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حقوق الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان وتو�سيات اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل

“تعزيز قدرات جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني على م�ساعدة الالجئني الفل�سطينيني، كخطوة 
يف �سبيل النهو�ض بحقوق االإن�سان والو�سع االإن�ساين لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان”
تو�سية �سادرة عن اململكة املتحدة �سمن جل�سة فريق العمل يف اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل؛
وقد لقيت هذه التو�سية املوافقة والرتحيب من قبل الوفد الر�سمي اللبناين وذلك يف تقرير 
لبنان النهائي املقدم يف جنيف، بتاريخ 2011/03/17.
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ملحة عن اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل

ما هو اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل؟
هو اآلية جديدة تاأ�ص�صت مع اإن�صاء جمل�س حقوق الإن�صان يف 15 اآذار 2006 مبوجب قرار �صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة يحمل الرقم 
251/60. مبوجب هذه الآلية، تخ�صع كل دولة من الدول الـ 192 املن�صمة اىل الأمم املتحدة ملراجعة �صجلها يف حقوق الن�صان ب�صكل دوري مرة كل 

اأربع �صنوات. وتخ�صع يف كل عام 48 دولة لهذه املراجعة وذلك بدءًا من �صنة 2008، اىل حني اكتمال مراجعة جميع الدول الـ 192.

اأهداف اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل

مراحل اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل
يجري  ال�صتعرا�س الدوري على ثلث مراحل:

 )Working Group( صمن اطار جل�صة الفريق العامل� )State Under Review( املرحلة الأوىل: نقا�س بني الدول اخلا�صعة للمراجعة 
بحيث تنتهي هذه اجلل�صة ب�صل�صلة من التو�صيات توجه للدولة اخلا�صعة للمراجعة يجري ت�صمينها يف م�صودة تقرير.

 املرحلة الثانية: اعتماد م�صودة التقرير اخلا�صة بالدولة اخلا�صعة للمراجعة .

.Plenary Session املرحلة الثالثة: اعتماد التقرير النهائي يف جل�صة عامة ملجل�س حقوق الن�صان 
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اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل وحقوق الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان
خ�صع لبنان هذا العام ملراجعة �صجله يف حقوق الإن�صان حيث اتخذ مو�صوع اللجئني الفل�صطينيني يف لبنان حّيزًا مهمًا من النقا�س؛ وقد تبني 
خلل النقا�صات التي جرت يف جل�صة الفريق العامل بال�صتناد اإىل التقرير الوطني التي ت�صعه الدولة التي تخ�صع للمراجعة، واإىل التقرير املقدم من 
املفو�صية ال�صامية حلقوق الن�صان والذي يتاألف من املعاهدات الدولية والأ�صول املعتمدة من قبل الدولة اخلا�صعة للمراجعة واأية وثائق اأو معلومات 
ترد يف هذا ال�صاأن من منظمات عاملة يف الأمم املتحدة، واإىل ملخ�س تعّده املفو�صية ال�صامية حلقوق الن�صان ملعلومات مقدمة من اجلهات املعنية 
واملوؤ�ص�صات الوطنية واملنظمات غري احلكومية التي تعنى ب�صوؤون الن�صان للدولة اخلا�صعة للمراجعة؛ اإن عددًا من الدول قد اأثارت م�صاألة حقوق 

اللجئني الفل�صطينيني يف لبنان ل�صيما حق امللكية وحرية التنقل واإ�صكالية فاقدي الأوراق الثبوتية وظروف العي�س املتعرثة وغريها من املوا�صيع؛

ويف الوقت عينه، نوهت دول اأخرى بالتقدم املحقق يف هذا املجال ل�صيما التعديل الت�صريعي الأخري على قانوين العمل وال�صمان الجتماعي 
بالإ�صافة اإىل اإن�صاء جلنة احلوار اللبناين الفل�صطيني يف العام 2005 التي �صكلت بالن�صبة للمملكة املتحدة خطوة نوعية ينبغي دعمها ب�صتى الو�صائل.

وبعد اأن ا�صتمهلت الدولة اللبنانية للجواب على بع�س الق�صايا املطروحة، قدمت تقريرها ب�صورته النهائية يف جل�صة عامة ملجل�س حقوق الإن�صان 
يف جنيف بتاريخ 2011/03/24، حيث اأعلن رئي�س الوفد اللبناين الأمني العام لوزارة اخلارجية ال�صفري وليم حبيب موافقة لبنان على التو�صيات 
التي طرحت يف جل�صة ال�صتعرا�س الدوري يف 11 ت�صرين الثاين 2010 �صواًء التي اأعلن لبنان تاأييده لها اأو الإجابة عنها يف الدورة ال�صاد�صة ع�صر.

هذا وقد اعترب الوفد اللبناين اأن هناك نقلة نوعية يف مو�صوع اللجئني الفل�صطينيني، جت�صدت باإن�صاء هيئة احلوار اللبناين الفل�صطيني يف 
اإيجابية  اللبناين والفل�صطيني، وهي تعمل بروحية  اآلية للتعاون بني الطرفني  اأزالت العديد من الهواج�س و�صوء الفهم، واأر�صت  العام 2005 التي 
وواقعية ملعاجلة املوا�صيع العالقة بالتعاون مع وكالة الأونروا والدول املانحة. اأ�صاف الوفد اأن من اأهم اإجنازات جلنة احلوار متثل باإيجاد حل مل�صاألة 
فاقدي الأوراق الثبوتية بالتعاون مع املديرية العامة للأمن العام، وو�صع خطط باإ�صراف الأونروا لتح�صني اأو�صاع املخيمات يف لبنان، واإعادة اإعمار 

خميم نهر البارد مب�صاهمة الدول املانحة.
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التو�سيات املوجهة اإىل لبنان بخ�سو�ض الالجئني الفل�سطينيني 
خالل اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل

اأ. التو�سيات التي اأعرب لبنان عن تاأييده لها يف التقرير النهائي
1 - اتخاذ مزيد من التدابري لتح�صني اإمكانيات العمل وظروف العمل للجئني الفل�صطينيني )فنلندا(؛

2 - تعزيز جهود م�صاعدة الفل�صطينيني املقيمني يف لبنان الذين ل يحملون وثائق هوية، مبا ميكنهم من التمتع بحياة كرمية )فل�صطني(؛ هذا وقد 
لفت الوفد اإىل ح�صول تقدم اإيجابي يف هذا امل�صمار، متثل يف جهود جلنة احلوار اللبناين – الفل�صطيني جلهة اإيجاد حل مل�صاألة  الفل�صطينيني 
املقيمني يف لبنان فاقدي الأوراق الثبوتية بالتعاون مع املديرية العامة للأمن العام، وذلك عرب منحهم بطاقات خا�صة بعد التاأكد من اأحقيتهم 

باحل�صول على مثل هذه امل�صتندات، وا�صتنادا اإىل القوانني اللبنانية املرعية الإجراء.

والو�صع  الإن�صان  بحقوق  النهو�س  �صبيل  الفل�صطينيني، كخطوة يف  اللجئني  م�صاعدة  على  الفل�صطيني  اللبناين  احلوار  قدرات جلنة  تعزيز   -  3
الإن�صاين للجئني الفل�صطينيني يف لبنان )اململكة املتحدة(؛ هذا وقد اأ�صاف الوفد اأن لبنان يرحب بهذا التعزيز لقدرات اللجنة �صمن الولية 
املنوطة بها وفقًا لقرار اإن�صائها رقم 2005/89 ال�صادر عن جمل�س الوزراء اللبناين يف ت�صرين الثاين/نوفمرب 2005، وان�صجامًا مع القوانني 
املرعية الإجراء والنظام العام والد�صتور اللبناين، م�صريًا اإىل اأن م�صوؤولية حت�صني اأو�صاع اللجئني الفل�صطينيني تقع بالدرجة الأوىل على عاتق 
الأونروا، واأن اأي جمهود تقوم به الدولة اللبنانية يف هذا الجتاه ل ُيعترب رديفًا اأو بديًل عن مهمة الأونروا، م�صددًا اأن لبنان مل يكن له اأي دور 
يف خلق م�صكلة الفل�صطينيني الذين طردوا ق�صرًا من اأر�صهم، واإمنا يعاين من تداعيات امل�صكلة التي يتعني على املجتمع الدويل معاجلتها وفقًا 

لقرارات ال�صرعية الدولية مع التاأكيد على اللتزام بحق العودة وعدم التوطني.  

ممكن  وقت  اأقرب  يف  وذلك  العمل،  يف  احلق  الفل�صطينيني  اللجئني  متنح  التي  الجتماعي  ال�صمان  وقانون  العمل  قانون  تعديلت  تفعيل   -  4
)الرنويج(؛

ت�صمل  الأونروا  وكالة  ولية  اأن  مراعاة  مع  اللجئون،  فيها  يعي�س  التي  املناطق  ذلك  يف  مبا  البلد،  مناطق  جميع  التعليم  ي�صمل  اأن  �صمان    -  5
الحتياجات التعليمية للجئني الفل�صطينيني )اليمن(؛

6 - موا�صلة دعوة املجمتع الدويل والبلدان املانحة اإىل متويل م�صاريع مثل املبادرة التي اأطلقتها احلكومة يف عام 2006 لتح�صني امل�صتوى املعي�صي 
للجئني الفل�صطينيني والأحوال املعي�صية يف املخيمات، واملبادرات املماثلة الرامية اإىل �صمان كرامة العي�س الكرمي للجئني الفل�صطينيني حلني 

عودتهم اإىل وطنهم، وذلك بالتعاون مع املجمتع الدويل )ال�صودان(
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ب.التو�سيات التي مل حتَظ  بتاأييد لبنان يف التقرير النهائي

الوطني  ال�صعيد  على  ال�صكوك  هذه  تنفيذ  و�صمان  الإ�صايف،  بروتوكولها  واإىل  اللجئني  بو�صع  املتعلقة   1951 عام  اتفاقية  اإىل  الن�صمام   -  1
)بلجيكا(؛

ر عمل الفل�صطينيني وفتح باب العمل اأمامهم يف جميع  2 - الإ�صراع بوترية الإجراءات املتخذ ة يف وزارة العمل لإجناز اللوائح التنفيذية التي تي�صِّ
املهن احلرة )فل�صطني(؛

اأطفال اللجئني،  اإزالة العقبات التي تعرت�س ت�صغيل اللجئني الفل�صطينيني، واإتاحة �صبل العمل لهم، وتوفري فر�س التعليم املجاين جلميع   - 3
وتقدمي الرعاية ال�صحية ال�صاملة )فرن�صا(؛

4 - �صمان حرية التنقل للجئني الفل�صطينيني واللتزام بتح�صني �صروط ت�صغيلهم )فرن�صا(؛

5 - منح اللجئني الفل�صطينيني حرية التنقل، وبخا�صة تي�صري حرية الدخول اإىل خميم نهر البارد واخلروج منه )الرنويج(؛

6 - اإ�صدار ت�صاريح لللجئني يف لبنان ت�صمح لهم بحرية التنقل والعمل، مبا يف ذلك احلق يف مزاولة الأعمال التي تتطلب الع�صوية يف النقابات، 
ودون و�صع �صروط ع�صرية للتجديد اأو ا�صرتاط دفع ر�صوم )الوليات املتحدة(؛

7 - منح اللجئني الفل�صطينيني حق متلك الأرا�صي )الرنويج (؛ اتخاذ اإجراءات ت�صريعية ل�صمان حق اللجئني الفل�صطينيني يف وراثة املمتلكات 
وت�صجيلها، مبا يف ذلك احلق يف متلك الأرا�صي )فنلندا(؛ تعديل الت�صريع الذي يقيد قدرة اللجئني الفل�صطينيني على التملك، ل �صيما املر�صوم 

الرئا�صي ال�صادريف كانون الثاين/يناير 1969 ، املعدل يف ن�صيان/اأبريل 2001 )هولندا(؛

ال�صكان  على  عواقب متييزية  لها  التي  وال�صيا�صات  الت�صريعية  الأحكام  وتعديل  الفل�صطينيني،  اللجئني  هوية  وثائق  مل�صكلة  كامل  اإيجاد حل   -  8
الفل�صطينيني باملقارنة بغريهم من غري املواطنني )اآيرلندا(؛

9 - موا�صلة تعزيز �صبل متتع اللجئني الفل�صطينيني بحقوق الإن�صان، ومعاملتهم معاملة قانونية ل تقل عن تلك التي يعامل بها �صواهم من غري 
املواطنني، ل �صيما فيما يتعلق باحلق يف العمل وحرية التنقل، مع اأخذ م�صوؤولية املجمتع الدويل يف العتبار )الربازيل(؛

10 - �صد الثغرات الناجمة عن القانون املعدل املتعلق باللجئني الفل�صطينيني امل�صجلني، كال�صماح للجئني الفل�صطينيني باحل�صول على ت�صاريح 
عمل موؤقتة )هولندا(؛

11 - اتخاذ تدابري فعالة تكفل التح�صني الفوري لو�صع اللجئني الفل�صطينيني، مبا يف ذلك تعديل الأحكام الت�صريعية وال�صيا�صات ذات الأثرالتمييزي 
على ال�صكان الفل�صطينيني )فنلندا(؛

12 - اعتماد القوانني ال�صرورية من اأجل الإ�صهام يف تخفيف وطاأة الأو�صاع الجتماعية والقت�صادية للجئني الفل�صطينيني )كندا(؛



9

رئا�ســـة مـجلـــ�س الـــوزراء,  جلنة احلوار اللبناين - الفل�سطيني

جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني واال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل

تقع عادًة امل�صوؤولية الأ�صا�صية يف تنفيذ نتائج ال�صتعرا�س الدوري ال�صامل على الدولة التي مت مراجعة و�صعها عرب ر�صم خطط تنفيذية ب�صاأن 
التو�صيات الواردة واملوافق عليها يف تقرير النتائج النهائي. 

قبل اعتماد التقرير النهائي، نظمت جلنة احلوار اللبناين الفل�صطيني طاولة م�صتديرة يف �صباط 2011 بال�صراكة مع مكتب املفو�صية ال�صامية 
حلقوق الإن�صان يف ال�صراي الكبري ملواكبة اإقرار التو�صيات ال�صادرة عن ال�صتعرا�س الدوري ال�صامل فيما يخ�س حقوق اللجئني الفل�صطينيني يف 
لبنان وذلك خلل اجلل�صة العامة املحددة يف �صهر اآذار 2011. �صمت الطاولة ممثلني عن خمتلف الوزارات واملوؤ�ص�صات اللبنانية املعنية بال�صاأن 
�صفارات عديدة وعن الحتاد  املتحدة وممثلني عن  الأمم  ووكالت  والأونروا  والفل�صطيني  اللبناين  املدنيني  املجتمعني  الفل�صطيني وعن منظمات 
واأهميته  ال�صتعرا�س  اآليات  الإ�صاءة على  ب�صكل كبري يف  الطاولة  �صاهمت هذه  وقد  الن�صان.   النا�صطني يف جمال حقوق  الأوروبي وغريهم من 
وتو�صيح موقف لبنان الر�صمي واملعايري التي اعتمدها لتخاذ موقفه من التو�صيات والإجابة على الكثري من الت�صاوؤلت املطروحة يف هذا املجال؛ 

فكانت منا�صبة ملناق�صة الإ�صكاليات املطروحة وتقدمي بع�س الطروحات، وقد خل�صت الطاولة اإىل نتائج عديدة اأ�صا�صية منها:

1 - عدم وجود روؤية واحدة وا�سرتاتيجية وا�سحة بخ�سو�ص موقف الوزارات من مو�سوع الالجئني الفل�سطينيني؛   

2 - النق�ص يف تفعيل خطط عمل بع�ص املوؤ�س�سات الر�سمية وو�سع اآليات املتابعة والر�سد ومراقبة النتائج؛

3 - عدم ادماج املعايري الدولية املتعلقة بحقوق الن�سان يف بع�ص الت�سريعات والقوانني الوطنية؛

4 - توحيد املعايري املتبعة يف تاأييد او عدم تاأييد واعادة النظر يف التو�سيات دون اي متييز التو�سيات املتعلقة بالالجئني 
الفل�سطينيني وغريها من التو�سيات.
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اأهداف واآليات املتابعة
ُتعترب عملية متابعة التو�صيات ال�صادرة عن ال�صتعرا�س �صرورة اأ�صا�صية لإعطاء التقرير ال�صادر معنًى عمليًا واإيجاد اآلية عمل ت�صع التو�صيات 

التي متت املوافقة عليها قيد التطبيق،

اإن متابعة التو�صيات اأمر �صروري لتحقيق الهدف الأ�صا�صي يف هذا املجال، األ وهو حت�صني و�صع حقوق الإن�صان يف لبنان ب�صكل عام وحت�صني 
و�صع اللجئ الفل�صطيني املوجود يف لبنان ب�صكل خا�س.

 

1 - اأهداف متابعة التو�سيات املقبولة يف اال�ستعرا�ض الدوري:
  حت�صني و�صع اللجئ الفل�صطيني يف لبنان

 الوفاء باإلتزامات الدولة و تعهداتها الدولية وخا�صة التو�صيات التي وافقت عليها �صمن ال�صتعرا�س الدوري ال�صامل

 اإمكانية تقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة ب�صكل عام، وجلنة احلوار اللبناين – الفل�صطيني بخ�صو�س و�صع اللجئني 
الفل�صطينيني يف لبنان

الأهلي  املجتمع  �صرائح  وكافة  الر�صمية   اللجان  التعاون بني  ودعم  الإ�صتعرا�س،  امل�صاركني يف  الأطراف  وكل  اللجنة  التوا�صل بني  �صبل  تعزيز   
الفل�صطيني واللبناين

 امل�صاهمة يف اإعداد التقرير الوطني لل�صتعرا�س الدوري ال�صامل اللحق
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2 - اآليات متابعة التو�سيات املقبولة يف اال�ستعرا�ض الدوري:
التي  واللبناين  الفل�صطيني  الأهلي  املجتمع  املعنية وعن جمعيات  الوزارات  اإىل جلنة احلوار، ممثلني عن  وبالإ�صافة  ت�صكيل فريق عمل ي�صم    

�صاركت يف متابعة ال�صتعرا�س الدوري؛

  عر�س نتائج التقرير الدوري ال�صامل على اأ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة يف ال�صلطة التنفيذية وال�صلطة الت�صريعية وال�صلطة الق�صائية واملوؤ�ص�صات 
الوطني من خلل  للتقرير  املرحلة اللحقة  اإعداد  الإعلمية، لإ�صراكهم يف  واملوؤ�ص�صات  الإن�صان  احلكومية وغري احلكومية يف جمال حقوق 

الت�صاور وتزويد اللجنة بالبيانات واملعلومات املتعلقة بو�صع اللجئ الفل�صطيني يف لبنان، كل ح�صب اخت�صا�صه؛  

  قيام فريق العمل بدرا�صة املعلومات الواردة يف التو�صيات املذكورة وحترير املعلومات املراد العمل عليها يف يف ال�صنوات الأربعة اللحقة للتقرير؛

  تفعيل اآليات ا�صراك املجتمع املدين يف اإعداد التقرير الوطني قبل وقت كاف عرب اعتماد و�صائل خمتلفة )موقع الكرتوين، اجتماعات، ندوات...( 
وتنظيم ور�س عمل للجهات ذات امل�صلحة كافة بغر�س اإتاحة الفر�س للجميع لإبداء روؤيتهم وملحظاتهم يف اأو�صاع حقوق اللجئني الفل�صطينيني 

على ار�س الواقع ومناق�صة طرق حت�صينها؛  

  اإن�صاء اآلية ر�صد ومراجعة للت�صريعات الوطنية وتطبيقاتها املتعلقة بو�صع اللجئني الفل�صطينيني يف لبنان وتخ�صي�س م�صاحة على املوقع الكرتوين  
اخلا�س باللجنة بهدف متابعة النتائج والتو�صيات ال�صادرة عن جمل�س حقوق الن�صان بغر�س اإتاحة الفر�صة للجميع لإبداء اأي ملحظات تتعلق 

بحقوق اللجئ الفل�صطيني املوجود على الأرا�صي اللبنانية؛  

  و�صع هيكل دائم م�صرتك بني الوزارات تناط به م�صوؤولية تقدمي التقارير اىل هيئات املعاهدات الدولية واآلية ال�صتعرا�س الدوري ال�صامل؛

  افراد الهيئات الر�صمية اللبنانية م�صاحة لو�صع اللجئني الفل�صطينيني  يف لبنان وو�صع خطط عمل عملية ووا�صحة يف هذا اخل�صو�س؛

  تفعيل التن�صيق وتبادل املعلومات بني الدارات والوزارات املعنية وجلنة احلوار يف جمع وتوثيق املعلومات وم�صاركتها بو�صفها نقطة التقاء بني 
جميع اجلهات املعنية يف املو�صوع الفل�صطيني.  
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