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 …شكر وتقدير
 

يتوجه رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشكر إلى جميع من ساهم في إنجاح ورش العمل 
لى كل من ساهم في صياغة هذه الورقة، ونخص إعداد ا وحضور ا  :بالذكر، وا 

 (؛IDRC) كندا –للتنمية الدولي مركز البحوث  -
 (؛UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) -
 )اإلسكوا(؛ لغربي آسيا جتماعيةقتصادية واإلاإللجنة األمم المتحدة  -
 (SDC) والتنمية للتعاون السويسرية الوكالة -
  السفارة النروجية في لبنان؛ -
حيط، األستاذ خالد أبو : األستاذ أديب نعمة، )بالترتيب األبجدي( المستشارين والخبراء -

الدكتور عبد اللطيف  األستاذ زياد الصايغ، األستاذة ربى الصمد، والسيدة رلى الرفاعي،
 .األستاذ نديم شحادةصادق، 

 
لى أعضاء اللجنة بالشكر لألمانة العامة لمجلس الوزراء، برئيسها وجميع مديرياتها يتوجهكما  ، وا 

على  واإلستشاراتهيئة التشريع من الوزارية، ونخص منهم ممثل وزارة العدل، القاضي محمد فواز، 
 .إعداده مشروع القانون المقترح

  
، كل التقدير والعرفان للفريق التقني العالي الكفاءة على الجهد الذي بذله وعلى تعاونه وأخير ا

 سة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.المخلص خالل فترة توليه رئا
 

 
 

 

http://www.escwa.un.org/arabic/
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 نحو سياسة وطنية موح دة حول الالجئين الفلسطنيين
 ورؤية مستقبلية للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

 
 

I. تقديم 
II. الفلسطينية: نظرة شاملة -العالقات اللبنانية 

 تواريخ مفصلية .1
 2002بدايات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في عام  .2
 2002الحوار اللبناني الفلسطيني بعد عام لجنة  .3
 نجاحات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني .4
 2013لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بعد عام  .2

III.  الهيئة العليا لشؤون الالجئين الفلسطينيين نشاءإمشروع قانون 
IV. الهيكل التنظيمي العام للهيئة العليا لشؤون الالجئين الفلسطينيين 

 التخطيطمصلحة  .1
 مصلحة التنفيذ .2
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I. تقديم 
  

الحكومة اللبنانية نجيب ، استدعاني دولة رئيس 2102في أواخر شهر حزيران من عام 
الفلسطيني في  -مكتبه في السراي الحكومي، طالبا  إلي  تولي رئاسة لجنة الحوار اللبنانيلى إميقاتي، 

المجيد قصير، شارحا  لي أهمية الدور الذي  رئاسة مجلس الوزراء، بعد استقالة الصديق السفير عبد
 –من الممكن أن يلعبه رئيس اللجنة على المستوى الوطني وعلى مستوى العالقات اللبنانية 

بي لصراع العر ل ةالسياسيمعرفتي األبعاد الفلسطينية وعلى مستوى عالقات لبنان الدولية. ورغم 
ية العالقات بين الدولة اللبنانية والالجئين أنني كنت أجهل آل إل  وموضوع فلسطين، سرائيلي اإل

 لتراكمالملف، لشدة تعقيداته وتشعباته، و هذا اتهيب  تولي الفلسطينيين الموجودين في لبنان؛ وكنت أ
الفلسطينية.  ولكي أكون أكثر دقة وشفافية، لم أكن  -لشتى أنواع الخالفات اللبنانيةالسلبي التاريخي 

 للدولة اللبنانية. ستشاريةاإللخارطة التقريرية؛ ل بل وحتى لجنة الحوار على اقادرا  على تحديد موقع 
 ، تقدمت باستقالتي من رئاسة اللجنة. ته، وحين تقدم رئيس الحكومة باستقال2102في نيسان 

 
لمست لدى الرئيس ميقاتي حرصا  شديدا  على اإلستمرار في بذل أقصى ، على الرغم من التنحي

ى مستوى متابعة القضايا التي تعني الالجئين الفلسطينيين، أو على مستوى متابعة الجهود سواء عل
عداد نكببنا على إإ هنا،من تطوير آليات العمل بما ينسجم وأهمية الدور المنوط بلجنة الحوار. 

 في صياغة هذا ،، واضعين نصب أعيننااجديد   اتفويض  وتمنحها للجنة ا مأسست  خارطة طريق 
 ويحمي الفلسطينيينملف يحمي لبنان أول  من ك م المخاطر الهائل الناتج عن هذا الما  ،التفويض

 ويمنع استغالل الحاجات والعوز في أعمال ،الموجودين في لبنان من كل تمييز أو تهديد أو تهميش
 .وأمن الفلسطينيين أنفسهم بأمن لبنان  تخل

 
ازحين والالجئين الذين عليهم واجبات ولهم هو وضع أطر تعامل الدولة اللبنانية مع الن ناإن هدف

حقوق. أنا أعلم أن ك م التشابكات في هذا الملف يفوق الوصف والشرح، واإلنقسامات اللبنانية 
والفلسطينية حول القضايا والمطالب المتبادلة تفوق القدرة على اإلستيعاب، بيد أني مؤمن أن أحدا  ل 

ت التي ل تؤثر على مجتمعه برمته فحسب، بل وعلى يمكن أن يظل عاجزا  عن معالجة المشكال
 .دولته ووجودها كما يظهر لنا التاريخ القريب
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وكي نبدأ بصياغة الحلول، ل بد لنا من تشريح المشاكل وفكفكة العقد وحلها عقدة عقدة وصول  إلى 
يجاد حل لوضع و ما يصبو إليه اللبنانيون من بسط سيادة الدولة على كامل األراضي اللبنانية  ا 

كما أنه ل بد من الدولة من ممارسة حقها في السيادة على المخيمات.  نيمك   مماالسالح الفلسطيني 
 ومعاملتهم معاملةوحماية أمنهم،  رزاقهم ومخيماتهمأفي بيوتهم و لالجئين الفلسطينيين ضمان حقوق ا

بين الملفات وعدم الربط بينها،  تتوافق مع شرائع حقوق اإلنسان والقانون الدولي على قاعدة الفصل
يتيح للدولة اللبنانية التخلص من الضغوط الدولية عليها في هذا اإلطار بحيث تبدأ الدولة  مما

عداد خطط بالتزاماته بل  يفاءالدولي لإلها بالضغط على المجتمع اللبنانية بعد تنظيم ملفاتها، وا 
الدولي للبنان والفلسطينيين على أرضه "حق وبصياغة التزامات جديدة على رأسها ضمان المجتمع 

السالح  حول كما يسمح بوضع آلية لتنفيذ مقررات طاولة الحوار اللبناني، العودة" ورفض التوطين
 الفلسطيني بما يتوافق مع الشرعية والسيادة اللبنانية على كامل أراضيها.

ن أما الفلسطينيون فيعتبرون أتكمن في التوطين وهذا حقه الطبيعي، األساس فلبنان يعتبر أن العقدة 
كسوريا الدول المضيفة األخرى مقارنة ب ى بعد الى المستوى المقبولحقوقهم النسانية في لبنان لم ترق

 .ردنواأل
تحسين ظروف الالجئين الفلسطينيين الحياتية  في لبنان اليوم، نبذل جهودا  مخلصة من أجل  ،إننا

واإلجتماعية واإلقتصادية واألمنية؛ دون أن يغيب عن بالنا أن الحل الجذري لهذه القضية الناجمة 
كل أصال  عن اإلحتالل اإلسرائيلي الغادر ألرض فلسطين إنما يقع على عاتق المجتمع الدولي و 

وتطبيق  المرجعيات والقوى المساندة لحقوق الشعوب المرتكزة على مبادئ العدالة والمساواة والكرامة
 .منها 091القرار  ت األمم المتحدة وعلى األخصاقرار 
 

ولكي نرتقي إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا في التعامل مع هذا الوضع الشديد الحساسية 
نسانيا  وأخال قيا ، ل بد من اإلرتقاء بمستويات العمل من خالل تفعيل األداء، وتطوير الآليات وطنيا  وا 

التنظيمية واإلدارية والتنفيذية، بما يضمن مراكمة اإلنجازات من خالل التقدم بثبات في حلحلة 
قد  المشكالت العالقة، وبما يكفل توفر الجهوزية الالزمة والمناسبة للبنان في مواجهة التداعيات التي

 .تنجم عن أي تطور مستقبلي في مسار القضية الفلسطينية
 
 خلدون الشريف
 رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
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II. الفلسطينية: نظرة شاملة -العالقات اللبنانية 

  
 تواريخ مفصلية .1

 
قتصادية متشابكة تحكمت بالعالقات اللبنانية الفلسطينية عدة عوامل  تاريخية وسياسية وا 

قليمية ودولية.  جتماعية، ووطنية وقومية وا  وفي صميم التفاعل اللبناني الفلسطيني مع كل هذه وا 
هي التي تحدد التوجهات والقرارات ، في غالب األحيان، الآنية والتكتيكيةالحسابات العوامل، كانت 

 الفلسطيني معقدا  ومتفجرا  في معظم األحيان.  والسلوكيات المتبادلة، األمر الذي جعل الملف اللبناني 
وحتى اليوم، شهدت العالقات  0911وعلى األساس المذكور، ومنذ حدوث النكبة في العام 

تلك العالقات وأثرت عميقا  في تحديد  طبعتلتي اللبنانية الفلسطينية العديد من المحطات البارزة، ا
إتجاهاتها. وقد إرتأينا، ألغراض بحثية وعملية، تحديدها وتوصيفها من خالل جولة بانورامية 
تاريخية، تبي ن األحداث السياسية واألمنية واإلتفاقيات والقرارات المتصلة بالوجود الفلسطيني في 

 .لبنان
 
 
 الـحــــــدث التــاريــخ
عالن جلى إلف فلسطيني أعشر  ةوسبعنزوح حوالي مئة  0911  إسرائيل. ةدولنوب لبنان إثر النكبة وا 
 توقيع إتفاق الهدنة بين لبنان واإلحتالل اإلسرائيلي. 0919
 .المتحدةمم لألر تشريعاتها في اللجنة العامة بدء عمل منظمة األونروا بعد إقرا 0991
 "اللجنة المركزية لشؤون الالجئين"  لـ الدولة اللبنانية إنشاء 0991
 وصول خمسة آلف فلسطيني إلى لبنان نتيجة العدوان الثالثي على مصر 0991
 إنشاء "إدارة لشؤون الالجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية والبلديات" اللبنانية. 0999
 إنشاء "الهيئة العليا للشؤون الفلسطينية". 0911

0912 
باعتبارهم فئة من  الالجئين الفلسطينيينوعمل إقامة  اننظميعن وزير الداخلية  ينصدور قرار 

 عليهم الحصول على إذن عمل قبل مزاولة أي مهنة.، األجانب
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 تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. 0911
 إنطالقة الكفاح المسلح. 0919
 بين المنظمات الفلسطينية والجيش اللبناني. مسلح أول إشتباك 0911
 .ثالثة تحفظات لبنان بروتوكول الدار البيضاء معتوقيع  0911
 .الهجرة الثالثة: إسرائيل تحتل الضفة والقطاع 0911
في شكل هذا الحدث عالمة فارقة وقد اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير والدولة اللبنانية. توقيع  0919

بدأ الحديث عن عالقة مع طرف فلسطيني ذ إسلطة اللبنانية ومنظمة التحرير، بين الالعالقة ما 
والعسكري في اإلتفاق مني األر الفلسطينية"، وقد طغى البعد به هو "منظمة التحريرف عت  م  رسمي 

والقانوني. ويبين هذا اإلتفاق أن الدولة اللبنانية تنازلت بشكل مباشر عن نساني اإلعلى بعده 
 جزء من سيادتها على أرضها )المخيمات( كما اعترفت بالتشكيل المسلح الفلسطيني. 

فرضته اللحظة  كان إتفاق ا، بل ول الشعب اللبنانيخيار الدولة اللبنانية تفاق اإللم يكن هذا 
والصدامات بين قيادة الثورة الفلسطينية والجيش شتباكات اإللة من ية وقد أنهى مرحاإلقليم

 اللبناني وحلفاء الطرفين.
الوجود  إبعادوالمقاومة الفلسطينية أدى إلى ردنية األ: حدث تصادم بين السلطات سوداألأيلول  0911

 األردن وانتقاله إلى لبنان. من الفلسطيني المسلح
بشكل فاعل فيها وكان لها األثر الكبير في النظرة إلى ن و الفلسطيني ساهمحرب السنتين:  0919

 الفلسطينيين والعالقات معهم.

0911 
بداية وتحوله إلى قوات ردع بمشاركة قوات عربية بموجب قرار  السوري إلى لبنانالجيش دخول 

 .الجامعة العربية
كيلومتر في عمق  01وخلق منطقة عازلة بعرض  ،غزو جنوب لبنان من قبل العدو اإلسرائيلي 0911

 . ةاللبنانياألراضي 
استفحال البطالة لى إدى أ ، ممام.ت.ف من لبنان خراجاإلجتياح اإلسرائيلي الذي أسفر عن إ 0912

لى تهجير عدد كبير من سكان مخميات الجنوب وبيروت.  وا 
 مذبحة صبرا وشاتيال 0912
 والبقاع والمعارضين لفتح خاصة في مخيمات الشمال إنفجار الوضع بين الموالين 0912
0919  /
0911 

 في بيروت والجنوب حرب المخيمات



 

7 
 

 إلغاء اتفاق القاهرة  0911
 جتماعية وتشك يل لجنة وزاريةبشأن الحقوق اإلبين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين فتح الحوار  0990

 بالتزامن مع انعقاد مؤتمر مدريد
أوسلو : أخرج فعليا  منظمة التحرير ومؤسساتها من لبنان، وفصل بين ملف العودة وملف إتفاق  0992

وعطل لجنة  المفاوضات حول األرض، مما شكل عامال  من عوامل التوتر اللبناني الفلسطيني
 0990الحوار التي أنشئت عام 

 صدور قانون منع التملك  2110
 الفلسطينيإنشاء لجنة الحوار اللبناني  2119
 منح الفلسطينيين حق ممارسة بعض األعمال التي كانت محصورة باللبنانيين 2119
 فتح مكتب ممثلية منظمة التحرير في بيروت 2111
 اإلعتراف بجواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة الفلسطينية.  2111
 حرب نهر البارد 2111
 ق "إعالن فلسطين في لبنان"طالإ 2111
بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء  ح مقر سفارة دولة فلسطين في بيروتاإفتت 2100

 اللبناني نجيب ميقاتي
 

 2002الفلسطيني عام  - بدايات لجنة الحوار اللبناني .2
  

ئت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لملء فراغ كبير في اإلدارة 2119)أكتوبر(  0في ت ، أ نش 
ل فه التعاطي التاريخي مع الوجود الفلسطيني في لبنان من زاوية أمنية من جهةاللبنانية  من جهة و  ،خ 

الفراغ الذي خل فته منظمة التحرير الفلسطينية بعد انتقال أولوياتها إلى داخل فلسطين، المنظمة  أخرى
 نة الحواراء لجنشوقد كان الهدف من إ٪ من الفلسطينيين. ٥٦التي كانت تؤم ن المداخيل لحوالي 

وقد  ورفع توصيات للحكومة اللبنانية. تأثيراتها على لبنان قياسالشؤون الفلسطينية برمتها و  متابعة
بالتعاطي مع جميع المسائل  لفك  فريق عمل يتألف من ممثلين عن وزارات متعددة، اللجنة ضمت 

جئين من أجل تطبيق سياسة تهدف لتحسين األوضاع المتعل قة بالوجود الفلسطيني  المعيشية لال 
 الفلسطينيين.
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لة مع خبراء لبنانيين وفلسطينيين درسوا جميع المشاكل  تم  اعتماد خطة عمل بعد مشاورات مطو 
قة  ا بإنشاء لجنة م لح  وتقد موا بتوصيات ومالحظات بهذا الشأن. وقد تضم نت هذه التوصيات اقتراح 

، نتيجة ذلك، بإدارة مدني ة، بعدما تم التعاطي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ليحظى الملف الفلسطيني  
كافة معه ولسنوات طويلة على أنه ملف أمني بحت. وأ سندت إلى هذه اللجنة مهم ة التنسيق مع 

؛ إذ ن شأنها تحسين الوضع وبناء الثقةالوزارات والعمل على اتخاذ التدابير اإلدارية المناسبة التي م
القضايا  واحدة منبمقدورها نزع فتيل المدى مقاربة واقعية بعيدة كانت الحاجة م لح ة للتوص ل إلى 

 األكثر حساسية في البالد.
لقد وضعت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، األسس لهذه السياسة وطو رتها. 

من  هذه اللجنةعمل في إرساء  الحكومةحيث ساهم التمثيل الواسع لجميع األطياف السياسية في 
 .من جهة أخرى بإجماع كبيرجهة وفي تحقيق مقاربة وطنية حظيت 

 
 شملت مهام فريق العمل المشك ل المحاور األربعة التالية:

معالجة المسائل الحياتية واإلجتماعية واإلقتصادية والقانونية واألمنية داخل المخيمات  .0
جئين  وللفلسطينيين المقيمين في لبنان بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الال 

 .UNRWAالفلسطينيين 
 وضع آلية إلنهاء وجود السالح الفلسطيني خارج المخيمات. .2
 معالجة قضية السالح داخل المخيمات لجهة تنظيمه وضبطه.إطالق الحوار حول  .2
 درس إمكانية إقامة عالقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين. .1
  

 هي: أربعة مبادئ أساسيةعلى خطة العمل الحكومية  ارتكزتكما 
 اإلحترام الكامل لسيادة الدولة اللبنانية وأمنها وقوانينها. . أ

جئين  . ب  الفلسطينيين وأهمها حق العودة.الدعم الكامل لجميع حقوق الال 
ئق لالجئين الفلسطينيين بانتظار الحل  العادل والشامل للصراع  . ت تأمين العيش الكريم والال 

 العربي اإلسرائيلي.
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جئين. . ث  تحميل المجتمع الدولي قسطه من المسؤولية في حل  قضية الال 
  

 2002لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بعد عام  .3
  

 2111المانحة بشكل جي د مع فكرة إنشاء اللجنة، وبدأت النقاشات في بداية عام تجاوبت الدول 
بهدف إنشاء فريق دعم تقني لمساعدة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في إتمام مهماتها. وكان هذا 

 الفريق م مو ل  من قبل المركز الكندي من أجل تنمية البحوث الدولية.
من خريف ال، لت ستأنف المباحثات من جديد في 2111بسبب حرب تموز بيد أن إبرام اإلتفاق تأجل 

، أنشئ فريق الدعم التقني وبدأ مهماته التي قطعتها المعارك 2111/ يناير 0. وفي كالعام نفسه
مخيم نهر البارد  أسفرت عن تدميروالتي اإلرهابية الدائرة بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح اإلسالم 

 في شمال لبنان.
الدائر ومتابعة لعبت لجنة الحوار، برئاسة السفير خليل مكاوي، دورا  مهما  في معالجة الصراع 

. كما قامت بتأمين المساعدات للمدنيين المشر دين اجات اللبنانيين المقيمين بجوار المخيمتيحوتأمين ا
لهذه ي في فيينا أدت إلى عقد مؤتمر دولمن بيوتهم وبدأت بمباحثات تتعل ق بإعادة إعمار المخيم 

  .الغاية
. واستنفذت كل مواردها شغلت حرب نهر البارد وتداعياتها ومسألة إعادة إعمار المخيم لجنة الحوار

لوضع استراتيجية تهدف إلى العودة التدريجية والخجولة لتفويض لجنة  2119لذلك تحت م إنتظار عام 
 الحوار المذكور آنفا .

 
 الفلسطينينجاحات لجنة الحوار اللبناني  .4

 
 يجدر القول هنا أن سياسة لجنة الحوار نجحت في المجالت التالية:

جئين .0  مألت الفراغ الحاصل في اإلدارة اللبنانية في ما يتعلق بقضية الال 
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جئين الفلسطينيين؛ وكان  .2 سمحت لإلدارة اللبنانية ببناء الخبرة والمعرفة الالزمتين حول مسألة الال 
 حسين أدائها.لذلك األثر الكبير في ت

سمحت ل لبنانيين والفلسطينيين بالمشاركة معا  في هذه العملية مع انضمام المنظمات غير  .2
 الحكومية الناشطة والمثقفين ومشاركة المجتمع المدني واألحزاب السياسية والجمعيات المهنية.

 ية.أعادت العالقات مع منظمة التحرير وحافظت على العالقات مع كل الفصائل الفلسطين .1
نجحت في كسب دعم الدول المانحة عالميا  والمنظمات غير الحكومية لقضية الالجئين  .9

 الفلسطينيين في لبنان.
 

، إذ أن نقطة ٥٠٠٦بإمكاننا فهم أهمية ووقع تلك اإلنجازات عندما نقارنها بما سبقها أي قبل عام 
 ضعفخاصة مع فقدان التواصل بين اللبنانيين والفلسطينيين و  ،اإلنطالق كانت ما دون الصفر
 السياسات في التعاطي مع المسائل الحساسة. عدم ثباتالخبرات الوطنية في هذا المجال و 

 
 2013لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بعد عام  .2

 
 ينفلسطيني  ال ينالجئعشرات الآلف من الل تزال التحديات كبيرة جدا  وقد زادت صعوبة مع نزوح 

مكانيات لبنان واألونروا معا .  من سوريا في ظل الصراع الدائر فيها، مم ا استنفذ موارد وا 
إبقاء هذه القضية على سل م  من أجلالسياسية للحكومة  ةدار اإل عزيزتإن أصعب التحديات تكمن في 

 التطورات اللبنانية واإلقليمية.على الرغم من كل  ،األولويات
جئين الفلسطينيين في لبنان قضية سياسية بامتياز. كما أنها متصلة بكل أزمة أو إن قضية  الال 

التوازن بين  إن المقاربة المفيدة لهذا الملف تقوم على. نكبةانقسام في المجتمع اللبناني، وذلك منذ ال
ليات منفصلة. اإلدارية التي تتساوى في األهمية، إل  أنها تحتاج إلى آاألبعاد األبعاد السياسية و 

فمستقبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومستقبل التعاطي الرسمي اللبناني مع هذا الملف يعتمدان 
  بشد ة على هذه الفكرة القائمة على فصل آليات التعاطي السياسي واإلداري مع تلك القضية. 
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ة بالقرب من مركز اتخاذ موقعها في قلب اإلدارة اللبنانيفي ترسيخ إلى حد  ما  اللجنة قد نجحتل
تطوير دور تنسيقي واستشاري ساهم في معالجة ذلك من خالل القرارات في رئاسة مجلس الوزراء و 

قضايا عديدة متعلقة بتفويضها وبسياسة الحكومة. كما ط ور رؤساؤها المتعاقبون: السفير خليل 
بات و ذاتية هوية له نيا  باتت قت فريقا   مكاوي والمحامية مايا مجذوب والسفير عبد المجيد قصير، 

دورا  تنسيقيا  وبحثيا  مهما،  ليس على صعيد الحكومة واإلدارة فقط، بل على صعيد المجتمع يلعب 
ا وحتى المؤسسات الدولية المدني والمؤسسات السياسية  .أـيض 

 تفويضهاإل  أن أبرز عيوبها يكمن في افتقارها للسلطة التقريرية والتنفيذية داخل الحكم وفي 
  .٥٠٠٢الفضفاض وفي اعتمادها على تمويل المانحين حصرا  حتى أوائل 

ا، مما مطوال السنوات الثمانية األخيرة، اكتسب أعضاء لجنة الحوار معرفة وخبرة ل يستهان به
لخطة عمل الحكومة اللبنانية على من خالل وضع مسودة ، اتقدم  أكثر  ة مستقبليةرؤييؤهلها لطرح 

 القصير والمتوسط. يينالمد
مع المركز  الدكتور خلدون الشريف وبالتعاون ،وبهدف التوص ل إلى ذلك، قام رئيس لجنة الحوار

الكندي من أجل تنمية البحوث الدولية الذي واكب أعمال اللجنة منذ انطالقتها بعقد سلسلة مشاورات 
  مع األطراف المعنية تضم نت:

 ة الحوارللجنن يالسابقالرؤساء  .0
 الفلسطينيةواألحزاب الفصائل  .2
 األحزاب السياسية اللبنانية .2
 المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال .1
 المنظمات غير الحكومية اللبنانية والفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني .9
 نين وفلسطينييخبراء لبناني .1
 نين حكومييوموظفعن الوزارات في الحكومة اللبنانية ن ين وممثليحاليوزراء  .1
 استشارات داخلية .1
 

 :هيالمشاورات، ف منها تانطلقأما األفكار التي 
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 الذي حظي به اإلجماععلى نقاط الماضية و  الثمانيةفي السنوات المستخلصة البناء على الع ب ر  . أ
عادة النظر في و  لجنةال عمل إذ أن الوقت حان إلعادة تقييم . هذا الملف  هيكليتها وتفويضها.ا 

 ها.استمرار التمويل الدولي مم ا ي هد د  كل ي علىاعتماد اللجنة بشكل  . ب
نشاء مؤسسة حكومية تقوم بالمهام التنفيذية الضرورية لمعالجة مسألة إاإلنتقال إلى  ضرورة . ت

جئين الفلسطينيين بجميع أ  ها.بعادالال 
 بحت.المني تكرار خطأ التعاطي األلهذا الملف  وعدم  ةمدنيالو  ةسياسيال اإلدارة اإلبقاء على . ث

 
 التوصيات

العمل على تعزيز الخبرة والمعرفة اللتين راكمتهما اللجنة بأعضائها وفريق عملها في  .0
 السنوات الثمانية الماضية والبناء عليهما لنقلها إلى المؤسسة البديلة.

 دراسة شكل المؤسسة المرتقبة ومهماتها التنفيذية والقانونية واإلدارية والمؤسساتية. .2
قراره من أجل مناقشته ات المختصةالجهتقديم الم قتر ح إلى  .2  .وا 

 
 شكل المؤسسة المرتقبة

 تتناول شكل المؤسسة المرتقبة: الجلسات وورش العمل اقتراحات خمسةناقش المشاركون في 
 وزارة 
 مديرية عامة 
 وزارة دولة ومديرية عامة 
 هيئة عليا 
 .الحفاظ على لجنة الحوار كما هي 

أن البنية األكثر مرونة وفاعلية هي في تحويل اللجنة إلى هيئة وقد اتضح من خالل النقاش المعم ق 
جئين، وتكون برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء وبتفويض محدد بقانون.   عليا لشؤون الال 

تأسيس ا على ما تقدم، تم  إعداد مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب و  
جئين الفلسطينيين. إلنشاء الهيئة العليا  لشؤون الال 
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III. مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لشؤون الالجئين الفلسطينيين 
  

 الـمادة األولى 
جئين  ت نشأ، بموجب هذا القانون، هيئة تابعة لمجلس الوزراء تسم ى "الهيئة العليا لشؤون الال 

داري وذلك ضمن حدود أهدافها الفلسطينيين" تتمت ع بالشخصية المعنوية واإلستقاللين المالي واإل
 ومهامها.

جئين الفلسطينيين في لبنان.    ت عنى الهيئة باإلشراف على مختلف شؤون الال 
  

  الـمادة الثانية
 تتألف الهيئة العليا لشؤون الالجئين الفلسطينيين من:

 رئيسا      رئيس مجلس الوزراء -
 نائبا  للرئيس   نائب رئيس مجلس الوزراء -
 عضوا     ية والمغتربينوزير الخارج -
 عضوا      وزير الداخلية والبلديات -
 عضوا       وزير المالية -
 عضوا     وزير األشغال العامة والنقل -
 عضوا      وزير الدفاع الوطني -
 عضوا      وزير الصحة العامة -
 عضوا       وزير العمل -
 عضوا      وزير الطاقة والمياه -
 عضوا      جتماعيةاإلوزير الشؤون  -

ينضم الوزراء إلى الهيئة حسب الحاجة وكل باختصاصه، كما تستعين الهيئة بالمديرين العامين وبكل 
 المؤسسات العامة والخاصة.و من اإلدارات   من تراه ضروريا
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تتم اإلستعانة باألشخاص المعنيين، ضمن الضوابط التي ترسيها المبادئ الساسية وعند اللزوم، 
المعتمدة في قانون المحاسبة العمومية )إجراء مناقصات لتلزيم خدمات(، وفي قانون الوظيفة العامة 

 .أشخاص لقاء أجرعند التعاقد مع 
  

 المادة الثالثة 
 تتولى الهيئة العليا المهام التالية:

 ؛الحكومة اللبنانية في المحافل العربية والدولية التي ت عنى بالشأن الفلسطينيتمثيل  .0
جئين الفلسطينيين وحق العودة .2  ؛المساهمة في إعداد ملف لبنان التفاوضي حول قضية الال 
 UNRWAالتعاون مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  .2

واإلشراف على نشاطها داخل األراضي اللبنانية وتنسيق أعمالها مع سائر الوزارات 
 والدوائر الحكومية المعنية؛

بمخي مات  واإلقتصادي ة والقانوني ة واألمني ة المتعل قة  معالجة المسائل الحياتي ة واإلجتماعي ة  .1
جئين الفلسطينيين في  جئين  تحدة لبنان بالتعاون مع وكالة األمم الم الال  لغوث وتشغيل الال 

 ؛ UNRWA الفلسطينيين 
 ؛التنسيق بين الوزارات والمؤسسات واإلدارات الرسمية بما يختص بالشأن الفلسطيني .9
واإلشراف على الحوار اللبناني مع كافة  تعزيز ودعم الحوارات اللبنانية والفلسطينية، .1

دارته؛  الفصائل والقوى الفلسطينية وا 
دارته؛إنشاء المرصد الو  .1  طني للشؤون الفلسطينية وا 
قليميا  ودوليا ؛ .1  متابعة ورصد الشؤون الفلسطينية عربيا  وا 
وضع هيكلية إدارية للهيئة تشمل تحديد األجهزة العاملة فيها وصالحيات ومسؤوليات كل  .9

 منها؛
 إقرار نظام مالي ألعمال الهيئة العليا؛ .01
ل تخضع هذه الهبات إلى أي أ، على اللبنانية بات ذات الصلة المقدمة إلى الدولةقبول اله .00

 .ية أو غيرهائضرائب أو رسوم جمركية، مالية، بلدية أو مرف
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 ةالرابعالـمادة 
 تتكون موازنة الهيئة من:

 الهبات التي تردها. .0
 مساهمة الدولة، على أن ت درج المبالغ المخصصة لذلك سنوي ا في الموازنة العامة. .2

  
 المادة الخامسة

 بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.يعمل 
 
 

IV. جئين الفلسطينييالهيكل التنظيمي العام للهيئة ال  نعليا لشؤون الال 
  

إن الهيئة المقترحة هي هيئة عليا برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين. يتولى إدارتها 
 ي عي ن لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.  عام أمين وتنسيق عملها

لمنوطة مسؤول  عن حسن سير العمل في الهيئة وعن قيامها بالمهام والواجبات ا عامالاألمين يكون 
 بها بموجب هذا "اإلقتراح"، ويتولى المهام التالية:

 اتها؛إعداد جدول إجتماع الهيئة العليا لشؤون الالجئين الفلسطينيين ومتابعة تنفيذ مقرر  -
 تمثيل الحكومة اللبنانية في المحافل العربية والدولية التي ت عنى بالشأن الفلسطيني؛ -
  ؛عملهاواإلشراف على  التعاون والتنسيق مع األونروا -
 والمنظمات الدولية؛ التنسيق مع الدول المانحة -
والقوى األمنية والجيش المؤسسات الرسمية اللبنانية الوزارات و مختلف  معالتعاون والتنسيق  -

 ؛والمؤسسات الفلسطينية من رسمية وشعبية
 ة فريق العمل في تنفيذ المهام.قياد -

 
  تنفيذ.الومصلحة  يئة من مصلحتين: مصلحة التخطيطتشكل إدارة الهت
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 التخطيطمصلحة  .1
 وتتكون من:

 
 دائرة التخطيط اإلستراتيجي التي ت عنى بـ:  . أ

 ؛المتوسط والطويل األمدوضع خطة العمل للهيئة على المستوى  -
وضع خطط لتحسين أوضاع المخيمات ومحيطها بالتعاون مع وكالة الغوث والمنظمات  -

 ؛الدولية والجهات المختصة
إعداد الدراسات العلمية والخلفيات التقنية لتسهيل بناء مواقف الحكومة اللبنانية حول القضايا  -

جئين الفلسطينيين  ؛المتعلقة بالال 
 ؛قتراحات من أجل التمويلتحضير مشاريع ا -
 .تحضير الوثائق لمشاركة لبنان في اإلجتماعات اإلقليمية والدولية -

 
 دائرة المرصد الوطني وتقوم بـ:  . ب

إعداد مسح شامل وجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالوجود الفلسطيني على  -
 ؛القرارات وتحديد السياسات األراضي اللبنانية من أجل إصدار مؤشرات تستخدم كأداة لتخاذ

قليميا  ودوليا   وتوثيق التطورات والقرارات المتعلقة بالمسألة الفلسطينيةرصد  -  .عربيا  وا 
 

 دائرة الشؤون القانونية، وت ناط بها المهام التالية: . ت
جئين الفلسطينيين على األراضي  - تحضير مشاريع القوانين الخاصة التي ترعى شؤون الال 

 ؛ورفدها بالدراسات الحقوقية التي تعنى بالوجود الفلسطينياللبنانية 
 .تقديم اإلستشارات القانونية لدعم الحوار بين اللبنانيين والفلسطينيين -

  
 
 



 

17 
 

 مصلحة التنفيذ .2
 وتتكون من:

 
 دائرة التنسيق وتقوم بما يلي:  . أ

التعاون مع والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات اللبنانية المعنية بتنفيذ القرارات المتعلقة  -
 بالوجود الفلسطيني في لبنان؛ 

بما في ذلك التعاون مع والتنسيق بين  تنفيذ الخطط والمشروعات ضمن خطة عمل اللجنة -
 خطط الموضوعة؛مختلف المنظمات غير الحكومية العاملة بالشأن الفلسطيني في تنفيذ ال

 .تنفيذ أي مهام يكلفها بها األمين العام -
 

 دائرة التواصل واإلعالم وتقوم بـ:  . ب
 ؛التواصل مع وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة واإللكترونية -
 م الحوارات واللقاءات وورش العمل؛المساهمة في إعداد وتنظي -
 ؛لتفعيل التواصل بينهما الفلسطينيو لبناني ال أي العامالتوجه إلى الر  -
 في المحافل اإلقليمية والدولية.لبنان ي لمثممشاركة  مواكبة -


