية.
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يـــر الـــذي يقـــّدم قـــراءة جديـــدة ومتجـــّددة حلكايـــة اللجـــوء يف لبنـــان، خمتلفـــة عـــن كل  يـــيل هـــذا التقر
جـــزآن الاسبقـــة،  القـــراءات 

والعمـــل  والصحـــة  التعليـــم  جمـــاالت  يف  الالجئـــني  أوضـــاع  تفاصيـــل  يف  مهنمـــا  األول  يدخـــل 
االهليـــة. اجلمعيـــات  ودور  ونشـــوء  والتملـــك 

أمـــا الثـــاين مهنمـــا، فيبحـــث تفاصيـــل أوضاع المخيمـــات والتجمعات الفلســـطينية وما تعرفه 
مـــن إشـــكاليات عـــى صعيـــد ملكيـــة االرايض والمائـــل االمنيـــة وأوضـــاع المرافـــق العامـــة 

والماكـــن،

عى أن يصدر التقريران المذكوران يف غضون األهشر القليلة المقبلة.
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This report, which offers a new and innovative reading of the story of refugee issue in 
Lebanon, will be followed by two other parts.

The second part will thoroughly profile the conditions of refugees in the fields 
of education, health care, labor, property ownership, and the establishment and 
role of civil associations. 

As for the third part, it will look into the conditions of Palestinian gatherings 
and camps and all the problems that LPDC is aware of, pertaining to property 
ownership, security matters, and conditions of public utilities and housing.

The abovementioned reports will both be published in the few coming months. 

The report puts an end to the stereotype about the Lebanese-Palestinian relations during the Lebanese war 
and its aftermath, and goes beyond the positive and negative political investment of the Palestinian cause in 
favor of a presenting scientific knowledge. Instead, this report offers the image of the Palestinian neighbor, 
the brother and the refugee who was forced out of his land, and who was supported by both the Lebanese 
government and people, agreeing to participate altogether in the military confrontation of the Zionist attacks. 

يطيـــح النـــص بالصـــورة النمطيـــة عـــن العالقـــات اللبنانيـــة الفلســـطينية الـــي بـــرزت خـــالل ســـنوات احلـــرب اللبنانيـــة 
وتداعياهتـــا، كمـــا يتجـــاوز التوظيـــف الســـيايس للقضيـــة الفلســـطينية ســـلبا وإجيابـــا لصالـــح مهمـــة معرفيـــة علميـــة، 
ويقـــدم بديـــال عهنـــا صـــورة الفلســـطيين اجلـــار والشـــقيق الالجـــئ الـــذي ُاخرج من أرضه قـــرسا والذي بـــادر اللبنانيون 

يا. حكومـــة وشـــعبا اىل مـــد يـــد العـــون لـــه، وقبـــال ماشركتـــه يف مواجهـــة الهجمـــات الصهيونيـــة عســـكر

ير اللجوء الفلسطيين يف  غالف اجلزء األول من »تقر
لبنان« بعنوان »كلفة األخّوة يف زمن الرصاعات«

Cover of the first part of the “report on The 
Palestinian Refugees in Lebanon” entitled 
“The Cost of Brotherhood in Times of Conflict”
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3– Refugee Census Project: Readiness, Nevertheless… 

As per the recommendation set by the Lebanese Working Group on Palestinian Refugee 
Affairs, LPDC is seeking to initiate the implementation of the general census of Palestine 
refugees in Lebanon. For this purpose, LPDC has made the necessary preliminary steps, 
whereby it secured the funding required for this step through a donation offered by the 
Japanese Embassy, and initiated its work along two parallel channels: 

– The administrative / political channel that involves setting a regulatory framework 
for the Lebanese-Palestinian relations (i.e. the Central Administration of Statistics 
and the Palestinian Central Bureau of Statistics in Ramallah), through drafting a 
Memorandum of Understanding between the two parties. 

– The technical channel that consists of conducting an initial inventory on the 
camps and gatherings, developing the census form, and training the programming 
team on the data entry systems under the supervision of LPDC. 

The delay that occurred at the beginning of the project implementation is due to the 
status of the government and the Council of Ministers’ irregularity in organizing its 
weekly sessions. Accordingly, it remains settled that, within the coming weeks at the 
latest, the Council of Ministers will approve to authorize the Prime Minister to sign the 
Grant Agreement, and therefore, to launch the field work that might require a period of 15 
months. 

3- مرشوع إحصاء الالجئني: جهوزية ولكن!

حتقيقـــًا للتوصيـــة الـــي توّصلـــت الهيـــا جمموعـــة العمـــل حـــول قضايـــا الالجئـــني الفلســـطينيني، تســـعى جلنة 
احلوار اللبناين - الفلســـطيين اىل الروع يف تنفيذ مروع التعداد العام لالجئني الفلســـطينيني يف لبنان. 
يـــة حيـــث أهنـــا أّمنـــت التمويـــل الـــالزم لهـــذه اخلطوة عر  وقـــد خطـــت اللجنـــة اخلطـــوات التمهيديـــة الرضور

يـــن متوازيني:  هبـــة مقدمـــة مـــن الســـفارة اليابانيـــة، وبـــارشت عملها عى مار

– المـــار اإلداري/الســـيايس عـــى مســـتوى وضـــع إطـــار ناظـــم للعالقـــة بـــني الطرفـــني اللبنـــاين 
والفلســـطيين )أي إدارة االحصـــاء المركـــزي اللبنـــاين واجلهاز المركزي لالحصاء الفلســـطيين يف 

رام اللـــه(، وذلـــك عـــر صياغـــة مســـودة مذكـــرة تفاهـــم بـــني الطرفني. 

– المـــار التقـــين  الـــذي متّثـــل عـــر إجناز حـــرص مبديئ للمخيمات والتجمعات وتطوير اســـتمارة 
يـــب فـــرق الرجمـــة عى نظم ادخال المعلومـــات بإرشاف اللجنة.  اإلحصـــاء وتدر

وُيعـــزى التأخـــر الـــذي حصـــل يف البـــدء بتنفيـــذ المـــرشوع اىل وضع احلكومة وتقّطع جملـــس الوزراء عن 
انتظـــام اجتماعاتـــه أســـبوعيا؛ وعليـــه فقـــد بـــات مـــن المقـــرر أن يتـــم يف غضـــون االاسبيـــع المقبلـــة عـــى 
أبعـــد تقديـــر موافقـــة جملـــس الـــوزراء عى تفويض رئيـــس احلكومة بالتوقيع عى عقد الهبـــة وبالتايل إطالق 

المبـــارشة بالعمـــل الميـــداين الـــذي قد يســـتغرق اجنـــازه 15 هشرًا.

تدريب موظفي إدارة االحصاء المركزي اللبناين من قبل خراء »فافو« الرنوجيية، متوز 2016

A training for the staff of the Lebanese Central Administration of Statistics by experts of the Norwegian 
Foundation “FAFO”, July 2016

ماشريع اللجنةجلنة احلوار يف عام

Preliminary map for the census project
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خريطة متهيدية لمروع اإلحصاء

ويعتـــر إجنـــاز هـــذا االحصـــاء خطـــوة أاسســـية لـــكل مـــن لبنـــان والالجئـــني الفلســـطينيني عـــى حـــد ســـواء، إذ للمـــرة االوىل 
ســـيكون أمام أصحاب القرار من مســـؤولني سياســـيني وتنفيذيني عمل علمي مهنجي حيّدد ليس أعداد الالجئني فقط، 
بـــل جممـــل أوضاعهـــم مـــن النواحـــي الســـكانية والمهنيـــة والتعليميـــة واالقتصاديـــة والمعيشـــية والصحيـــة، ما يتيـــح إعتماد 

ســـيااست وخطـــط معاجلـــة لمصـــادر اخللـــل يف هـــذه االوضاع.

The implementation of this census is considered to be an essential step for both Lebanon and 
the Palestinian refugees. In fact, for the first time, decision makers made up of political and 
executive officials will have a systematic scientific work that will not only determine the numbers of 
refugees, but will also profile their overall conditions at the demographic, professional, educational, 
economic, livelihood and health care levels, hence paving the way for the adoption of policies and 
reform plans for the sources of deficiencies amid such circumstances.
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جلنة احلوار يف حّلهتا اجلديدة

نافذة مفتوحة لالجئني والمعنيني

هبدف توسيع قاعدة حضورها وتواصلها مع الالجئ الفلسطيين وكل من يعنيه أشن اللجوء الفلسطيين وهيّمه 
االطـــالع عـــى مـــا تقـــوم بـــه اللجنـــة مـــن أنشـــطة وماشريع وخطط، قامـــت اللجنة بتغير شـــعارها إضافـــة اىل نافذة 
جديدة تفتح عى مواقع FACEBOOK وTWITTER وYOU TUBE خاصة باللجنة تعزز تواصلها المبارش 
والشـــفاف مـــع كافـــة األطـــراف المعنيـــة. إال أن األهـــم هـــو إناشهئـــا موقعـــا الكرتونيـــا جديـــدا ومتطـــورا، تـــم اطالقـــه 

يـــران اجلـــاري 2016 جلهـــة أدائـــه التفاعيل واحتكاكـــه المبارش مع اجلمهور اللبناين والفلســـطيين. خـــالل هشـــر حز

The New Image of LPDC

An Open Window for Refugees 
and Stakeholders

In order to expand its presence and communication with Palestinian refugees, and all those 
concerned with the Palestinian refugee issue or interested in LPDC’s activities, projects and plans, 
LPDC has changed its logo, and has launched a new page on Facebook, Twitter and YouTube, 
enhancing its direct and transparent communication with all concerned parties. Most importantly, 
LPDC launched in June 2016 a new advanced website characterized by its interactive presentation 
and direct interaction with the Lebanese and Palestinian public. 
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جلنـــة احلـــوار اللبنـــاين الفلســـطيين هـــي هيئـــة حكوميـــة تأسســـت يف العـــام 2005 وتعـــىن بالســـيااست العامـــة الـــي 
يـــة بـــني الالجئـــني الفلســـطينيني وبـــني  تســـهتدف الالجئـــني الفلســـطينيني يف لبنان.تعمـــل اللجنـــة كحلقـــة ارتبـــاط مركز
المؤســـات الرســـمية والدوليـــة، كمـــا تقـــّدم النصـــح حـــول الســـيااست العامـــة الواجـــب تبّنهيـــا مـــن قبـــل احلكومـــة 
اللبنانيـــة، مرتكـــزة بذلـــك عـــى المصالـــح الوطنية للشـــعب اللبناين وحقـــوق الالجئني الفلســـطينيني بالعيش الكريم 

حلـــني عودهتـــم إىل ديارهـــم.

The Lebanese Palestinian Dialogue Committee is an inter-governmental agency established in 2005 
that deals with the general policies targeting the Palestinian refugees in Lebanon. The Committee 
serves as a focal point between the Palestinian refugees and the local and international stakeholders, 
and provides policy recommendations to the Government of Lebanon (GoL), based on the national 
interests of the Lebanese people and the rights of Palestinian refugees to a decent life until they 
return to their homes.

LPDC thanks: جلنة احلوار اللبناين الفلسطيين تشكر:
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